เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์
อาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
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 ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ บุษราคัม
อาจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา
อาจารย์ ดร.ณัชปภา วาสิงหน
อาจารย์ ดร.รักชนก ชานาญมาก
อาจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย
อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์
อาจารย์กิติมา ขุนทอง
อาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร
อาจารย์ภัชราภรณ์ สาคา
อาจารย์ปิยะพร แผ้วชานาญ
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 คาสะอาด

พิสูจน์อักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์สิริรัตน์ จันทร์มาลา
อาจารย์ปาริฉัตร พรมสอน

อาจารย์ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
อาจารย์ชนาฏ สระกาศ

เสวนานอกสถานที่

อาจารย์ฐากูร สรวงศ์สิริ

ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา
อาจารย์ ดร.มงคล ทะกอง
อาจารย์ณัฐวัชร เดชมาลา
อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์

ประสานงานและจัดการ

อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง
อาจารย์ดรุณี มณีทัศน์

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิมพ์จานวน : 300 เล่ม
ปีที่พิมพ์ : 2561
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ บ้านเหล่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-325-398

คานา
การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 เรื่อง “ถอด
รื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” โดยศูนย์การเรียนรู้
พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม
2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเผยแพร่บทความ
วิชาการ วิจัย สาหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการครั้ งนี้ ได้นาเสนอในประเด็นสหวิทยาการเพื่ อ
การพั ฒนา แสดงการพั ฒนาที่ เกี่ ยวข้ องกั บศาสตร์ ในหลายมิ ติ สะท้ อนแนวทางการพั ฒนาท้ องถิ่ น
จากมุมมองนักวิชาการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดกำร
โครงกำรประชุม/เสวนำวิชำกำรระดับชำติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนควำมรู้: ควำมท้ำทำยของสหวิทยำกำรในกำรพัฒนำท้องถิ่น โขง ชี มูล”
ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 ตุลำคม 2561
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
-----------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลำคม 2561
08.00 – 08.40 น.
08.40 – 08.55 น.
09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียน
วงดนตรีออเคสตร้าบรรเลงบทเพลง
อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบโล่เกียรติคุณให้เครือข่ายร่วมจัดงานประชุมฯ

ภำคเช้ำ – เสวนำวิชำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
09.15 – 10.00 น.
10.00 – 10.45 น.
10.00 – 11.30 น.
12.00 – 13.00 น.

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
บรรยายประเด็นเรื่อง “ประวัติศำสตร์อีสำนในประวัติศำสตร์ชำติ:
ควำมรู้ ควำมหมำย และควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ”
ศำสตรำจำรย์ ดร.อำนันท์ กำญจนพันธุ์
บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดนควำมรู้ สู่กำรสร้ำงสหควำมรู้ในสังคม”
รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดน เพศสภำวะกับกำรพัฒนำท้องถิ่น”
อาจารย์ชัยพงษ์ สาเนียง (ผูด้ าเนินการเสวนา)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภำคบ่ำย – กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
13.00 – 17.00 น.

นาเสนอผลงานวิชาการ(ห้องประชุมย่อย) จานวน 11 ห้อง

วันศุกร์ที่ 26 ตุลำคม 2561
06.30 – 07.00 น.
07.00 – 09.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรม “ทะเลบัวแดงหนองหาน”
ณ ท่าเรือบ้านเดียม อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
และผูเ้ กี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรม “คาชะโนดวังนาคินทร์”
ณ วัดศิรสิ ุทโธ คาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วงเสวนา:
“คาชะโนด: การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในกระแสเสรีนิยมใหม่”
ณ วัดศิรสิ ุทโธ คาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา 10.45 น. รอบบ่าย 14.45 น.

ตำรำงกำรนำเสนอบทควำมประชุมวิชำกำรพื้นถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2561
Room 1 : อีสำน ลุ่มน้ำโขง รัฐชำติ ในกระบวนกำรช่วงชิงควำมหมำย
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. “ไทบ้านเดอะซีรีส์”: “ผู้บ่าวไทบ้าน”
และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน
2
13.25-13.50 น. “เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย: กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร
3
13.50-14.15 น. ภาษาไทยกับการครอบงาของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
4
14.15-14.40 น. การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: จับพระพิมลธรรมสึก
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้าและคอมมิวนิสต์
5
14.50-15.15 น. ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรม: การพัฒนากรอบความคิด
6
15.15-15.40 น. โส้ราลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี
7

15.40-16.05 น.

ความหลากหลายทีไ่ ม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่หนองหาร
สกลนคร

8

16.05-16.30 น.

พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุม่ น้าโขงสู่ลุ่มน้ามูลและลุ่มน้าสาขา

ผู้นำเสนอ
สุเมธ รักษ์จันทร์
สมพงศ์ อาษากิจ
ภิญญพันธุ์
พจนะลาวัณย์
พระปลัดระพิน
พุทธิสาโร
มนตรา พงษ์นิล
ภูริภมู ิ ชมพูนุช
พสุธา โกมลมาลย์
ชาคริต ชาญชิตปรีชา
จิตติ กิติเลิศไพศาล
พสุธา โกมลมาลย์
ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
พงษ์เทพ บุญกล้า

ผู้วิจำรณ์บทควำม
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Room 2 : ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดีลุ่มน้ำโขง
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แบบมีส่วนรวม
2
13.25-13.50 น. ความสาคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง
3
13.50-14.15 น. โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวตั ถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
พระราชดาเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906”
4
14.15-14.40 น. เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด:
การสารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
5
14.50-15.15 น. ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และการเปลี่ยนศาสนาที่ปรากฏในจารึก
เขมรโบราณ
6
15.15-15.40 น. พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว-ไทย
7
15.40-16.05 น. “ความรักของชนชั้นกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482-2515

ผู้นำเสนอ
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ธีระวัฒน์ แสนคา
กัณฐาภรณ์ ทองขาว
บุญชู ภูศรี
ทรงธรรม ปานสกุณ
สมฤทธิ์ ลือชัย
บุญพิทักษ์
เสนีบุรพทิศ

ผู้วิจำรณ์บทควำม
รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

Room 3 : ทุนนิยม แรงงำนข้ำมแดน ในโลกเสรีนิยมใหม่
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง:
้
ผลต่อภาคอีสาน
2
13.25-13.50 น. พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
3

13.50-14.15 น.

ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่

4

14.15-14.40 น.

5

14.50-15.15 น.

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสญ
ั ชาติลาวและผลกระทบต่อสภาพสังคม
เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”
ของแรงงานข้ามชาติลาว
การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น

ผู้นำเสนอ
พิภู บุษบก
จตุพร ดอนโสม
พัชรินทร์ ลาภานันท์
รักชนก ชานาญมาก
สุภกาญจน์ แสนคา
รักชนก ชานาญมาก
พัชรินทร์ ลาภานันท์
พุทธินันทน์ บุญเรือง
เบญจพร โคกแปะ
พัชรินทร์ ลาภานัน
ศุภกฤต ปิติพัฒน์
สุพจน์ สกุลแก้ว
ธันยมัย รังสิกรรพุม
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
พิสิษฐิกุล แก้วงาม

ผู้วิจำรณ์บทควำม
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
อ.ชัยพงษ์ สาเนียง

Room 4 : ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง และกำรแย่งชิงทรัพยำกร
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. เพศวิถีกับการค้ามนุษย์
2
13.25-13.50 น. อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระทารุนแรงในครอบครัว
3
13.50-14.15 น. การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา:
เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน
4
14.25-14.50 น. บทกลอนขับลากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
5
14.50-15.15 น. การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน: แนวคิดการจัดการความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า
จังหวัดขอนแก่น
6
15.15-15.40 น. ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของ "แม่ญิง" ประมงพื้นบ้านหลังการสร้างเขื่อน
ราษีไศล
7
15.40-16.05 น. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ
อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้นำเสนอ
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ยศวดี นิรารมย์
ฐิติพร ศิริพันธ์
พันธเสน
เกรียงไกร ผาสุตะ
ชัยณรงค์ ศรีรักษ์
เขวิกา สุขเอี่ยม
ปัทถาพร สุขใจ
วรรณภา วงษ์พินิจ
ณัฐพงษ์ ราชมี
จักรพันธ์ ผาพรม

ผู้วิจำรณ์บทควำม
อ.ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา

Room 5 : กำรเมือง นโยบำย ธรรมำภิบำล
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
ผู้นำเสนอ
1
13.00-13.25 น. การประเมินความต้องการจาเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
สมสมัย ไวถนอมสัตว์
ของประชาชน หมู่บ้านดงไม้แดง ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง
ประทีป มากมิตร
จังหวัดกาญจนบุรี
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
สุเนตร ม้าทอง
วิกฤตการณ์ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557
5
14.50-15.15 น. กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
พระทานนุวัตร หัสดร
6
15.15-15.40 น. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ขวัญชัย อัตโณ
เจนรบ พละเดช
7
15.40-16.05 น. ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
เจนรบ พละเดช
(ศูนย์นาร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต สานักงานป้องกันและปราบปราม ขวัญชัย อัตโณ
การทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท.เขต 4)

ผู้วิจำรณ์บทควำม
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
อ.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์

Room 6 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและทรัพยำกรมนุษย์
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0
2
3
4

13.25-13.50 น.
13.50-14.15 น.
14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว
กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศกกรุงเทพมหานคร

ผู้นำเสนอ
บุญช่วย กิตติวิชญกุล
พระทานนุวัตร หัสดร
ยุวเรศ หลุดพา
ภูกิจ ยลชญาวงศ์
พล เหลืองรังษี
อิราวัฒน์ ชมระกา
กิ่งดาว จินดาเทวิน
ภาศิริ เขตปิยรัตน์
จิรวัฒน์ ทิพยรส
ภูกิจ ยลชญาวงศ์
เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ

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

Room 7: เศรษฐกิจเพื่อกำรดำรงชีพ
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคม
เพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21
2
13.25-13.50 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค
ในจังหวัดอุตรดิตถ์
3
13.50-14.15 น. การทางานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย
4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย
วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพือ่ อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ.2561 ที่มีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
สาหรับผู้สูงอายุพิการร่วม
ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกทุเรียนหลงลับแล ตาบลแม่พูล
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้นำเสนอ
ทศพร แก้วขวัญไกร
สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร
รักชนก คชานุบาล
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล
ศิริกานดา แหยมคง
ธรรมเนียบ แก้วหอมคา
ประภัสสร ปรีเอี่ยม
วิไลวรรณ ศรีหาตา
ชลิดา แย้มศรีสุข

ผู้วิจำรณ์บทควำม
รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล

Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ำมพรมแดน
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. ประเพณีชนควาย: เกาะสมุย
2

13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

ความรู้อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้ายลาด
อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เยาวชนลุ่มน้าโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพื้นบ้าน
เรื่อง พระสุธน – มโนราห์
บุญประเพณีญ้อชายแดน: มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
สองฝั่งโขง ไทย-ลาว
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านคาลงท้าย
“ละเบ๋อ”
การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง
โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจริญอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้นำเสนอ
ณัฐดนัย พยัฆพันธ์
พิสิฐ นิลเอก
คมกริช บุญเขียว
กัลยา ยศคาลือ
ภานุวัฒน์ วรจินต์
อภิรดี แข้โส
อธิราชย์ นันขันตี
สุวิมล คาน้อย
กันยารัตน์ มะแสงสม
วิชญ์ จอมวิญญาณ์
ชฎล นาคใหม่
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
คมกริช บุญเขียว

ผู้วิจำรณ์บทควำม
อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
อ.ใจสคราญ จารึกสมาน

Room 9: สถำนกำรณ์สุขภำพกับงำนสำธำรณสุขเชิงรุก
ลำดับ
ช่วงเวลำ

ชื่อบทควำม

1

13.00-13.25 น.

ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

2

13.25-13.50 น.

สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาล
ของร้านกาแฟ ที่จาหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

3

13.50-14.15 น.

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง

6
7

15.15-15.40 น.
15.40-16.05 น.

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วย
โรคไหล่ติดเรื้อรัง

ผู้นำเสนอ
อลงกต สิงห์โต
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
นริศา เรืองศรี
ณัฐวดี ไพบูลย์
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย
สาลินี ศรีวงษ์ชัย
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
เสาวลักษณ์ คงสนิท
ภัคณัฐ วีรขจร
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
วิชาญ สายวารี
ธนนันท์ อัครวีรวัฒน์
ยุภาพร ยุภาส
อวิรุทธ์ สิงห์กุล
นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี
ไฟศอล มาหะมะ
กัสมัน ยะมาแล

ผู้วิจำรณ์บทควำม
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
อ.ดร.ปิยพร แผ้วชานาญ

Room 10: กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชน
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ
2
13.25-13.50 น. การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลกุดหมากไฟ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3

13.50-14.15 น.

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียก
วัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ
อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การ
ท่องเที่ยว: กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเลย
ความสัมพันธ์ระหว่างคลังคาศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำเสนอ
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
ไทยโรจน์ พวงมณี
ไกรวุฒิ ชูวิลัย
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
คชา เชษฐบุตร
เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ
จตุพล ดวงจิตร
ณศิริ ศิริพิมา
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
ไทยโรจน์ พวงมณี
อุไรวรรณ บุษทิพย์
ไทยโรจน์ พวงมณี
วิศรุต ไหลหาโคตร

ผู้วิจำรณ์บทควำม
ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง
อ.ดร.รักชนก ชานาญมาก

Room 11: ศิลปะ ดนตรี กำรแสดงร่วมสมัย
ลำดับ
ช่วงเวลำ
ชื่อบทควำม
1
13.00-13.25 น. กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
2
13.25-13.50 น. ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3
13.50-14.15 น. นาฏมวยไทย การประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทยผสมกับ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
4
14.25-14.50 น. ดนตรีสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
14.50-15.15 น. การศึกษาหมอนขวานหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานสู่การออกแบบเบาะรองนั่ง
อเนกประสงค์
6
15.15-15.40 น. การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐาอาสนะ
7

15.40-16.05 น.

เฉลวสู่การออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ

ผู้นำเสนอ
กิตติกรณ์ บารุงบุญ
ไทยโรจน์ พวงมณี
ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์
ศุภชัย สุริยุทธ
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
อานนท์ พรหมศิริ
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ

ผู้วิจำรณ์บทควำม
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
อ.ดร.กุลจิต เส็งนา

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิน่ โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

สารบัญ
หน้า
บุญประเพณีญ้อชายแดน: มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
สองฝั่งโขง ไทย-ลาว ................................................................................................1031-1046
อภิรดี แข้โส / อธิราชย์ นันขันตี / สุวิมล คาน้อย
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านคาลงท้าย “ละเบ๋อ” ..........1047-1068
กันยารัตน์ มะแสงสม
การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่นาโขง
โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจริญอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี .................1069-1084
วิชญ์ จอมวิญญาณ์ / ชฎล นาคใหม่ / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี .....................................................................................1085-1098
คมกริช บุญเขียว
ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้ติดเชือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก ................................................................1099-1110
อลงกต สิงห์โต / อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล / นริศา เรืองศรี
สถานการณ์ความปลอดภัยเบืองต้นด้านจุลนิ ทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟ
ที่จาหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ............................................1111-1124
ณัฐวดี ไพบูลย์ / ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย / สาลินี ศรีวงษ์ชัย
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ กับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข .................................................1125-1140
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ / กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ / วิชาญ สายวารี /
ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์
สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...........................................................................1141-1150
ภัคณัฐ วีรขจร

ก

ข

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถนิ่ อีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สารบัญ
หน้า
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ ติดเรือรัง .................
................................................................................................................................1151-1160
อวิรุทธ์ สิงห์กุล / นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี / ไฟศอล มาหะมะ / กัสมัน ยะมาแล
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม .......1161-1188
ยุภาพร ยุภาส
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพืนที่
ทางจิตวิญญาณ .......................................................................................................1189-1212
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี
การศึกษาเชิงพืนที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลกุดหมากไฟ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี..........................................................................1213-1226
ไกรวุฒิ ชูวิลัย / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ / คชา เชษฐบุตร
การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ...............................................................................................................1227-1242
เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ
รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ....................................................................................1243-1258
จตุพล ดวงจิตร
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ
อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.......................................................................................1259-1286
ณศิริ ศิริพิมา / ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ / ไทยโรจน์ พวงมณี
การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกสาหรับการจาหน่ายในพืนที่การท่องเที่ยว:
กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย ...............1287-1306
อุไรวรรณ บุษทิพย์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิน่ โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

สารบัญ
หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างคลังคาศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี......................................................1307-1326
วิศรุต ไหลหาโคตร
กระบวนการผลิตซาเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน ..........................1327-1346
กิตติกรณ์ บารุงบุญ
ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย .....................................................................................1347-1364
ไทยโรจน์ พวงมณี
นาฏมวยไทย การประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทยผสมกับศิลปะ
การแสดงร่วมสมัย....................................................................................................1365-1380
ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์
ดนตรีสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ..........................1381-1406
ศุภชัย สุริยุทธ
การศึกษาหมอนขวานหัตถกรรมพืนบ้านชาวอีสานสู่การออกแบบเบาะรองนั่ง
อเนกประสงค์ ...........................................................................................................1407-1420
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐาอาสนะ ..............................................1421-1436
อานนท์ พรหมศิริ
เฉลวสู่การออกแบบที่นั่งในพืนทีส่ าธารณะ...............................................................1437-1452
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบุญประเพณีของชาวญ้อที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยลาว บริ เวณริมฝั่งแม่น้ าโขง คือ ชุมชนญ้อไทย ในประเทศไทย และชุมชนญ้อลาว ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนสองฝั่งโขง โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนญ้อทั้งสองฝั่งแม่น้าโขง มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมร่วมกันมา
ยาวนาน และยังคงมีบุญประเพณีที่มีการปะทะสังสรรค์ในพื้นที่ทางสังคมของผู้คนของสองฝั่งโขง ถือ
เป็นกลไกและเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับชุมชน อันเป็นเครือข่ายทางสังคม
บนฐานเครือญาติ ขณะที่รัฐชาติมองพื้นที่ดังกล่าวเป็นพรมแดนที่ตายตัว จึงพยายามก้าหนดนโยบาย
เพื่ อเสริ มสร้ างการควบคุ มและพั ฒนาพื้ นที่ ในทุ กยุ คสมั ย แต่ ชุ มชนญ้ อทั้ งสองฝั่ งแม่ น้าโขงซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน กลับมีการปรับเปลี่ยน ลื่นไหล ปรับตัว เพื่อให้การด้าเนินชีวิตและใช้
ทรัพยากรในแม่น้าโขงได้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา แม้จะถูกแบ่งแยกพรมแดนตามนิยามความหมาย
ของรัฐชาติ
คาสาคัญ: วัฒนธรรม, ความสัมพันธ์, แม่น้าโขง, ชาติพันธุ์ญ้อ
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Abstract
This article aimed to explore tradition of Nyo people emphasizing on Nyo Thai in
Thailand and Nyo Lao in Lao PDR who were living along Thai-Lao border in both sides of
the Mekong River. Dimensions of cultural and sustainable relationship between both sides
of the Mekong River were considered to acquire effective data via qualitative research
methods.
The findings demonstrated that Nyo people in both sides of the Mekong River
had long time mutual history and tradition. They also had traditional community
ceremonies giving them an opportunity to meet and party between people in both sides
of the Mekong River. This was like mechanism and tool to build international relationship
in the community level effecting on social network base on kinship. Since the government
of all periods had considered this boundary as a fixed boundary, they tried to propose
policies to strengthen, control and develop this boundary customarily. In fact, Nyo people
in both sides of the Mekong River with their alike kinship were differed by segregated
boundaries, they had changed, adjusted and flowed themselves in order to continue their
lifestyles and utilize resources in the Mekong River constantly.
Keywords: Cultural, Relationship, the Mekong River, Nyo People
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1. บทนา
แม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายส้าคัญระดับนานาชาติ ไหลผ่านประเทศต่างๆ 6 ประเทศ อันได้แก่
จีน พม่า ไทยลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีความยาว 4,909 กิโลเมตร ซึ่งยาวเป็นอันดับ 12 ของโลก มี
พื้นที่ลุ่มน้้ารวมประมาณ 804,381 ตารางกิโลเมตร มีต้นก้าเนิดมาจากหุบเขาจิฟู ซึ่งเป็นที่ราบสูงของ
เทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก และเป็นส่วนหนึ่งของหลังคาโลก เขตปกครองตนเองยูชุของทิเบต (ยศ
สันตสมบัติ, 2552) และไหลลงสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนาม จากงานวิจัยชาวบ้าน (2547) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องระบบนิเวศแม่น้าโขง มีการจ้าแนกระบบนิเวศน์ในแม่น้าโขงบริเวณพรมแดนไทย - ลาวตอนบน
ออกเป็น 11 ระบบ ได้แก่ ผา หรือแก่ง คก ดอน หาด ร้อง หลง หนอง แจ๋ม ริมห้วย ริมฝั่ง และกว๊าน
ระบบนิเวศน์บริเวณลุ่มแม่น้าโขงนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้านานาชนิดโดยเฉพาะปลาแม่น้าโขง ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
แม่น้าโขงเป็นแหล่งก้าเนิดและที่อยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ จากรายงานของ Mekong River
Commission (2005) ระบุว่าในระบบนิเวศน์แม่น้าโขงพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 800 ชนิด มีพันธุ์ปลา
มากถึง 1,300 ชนิด มากเป็นอันดับ 3 ของโลก นก 2,800 สายพันธุ์ สัตว์เลื้อยคลาน 650 สายพันธุ์ ยัง
ไม่รวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงจึงนับได้ว่าเป็นระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญอย่างสูง (Mekong River Commission: 2005) ในส่วนของระบบนิเวศน์
และพันธุ์ปลา แม่น้าโขงเป็นแม่น้าที่มีทรัพยากรปลาที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก ในลุ่มแม่น้าโขงมี
พันธุ์ปลามากถึง 1,300 ชนิด ซึ่งร้อยละ 50 ของพันธุ์ปลาจ้านวนดังกล่าวเป็นพันธุ์ปลาที่พบเฉพาะใน
ลุ่มน้้าโขง (Jensen 1996 อ้างใน ยศ สันตสมบัติ 2552)
จากความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้าโขงดังกล่าว ท้าให้เกิด
การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง ต่อเนื่องมาหลายยุคสมัย อาทิ อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ที่มีการ
เคลื่อนย้ายราชธานีข้ามไปมาสองฟากฝั่งแม่น้าโขงและพัฒนาเกิดเป็นบ้านเมืองที่ส้าคัญ คือ จังหวัด
นครพนม ประเทศไทย และแขวงค้าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ในยุคสมัยหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ (พ.ศ.2370) เกิดการอพยพย้ายถิ่นครั้งส้าคัญ และเกิด
เมืองใหม่ตามริมฝั่งแม่น้าโขงหลายแห่ง อาทิ เมืองไชยบุรี เมืองท่าอุ เทน เมืองอาจสามารถ เมือง
หนองคาย ฯ แสดงว่า แม่น้าโขงมีความส้าคัญกับผู้คน ต่อการตั้งบ้านเมืองมาแต่อดีต ในฐานะแหล่ง
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
แม้เมื่อมีการตั้งบ้านเมืองฝั่งขวาแม่น้าโขงและมีการแบ่งเส้นพรมแดนแห่งรัฐ แต่ชาวบ้าน
ยังคงเดินทางข้ามฝั่งไปมาเพื่อประกอบอาชีพ และเกิดการขยายชุมชนไปยังฝั่งซ้ายแม่น้าโขง เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานคู่ขนานเป็นชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้าโขง โดยประชาชนทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความเป็นเครือญาติของชุมชนทั้งสองฝั่งโขงดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การสืบสานบุญประเพณีท้องถิน่
การเข้าร่วมในบุญประเพณี การบอกบุญ การเข้าร่วมในงานประเพณี โดยไม่เลือกว่า เป็นคนชาติใดตาม
การนิยามความหมายของรัฐ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ยังเป็นแนวปฏิบัติที่สืบทอดมาสู่ชุมชนทั้งสองฝั่งโขงในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นพลังท้องถิ่นที่รัฐชาติมองข้าม ละเลย แต่กลับใช้มาตรการการควบคุมชายแดนตามความหมาย
ของรัฐชาติเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดน ผู้ศึกษาจึงต้องการน้าเสนอภาพของชายแดนใน
งานบุญประเพณีชายแดน เพื่อสะท้อนมิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนสองฝั่งโขง เพื่อ
ประยุกต์ใช้กับนโยบายการบริหารจัดการชายแดนในรูปแบบที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการด้าเนินนโยบายพัฒนาชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบุญประเพณีของชาวญ้อที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - ลาว บริเวณริมฝั่งแม่น้า
โขง คือ ชุมชนญ้อไทย ในประเทศไทย และชุมชนญ้อลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนสองฝั่งโขง
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผลงานการศึกษาเกี่ยวกับความสั มพันธ์ในมิติทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เท่าที่ผ่านมา มีลักษณะร่วมที่ส้าคัญ คือ เน้นในช่วงที่มีการแบ่งเส้ น
พรมแดนแห่งรัฐ นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2436 โดยในช่วง
อาณานิคมนั้น เป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐ คือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
อาณานิ คมฝรั่ งเศส หรื อแม้ในช่วงปี พ.ศ.2503 - 2516 ได้เกิดสงครามอินโดจีน และไทยให้ การ
สนับสนุนสหรัฐอเมริกา ท้าให้รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางการเมืองและระบอบการปกครองท้าให้ความสัมพันธ์ไทย-ลาวทั้ง
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มเสื่อมลงในช่วง หลัง ค.ศ.1975 เห็นได้จากมีการกระทบกระทั่งกัน
ตามบริเวณชายแดนเรื่อยมา จนบางครั้งถึงกับต้องปิดด่านชายแดน อันน่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ใน
มิติทางวัฒนธรรม รวมถึงการไปมาหาสู่ของคนสองฝั่งโขงด้วย แต่ประเทศทั้งสองยังคงมีความสัมพันธ์
ในมิติทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาและทวีความส้าคัญมากขึ้น กล่าวคือ ชุมชนทั้งสองฝั่งโขงนั้นมี
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วัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาที่คล้ายคลึงกัน และเป็นเครือญาติกัน พรมแดนจึงไม่อาจกั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม มีผลงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น
จากการศึกษาของ ธวัช มณีผ่อง และคณะ (2546) ได้น้าเสนอภาพของเมืองชายแดนริมโขงที่
อ้าเภอเชียงแสนไว้ว่า “...ชุมชนในพื้นที่ยั งมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการแต่งงานข้ามฝั่ งแม่น้า
โดยเฉพาะฝั่ งลาวและฝั่ งไทย จนมิอาจจะระบุ ได้ว่า ผู้คนแถบนี้เป็นชาติพันธุ์ดั้ งเดิมอะไร เพราะ
ผสมผสานกันมากมาย ทั้งภาษาพูดและระบบวัฒนธรรมประเพณี...”
ส่วน โสภี อุ่นทะยา (2551) ได้สัมภาษณ์ผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงบริเวณจังหวัดมุกดาหารและ
แขวงสะหวันเขตว่า “...ฝั่งนี้ก็พ่อแม่พี่น้อง ฝั่งโน้นก็ผัว ลูกหลาน ตัดกันไม่ได้”
จากการศึกษาของ อธิราชย์ นันขันตี (2559) ได้อธิบายการข้ามพรมแดนเพื่อเดินทางมาร่วม
บุญผะเหวดในหมู่บ้านไทยว่า การเดินทางมาร่วมบุญสมัยนั้นไม่ได้ค้านึงถึงเส้นเขตแดน หรือระบบ
ราชการต่างๆ แต่เป็ นการข้ามไปมาหาสู่ กันเข้าร่วมในงานบุญตามความเชื่อและศรัทธา จากการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านฝั่งไทย เล่าว่า “...ในงานบุญผะเหวดของหมู่บ้านไทยเดิมนั้น ชาวบ้านจะช่วยกัน
สร้าง “ตูบ” ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านอื่น สร้างด้วยไม้ไผ่ มุงด้วยทางมะพร้าว พอหลบแดดฝนได้บ้าง ไว้
บริเวณรอบศาลาโรงธรรม และริมฝั่งแม่น้าโขงไว้คอยต้อนรับ พี่น้องชาวลาวที่มาร่วมงาน พอตกตอน
เย็น หนุ่มสาวชาวบ้านไทยมักไปเกี้ยวสาวบ้านลาวที่ตูบที่พัก เช่นเดียวกับ ตูบบ้านอื่นๆ ด้วย”
กรอบแนวความคิด
แนวคิดเรื่องชายแดน (borders) ค้าว่าชายแดน (borders) มีค้าที่ใกล้เคียงกันและ
มีความหมายเกี่ยวข้องกันหลายค้าได้แก่ ชายแดน (border) พรมแดน (frontier) เขตแดน (boundary)
เส้ นแบ่ งเขต (borderline) อาณาเขต (territory) และอาณาบริ เวณชายแดน (border land) แนว
ทางการพิจารณาในเรื่องพื้นที่ชายแดนมีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 แนวทางได้แก่ แนวทาง
รัฐศาสตร์กับแนวทางมานุษยวิทยา แต่ละแนวทางดังกล่าวมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แนวคิด
ทางด้านรัฐศาสตร์ได้นิยามความหมายชายแดนว่า เป็นองค์ประกอบส้าคัญของความเป็นรัฐสมัยใหม่
ตั้งแต่ต้นและจุดสิ้นสุดขอบเขตอธิปไตย สร้างกระบวนการควบคุมพื้นที่เส้นเขตแดนและแบ่งแยกความ
เหมือน ความแตกต่าง ความเป็นพวกเดียวกันกับความเป็นอื่นระหว่างผู้คนที่ต่างฟากของเส้นพรมแดน
การเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติจะเกิดขึ้นอย่างเสรีไม่ได้ (ปิ่นแก้ว เหลืองอรามศรี, 2542)
ในขณะที่ แนวความคิ ดชายแดนทางด้ านมานุ ษยวิ ทยาส่ วนใหญ่ ให้ ความสนใจเรื่ องพรมแดน
(boundaries) มากกว่า และเริ่มประยุกต์แนวคิดเรื่องพรมแดน (boundaries) ในการศึกษาท้าความ
เข้าใจกับความสัมพันธ์เชิงอ้านาจและวัฒนธรรมตามแนวชายแดนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ยศ สันต
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สมบัติ, 2551) การน้าแนวคิดนี้มาศึกษาในงานวิจัยนี้จะช่วยวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ต่างๆในพื้นที่
ชายแดนได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการควบคุมโดยอ้านาจรัฐในบริบท
นโยบายพัฒนาพื้นที่ชายแดนของรัฐชาติ พื้นที่ชายแดนไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ที่อ้านาจรัฐควบคุมอย่าง
เดียวแต่เป็นพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การให้ค้านิยามการควบคุมพื้นที่และการ
พัฒนาไม่ได้หมายความเพียงเพื่อป้องกันการข้ามแดน การรุกล้้าเส้นแบ่งเขตแดน แต่รัฐต้องมองใหม่ใน
ลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นโยบายที่น้าไปใช้ในพื้นที่ชายแดนอาจถูกก้าหนดเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้คนและภูมิรัฐศาสตร์
4. วิธีวิจัย
การศึกษานี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจั ยเชิงคุณภาพโดยการพิจารณาปรากฏการณ์ทางสั งคมจาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ในมิติทางวัฒนธรรมของปรากฏการณ์
ทางสังคมสองฝั่งแม่น้าโขง ซึ่งให้ความสนใจกับข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยม ท้า
ความเข้าใจและการตีความจากข้อมูลของผู้วิจัยตามการรับรู้ของบุคคลในสิ่งที่ปรากฏของชาวญ้อใน
พื้นที่สองฝั่งโขงบริเวณอ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประเทศไทย และเมืองหินบูน แขวงค้าม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้เวลาในการศึกษาติดตามด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์และข้อมูลเอกสารและใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ญ้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท มีถิ่นฐานกระจายอยู่ในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตั้ง
ถิ่นฐานอยู่มากที่สุดในประเทศไทยและประเทศลาว เดิมอาศัยอยู่เมืองหงสาทางตอนเหนือของประเทศ
ลาวติดกับประเทศจีน อพยพลงมาทางตอนใต้ จากเหตุผลด้านการเมืองและแสวงหาที่อยู่ใหม่ ชาวญ้อมี
ภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เรียกว่า ภาษาญ้อ อาทิ ค้าว่า กินข้าวกับอะไร ภาษาญ้อพูดว่า
“กินเข่ากับเต๋อ” ไปไหนมา ภาษาญ้อพูดว่า “มาตะกะเลอ” เอกลักษณ์อาหาร อาทิ หมกปลาร้ า
หมกจ๊อ ลาบแหลว นึ่งอั่วปลา ฯ ด้านเอกลักษณ์ประเพณีพิธีกรรม อาทิ พิธีกรรมบุ๊ดซา บุญตูบ บุญแห่
ดอกไม้ ฯ วัฒนธรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ญ้อที่มีคุณค่าทางจิตใจ
ชุมชนชาวญ้อปรากฎหลักฐานในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เมื่อ พ.ศ.2351 ตามจดหมายเหตุของ
หลวงช้านาญอุเทนดิษฐ์ (บาฮด กิติศรีวรพันธุ์) กล่าวว่า ปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 (พ.ศ.
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2351) ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีเผ่า ญ้อ อยู่เมืองหงสาวดี ตอนเหนือ
ของเมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าโขง มีหัวหน้าชื่อ ท้าวหม้อ มีภรรยาชื่อ นางสุนันทาได้พา
ครอบครัวและบ่าวไพร่ประมาณ 100 คน ล่องแพมาตามล้าน้้าโขง เมื่อมาถึงนครเวียงจันทน์ ท้าวหม้อ
ขอสวามิภักดิ์เป็นข้าพึ่งโพธิสมภารกับเจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองนครเวียงจันทน์ จึงอนุญาตให้พาครอบครัว ไป
ตั้งบ้านเมืองอยู่ปากน้้าสงคราม ให้ท้าวหม้อเป็น พระยาหงสาวดี เป็นเจ้าเมือง ตั้งเมืองมีนามว่า เมื อง
ไชยสุทธิ์อุตมบุรี ภายหลังญาติพี่น้องชาวญ้อ ที่อยู่ในเมืองหงสาวดีทราบข่าวการตั้งเมือง และความ
อุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันอพยพครอบครัวตามมาสมทบหลายครั้ง
หลังจากนั้นราว 6 ปี เศษ พระภิกษุเป้า ได้พาชาวญ้อเมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรี จ้านวนหนึ่ง
ล่องเรือลงมาทางตอนใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร และได้ขึ้นตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งขวาแม่น้าโขง เพราะเห็น
ว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยบรรดาสัตว์ป่า อาทิ กระรอก กระแต บ่าง กระต่าย กวาง เห็นอ้ม ฯลฯ
อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารเหมาะแก่การด้ารงชีพ เมื่อตั้งถิ่นฐานแล้วได้สร้างวัด (ไม่ปรากฏชื่อ
ปัจจุบันคือซากวัดร้างกลางทุ่ง) ตั้งชื่อบ้านว่า “พันบักท่า” มีมูลเหตุว่า บริเวณที่ตั้งบ้านเรือน มีพราน
ป่ามาล่าสัตว์และได้ ท้าเครื่องหมายไว้ตามต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการจับจองสัตว์ในต้นไม้นั้นๆ เรียกว่า
“บัก” และอยู่ติดท่าน้้า เรียกว่า “พรานบักท่า” เสียงเพี้ยนตามเสียงภาษาญ้อว่า “พันบักท่า” จึงถือ
เป็นการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้แยกไปตั้งบ้านเรือนใหม่อีก 2 ชุมชน คือ บ้านพัน
บักทุ่งและบ้านพันบักเหนือ (วิจิตร ไชยปราการ, สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2559)
ชาวญ้อด้าเนินชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก มีอาชีพเกษตรกรรมและประมง
พื้นบ้านริมฝั่งแม่น้าโขง มีการสร้างตูบที่พักทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตามแนวริมฝั่งแม่น้าโขงเพื่อความ
สะดวกในการพักแรม และเดินทางกลั บไปกลั บมาและมีจ้านวนตูบเพิ่มมากขึ้น บางคนสร้างเป็น
บ้านเรือนที่แข็งแรง และย้ายครอบครัวไปอยู่อาศัยและพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนหมู่บ้านในเวลาต่อมา โดย
ถือเอา “ห้วยขมิ้น” ที่อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นชื่อหมู่บ้าน หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ส้าคัญเมื่อ
ฝรั่งเศสเข้ายึดพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ท้าให้คนญ้อต้องเลือกว่าจะเป็นญ้อฝั่งซ้าย หรือญ้อฝั่งขวา ในส่วน
พื้นที่ฝั่งขวา รัฐสยามได้ปฏิรูปการปกครอง ยกเลิกระบบอัญญาสี่ และส่งข้าหลวงจากส่วนกลางเข้ามา
ควบคุมพื้นที่เมืองท่าอุเทน ท้าให้ลูกหลานเจ้าเมืองท่าอุเทนหลายคนได้หนีมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนญ้อ
บ้านพันบักท่า พันบักทุ่ง และพันบักเหนือ ต่อมา พระศรีวรราช อดีตเจ้าเมืองท่าอุเทน เมื่อครั้งมาอยู่ที่
บ้านพันบักทุ่ง ได้พาชาวบ้านเปลี่ยนชื่อบ้านญ้อใหม่ให้ไพเราะ ดังนี้ “บ้านพันบักท่า” เป็น “บ้านท่า
จ้าปา” เพราะมีต้นจ้าปาเป็นจ้านวนมาก “บ้านพันบักทุ่ง” เป็น “บ้านค้าพอก” เพราะ มีหนองน้้า
เรียกว่าหนองพอก และ “บ้านพันบักเหนือ” เป็น “บ้านท่าดอกแก้ว” เพราะมีต้นกาบแก้วเป็นจ้านวน
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มาก ดังนั้นจึงเกิดชุมชนญ้อริมฝั่งแม่น้าโขงขึ้นในบริเวณนั้น 4 ชุมชน ปัจจุบัน คือ บ้านท่าดอกแก้ว
บ้านค้าพอก บ้านท่าจ้าปา ฝั่งขวาแม่น้าโขง และบ้านห้วยขมิ้น ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การทามาหากินของชาวญ้อ ในมิติทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
จากประวัติความเป็นมาของชาวญ้อข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชาวญ้อทั้งสองฝั่งแม่น้าโขง มี
ความเป็นเครือญาติกันมาในอดีต ซึ่งเดิมนั้นจารีตชาวญ้อจะนิยมแต่งงานเฉพาะในกลุ่ม เพราะเชื่อว่า
หากแต่งงานนอกกลุ่มญ้อ จะท้าให้ว่าอบรมสั่งสอนยาก การข้ามพรมแดนไปมาระหว่างเครือญาติจึงถือ
เป็นเรื่องปกติ โดยบางครั้งไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองฝั่ง แต่ได้รับการช่วยเหลือของญาติ
พี่น้อง
ก่อนการสถาปนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ พ.ศ.2518 ชาวญ้อทั้งสองฟาก
ฝั่งแม่น้าโขง สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ ชาวญ้อฝังขวาบางคนมีที่ดินท้ากินฝั่งซ้ายแม่น้าโขง
โดยไปเช้า - เย็นกลับ ส่วนชาวญ้อบางคนได้สร้างกระท่อมไว้ในที่ท้ากินของตน และถือเป็นมรดกที่สืบ
ทอดต่อมา ในวัฒนธรรมชาวญ้อการแบ่งมรดกถือเป็นอ้านาจของพ่อแม่ มรดกที่เกิดขึ้นมีทั้งการสืบ
ทอดจาก อุ้ยพ่อ อุ้ยแม่ และการร่วมลงมือถางป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร มรดกของครอบครัว
หนึ่งอาจมีทั้งสองฝังแม่น้าโขง เพราะเดิมนั้น การจัดหาที่ดินเพื่อท้ากิน สามารถท้าได้ โดยการจับจอง
แบ่งปันกันโดยง่าย หรือบางคนมีที่ดินเป็นจ้านวนมาก ก็แบ่งปันกัน อยู่ร่วมกัน จึงท้าให้ ชาวญ้อเป็น
เจ้าของที่ดินเป็นจ้านวนมาก ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้าโขง การแบ่งมรดก พ่อแม่จะแบ่งให้ตาม
สมควร ส่วนมรดกที่อยู่ฝั่งซ้าย (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่จะไป
ท้ากิน บางครอบครัวได้ทิ้งร้างไป ญาติพี่น้ องที่อยู่ฝั่ งซ้ายขอใช้ท้ากิ น การแบ่งปันที่ดินท้ากินนั้น
เป็นไปอย่างง่ายๆ อาจขอกัน หรือ แบ่งปันกัน โดยความเสน่หา หรือไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกัน แต่อาจมี
ข้อสัญญา อาทิ ให้มาท้านา เรียกใช้กันได้กรณีของ ชาวญ้อลาว อายุ 68 ปี เล่าว่า (สัมภาษณ์ วันที่ 12
ธันวาคม 2559) “ที่ดินท้ากินได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ บ่มีตราดิน (โฉนด)”
เห็นได้ว่าฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมนั้นที่ดิน เกิดจากการจับจองและสืบ
ทอดต่อกันมา ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จนกระทั่ง พ.ศ.2518 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ระบบ
นารวม ประกอบการเปลี่ยนการปกครอง ท้าให้ชาวญ้อหลายคน ต้องหลบหนี “โตนหนี” มาอยู่ศูนย์
อพยพ จังหวัดนครพนม บางส่วนข้ามาอยู่อาศัยกับญาติพี่น้องที่ฝั่งขวา ระบบนารวม แรกเริ่มนั้น
ชาวบ้านยังไม่เข้าใจระบบอย่างแน่ชัด จากการสัมภาษณ์ ชาวญ้อลาว อายุ 64 ปี เล่าว่า “...เดิมท้านา
บ่มีตราดิน เมื่อท้านาแล้วจะเอาแบ่งเท่าๆ กัน”

[1038]

อภิรดี แข้โส / อธิราชย์ นันขันตี / สุวิมล คาน้อย

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

จากความเข้าใจของชาวบ้านน่าจะได้รับความเป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติจริง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลับเอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน (สพสันต์ เพชรค้า, 2555) ท้าให้ชาวบ้านบางส่วนทิ้งไร่นา ข้ามมาอยู่ฝั่ง
ขวา เนื่องจากไม่เข้าใจระบบ ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่า ชาวญ้อบางคนเสียดาย จึงอดทน และท้านา
ต่อไป
จนกระทั่ง พ.ศ.2529 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ยกเลิกระบบนารวมไป
และ พ.ศ.2535 จึงมีการออกตราดินให้กับชาวลาว กล่าวได้ว่า ชาวญ้อจึงเริ่มมีเอกสารสิทธิ์ ใบตราดิน
ในพื้นที่ของตนเอง มรดกของของชาวญ้อทั้งสองฝั่งเริ่มมีการแบ่งแยกตามระบบของรัฐอย่างชัดเจน
เป็นฝั่งไทย และฝั่งลาวในปัจจุบัน การแบ่งแยกที่ดินมรดกเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของรัฐทั้ง
สองฝั่ง ชาวญ้อไทย และชาวญ้อลาว ไม่เกี่ยวข้องกันทางมรดกพ่อแม่แล้ว ดังนั้นการแบ่งมรดกจึง
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ของแต่ละรัฐ
บุญประเพณีระดับเครือญาติ ในมิติทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
วัฒนธรรมญ้อเป็นวัฒนธรรมในลุ่มน้้าโขง ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ที่ผสมผสานความเชื่อ
ดั้งเดิมกับพุทธศาสนา โดยชาวญ้อมีคติความเชื่อ เรื่อง ผีเชื้อ โดยผีเชื้อเป็นผีบรรพบุรุษของตระกูล
ชาวญ้อ คล้ายกับความเชื่อผีเชื้อของชาวอีสานทั่วไป เป็นเชื้อสายตระกูล ในบางพื้นที่เชื่อว่ามีเจ็ดชั้น
เรียกว่า “เจ็ดโคตรเหง้าเฝ้าลูกหลาน” ผีเชื้อไม่มีหิ้งหรือฮ้านส้าหรับสิงสถิตย์ แต่จะอยู่ประจ้าบ้านอุ้ย
แม่ เรียกว่า “เหง้าผีเชื้อ” การสืบทอดผีเชื้อนั้นจะผ่านฝ่ายหญิง เมื่อเหง้าผีเชื้อ เสียชีวิต ญาติในตระกูล
จะยกย่ องเอาญาติฝ่ ายหญิงที่ มีอาวุโสรองลงมา ให้ เป็นเหง้าผี เชื้อสื บต่อมา ผี เชื้อท้าหน้าที่คอย
ควบคุมดูแล สมาชิกในเครือญาติให้อยู่เย็นเป็นสุข หากลูกหลาน กระท้าผิด เรียกกว่า “ผิดผีเชื้อ”
ได้แก่ ผัวเมียทะเลาะกัน ด่าพ่อแม่ ตีลูก แย่งมรดก เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ นั่นหมายความว่าผี
เชื้อต้องการให้ลูกหลานท้าบุญให้ แต่งงานหรือไม่บอกกล่าวถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของเครือญาติที่ยึดถือ
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับค่านิยมของชาวญ้อ คือ ความกตัญญูรู้คุณ การเคารพผู้อาวุโส
ด้วยความเชื่อผีเชื้อดังกล่าวท้าให้ชาวญ้อทั้งสองฟากฝั่งแม่น้าโขงเชื่อถือผีเชื้อว่ามีต้นตระกูล
เดียวกันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีความเชื่อ ผูกพันกันมายาวนาน และมักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
ยังคงมีการนับถือผีเชื้อร่วมกันในบางตระกูล เพราะบางส่วนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามา
ประเพณีกินดอง (แต่งงาน) ในมิติทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
ชาวญ้อเรียกประเพณีแต่งงานว่า “กินดอง” หรือ “แต่งดอง” เป็นภาษาเดิม ค้าว่า “ดอง”
หมายถึง การครองคู่ การสมรส ค้าว่า “กินดอง” มีความหมายรวมว่า การเฉลิมฉลองในการครองคู่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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(นันทกา พลเสนา, สัมภาษณ์: 10 ธันวาคม 2559) ค้าว่ากินดอง แต่งดอง ยังเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปใน
ความหมายของการแต่งงานของชาวลาวในปัจจุบัน เดิมชาวญ้อไม่นิยมแต่งงานกับคนนอกกลุ่มชาติ
พันธุ์ เพราะเชื่อว่าจะว่านอนสอนยากอบรมไม่ได้ ไม่เคารพผู้อาวุโสและไม่เชื่อฟัง เดิมก่อนการตกลงกิน
ดอง มีล้าดับเหตุการณ์ดังนี้
เมื่อ ปี พ.ศ.2456 มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล ชาวญ้อไทยจึงเริ่มมีการใช้นามสกุลประจ้า
ตระกูลของตนเอง เดิมนั้น เพียงแค่เรียกชื่อ และบอกว่าเป็นลูกหลานของใคร โดยนามสกุลที่เป็นวงศ์
ตระกูลของชาวญ้อแรกๆได้แก่ “โพชะโน” “จอมแก้ว” “พลเหลือ” “จันทะขิน” “ติดหล้า” ต่อมามี
ชาวญ้อจากบ้านท่าอุเทนเข้ามาอาศัย ส่วนหนึ่งเกิดจาก พระอาจารย์สีทัตถ์ สุวรรณมาโจ เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุท่าอุเทน ได้เชื้อเชิญให้ชาวญ้อ ชาวบ้านทั่วไป ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้าโขง มาสร้างพระธาตุ
ท่าอุเทน อ้าเภอท่าอุเทน โดยเจ้าอาวาสวัดโสดาประดิษฐ์ ในฐานะลูกศิษย์ได้น้าพาชาวญ้อไทย ไปร่วม
บุญ สร้างพระธาตุท่าอุเทน ซึ่งมีการพบรักกันระหว่างหนุ่มสาว ท้าให้มีการเข้ามาของชาวญ้อกลุ่มอื่นๆ
ในชุมชน มีนามสกุลใหม่ๆเข้ามา เช่น “สุวรรณมาโจ” และ “บุพศิร”ิ ซึ่งเป็นนามสกุลที่สืบเชื้อสายจาก
เจ้าเมืองท่าอุเทนเดิม ส่วนชาวญ้ อลาว ยังไม่ปรากฏว่าใช้นามสกุล ยังคงเรียกชื่อและบอกว่าเป็น
ลูกหลานของใคร ซึ่งเดิมนั้นชาวญ้อที่อาศัยอยู่ยังมีจ้านวนไม่มาก จึงท้าให้สามารถจดจ้าได้ง่าย
ในส่วนของโครงสร้างครอบครัวของชาวญ้อลาว ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น ได้เข้ามา
ส้ามะโนประชากรภายในชุมชน เพื่อเป็นก้าลังส้าคัญในการก่อสร้างถนนหมายเลข 13 เชื่อมต่อจาก
เวียงจันทน์ ถึงจ้าปาศักดิ์ เมื่อ พ.ศ.2518 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ใช้ระบบ
การปกครองแบบสังคมนิยม ท้าให้ เกิดการแยกครอบครัว เพื่อไปถือสิทธิ์ของที่ดินท้ากินที่เคยบุกเบิก
ไว้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เพราะช่วงเวลานั้น สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ระบบนารวม
ดังกรณีของ ชาวญ้อลาว อายุ 73 ปี เล่าว่า (สัมภาษณ์ ญ้อลาว วันที่ 12 ธันวาคม 2559) “หลังจากลาว
แตก พี่น้องบางคน ยังห่วงไร่นา ที่เคยบุกเบิก ท้ากิน ฝั่งลาว จะเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งนั้น (ลาว) และ
เคยได้ยินข่าว การเข้ามาเอารัดเอาเปรียบอยู่บ้าง และเดินทางไปมาเยี่ยมยามกันเป็นประจ้า”
บุญประเพณีระดับชุมชน ในมิติทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
ชาวญ้อ เดิมถือฮีตคองประเพณีอย่างเคร่งครัด ไม่นิยมแต่งงานกับกลุ่มอื่น เพราะเชื่อว่า จะ
เป็นคนดื้อ ว่านอนสอนยาก จากการสัมภาษณ์ ชาวญ้อให้ข้อมูลว่า “ชาวญ้อเดิมจะแต่งงานเฉพาะ
ชาวญ้อเท่านั้น จะไม่แต่งงานกับชาวกะเลิง ชาวผู้ไทย ลาว ฯ เพราะถือว่าจะไม่เชื่อฟังผู้เฒ่าผู้แก่ และ
จะแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เห็นดีงามด้วยเท่านั้น”
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จากค้าสัมภาษณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับ ชาวญ้ออีกท่าน และ ชาวญ้อลาว ว่า การแต่งงานใน
สมัยดั้งเดิมนั้น ยังไม่แยกความเป็นเขตแดนอย่างชัดเจน ชาวบ้านยังคงเข้าใจค้าว่ากลุ่มคน มากกว่า
ความหมาย ของไทย และ ลาว เช่นในปัจจุบัน จากข้อมูลข้างต้น ชาวญ้อทั้งสองฝั่งน่าจะยังเป็นกลุ่ ม
ขนาดเล็กอยู่ สอดคล้องกับ การบันทึกการเดินทางของ เอเจียน แอมมอนิเย่ (2428) นั่งส้ารวจชาว
ฝรั่งเศส ที่ได้บันทึกว่า เมื่อผ่านชุมชนญ้อบ้านพรานป่า พบมีกระท่อม 5 - 7 หลัง และไม่ได้กล่าวว่าพบ
หมู่บ้านอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ผู้วิจัยสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนญ้อลาว น่าจะยังไม่เกิดเป็นชุมชนอย่างแน่ชดั
เพราะการบันทึกชุมชนริมแม่น้าโขงของเอเจียน แอมมอนิเย่ มักจะกล่าวถึงผู้คนทั้งสองฝั่ง
ส่วนบ้านญ้อไทยนั้น ชาวญ้อไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บ้านญ้อไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้คน
เดินทางเข้ามา เพราะความมีชื่อเสียงของ หลวงปู่สนธิ์ พระเกจิ เจ้าอาวาสวัดญ้อไทย เพราะท่านเป็น
ศิษย์ของ หลวงปู่สีทัตถ์ สุวรรณมาโจ ซึ่งได้น้าพาญาติโยมไปช่วยสร้างพระธาตุท่าอุเทน เมื่อ พ.ศ.2453
และเมื่อเสร็จจากการช่วยก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทน พบว่ามีผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆ ทั้งฝั่งซ้าย และฝั่ง
ขวา เดินทางมากราบไหว้ ขอพร และรักษาโรคที่เกิดจากอ้านาจของผี นอกจากนั้น บ้านญ้อไทย เป็น
หมู่บ้านที่ติดกับถนนเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่าอุเทน และเมืองไชยบุรี มีการเดินทางไปมาเพื่อ
ติดต่อค้าขายกับทั้งสองเมืองนี้ ทั้งการเดินทางโดยเรือ และการหาบเร่ เพราะทั้งสองเมืองนี้ในอดีตเป็น
เมืองท่าที่ส้าคัญ กล่าวคือ เมืองไชยบุรี (ปัจจุบัน คือ ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)
เป็นจุดยุทธศาสตร์ปากแม่น้าสงคราม ก่อนจะเดินทางโดยเรือเข้าไปในพื้นที่เพื่อติดต่อค้าขาย กับเมือง
อากาศอ้านวย เมืองโพธิไพศาล และเชื่อมไปถึงเมืองสกลนคร ส่วนเมืองท่าอุเทน (เทศบาลท่าอุเทน)
เป็ นจุ ดพักสินค้าก่อนเดินทางเข้าไปในปากน้้าหินบู น ฝั่ งซ้ายแม่น้าโขง เพื่อเข้าไปค้าขายยังเมือง
เวียดนาม จึงถือได้ว่าบ้านท่าดอกแก้ว เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเส้นทางการค้าของเมืองต่างๆ จึงท้าให้มี
ผู้คน เดินทางสัญจรผ่านไปมา จึงเริ่มมีการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน เช่น ต้นตระกูลสุวรรณมาโจ
ที่ย้ายถิ่นมาจากเมืองท่าอุเทน หรือกรณีของคนจีน เข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน ราว พ.ศ.2460 เห็นได้ว่า
ชุมชนญ้อฝั่งขวาแม่น้าโขงเริ่มมีการเพิ่มขึ้นของประชากร มีคนจีนเข้ามา
ส่วนหมู่บ้านญ้อลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่มีข้อมูลการตั้งชุมชนที่
เด่นชัด ผู้อาวุโส ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาว ได้มีการเกณฑ์แรงงานลาวไปสร้างถนน
หมายเลข 13 และการสร้างเมืองที่ท่าแขก จึงเป็นเหตุให้ผู้คนอาจมีการหลบหนีไปบ้าง การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในช่วงนี้ยังเป็นไปในจ้านวนน้อย ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุมชนญ้อไทย มีประชากร
เพิ่มขึ้นจากการแต่งงานเข้ามาของชุมชนญ้อบ้านท่าอุเทน เช่น นามสกุล บุพศิริ ชุมชนญ้อบ้านตาล
ปากน้้า มีนามสกุลที่ส้าคัญ เช่น ค้าลือ ส่วนชาวญ้อลาว น่าจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากร เพราะมีการ
ตั้งวัดประจ้าหมู่บ้าน และตรงกับค้าบอกเล่าของ นายบ้านญ้อลาว ว่า ช่วงเวลานี้ ฝรั่งเศส มีข้อขัดแย้ง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กับประเทศมหาอ้านาจ ส่งผลให้อ้านาจในการปกครองในพื้นที่ประเทศลาวเริ่มสั่นคลอน ชาวบ้านที่
หลบหนีการเกณฑ์แรงงานเริ่มเข้ามาอาศัยในชุมชน
พ.ศ.2504 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ท้าให้มี
บุคคลจากภายนอกเริ่มเข้ามาในพื้นที่ชุมชนญ้อมากขึ้น และมีการแต่งงานข้ามกลุ่ม จากการเดินทาง
ไปสู่ สาว (จี บสาว) ในหมู่บ้ านต่างๆ ช่วงเวลานี้จารีตประเพณีการแต่งงานเฉพาะกลุ่ มเริ่มลดน้อย
หมู่บ้านที่ชายหนุ่มชาวญ้อมักไปจีบสาวสมัยก่อน เช่น บ้านค้าพอก บ้านท่าจ้าปา บ้านนาเดื่อ บ้านแพง
สะพัง บ้านกุดสะกอย บ้านท่าพะทาย บ้านโพนสวรรค์ บ้านนาอ้อ ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย อาทิ โซ่ กะเลิง ข่า ญ้อ เป็นต้น
พ.ศ.2518 ประเทศลาวได้สถาปนาขึ้นเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท้าให้
ชาวญ้อบ้านลาว ไม่เข้าใจในนโยบายของรัฐในระบบนารวม ชาวญ้อหลายคนไม่เข้าใจระบบดังกล่าว ได้
ทิ้งไร่นา ข้ามมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านญ้อไทย บ้านท่าจ้าปา บ้านนาเหนือ บ้านตาลปากน้้า บ้านไชยบุรี ฝั่ง
ประเทศไทย นอกจากนั้น ชาวญ้อลาว เล่าว่า ช่วงนี้เกิดความไม่เข้าใจ รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่กดขี่ประชาชน
อย่างมาก ท้าให้บางส่วนได้หนีเข้าค่ายอพยพ ที่จังหวัดนครพนม เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของประชากรญ้อในฝั่งไทย จากกลุ่มชาวญ้อเอง และการแต่งงานกันของชาวญ้อกับกลุ่มอื่นๆ
ในฝั่งไทย ส่วนชาวญ้อบ้านลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเคลื่อนย้ายไปมา ด้วย
เหตุผลทางด้านการเมือง
พ.ศ.2532 ประเทศลาว มีการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ได้สร้างถนนจากหมู่บ้านไปเชื่อมกับ
เมืองหินบูน เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข 13 จากเวียงจันทน์ จ้าปาศักดิ์ และมีถนนเข้ามาในหมู่บ้าน และ
เกิดชุมชน เช่น บ้านดงกลาง เกิดจากการจัดสรรของรัฐ เพื่อสร้างครอบครัวส่วนชุมชนญ้อบ้านลาว ได้
ขยายชุมชนเกิดเป็นบ้านญ้อลาวน้อย เริ่มยอมรับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ประชากรในช่วงเวลานี้มี
จ้านวนมากขึ้นกว่าเดิม อันเห็นได้จากมีชาวบ้านต่างๆเข้ามาอาศัยที่บ้านญ้อลาว เช่น บ้านหินบูน บ้าน
หาดอีก้อม บ้านเหิม พ.ศ.2535 ชาวญ้อไทย แต่งงานกับชาวต่างประเทศคนแรก (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็น
ช่วงที่สังคมอีสานในประเทศไทยก้าลังเป็นที่นิยม
พ.ศ.2558 หลังการเปิดอาเซียน ชุมชนญ้อทั้งสองฝั่งมีผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มาอาศัย
ในชุมชน การแต่งงงานไม่ยึดถือธรรมเนียมมากนัก การแต่งงานไม่ยึดถือว่าจะไปอยู่ฝ่ายไหน ขึ้นอยู่กับ
การตกลงกัน ชาวญ้อบ้านไทย หลายคนเดินทางไปท้างานต่างจังหวัด ไปเรียนหนังสือ และแต่งงานกับ
คนต่างจังหวัด เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดระยอง ในกลุ่มวัยท้างาน จึงพบว่ามีการแต่งงานกับกลุ่ม
อื่นๆ ที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังพบว่า มีการแต่งงานข้ามฝั่งแม่น้าโขง จ้านวน 6 คน ทั้งหมู่บ้านญ้อ
ลาว บ้านหาดใหญ่ บ้านหาดอีก้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ในปัจจุบัน ชาวญ้อทั้งสองฝั่งแม่น้าโขง จะเชิญญาติพี่น้อง ไปเที่ยวในงานบุญเทศกาลที่เป็น
ระดับชาติ เช่น วันชาติลาว นอกจากนี้ยังมีงานบุญประเพณีอื่นๆเช่น งานแด่งงาน (งานดอง) งานศพ
งานขึ้นบ้ านใหม่ งานบวช และงานบุ ญประเพณีตามฮีต 12 ก่อให้ เกิดการปฏิสั มพันธ์กันระหว่าง
ชาวญ้อสองฝั่งโขง
โดยภาครัฐของทั้งสองประเทศแม้เข้าใจความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ แต่การเดินทางไปมาหาสู่
กันมีความเข้มงวดในระเบียบการเข้า - ออกประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบริบทของทั้งสองประเทศ
เปลี่ยนไปจากที่ในอดีตนั้นไม่มีการแบ่งเขตภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังคงมีการผ่อนปรน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มี
ความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้น้าของไทยหลายครั้ง เช่นในปี พ.ศ.2523 - 2531 ที่
รั ฐบาลไทยมีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิ สต์ และ พ.ศ.2544 สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี

ภาพที่ 1 เทศกาล งานสาคัญ ในมิติทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง

ภาพที่ 2 เทศกาล งานสาคัญในมิตทิ างวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ชุมชนญ้อทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมร่วมกันมายาวนาน และยังคงมีบุญ
ประเพณีที่มีการปะทะสังสรรค์ในพื้นที่ทางสังคมของผู้คนของสองฝั่งโขง ถือเป็นกลไกลและเครื่องมือ
สร้ างความสั มพันธ์ระหว่างประเทศในระดับชุมชน อันเป็นเครือข่ายทางสั งคมบนฐานเครือญาติ
ในขณะที่รัฐชาติมองพื้นที่ดังกล่าวเป็นพรมแดนที่ตายตัว จึงพยายามก้าหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างการ
ควบคุมและพัฒนาพื้นที่ในทุกยุคสมัย แต่ชุมชนญ้อทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
กัน กลับมีการปรับเปลี่ยน ลื่นไหล ปรับตัว เพื่อให้การด้าเนินชีวิตและใช้ทรัพยากรในแม่น้าโขงได้อย่าง
ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา แม้จะถูกแบ่งแยกพรมแดนตามนิยามความหมายของรัฐชาติ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่ผ่าน
มายังมีน้อย หากมีส่วนใหญ่เป็นเพียงการศึกษาความสัมพันธ์ระดับรัฐกับรัฐเท่านั้น ส่วนการศึกษา
ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนตามบริบทความเป็นจริงในชุมชนยังคงให้ความส้าคัญน้อยมาก เพราะ
ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน ทั้งในลักษณะเครือญาติ วัฒนธรรมประเพณี หรือแม้แต่ด้านเศรษฐกิจ
นั้ นคนตามแนวชายแดนยั งคงให้ ความส้ าคัญมาโดยตลอดและทวีความส้ าคัญมากขึ้น โดยปัจจัย
ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การปักปันเขตแดนรัฐชาติส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนตามแนวชายแดนน้อย
มาก ซึ่งควรมีการศึกษาให้ลุ่มลึกมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส้าคัญในวางแผนพัฒนานโยบายความสัมพันธ์
ในระดับรัฐกับรัฐต่อไป
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การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านคาลงท้าย “ละเบ๋อ”
The Process of Producing Sakon Nakhon
Identity through Dialect Final Particles

กันยารัตน์ มะแสงสม1 / Kanyarat Masaengsom

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาลงท้าย
“ละเบ๋อ” ของผู้พูดภาษาญ้อสกล
นคร ในด้านรูปคา ความหมายในประโยค และการนาไปใช้เพื่อประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น
สกลนคร ผลการศึกษาพบว่า คาลงท้ายนี้เป็นคาลงท้ายแบบสองพยางค์แท้ ใช้ในประโยคแสดงเจตนา 2
แบบคือประโยคบอกให้ทราบและประโยคคาดคะเน มีความหมายในเชิงแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
มารยาทและการคาดคะเนผลของเหตุการณ์ ผู้พูดภาษาญ้อได้นาคาลงท้ายนี้มาใช้ประกอบในชื่อหรือ
ข้อความของสินค้า สถานประกอบการ ชื่อรายการ รวมถึงบทเพลง ด้วยวิธีการ 2 กระบวนการคือ 1)
การให้ข้อมูล 2) การเน้นย้าข้อมูล เพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นสกลนครให้บุคคลอื่นในสังคมรับรู้
คาสาคัญ: คาลงท้าย, ภาษาญ้อ, อัตลักษณ์, ภาษาถิ่นสกลนคร

1
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Abstract
This article aims to
study final particle in Yo language Sakon Nakhon
about the form, meaning and the process of producing Sakon nakhon identity. The results
showed that this final particle had has two syllables and used in two types of sentences,
exclamatory and guessing expression sentences that showed feelings, emotions, manners
and guessing expression of the evidence. The Yo speakers used this word in name of their
products, places, restaurants, lyrics, songs and youtube channel. This Yo dialect were also
used as the identity of Sakon Nakhon in two ways as: 1) by giving information about Sakon
Nakhon people and 2 by identifying the characteristics of Sakon Nakhon people to others
through emphasizing on the information of its cultural product and other characteristics.
Keywords: Final particles, Yo language, Identity, Sakon Nakhon dialect
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บทนา
อัตลักษณ์ (identity) เป็นคาที่ใช้กันโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยมีจุดเริ่มต้น
และพั ฒนาขึ้ นมาจากแนวคิ ดเชิ งสั ญลั กษณ์ (symbolic) ที่ ได้ กล่ าวถึ งตั วตน (the self) ว่ าเป็ น
สมรรถนะอันเป็นของมนุษย์โดยเฉพาะในการที่จะคิดคานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผ่านการ
สื่อสารและภาษา นอกจากนี้ อัตลักษณ์ (identity) ยังมีความหมายถึงความเหมือนและความแตกต่าง
กันออกไป (similarity and difference) บนพื้นฐานและเงื่อนไขของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบ
ระหว่างระดับปัจเจกและกลุ่มคน อัตลักษณ์จะทาหน้าที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเรา
และใครต่างจากเรา
ชาวญ้อเป็นกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร และเป็นกลุ่มชนที่พูดจาภาษา
ไท (Tai speaking group) ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดสกลนคร แม้ว่าจะอาศัย
ปะปนอยู่กับชนกลุ่มอื่นๆ อาทิ ผู้ไท กะเลิง โย้ย โส้ และลาว แต่ชาวญ้อก็สามารถที่จะแสดงอัตลักษณ์
เฉพาะของตนเองผ่านปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ภาษารวมถึงประเพณีและพิธีกรรมได้อย่างโดดเด่น
ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นความพยายามในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านวัฒนธรรม ภาษาและประเพณี
พิธีกรรมในวิถีการดาเนินชีวิตท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งโลกาภิวัตน์และ
ท้องถิ่นภิวัตน์
จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในรอบปีของชาวญ้อในจังหวัดสกลนคร พบว่า
ชาวญ้อที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสกลนครนั้นมีวัฒนธรรมสาคัญ ได้แก่ บุญแห่ปราสาทผึ้ง
งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และงานตรุษไทสกล คนจีน คนเวียดนาม ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี
พิธีกรรมที่ปรากฏในงานบุญเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
ของชาวญ้อในเมืองสกลนคร เพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนต่างๆ ในเขต
อาเภอเมือง ได้รับเอาแบบแผนดังกล่าวไปปรับใช้ นอกจากนี้ ยังพบว่า วัฒนธรรมทางภาษาที่สาคัญ
ของชาวญ้อคือคาลงท้าย "ละเบ๋อ" ได้นามาใช้ประกอบสร้างอัตลักษณ์และบ่งบอกความเป็นตัวตนของ
ชาวสกลนครในหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทสนทนา บทเพลง และรวมถึงข้อความโฆษณาที่ปรากฏใน
ป้ายโฆษณา ข้อความเคลื่อนไหว เว็บเพจ เฟซบุ๊ก ซึ่งถูกนาไปใช้ในหลายบริบท โดยเฉพาะการนาไป
เป็ นจุ ดขายและการโฆษณาขายสิ นค้ าและบริ การ จากปรากฏการณ์ ดั งกล่ าวสะท้ อนให้ เห็ นว่า
"วัฒนธรรมทางภาษา" ของชาวญ้อในจังหวัดสกลนครมีแนวคิดสาคัญของการประกอบสร้างอัตลักษณ์
ที่พยายามจะบ่งบอกตัวตนของตนเอง และยังปรากฏว่ามีความพยายามที่จะทาให้วัฒนธรรมทางภาษา
กลายเป็นสินค้าโดยใช้กลุ่มชนและทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนมาเป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็น
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แรงจูงใจของการศึกษากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านชุดความคิด
ภาษาและคาลงท้ายในภาษาถิ่นของชาวญ้อ จังหวัดสกลนคร
ละเบ๋อ คาลงท้ายกับความหมายของชาวญ้อสกลนคร
คาว่า “ละเบ๋อ” จัดเป็นคาที่อาจไม่คุ้นหูสาหรับคนในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่น เมื่อครั้งที่
ผู้เขียนเริ่มทางานที่สกลนครระยะแรกๆ ได้ฟังคานี้จากบทสนทนาของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานก็
รู้สึกสงสัยถึงที่มาและความหมาย จึงสอบถามกับผู้ใช้ภาษา แต่ทว่าคาตอบที่ได้นั้นมีหลากหลาย บ้างก็
ว่า หมายถึง คาลงท้าย “นะ” ในภาษาไทยมาตรฐาน หรือ “เด้อ” ในภาษาอีสาน บ้างก็ว่าหมายถึง คา
ลงท้าย “ไง” “สินะ” บ้างก็ว่าหมายถึง “ใช่แล้ว” ใช้เพื่อเน้นย้าประโยค เมื่อค้นคว้าในเว็บไซต์จึงพบว่า
มีผู้สอบถามความหมายของคานี้ไว้พอสมควร ดังเช่น การตั้งคาถามในเพจเฟซบุ๊ก “สกลนครซิตี้” ที่
ผู้ดูแลเพจดังกล่าวตั้งกระทู้ขึ้นบอกกับสมาชิกเพจว่ามีหลายคนถามถึงความหมายของคานี้ และมีผู้เข้า
มาตอบจานวน 96 ข้อความ

ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นกระทู้คาถามเรื่องความหมายของคาว่า

ส่ วนคาตอบของผู้ ที่มาร่ วมแสดงความคิดเห็ นมีหลากหลาย มีทั้งกล่ าวว่า ไม่ทราบว่าจะ
อธิบายเรื่องนี้อย่างไร บ้างก็บอกว่าเป็นคาที่ใช้พูดในจังหวัดสกลนครและน่ามาอยู่ที่นั่น บ้างก็ตอบว่า
คานี้มาจากภาษาญ้อ บ้างก็กล่าวถึงความหมายของคานี้โดยยกตัวอย่างคาอื่นเทียบเคียง นับเป็นความ
พยายามที่จะอธิบายการใช้คาในภาษาของตนเองที่น่าสนใจ ดังภาพ
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ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นตัวอย่างคาตอบจากกระทู้ที่ทางเพจ

นอกจากการสอบถามในเพจเฉพาะของชาวสกลนครแล้ว ในสื่อโซเชียลอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก เช่น
youtube ก็มีผู้ตั้งคาถามลักษณะนี้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอของคุณก้อง ห้วยไร่ ที่นาเสนอ
เพลง “แทนคาเว้าจากบ่าวสกล - ก้อง ห้วยไร่ ละเบ๋อ” ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า คุณก้อง ห้วยไร่ในตอนนัน้
ก็นาคาว่า “ละเบ๋อ” มาใช้ต่อท้ายชื่อของตน และมีผู้มาสอบถามใต้คลิปดังกล่าวว่ า ละเบ๋อแปลว่า
อย่างไร พร้อมทั้งมีผู้มาตอบคาถามดังกล่าวด้วย ดังภาพ

ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นตัวอย่างคาตอบจากผู้ทเี่ ข้ามาแสดงความ
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีผู้บอกภาษามองคาว่า “ละเบ๋อ” ในฐานะ “คาที่เป็น
ตัวแทนของจังหวัดสกลนครและชาวสกลนคร” เนื่องจาก รูปคานี้ที่ไม่ปรากฏในภาษาอีสานอื่น ซึ่งอาจ
มีลักษณะคล้ายกับคาว่า “ก๋อ” ที่เป็นคาเฉพาะถิ่นของจังหวัดเลย นอกจากนี้แล้ว คานี้ยังเป็นคาที่
น่าสนใจด้านการนาไปใช้ และด้านความหมายของคา เพราะมีผู้ที่กล่าวว่าตนเป็นเจ้าของภาษาหลาย
คนที่พยายามอธิบายความหมายกับการนาคานี้ไปใช้ในการสื่อสาร คาตอบดังกล่าวนั้นมีหลากหลาย
จนทาให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังว่า ตามหลักภาษาไทยจะสามารถอธิบายคาคานี้ได้อย่างไร
ในทางภาษาศาสตร์เรียกคาที่ปรากฏท้ายสุดของวลีหรือประโยค ไม่มีความหมายแน่ชัด ใช้
เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก เจตนา เพศ สถานภาพ ของผู้พูด รวมทั้งแสดงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น ความสุภาพหรือไม่สุภาพ การให้เกียรติผู้ฟัง ระบบอาวุโส ฯลฯ ว่า “คาลงท้าย” จาก
การที่ผู้เขียนร่วมในวงสนทนาและสังเกตการณ์ในการสนทนาในชีวิตประจาวันของผู้พูดภาษาญ้อ
ผู้เขียนได้สังเกตเห็นว่าคานี้นาไปใช้ลงท้ายต่อจากวลีหรือประโยคบอกให้ทราบ และสามารถสื่อถึง
ความหมายได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้พูด

ภาพที่ 4 แสดงข้อความ “ละเบ๋อ”
ที่สกรีนลงเสื้อยืด

นอกจากนี้แล้ว ผู้เขียนยังพบเห็นปรากฏการณ์ที่มีการนาคาลงท้าย “ละเบ๋อ” มาใช้ในการ
นาเสนอ “ความเป็นสกลนคร” ในหลายบริบท ได้แก่ สินค้า ร้านอาหาร บทเพลง ชื่อรายการ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการช่วงชิงพื้นที่ในสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตัวตนของคนสกลนคร” ให้เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะการ
ใช้คานี้ต่อท้ายจากคาว่า “สกลนคร” เป็น “สกลนครละเบ๋อ” บนเสื้อยืดที่จาหน่ายในร้านขายของฝาก
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ คาลงท้ายคานี้มีความหมายและการนาไปใช้อย่างไร สามารถสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นท้องถิ่นสกลนครได้อย่างไร บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการศึกษาความหมาย
ของคาลงท้าย “ละเบ๋อ” เมื่อประกอบเข้าในประโยค และการนาคานี้ไปใช้เพื่อสร้างสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นท้องถิ่นสกลนคร
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คาลงท้าย คืออะไร
คาลงท้าย (final particles) เป็นชื่อเรียกประเภทของคาประเภทหนึ่งที่อาจไม่ได้อยู่ในการรับรู้
ของคนไทยโดยทั่วไปนัก เนื่องด้วยส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยกับการแบ่งประเภทของคาจาก “วจีวิภาค” ใน
หนังสือ หลักภาษาไทย: อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ (อุปกิตศิลปสาร,พระยา., 2544:
70 - 111 ) ที่เสนอว่า คาในภาษาไทยแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด ได้แก่ คานาม คาสรรพนาม คากริยา คา
วิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน และคาอุทาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมคาที่คนไทยใช้ในการ
สื่อสารอย่างแท้จริง จนกระทั่งในยุคต่อมาได้มีนักวิชาการสนใจศึกษาลักษณะของภาษาไทย โดยเฉพาะ
ภาษาพูด ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันและได้เสนอข้อค้นพบต่างๆ ที่ช่วยเติมเต็มองค์
ความรู้เรื่องชนิดของคาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากกว่าเดิม และมีนักวิชาการเสนอเรื่อง “คาลงท้าย”
ว่าควรจัดเป็นชนิดของคาอีกประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญในการสื่อสาร อีกทั้งยังปรากฏใช้อยู่ในประเทศ
ไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น
นักวิชาการไทยที่กล่าวถึงคาลงท้าย เช่น บรรจบ พันธุเมธา (2520: 6) กล่าวว่า คาลงท้ายเป็น
คาที่ไม่ใช่คากริยาช่วย แต่เป็นคาที่ปรากฏท้ายคากริยา หรือท้ายประโยค
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2543: 61 - 63, 77 - 78) เป็นผู้หนึ่งที่กล่าวถึงคาลงท้ายอย่างละเอียดใน
เรื่องความหมาย ตาแหน่งและหน้าที่ โดยเรียกว่า “หมวดคาลงท้าย” วิจินตน์กล่าวถึงหมวดคานี้ว่า เป็น
คาที่ปรากฏในตาแหน่งท้ายสุดหรือท้ายส่วนของประโยค (ต่อท้ายวลี) เมื่อพิจารณาตามหน้าที่ของคาใน
ประโยคเป็นเกณฑ์แล้ว คาลงท้ายจัดเป็นคาไวยากรณ์ที่ทาหน้าที่ขยายคานามหรือสรรพนาม และมี
ลักษณะพิเศษคือ คาลงท้ายแต่ละคาอาจมีหลายรูป โดยอาจต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์ ความสั้น - ยาว
ของสระ หรือทั้งสองอย่างก็ได้ เช่น “คะ ค่ะ” ถือว่าเป็นคาเดียวกัน ต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์อย่างเดียว
ส่วน “คะ ขา” ถือว่าเป็นคาเดียวกันต่างกันทั้งเสียงวรรณยุกต์และความสั้นยาวของสระ และรูปที่
แตกต่างกันนี้อาจทาให้ประโยคเป็นประโยคคนละชนิดได้ด้วย เช่น “คะ” ปรากฏในประโยคคาถาม ส่วน
“ค่ะ” ปรากฏในประโยคบอกเล่า และยังอธิบายลักษณะของคาลงท้ายโดยเปรียบเทียบกับคาสรรพนาม
เพิ่มเติมว่า คาหมวดนี้มีลักษณะเหมือนกับคาสรรพนามในเรื่อง “ความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสังคม
และวัฒนธรรม” กล่าวคือ คาลงท้ายบางคาใช้สาหรับแสดงความสุภาพ ความสนิทสนม การเลือกใช้คา
ลงท้ายในภาษาไทยอย่างน้อยต้องคานึงถึง “ความสนิทสนม” “ฐานะทางสังคม” และ “อาวุโส” ของคู่
สนทนา ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้ไม่อาจแยกออกจากกัน และไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งใดมีความสาคัญมากกว่ากัน
ด้านทรรศนะของ นววรรณ พันธุเมธา (2549: 116 - 140) จัดให้คาลงท้ายอยู่ใน “คาบอก
มาลา” อยู่ในประเภทคาเสริม และคาเรียก - ร้อง ซึ่งคาในประเภทนี้หมายถึงคาที่เสริมเข้าไปใน
ประโยค ช่วยแสดงเจตนาและท่าทีของผู้พูดและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แบ่งออกได้
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เป็น 3 ประเภทย่อยคือ คาบอกมาลา คาบอกการถาม และคาบอกสถานภาพ โดยเฉพาะคาบอกมาลา
เป็นคาที่มักใช้ในการพูดมากกว่าการเขียน ทาให้คาพูดน่าฟัง ไม่ห้วนสั้นเกินไป ทั้งยังช่วยเน้นเจตนา
ของผู้พูดอีกด้วยว่า ถาม สั่ง ขู่ ขอร้อง อ้อนวอน ฯลฯ คาพวกนี้กาหนดได้ เป็นพวกๆ เช่น พวก ละ
ได้แก่ ละ ล่ะ พวก นะ ได้แก่ นะ น่ะ นา น่า น้า
คาบอกมาลาแต่ละพวก ใช้ในประโยคลักษณะต่างๆ กัน ทั้งยังมีลักษณะพิเศษคือ เมื่ อพูด
เสียงอาจสั้นยาวสูงต่าแตกต่างจากรูปที่เขียน นอกจากนี้ยังสามารถนามาใช้ซ้อนกันได้ ส่วนตาแหน่งก็
สามารถปรากฏได้ทั้งท้ายประโยค และท้ายหน่วยนาม เช่น “นิดนะ ไม่ช่วยฉันเลย”
จะเห็นได้ว่า ทรรศนะดังกล่าวข้างต้นแตกต่างจากทรรศนะของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2543: 61
- 63, 77 - 78) ที่จัดให้คาที่ใช้ถาม คาที่แสดงสถานภาพต่างๆ รวมอยู่ในหมวดคาลงท้าย แต่นววรรณ
พันธุเมธา (2549: 116 - 140) ได้แยกออกมาต่างหาก ด้วยเห็นว่าคาบอกการถามนั้นถ้าในประโยคมีคา
ทั้งสองประเภท คาบอกการถามจะวางอยู่หน้าคาบอกมาลาและเป็นคาที่ทาให้ประโยคแจ้งให้ทราบ
กลายเป็นประโยคถามให้ตอบทันที ส่วนคาบอกสถานภาพ นววรรณหมายถึงคาที่ใช้แสดงเพศ วัยของผู้
พูด ฐานะของผู้ฟัง และท่าทีของผู้พูดต่อผู้ฟัง (การแสดงความสุภาพหรือไม่สุภาพ ความสนิทสนม) ก็
แยกออกมาจากคาบอกมาลาด้วยเช่นกัน
ทรรศนะเกี่ยวกับคาลงท้ายที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเผยแพร่ในหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย
(วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ, 2552: 60 - 63) โดยกล่าวถึงคาลงท้ายว่าเป็นคาชนิดหนึ่งจากทั้งสิ้น 12
ชนิด หมายถึง คาที่ปรากฏในตาแหน่งท้ายสุดของประโยค ไม่มีความหมายเด่นชัดในตัว และไม่มีหน้าที่
สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค แต่ละคาอาจมีหลายรูปซึ่งแตกต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์ ความ
สั้นยาวของเสียงสระ เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งสองเรื่องก็ได้ คาลงท้ายอาจแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
แสดงทัศนภาวะและกลุ่มแสดงมารยาท
คาลงท้ายแสดงทัศนภาวะ หมายถึง คาลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียง
ต่างๆ กัน จะสังเกตได้ว่าถ้าออกเสียงสระสั้นและลงน้าหนักเสียงมักเป็นคาสั่งหรือแสดงอารมณ์โกรธ
ถ้าออกเสียงสระยาวหรือไม่ลงน้าหนัก มักแสดงเจตนาชักชวน ขอร้อง โน้มน้าว ออดอ้อน เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น เงินทอนล่ะ คาลงท้ายกลุ่มนี้อาจใช้ด้วยกันได้ เช่น ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเถอะนะ
ส่วน คาลงท้ายแสดงมารยาท หมายถึง คาลงท้ายแสดงความสุภาพหรือไม่สุภาพ สถานะและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดด้วย มักปรากฏท้ายประโยคบอกเล่าหรือประโยคคาถาม ดังตัวอย่าง
ใช้แสดงความสุภาพ ได้แก่ ครับ คะ ค่ะ ขา
ใช้แสดงความไม่สุภาพ ได้แก่ วะ หวะ ยะ ย่ะ
ใช้แสดงว่าผู้พูดเป็นผู้ชาย ได้แก่ ครับ ขอรับ
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ใช้แสดงว่าผู้พูดเป็นผู้หญิง ได้แก่ คะ ค่ะ ขา
ใช้เพราะไม่ต้องการระบุเพศที่แน่ชัดของตนเอง ได้แก่ ฮ่ะ
คาลงท้ายทั้งสองกลุ่มใช้ร่วมกันได้ โดยที่คาลงท้ายแสดงมารยาทจะวางอยู่หลังคาลงท้ายอีก
กลุ่ม เช่น
เข้ามาซิคะ
อาหารร้านนี้อร่อยดีนะคะ
ทั้งนี้ คาลงท้ายแสดงมารยาทที่แสดงความสุภาพยังสามารถใช้เป็นคาขานรับได้ เช่น
ครับ ผมเอง
จ๋า มีอะไรหรือจ๊ะ
จะเห็นได้ว่า ด้านความหมายของคาลงท้าย นักวิชาการเห็นตรงกันว่าเป็นคาที่วางอยู่ท้ายสุด
ของวลีหรื อประโยค สามารถออกเสี ยงแปรไปจากรูปเขี ยนได้ ไม่มีความหมายประจาค า แต่จะมี
ความหมายเมื่อประกอบเข้าไปในประโยค คาเหล่านี้สามารถแสดงเจตนา ความรู้สึก ความสุภาพหรือไม่
สุภาพ เพศ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ ส่วนสถานภาพและการใช้ถาม ยังมีความเห็นไม่
ตรงกัน
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ศึกษาลักษณะของคาลงท้ายในท้องถิ่นต่างๆ อีกหลายเรื่อง
โดยมักจะเป็นการศึกษาคาลงท้ายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้านลักษณะทางเสียง พยางค์ รูปแปรของคา
องค์ประกอบของคา ความหมาย และการนาไปใช้ในการสื่อสาร งานวิจัยเหล่านี้พบว่า ลักษณะทาง
เสียงของคาลงท้าย เช่น ระดับเสียงสูง - ต่าและการเปิด - ปิด เส้นเสียงในการออกเสียงมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับความหมาย จานวนพยางค์ของคาลงท้ายมีตั้งแต่ 1 - 4 พยางค์ ส่วนการใช้คาลงท้าย
ของแต่ละท้องถิ่นมักขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ สถานภาพ เจตนา อารมณ์และบริบทของข้อความที่ผู้พูด
กล่าว ซึ่งปรากฏในงานวิจัยที่ศึกษาคาลงท้ายภาษาไทย มีทั้งงานวิจัยที่ศึกษาภาษาไทยมาตรฐาน เช่น
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายคาลงท้ายภาษาไทย โดย วรรษมน เพียรเสมอ
(2552) ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคาขึ้นต้น คาสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คาลงท้ายและคารับ
ในราชาศัพท์ไทยโดยสุวดี นาสวัสดิ์ (2552) และงานวิจัยที่ศึกษาคาลงท้ายภาษาไทยถิ่น เช่น คาลงท้าย
ในภาษาเชียงใหม่ (รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, 2527) คาลงท้ายภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น (รุ่งอรุณ ทีฆชุณ
หเถียร และวิไลวรรณ สมโสภณ, 2531) คาลงท้ายภาษาถิ่นโคราช (ณัฏฐา จุลพรหม, 2534) รวมไปถึง
งานวิจัยของวัลลียา วัชราภรณ์ (2534) ที่ศึกษาคาลงท้ายในภาษาลาวครั่ง ของผู้พูดภาษาลาวครั่งใน
จังหวัดนครปฐม ผลงานของอัญชนา พานิช (2537) เรื่อง คาลงท้ายภาษาลาวโซ่ง งานวิจัยของนิรมล
บุญซ้อน (2540) เรื่อง การศึกษาคาลงท้ายในภาษาพวน การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบคาลง
ท้ายในภาษาถิ่นบุรีรัมย์ โดย ทัศพร ปูมสีดา (2547) รวมถึง การใช้คาลงท้ายของชาวไทยพวน: บ้าน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลงานของณชากุญ สิงห์เสนา (2556) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คาลงท้ายภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดมหาสารคาม โดย ชนัยชนม์ ปลั่งเจริญศรี (2557)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่ศึกษาคาลงท้ายมีเป็นจานวนมาก แต่งานวิจัยที่
ศึกษาคาลงท้ายของพื้นที่ในภาคอีสานตอนบนยังมีไม่มากนัก อีกทั้งยังยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาคาลง
ท้ายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งที่ถิ่นดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและมีวัฒนธรรมทางภาษาที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะคาศัพท์บางคาที่เป็น “ศัพท์เฉพาะ” ที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเพียงกลุ่มเดียวจนถือ
เป็นอัตลักษณ์ทางภาษาของกลุ่ม
“ละเบ๋อ”: วัฒนธรรมทางภาษาของชาวญ้อ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในกลุ่มสนุก อันประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากการ
กวาดต้อนผู้คนจากล้านช้างเข้ามายังสยามประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้
เข้าตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัยร่วมกับชาวเมืองดั้งเดิมเรื่อยมาจนปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวมี 6 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ ญ้อ โย้ย กะเลิง โส้ ลาว และผู้ไท แต่ละชนเผ่ามีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษา
จากการสอบถามผู้บอกภาษาชาวสกลนครจานวน 20 คน ในเขตตาบลธาตุเชิงชุม และตาบล
พังขว้าง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทาให้ทราบว่า คาว่า “ละเบ๋อ” เป็นคาศัพท์เฉพาะของภาษาญ้อ
ที่ใช้พูดในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ตาบลธาตุเชิงชุม ตาบลพังขว้าง ตาบลฮางโฮง ตาบล
เชียงเครือ ตาบลดงมะไฟ ตาบลห้วยยาง ตาบลงิ้วด่อน มีประชากรส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ ซึ่ง
เป็ นกลุ่ มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท - กะไดอีกกลุ่ มหนึ่งโดยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
กระจายไปตามที่ ต่ างๆ ในจั งหวั ดสกลนคร อุ ดรธานี หนองคาย นครพนม มุ กดาหาร กาฬสิ นธุ์
มหาสารคาม ขอนแก่น สระบุรี ปราจีนบุรี
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2503: 428) ได้กล่าวถึงย้อหรือญ้อว่า "พวกย้อ พบที่
เมืองท่าอุเทน พูดภาษาไทยแต่สาเนียงแปร่งไปอีกอย่างหนึ่ง ถามถึงถิ่นเดิมบอกได้แต่ว่าเดิมอยู่ที่เมือง
ชัยบุรี ใกล้ๆ กับเมืองท่าอุเทนนั่นเอง" นักวิชาการสันนิษฐานว่าชาวญ้อเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ทางเหนือของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เมืองหงสา กระทั่งในปี พ.ศ.2351 ซึ่งตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 1 ของไทย ชาวญ้อส่วนหนึ่งได้อพยพลงมาตามลาน้าโขงมาตั้งเมืองไชยบุรี ปากแม่น้าสงคราม
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 จึงถูกเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปยังเหมืองหลวงปุงเลง เมืองคาม่วน เมืองคาเกิดทาง
ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง จนถึงปี พ.ศ.2375 สมัยสงครามเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ พระยาบดินทรเดชาแม่ทัพ
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ของไทยได้กวาดต้อนกลุ่มชาวญ้อดังกล่าวให้ลงมาอยู่เมืองท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน สุรจิตต์
จันทรสาขา (2532: 217) กล่าวว่า ชาวญ้อบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม ส่วนชาวญ้อกลุ่มที่มาตั้งถิ่นฐานในสกลนครเป็นชาวญ้อที่มีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองมหาชัยกอง
แก้ว ถูกกวาดต้อนมาเช่นกันและได้มาตั้งถิ่นฐานที่เมืองสกลทวาปีหรือเมืองสกลนครในปัจจุบันในปี พ.ศ.
2381
ภาษาญ้อเป็นภาษาที่มีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษา ในด้านระบบคา นันตพร นิลจินดา
(2532) ทาวิจัยเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาญ้อสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี ในเชิงเปรียบเทียบคาศัพท์
พื้นฐานภาษาญ้อ จากทั้ง 3 ถิ่นจานวน 1530 หน่วยอรรถ ทาให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของการใช้คาศัพท์ภาษาญ้อในแต่ละถิ่น และพบว่ากลุ่มคาศัพท์ภาษาญ้อที่ยังคงใช้เหมือนกันคือกลุ่มคา
ศัพท์พื้นฐาน ผลงานดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นามาใช้ศึกษาคาศัพท์พื้นฐานของภาษาญ้อ
เมื่อนาข้อมูลจากงานข้างต้นไปเปรียบเทียบคาศัพท์ในภาษาญ้อกับภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า
ลักษณะพิเศษของภาษาญ้อคือเสียงสระในคาศัพท์บางคาที่แปรไปจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น เสียง
สระไอ ในภาษาไทยมาตรฐาน ในภาษาญ้อใช้สระเออ ซึ่งลักษณะการแปรเช่นนี้คล้ายกับการแปรใน
ภาษาผู้ไท ดังเช่นคาต่อไปนี้
ให้
ภาษาญ้อใช้
เห้อ
เท่าไหร่ ภาษาญ้อใช้
ทอเลอ
ตะไคร้ ภาษาญ้อใช้
หัวสิงเคอ
อยู่ไหน ภาษาญ้อใช้
อยู่ซิเหลอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของคาลงท้าย “ละเบ๋อ” ที่ไม่ปรากฏในภาษาถิ่นอื่นของสกลนคร
เลย นอกจากภาษาญ้อ ความน่าสนใจทางรูปคาและความหมายของคาศัพท์นี้ถูกนาไปประกอบสร้างใน
รูปแบบคา และความหมายอย่างไรนั้น จะขอนาไปอธิบายในหัวข้อถัดไป
ละเบ๋อ: ลักษณะ ความหมาย และการปรากฏ
เมื่อพิจารณาการออกเสียงและลักษณะรูปคา คาลงท้าย “ละเบ๋อ” เป็นคาลงท้ายที่มีรูปแปร
ด้านเสียงวรรณยุกต์ กล่าวคือ ในการสนทนากันในชีวิตประจาวันและการเขียนคาคานี้พบทั้ง “ละเบ๋อ”
“หละเบ๋อ” และ “ล่ะเบ๋อ” แต่การแปรของเสียงวรรณยุกต์และรูปคานี้ไม่ได้ทาให้ความหมายของคาใน
ประโยคเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้เขียนจึงถือว่าถือว่าทั้งสองรูปคาเป็นคาเดียวกัน การที่คาลงท้ายมีรูปแปร
นี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ดังที่วัลลียา วัชราภรณ์ (2534: 44) กล่าวว่า คาลงท้ายที่จัดเป็น
คาเดียวกันอาจมีการแปรรู ปหรื อแปรเสี ยงได้ กล่ าวคือ อาจมีเสี ยงพยัญชนะต้น เสี ยงสระ เสี ยง
วรรณยุกต์ ที่แตกต่างกัน การเปิดหรือปิดเส้นเสียงขณะออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสอง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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อย่างก็ได้ ตัวอย่างที่วัลลียานามาเสนอคือ คาลงท้าย “ติ” และ “ติ๊” หมายถึง “สิ” ในภาษาไทย
มาตรฐาน ซึ่งต่างกันที่ระดับเสียงวรรณยุกต์ คาลงท้าย “เด้อ” และ “เด๊อะ” หมายถึง “นะ” ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งต่างกันที่ระดับเสียงวรรณยุกต์และความสั้น-ยาวของเสียงสระ และตัวอย่างคา
ลงท้าย “นะ” “นา” “งะ” หมายถึง “นะ” ในภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งต่างกันทั้งระดับเสียงวรรณยุกต์
ความสั้น-ยาวของเสียงสระ เสียงพยัญชนะต้นและการเปิดหรือปิดเส้นเสียง
ส่วนลักษณะด้านจานวนพยางค์ พบว่า คาลงท้าย “ละเบ๋อ” มี 2 พยางค์เช่นเดียวกับคาลง
ท้ายภาษาถิ่นอื่นๆ ที่มีจานวนตั้งแต่ 1 - 4 พยางค์ แต่ทว่าคานี้ถือเป็นคาลงท้าย 2 พยางค์แท้เพราะ
เป็นคาลงท้ายที่ไม่ได้เกิดจากการนาคาลงท้ายพยางค์เดียวมาใช้ร่วมกัน ในขณะที่ผลการศึกษาคาลง
ท้าย 2 พยางค์ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการนาคาลงท้ายพยางค์เดียวมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเน้นย้า
ความหมายของคาลงท้ายหรือเพื่อเน้นย้าวัตถุประสงค์ของผู้พูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ผลการศึกษาของ
อัญชนา พานิช (2537) วัลลียา วัชราภรณ์ (2534) และณชากุญ สิงห์เสนา (2556) เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาคาลงท้ายในภาษาญ้ออย่างชัดเจนว่าคานี้มีที่มาของศัพท์อย่างไร แต่ทว่า
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นของผู้เขียน คานี้มีลักษณะทางเสียงคล้ายคลึงกับคาบอกการถาม “ละ
เบาะ” ที่หมายถึง “หรือยัง” ในคาลงท้ายภาษาถิ่นอีสานทั่วไป หากแต่นาไปใช้ในประโยคสื่อสารที่
ต่างกัน กล่าวคือ คาว่า “ละเบาะ” ใช้ในประโยคถาม ส่วนคาว่า “ละเบ๋อ” ไม่ได้ใช้ในประโยคถาม และ
ยังใช้ในความหมายของภาพแทนเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชนที่มากกว่าด้วย
ด้านความหมายของคาว่า “ละเบ๋อ” ที่ไม่มีความหมายแน่ชัดในตัวเอง ผู้เขียนมองว่าผู้รับสาร
จะสามารถเข้าใจความหมายของคาชนิดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสารที่ปรากฏในวลี หรือ
ประโยครูปแบบต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์การสื่อสาร ดังที่วิจินตน์ ภาณุพงศ์และคณะ (2552: 112)
กล่าวว่า ในการใช้ภาษาสื่อความคิดออกมาเป็นประโยค บางครั้งผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังได้ทราบความคิด
ความรู้สึก ความต้องการ ฯลฯ ของตน บางครั้งต้องการให้ผู้ฟังปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการ
ความต้องการหรือเจตนาของผู้พูดในบางครั้งจะสอดคล้องกับรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร แต่ในบางครั้ง
เจตนากับรูปประโยคอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาของผู้พูดได้หลายแบบเช่น
ประโยคบอกให้ทราบ ประโยคเสนอแนะ ประโยคสั่ง ประโยคห้าม ประโยคชักชวน ประโยคขู่ ประโยค
ขอร้อง ประโยคคาดคะเน ประโยคถาม และคาลงท้าย “ละเบ๋อ” นี้ ผู้เขียนพบว่า มีการนาไปใช้ใน
ประโยคบอกให้ทราบ และประโยคคาดคะเน
วิจินตน์ ภาณุพงศ์และคณะ (2552: 112) กล่าวว่า ประโยคบอกให้ทราบ หมายถึง ประโยคที่
ผู้พูดต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังทราบ เป็นประโยคชนิดหนึ่งที่แบ่งตามเจตนาของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ผู้พูดในการสื่อสาร เมื่อพิจารณาความหมายของคาลงท้าย “ละเบ๋อ” ที่ปรากฏอยู่ในประโยคบอกให้
ทราบ และเปรียบเทียบกับความหมายในภาษาไทยมาตรฐาน พบว่ามีอยู่ 8 ความหมาย ดังต่อไปนี้
(1) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “นะ” การใช้ในลักษณะนี้เป็นการบอกให้ผู้ฟังทราบเรื่องราว
ข้อคิดเห็น รวมถึงเน้นย้าความคิดและข้อมูลจากผู้พูดไปยังผู้รับสาร เป็นความหมายที่พบมากที่สุด
สามารถแยกย่อยออกไปได้ตามบริบทของการสื่อสาร ดังตัวอย่าง คา "ละเบ๋อ" ในประโยคเหล่านี้ใช้
แสดงความคิดเห็นหรือท่าทีของผู้พูดที่มีต่อเรื่องที่กาลังสื่อสาร
- ข่อยกะบ่ฮู้ละเบ๋อ หมายถึง ฉันก็ไม่รู้นะ
(ประโยคจากการสนทนา)
- จั๊กสิตอบแนวได๋ละเบ๋อ หมายถึง ฉันก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรนะ
(ประโยคจากเว็บเพจสกลนคร ซิตี้)
- สาเนียงคาเว้า ไทเฮาเป็นเอกลักษณ์
ซ่างเป็นตาฮักแท้เด๋ได๋ไทเฮาแม้
ไปอยู่ซิเหลอ บ่ลืมเด้อคาอีแม่
สกลของแท้ สาเนียงซัดเจนละเบ๋อ
(เนื้อเพลง เกิดเป็นคนสกล)
- ฮักเจ้าล่ะเบ๋อ
(ชื่อเพลง)
- บ่ว่าสิไปสิเหลอ กะมีแต่เจ้าละเบ๋อ อยู่เสมออ้ายบ่เคยมีไผ
(เนื้อเพลง ฮักเจ้าล่ะเบ๋อ)
ตัวอย่าง นามวลีเหล่านี้ใช้แสดงถึงการบอกเล่าข้อมูลให้ผู้รับสารทราบว่าสิ่งนี้คือ
อะไร หรือเน้นว่ามีสิ่งดังกล่าวปรากฏอยู่
- สกลนครละเบ๋อ/ล่ะเบ๋อ หมายถึง สกลนครนะ
(ข้อความที่อยู่ในเสื้อยืด/ชื่อเพลง)
- จานเปลละเบ๋อ หมายถึง (ร้านอาหาร) จานเปลนะ
(ข้อความที่อยู่ในร้านอาหาร)
- โกมินธา แซบละเบ๋อ หมายถึง โกมินธา อร่อยนะ
(ข้อความที่อยู่ในร้านอาหาร)
- สกลนครซิตี้ละเบ๋อ หมายถึง สกลนครซิตี้นะ
(ข้อความที่อยู่ในเว็บเพจสกลนคร ซิตี้)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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- ฮักละเบ๋อ เมืองสกล หมายถึง รักนะ เมืองสกล
(ชื่อรายการในช่อง youtube)
(2) ละเบ๋ อ เทียบได้กับ “สิ ” คาลงท้าย “ละเบ๋อ” ในประโยคเหล่ านี้ใช้เน้นย้า
ความคิดหรือความรู้สึกของผู้พูดว่าคิดหรือรู้สึกอย่างนี้จริงๆ ดังตัวอย่าง
- ถาม: เจ้าอิ่มข้าวแล้วอีหลีติ๊ (เธออิ่มแล้วจริงเหรอ)
- ตอบ: อิหลีละเบ๋อ (จริงสิ)
(ประโยคจากการสนทนา)
(3) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “แหละ” ละเบ๋อ ในประโยคเหล่านี้ใช้บอกเล่าข้อมูลที่ผู้พูดมี
ความแน่ใจและใช้กับกิจกรรมที่ทาร่วมกัน ดังตัวอย่าง
- ผู้พูด 1: ไผสิไปเฮ็ดบุญวัดธาตุกับหนูแหน่ (ใครจะไปทาบุญที่วัดธาตุกับหนูบ้าง)
- ผู้พูด 2: กะมีแค่เอื้อยกับเจ้าไปนากันหั่นละเบ๋อ (ก็มีแค่พี่กับเธอไปด้วยกันนั่นแหละ)
(ประโยคจากการสนทนา)
(4) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “แล้ว” การใช้ “ละเบ๋อ” ในบริบทนี้ใช้เพื่อเน้นย้าคากริยา
“ใช่” ที่อยู่ด้านหน้าว่าข้อมูลที่พูดออกมานั้นถูกต้องหรือแน่นอนจริง ดังตัวอย่าง
- ผู้พูด 1: ซุมเจ้าสิไปเที่ยวกับซุมข่อยอยู่แม่นบ่ (พวกเธอจะไปเที่ยวกับพวกเราด้วย
จริงๆ ใช่มั้ย)
- ผู้พูด 2: แม่นละเบ๋อ (ใช่แล้ว)
(ประโยคจากการสนทนา)
(5) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “สินะ”การใช้ “ละเบ๋อ” ในบริบทนี้คือการที่ผู้พูดราพึงหรือ
ระลึกถึงสิ่งที่ตนเกือบลืมไป ดังตัวอย่าง
- ผู้พูด 1: มื้อนี้เจ้าต้องไปฮับหลานแทนข่อยเด้อ (วันนี้เธอต้องไปรับหลานแทนฉันนะ)
- ผู้พูด 2: เออ นั่นละเบ๋อ ถ่าเจ้าบ่เว้าข่อยกะสิลืมอีหลี (เออ นั่นสินะ ถ้าเธอไม่พูด
ฉันก็จะลืม จริงๆ)
(ประโยคจากการสนทนา)
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(6) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “ไง” การใช้ “ละเบ๋อ” ในบริบทนี้มักใช้โดยการนาคาไปวาง
ต่อจากคาว่า “นั่น” “หั่น” เพื่อเน้นย้าข้อมูลที่ได้รับจากผู้พูดว่าตนได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะเป็น
เช่นนั้น ดังตัวอย่าง
- ผู้พูด 1: เอื้อยปวดหัวกับเรื่องนี้คัก (พี่ปวดหัวกับเรื่องนี้มาก)
- ผู้พูด 2: กะนั่นละเบ๋อ น้องบอกล่ะ (ก็นั่นไง น้องบอกแล้ว)
- ผู้พูด 1: เมื่อวานนี่ไปเที่ยวงานแห่ปาสาทเผิ่ง คนล้ายหลาย บ่น่าไปเลย (เมื่อวานนี้
ไปเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้ง คนเยอะมาก ไม่น่าไปเลย
- ผู้พูด 2: นั่นละเบ๋อ (นั่นไง)
(ประโยคจากการสนทนา)
(7) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “จริง” หรือ “จริงๆ” ผู้เขียนพบการใช้คาลงท้าย “ละเบ๋อ”
จากเพลงซึ่งนาคานี้มาวางต่อท้ายคาว่า “แท้” ที่แปลว่า “มาก” เพื่อเน้นย้าความรู้สึกว่ามากเพียงใด
ในตัวอย่าง
- สาวภูไท เจ้าคืองามแท้ละเบ๋อ งามได้เผอหรือเจ้านั้นงามได้แม่
(ข้อความจากเพลง สาวภูไท)
(8) ละเบ๋อ เทียบได้กับ “ครับ” “คะ” “จ๊ะ” “จ๋า” คาลงท้ายในบริบทนี้เทียบได้กับ
คาลงท้ายที่แสดงความสุภาพของเพศหญิงหรือเพศชายในภาษาไทยมาตรฐาน ผู้เขียนพบในเนื้อเพลง
เกี่ยวกับชายหนุ่มพูดหยอกล้อกับหญิงสาวที่ตนหลงรัก จะเห็นได้ว่า ในประโยคบอกให้ทราบ คาลงท้าย
“ละเบ๋อ” มีหน้าที่ช่วยแสดงเจตนา อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนแสดงความสุภาพและเน้นย้าข้อมูลทีผ่ ู้
ส่งสารต้องการเสนอไปยังผู้รับสาร ดังตัวอย่าง
- คันน้องตกลงปลงใจสิพาไปลิ่นกับแม่พ่อ ไปกินปิ้งซิ้นท่าแร่อิ่มหนาสาราญกันให้
พอ เว้าลิ่นซื่อๆ ดอกหนอผู้สาว อ้ายละเบ๋อ
(ข้อความจากเพลง แทนคาเว้าจากบ่าวสกล)
นอกจากนี้ ยังมีประโยคที่มีเจตนาอื่นที่ผู้เขียนพบนอกจากประโยคบอกให้ทราบ คือ
ประโยคคาดคะเน หมายถึง ประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น
แล้ว ในประโยคอาจมีคาช่วยกริยา คง อาจ ท่าจะ เห็นจะ น่ากลัว คาลงท้าย กระมัง ละซิ (วิจินตน์
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ภาณุพงศ์และคณะ, 2552: 115 - 116) ตัวอย่างประโยคแสดงเจตนาคาดคะเนที่ผู้เขียนพบคือประโยค
ที่ “ละเบ๋อ” เทียบได้กับ “นะ” ในภาษาไทยมาตรฐาน ดังในตัวอย่างประโยคสนทนาต่อไปนี้
- เฮาว่ามันหน่าสิเป็นจังสิละเบ๋อ (เราว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะ)
(ประโยคจากการสนทนา)
จะเห็ นได้ ว่ า ค าลงท้ าย “ละเบ๋ อ”เป็ นค าลงท้ ายสองพยางค์ ที่ มี ความหมาย
หลากหลาย ปรากฏท้ายวลีหรือประโยคที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบและคาดคะเน ขึ้นอยู่กับบริบทการ
สื่อสาร ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ผู้พูดสามารถนาไปใช้ได้ทั้งการให้ข้อมูลและการตอบรับ หากเป็ นการให้
ข้อมูลจะช่วยแสดงอารมณ์ความรู้สึก ท่าที ความสุภาพของผู้พูด หากเป็นการตอบรับ จะเป็นการเน้น
ย้าความหมายในประโยคให้หนักแน่นขึ้น
การสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นท้องถิ่นสกลนคร” ด้วยคาลงท้าย
ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า การใช้คาลงท้าย “ละเบ๋อ” เป็นการช่วงชิงพื้นที่ใน
สังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตัวตนของคนสกลนคร” ให้เด่นชัดขึ้น และได้อธิบายความหมายลักษณะ
ต่างๆ ที่คาลงท้ายคานี้สามารถสื่อออกมาให้ผู้รับสารเข้าใจ คาถามต่อมาก็คือ เหตุใดจึงต้องเป็นคาคานี้
คาตอบก็คือ คาลงท้ายนอกจากจะมีบทบาทในการสื่อสารแล้ว ยังมีบทบาทที่สาคัญอย่างหนึ่ง
คือการแสดง “เอกลักษณ์” ของท้องถิ่นนั้นๆ ดังที่ วัลลียา วัชราภรณ์ (2534: 41) กล่าวว่า “คาลงท้าย
ถือได้ว่าเป็นหมวดคาที่มีความสาคัญหมวดคาหนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงเจตนา ความรู้สึกนึกคิดหรือ
อารมณ์ของผู้พูด เป็นคาที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ คาลงท้าย
ยังเป็นคาเฉพาะถิ่นที่มีปรากฎอยู่แต่ละถิ่นและแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละภาษาถิ่นให้เราได้ทราบด้วย”
ดังนั้น คาลงท้ายในภาษาประจาถิ่นใดถิ่นหนึ่งคือ “เครื่องหมาย” ที่เปรียบดั่งตัวแทนของ
ท้องที่นั้นๆ เป็นการบอกว่า “ฉันเป็นใคร” หรือ “ฉันมาจากไหน” ยกตัวอย่างเช่น คาลงท้าย “เจ้า”
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดเป็นคนที่มาจากภาคเหนือของประเทศไทย คาลงท้าย “เด้อ” แสดงให้เห็นว่าผู้พูด
เป็นคนที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็มีคาลงท้ายที่เป็น “คาเฉพาะถิ่น” อย่างเช่นคาว่า “ละเบ๋อ”
ที่ชาวญ้อใช้สื่อสารในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “ละเบ๋อ” เปรียบได้กับ
ตัวแทนของคนทั่วไปที่พูด “ภาษาญ้อ” แต่ทว่าชาวสกลนครได้นาคานี้มาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์
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ความเป็นคนสกลนคร ด้วยการแสดงต่อสังคมว่า “ละเบ๋อ” เป็นคาที่พวกเขาใช้แสดงถึงจังหวัด
สกลนคร
ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีผู้นาคาว่า “ละเบ๋อ” ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้เป็นคาที่ประกอบ
เข้ากับคาอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นสกลนคร ให้คนรู้จักและจดจาได้ คาลงท้ายคานี้จึ งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของการสื่ อสารถึงตัวตนชาวสกลนครผ่านสื่อต่างๆ ไปให้ คนในสั งคมรับรู้นั่นเอง การสร้าง
อั ตลั กษณ์ ดั งกล่ าว สามารถอธิ บายได้ 2 รู ปแบบ คื อ 1) การให้ ข้ อมู ล 2) การเน้ นย้ าข้ อมู ล ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) การให้ข้อมูล การให้ข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การใช้ข้อความที่มีคาลงท้าย “ละเบ๋อ เป็น
ส่วนประกอบมาบอกเล่าให้ผู้รับสารทราบว่า ผู้พูดหรือสิ่งนั้นเป็นตัวแทนของชาวสกลนคร ตัวอย่างที่
ผู้เขียนพบ เช่น สถานประกอบการ รายการโทรทัศน์และรายการออนไลน์ รวมถึงเพลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะชนและสื่อต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก
1.1) สถานประกอบการ ผู้เขียนพบว่ามีการนาคานี้ไปใช้ เช่น ข้อความที่ปรากฏใน
ร้านอาหารต่อไปนี้

ภาพที่ 5 แสดงชื่อร้านอาหารที่ใช้คาลงท้ายแสดงความเป็น

การใช้ถ้อยคาดังกล่าว เพื่อต้องการให้ข้อมูลว่าร้านนี้เป็นร้านของชาวสกลนคร อาหารรสชาติ
อร่อยด้วยภาษาแบบคนสกลนคร นอกจากนี้ยังมีชื่อของช่องรายการและเพลงอีกจานวนหนึ่งที่นาคาลง
ท้ายนี้ไปใช้
1.2) ช่องรายการ ผู้เขียนพบว่า ชื่อรายการต่างๆ ที่นาเสนอเรื่องราวของสกลนครได้
ใช้คาว่า “ละเบ๋อ” เข้าไปประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ชื่อรายการ “หิวเข่าละเบ๋อ” ซึ่งเผยแพร่ผ่าน
ช่องรายการใน youtube เป็นรายการที่มีผู้ดาเนินรายการเป็นคนสกลนครและนาเสนออาหารท้องถิ่น
อีสาน และสถานที่ท่องเที่ยว
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ภาพที่ 6 แสดงชื่อช่องรายการที่ใช้คาลงท้ายแสดงความเป็น

1.3) เพลง เพลง นับเป็นสื่อบันเทิงที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย คนแต่งเพลง
ใช้เนื้อหาในเพลงเพื่อสะท้อนสังคม และในขณะเดียวกันเนื้อเพลงนั้นก็สะท้อนลักษณะของสังคมนั้นได้
ด้วย ฐิตินันท์ บ.คอมมอน (2555: 147) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนไว้ว่า “เนื้ อหาและความหมายของเพลงมีส่ วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้ ฟังได้รั บรู้ ถึ ง
วั ฒนธรรมชุ มชนและอั ตลั กษณ์ ร่ วมที่ ตนมี ต่ อศิ ลปิน นอกจากนี้ เพลงยังทาหน้าที่ เป็ นสื่ อในการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกัน การฟังเพลงมิใช่เพียงการสื่อสารระหว่างคนฟังกับเพลงที่
ฟัง หรือการสื่อสารระหว่างคนฟังกับศิลปินเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารที่เชื่อมโยงผู้ฟังเข้ากับคนอีก
หลายคนที่ได้มีโอกาสฟังเพลงเดียวกัน เพลงจึงมีบทบาทในการสร้างชุมชนเพลง ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่
ฟังเพลงเดียวกัน มีความคิด ความรู้สึก และการรับรู้อัตลักษณ์ร่วมจากเพลงที่ฟังเหมือนกัน”
ผู้เขียนพบการนาคาลงท้ายไปใช้ในเพลง 2 ลักษณะคือ (1) นาไปประกอบชื่อเพลงเช่น ฮักเจ้า
ล่ะเบ๋อ ศิลปิน รัก เรืองสวัสดิ์ เพลง (2) นาไปประกอบในเนื้อเพลง เช่น เนื้อหาของเพลง “เกิดเป็นคน
สกล” และเพลง “แทนคาเว้าจากบ่าวสกล” ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ ดังนี้
...สาเนียงคาเว้าไทเฮาเป็นเอกลักษณ์ สังเป็นตาฮักฮะเดใด๋ไทเฮาแม้ ไปอยู่สิเหลอบ่
ลืมเด้อคาหนิแม้ สกลของแท้สาเนียงชัดเจนละเบ๋อ งานไหนงานนั้น สกลบ้านเฮามักม่วน
ซวดลวดล้วนล้วนซาบซาแซ่บทรวงทุกคน ม่วนพอกระเทิน บ่เอิ้นว่าไทสกล สุผู้สุคนรับรองร่า
เริงลั้ลลา…
(เนื้อเพลง “เกิดเป็นคนสกล”)
...บ่าวสกลคนนี้ที่มีกะคือหัวใจ บ่คึดสิตั๋วสิต้มโตน้องหรือว่าไผ คันฮักไผไปแล้วกะมี
แต่ความจริงใจ บ่คือผู้บ่าวทางบ้านไกลเพินดอกแม่ตาหวาน ที่เห็นว่าอ้ายเว้าดังนี้ย้อนอ้าย
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เป็นคนญ้อ คันน้องตกลงปลงใจสิพาไปลิ่นกับแม่พ่อ ไปกินปิ้งซิ้นท่าแร่อิ่มหนาสาราญกันให้
พอ เว้าลิ่นซื่อๆ ดอกหนอผู้สาวอ้ายละเบ๋อ
(เนื้อเพลง “แทนคาเว้าจากบ่าวสกล”)
2) การเน้นย้าข้อมูล การเน้นย้าข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การนาคาว่า “ละเบ๋อ” ไปใช้ประกอบ
กับข้อความที่มีคาว่าสกลนคร เพื่อเน้นย้าถึงความเป็นสกลนครด้วยเอกลักษณ์ด้านภาษาถิ่น เพิ่มเติม
จากคาว่าสกลนครที่มีอยู่ แล้ ว เช่น การสกรี นเสื้ อยืดในร้านจ าหน่ายสิ นค้าของฝากด้วยข้อความ
“สกลนคร ละเบ๋อ” และตัวอย่างชื่อตอนจากรายการโทรทัศน์ “คู่ซ่าภารกิจแซ่บ ตอน เที่ยวสกลวัน
เดียวละเบ๋อ” และชื่อตอนหนึ่งจากช่องรายการใน youtube ชื่อ “เลาะบ้านเบิ่งเมือง EP1: ฮักละเบ๋
อเมืองสกล” ที่มุ่งนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวและอาหารในจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

ภาพที่ 7 แสดงชื่อรายการ คู่ซ่าภารกิจแซ่บ
ตอน เที่ยวสกลวันเดียวละเบ๋อ

ภาพที่ 8 แสดงชื่อรายการ เลาะบ้านเบิ่งเมือง
EP1 : ฮักละเบ๋อเมืองสกล

การสร้างอัตลักษณ์เช่นนี้ต่างกับข้อแรกตรงที่ ในข้อนี้ผู้รับชมจะทราบว่าเนื้อหาของรายการ
คือเนื้อหาของสถานที่แห่งใดจากชื่อจังหวัดอยู่ก่อนแล้ว การนาคาลงท้ายมาใส่ข้างท้ายเป็นแต่เพียงการ
เน้นย้าให้ความเป็นสกลนครชัดเจนขึ้นไปอีก หากตัดออกไปก็ไม่ได้ทาให้เสียความ ทั้งยังเป็นการสร้าง
ความแปลกและความน่าสนใจให้กับชื่อตอนของรายการ เพราะคาว่า “ละเบ๋อ” เป็นคาที่คนถิ่นอื่นไม่
เข้าใจความหมาย ในขณะที่ข้อแรกนั้น ไม่มีคาที่แสดงถึงชื่อของจังหวัด จึงใช้คาลงท้าย “ละเบ๋อ” เป็น
ส่วนที่ทาให้เห็น “สกลนคร” ได้ชัดเจนขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บทสรุป
คาลงท้าย เป็นคาประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจในด้านรูปคา ความหมายและการนาไปใช้
เนื่องจากคาประเภทนี้มีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสถานการณ์ในการใช้ภาษา การ
วิเคราะห์คาลงท้ายจะทาให้ทราบความหมาย และบทบาทหน้าที่ในการสื่อสาร รวมถึงลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของสังคม จากการศึกษารูปคา ความหมายและการนาคาลงท้าย “ละเบ๋อ” ที่ผู้พูด
ภาษาญ้อสกลนครใช้ในการสื่อสาร พบว่าคาลงท้ายดังกล่าวเป็นคาลงท้ายสองพยางค์แท้เนื่องจากเป็น
คาลงท้ายที่ไม่ได้เกิดจากการนาคาลงท้ายพยางค์เดียวมาใช้ร่วมกัน คานี้มีรูปแปรซึ่งเป็นลักษณะทั่วไป
ของคาลงท้าย น าไปใช้ในประโยคบอกให้ทราบ และประโยคคาดคะเน ในประโยคบอกให้ทราบ
สามารถแสดงความหมายเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานได้ 8 ความหมายคือ “นะ” “สิ” “แหละ”
“แล้ว” “สินะ” “ไง” “จริง/จริงๆ” ซึ่งเป็นคาลงท้ายกลุ่มแสดงทัศนภาวะ ส่วนความหมายที่ 8 เทียบ
ได้กับ “ครับ” “คะ” “จ๊ะ” “จ๋า” ในภาษาไทยมาตรฐาน จัดเป็นกลุ่มคาลงท้ายแสดงมารยาทหรือ
ความสุภาพ ส่วนในประโยคคาดคะเน คานี้ใช้ประกอบท้ายข้อความที่ผู้พูดคาดว่าเหตุการณ์จะเป็นไป
ในรูปการต่างๆ ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่สาคัญคือ คานี้มีความหมายทั้งในเชิงการให้ข้อมูลและการตอบรับ
หากเป็นการให้ข้อมูลจะช่วยแสดงอารมณ์ความรู้สึก ท่าที ความสุภาพของผู้พูด หากเป็นการตอบรับ
จะเป็นการเน้นย้าความหมายในประโยคให้หนักแน่นยิ่งขึ้น
นอกจากมีบทบาทในการสื่อสารโดยตรงแล้ว คานี้ยังมีบทบาทในการประกอบสร้าง “อัต
ลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นสกลนคร” อันเนื่องมาจากลักษณะของรูปภาษาที่เอื้อต่อการ “ให้ข้อมูล” และ
“เน้นย้าข้อมูล” นั่นเอง คาคานี้นามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในร้านอาหาร เสื้อยืดของฝาก บทเพลง ช่อง
รายการ youtube ที่คนสกลนครจัดทาขึ้น รวมถึงชื่อช่วงรายการโทรทัศน์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลของ
จังหวัดสกลนคร การปรากฏดังกล่าวนับเป็นการประกอบสร้างอัตลักษณ์ให้กลุ่มบุคคลนอกวัฒนธรรม
“มองเห็นตัวตน” ของคนจังหวัดสกลนครให้ชัดและมีความโดดเด่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ
ย่อมจะได้ประโยชน์จากการยกคาลงท้ายนี้มาใช้ในการสื่อสารว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้สัมผัสและรับรู้ คือ
“ตัวตน” ของคนสกลนคร ดังนั้น คาลงท้าย “ละเบ๋อ” นอกจากจะมีหน้าที่ในการแสดงความหมายตาม
รูปภาษาแล้ว ยังเป็นคาที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นให้เราได้ทราบว่า “ตัวตนของชาว
สกลนคร” เป็นอย่างไรอีกด้วย
ลักษณะการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนสกลนครดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นับเป็น
วิธีการที่ทาให้เห็นการพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นของตน ทาให้เกิดความภาคภูมิใจกับ
ถ้อยคาสาเนียงท้องถิ่น ด้วยการใช้คุณสมบัติการให้ข้อมูลและเน้นย้าข้อความของ “คาลงท้าย” ซึ่งถือ
เป็นการใช้ “พลังทางภาษา” ของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง
โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
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A Comparison of Mekong Community’s Way of Life and Culture through
GIS Application: A Case Study of Pak Som Village in Sangkom District,
Nong Khai Province and Lad-Charoen Village in Kemarath District,
Ubon Ratchathani Province

วิชญ์ จอมวิญญาณ์1 / Wit Jomwinya
ชฎล นาคใหม่2 / Chadon Nakmai
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์3 / Aroonsri Auesriwong

บทคัดย่อ
วิถีชุมชนและวัฒนธรรมเปรียบเสมือนอัตลักษณ์ความเป็นไปที่โดดเด่นของมนุษย์ที่ได้มาจาก
การปรับตัวพัฒนาการของตนมาจนมีการวิวัฒนาการมาเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ สภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วิถีความเป็นไปของชุมชนนั้นมีความ
แตกต่างกัน จากพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านปากโสม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคายและบ้าน
ลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีความน่าสนใจในประเด็นการศึกษาเชิงภูมิประเทศ
และเชื่อมโยงไปสู่ ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมที่ความมีน่าสนใจ เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน
ลักษณะพื้นที่ ความแตกต่างทางด้านลักษณะภูมิประเทศและความต่างด้านระบบพิกัดละติจูดและ
ลองจิจูด ปัจจัยเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปสู่ความแตกต่างและความคล้ ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมตาม
แนวคิดทางด้านนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของทั้งสองพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ประเด็นทางด้านวัฒนธรรม
วิถีชีวิต และประเด็นทางด้านการรูปแบบตั้งถิ่นฐาน โดยที่ในด้านวัฒนธรรมนั้นพบว่ามีหลากหลาย
ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันแต่บางความเชื่อนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น ความเชื่อทางด้าน
1
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3
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การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และบ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พญานาคในพื้นที่ภาคอีสานตอนเหนือและความเชื่อทางด้านศาลปู่ตาหรือศาลของบรรพบุรุษในพื้นที่
ภาคอีสานตอนใต้ ด้านวิถีชีวิตพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านการประกอบอาชีพทั้งบนบกและในพื้น
น้ า ซึ่ งมีข้อแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อยตามปัจจัยทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่
ที่จาแนกว่าบ้านปากโสมนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรน้อยกว่าบ้านลาดเจริญ รวมไปถึง
ประเด็นทางด้านรูปแบบการตั้งถิ่นฐานนั้นตามแนวคิดด้านภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานพบว่ามีลักษณะที่
แตกต่างกันเนื่องจากฐานะการอยู่อาศัยและศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของการตั้งถิ่นฐานในชุมชนทีท่ า
ให้เกิดความแตกต่างขึ้นระหว่างทั้งสองพื้นที่ศึกษา
คาสาคัญ: วิถีชุมชน, วัฒนธรรมริมแม่น้าโขง, ลักษณะภูมิประเทศ, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Abstract
Community’s way of life and culture acquired from humans’ adaptation and
evaluation are an outstanding identity of mankind. Geographical features and topography
were important factors making each community’s way of life and culture different. Two
study sites, i.e. Pak Som Village in Sangkom Sub-district of Nong Khai Province and Ladcharoen Village in Kemarath District of Ubon Ratchathani Province found as different in
geographical features, topography, latitude and longitude led to similarities and
differences of their cultural ecology in three aspects, namely culture, way of life and
settlement. In terms of culture, most of their festivals and customs were similar. However,
upper northeastern Thais’ belief in great Nagas and lower northeastern Thais’ belief in
ancestors’ shrines were completely different. With regard to way of life, their occupations
on land and in water were totally similar. However, abundance of their local resources
slightly differed them. Lad-charoen Village was found more abundant than Pak Som
Village. With reference to their settlement based on geo-settlement concept, it showed
that their settlement was different due to living status and economic potential.
Keywords: Community’s Way of Life, Mekong Culture, Geographical Features,
Geographic information System (GIS)
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บทนา
ตั้งแต่ที่มนุษยชาติมีการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ แหล่งน้า คือ ปัจจัยสาคัญที่ความจาเป็นต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ แหล่งน้าจึงมีความสาคัญสาหรับการอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือภาษาใดๆ ก็ตาม ตามหลักการและทฤษฎีทางด้านการตั้งถิ่นฐานนั้นมีแม่น้า
สายสาคัญหลายสายบนโลกถูกระบุไว้ อาทิ แม่น้าไนล์ แม่น้าแอมะซอน แม่น้าแยงซีและแม่น้าฮวงเหอ
เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญในการตั้งรกรากและถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และเพื่อต่อยอด
วิวัฒนาการอารยธรรมในกลุ่มมนุษย์เอง แม่น้าโขงเป็นแม่น้านานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่มีความยาวรวมประมาณ 4,900 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ทั้งสิ้น 6 ประเทศประกอบไปด้วย
ทางตอนใต้ของประเทศจีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชาและเวียดนาม แม่น้านานาชาติสายนี้เปรียบเสมือน
สายเลือดสายใหญ่ ของมนุษย์ชาติที่มีการรกรากและถิ่นฐานอยู่ในพื้นลุ่มแม่น้าสายนี้
ในประเทศไทยแม่น้ าโขงหรื อ “แม่น้ าของ” นั้นไหลผ่านพื้นที่ประเทศไทยเป็นระยะทาง
ประมาณ 1,500 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญและอุบลราชธานี โดยที่แต่ละจังหวัดที่แม่น้าโขงไหลผ่านนั้น
มักจะมีวิถีและวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในด้านการความเชื่อและการดาเนินชีวิตประจาวันที่แตกต่างกัน
โดยที่แม่น้าโขงจะไหลผ่านจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยและไหลเข้าสู่ประเทศ
ลาวทางตอนบนและไหลออกมาเป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวอีกครั้งในช่วง
จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนไหลออกจากประเทศไทยบริเวณพื้นที่อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี จากกรณีดังกล่าวสามารถจาแนกแม่น้าโขงที่ไหลผ่านประเทศไทยได้เป็นสามส่วน
คือ ส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง โดยที่งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทาการศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่
ชุมชนริมแม่น้าโขงส่วนกลางและส่วนล่างเท่านั้น เนื่องจากลักษณะที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิ
ประเทศของแต่ละส่วนจะสามารถก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านความเป็นไปของวัฒนธรรม ความ
เชื่อและการดารงชีพของชุมชนริมแม่น้าโขงนั้นด้วย
พื้นที่ศึกษาที่ได้นามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ คือ บ้านปากโสมและบ้านลาดเจริญ ที่เป็นพื้นที่
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความโดดเด่นทางด้านวิถีวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ได้ในหลายแง่มุม นอกจากนั้นทั้งสองชุมชนยัง
มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะสภาพแวดล้อม คือ ภูมิประเทศที่เป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นไปของวิถี
ชุมชนในกลุ่มของมนุษย์ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย จากที่ได้กล่าวมานั้นความน่าสนใจของลักษณะทางด้านภูมิ
ประเทศของพื้นที่ชุมชนริมแม่น้าโขงนั้นจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นไปของความเป็นอยู่และวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้าโขงที่มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นมากในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาบริ บททางด้ านลั กษณะภูมิ ประเทศของบ้ านปากโสมอ าเภอสั งคม จั งหวัด
หนองคาย และ บ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ในพื้นที่บ้านปากโสม อาเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย และ พื้นที่บ้านลาดเจริญอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการศึกษา
งานศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์ของพื้นที่ศึกษาผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลลักษณะ
ภูมิประเทศเพื่อที่จะนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบในวัตถุประสงค์ข้อถัดไปรวมไปถึง
ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลภายใต้ภายแนวคิดทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical geography)
ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human geography) ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural geography) ภูมิศาสตร์การ
ตั้ งถิ่ นฐาน (Settlement geography) รวมไปถึ งแนวคิ ดทางด้ านนิ เวศวิ ทยาวั ฒนธรรม (Cultural
ecology) เพื่อเชื่อมโยงประเด็นทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ร่วมกับการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data) จากกลุ่มปราชญ์ชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เป็นต้น เพื่อนาเอาฐานข้อมูลทางด้านภูมิประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของชุมชนและนาเสนอ
ออกมาในรูปแบบของผลลัพธ์ในการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองชุมชน
ผลการศึกษา
1) บริบททางด้านลักษณะภูมิประเทศของอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอาเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะและบริบททางด้านภูมิประเทศของพื้นที่ชุมชนริมแม่น้าโขงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้า โดยที่พื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่นั้นเป็นส่วนของแม่น้าโขงตอนกลาง ความน่าสนใจของพื้นที่ส่วนนี้
คือ ตามลักษณะทางด้านกายภาพโดยทั่วไปของแม่น้าโขงบริเวณช่วงกลางของแม่น้ามักจะเป็นลาน้า
สายใหญ่ ไหลเชี่ยวกรากแต่สาหรับแม่น้านานาชาติอย่างแม่น้าโขงนั้นการที่แม่น้ามีระยะของการไหลที่
ยาวไกล อาจจะทาให้เกิดปรากฏการณ์ย้อนวัยที่หมายถึงกระบวนการเกิดลักษณะภูมิประเทศซ้าๆ
เกิดขึ้นได้ ดังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษานี้ด้วย
1.1) บริบททางด้านภูมิประเทศของอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลักษณะภูมิ
ประเทศของบ้านปากโสม อาเภอสังคมเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้าโขง เป็นพื้นที่แคบๆ ประมาณ 20 ตาราง
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กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยที่ราบสูงและยอดเขาเตี้ยๆ ทางด้านตะวันตกและตะวันออก ลักษณะภูมิลักษณ์
ที่มีโดดเด่นที่พบอีกประเภทหนึ่ง คือ เกาะแก่ง (rapids) ที่มักจะพบในพื้นที่ของแม่น้าวัยเยาว์ (youth
age stream) ทั้งที่บริเวณบ้านปากโสมนี้เป็นส่วนของแม่น้าตอนกลาง ที่เรียกว่า “พันโขดเเสนไคร้”
เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดหนองคายและเป็นแหล่งประมงที่สาคัญของชุมชนริมแม่น้า
โขงทุกชุมชน และสามารถพบหาดทรายขนาดใหญ่กลางแม่น้าโขงในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน ที่เป็นลักษณะภูมิลักษณ์ที่น่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการของชุมชน
แต่ในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนของระดับน้าในแม่น้าโขงทาให้หาดทรายดังกล่าวนั้น
หายไป จากแอพพลิเคชั่น Google Earth ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ จะทาให้
การเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศนั้นได้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาดังนี้ พื้นที่บ้านปากโสมนั้นมีพื้นที่ราบเป็น
ส่วนใหญ่ที่มีระดับความสูงประมาณ 178 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ส่วนของพื้นที่ราบสูงที่
ล้อมรอบหมู่บ้านนั้นมีระดับความสูงประมาณ 490 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะภูมปิ ระเทศอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย. ที่มา: Google Earth, 2018.

1.2) บริ บททางด้ านภู มิ ประเทศของบ้ านลาดเจริ ญ อ าเภอเขมราฐ จั งหวั ด
อุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศของบ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่
ราบลุ่มที่มีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้าโขงที่เกิดจากกระบวน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ทางด้านภูมิศาสตร์อันประกอบไปด้วยการสะสมตัวของตะกอนที่พัดพามากับการไหลของแม่น้าโขงและ
เกิดจากการกัดเซาะของการไหลของแม่น้าโขงและลุ่มน้าสาขา ที่ทาให้ลักษณะภูมิประเทศมีความ
แปลกและแตกต่างเนื่องเช่นเดียวกันกับภาคอีสานตอนบนจากมีลักษณะภูมิประเทศแบบเกาะแก่ง
(rapid) ที่มีความน่าสนใจคล้ายกับ “สามพันโบก” และ “หาดชมดาว” ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิ
ลักษณ์ที่แปลกตาที่เรียกกว่า “กุมภลักษณ์” (Pot Hole) ที่มีลักษณะเป็นหลุมน้าวนที่เกิดกลางลานหิน
หรือโขดหินริมแม่น้าโขงมีความสาคัญทางด้านระบบชีวนิเวศสาหรับชุมชนไม่แตกต่างจากเกาะแก่ง
และหน้าสูงชัน (cliff) รวมไปถึงหาดทราย (beach) แคบๆ แต่มีระดับความสูงชันมากเรียกว่า “หาด
ทรายสูง” ที่มีความน่าสนใจในด้านสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย ความหลากหลายทางด้านลักษณะภูมิ
ประเทศและภูมิลักษณ์นี้เองนามาซึ่งมาอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านลาดเจริญที่เอื้ออานวยต่อการตั้งถิ่น
ฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนรวมถึงประเด็นทางด้านความเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าของหมู่บ้านนี้ที่มี
ประวัติความเป็นมาที่มีความสาคัญในเชิงเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณก็มีความเชื่อมโยงกับลักษณะ
ภูมิประเทศนี้ด้วย หายไปจากแอพพลิเคชั่น Google Earth ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นทางด้านระบบภูมิ
สารสนเทศ จะทาให้การเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศนั้นได้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาดังนี้ พื้นที่บ้านลาด
เจริญนั้นมีระดับความสูงประมาณ 140 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะภูมปิ ระเทศอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. ที่มา: Google Earth, 2018.
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จากทั้งสองพื้นที่ที่ได้กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่าลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษาทั้งสอง
แห่งนั้นมีลักษณะทางด้านกายภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง เป็นลักษณะของดิน
ตะกอนทับถมที่พัดพามาจนกลายเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้าและกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในทาง
ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่พบว่าการตั้งรกรากถิ่นฐานของมนุษย์และมีแนวโน้มที่จะขยายออกไป
มากยิ่งขึ้นเรื่อยตามระยะเวลาที่ผ่านไป และยังพบว่ามีความแตกต่างกันของทั้งสองพื้นที่ คือ บ้านปาก
โสมนั้นมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะที่มีความแตกต่างจากบ้านลาดเจริญที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมแม่น้า
ที่เกิดจาการสะสมตัวของดินตะกอนบริเวณแม่น้าโค้งตวัดตามรูปแบบของแม่น้าวัยชรา (old age
stream) ลักษณะเชิงกายภาพชองทั้งสองพื้นที่นี้มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างนี้ส่งผลให้เกิด
พัฒนาการและความแตกต่างในด้านการศึกษาเชิงวิถีทางด้านวัฒนธรรมและการดารงชีวิตของมนุษย์
เนื่องจากรูปความเป็นไปของลักษณะตามธรรมชาตินั้นมักจะสะท้อนถึงรูปความเป็นไปในด้านการคง
อยู่ของถิ่นฐานชุมชนมนุษย์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสั มพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติตามหลักการด้าน “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (Cultural landscape) ว่า “หากธรรมชาตินั้นยังคง
ดารงอยู่ได้ตามที่เคยเป็นมาแล้ว มนุษย์ชาติในท้องที่นั้นๆ ก็จะสามารถดารงตนอยู่ได้ยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของธรรมชาติด้วยเช่นกัน” (ยศ สันตสมบัติ, 2542: 190 - 191)
2) ศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ในอาเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย และ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จากลั กษณะของลักษณะภูมิประเทศที่ได้กล่าวมาตามวัตถุประสงค์ข้อแรกนั้นได้นามาสู่
ลักษณะทางด้านวิถีวัฒนธรรมและชีวิตของชุมชนริมแม่น้าโขงที่มีความน่าสนใจและเหมาะสมแก่
การศึกษาเรียนรู้
2.1) บริ บททางด้ านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของบ้านปากโสม อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในละติจูดที่ 16 องศา 00 ลิปดา 46 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่
105 องศา 24 ลิปดา 10 พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนทางด้านทิศเหนือติดกับ
เมื องสั งข์ ทองสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ งเป็ นที่ มาของการเชื่ อมโยงทางด้ านวิถี
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นที่ศึกษา
บริบททางด้านประเพณีวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง บ้านปากโสมนั้นมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมโดยทั่วไปของภาคอีสาน วัฒนธรรมประเพณีที่มีความสาคัญ ประกอบไปด้วย
ประเพณีแห่พระในวันสงกรานต์ที่เป็นวิถีชุมชนดั้งเดิมที่ทาการเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย
โดยจะทาการแห่พระประธานรอบๆ ชุมชนริมแม่น้าโขงเพื่อให้ชาวบ้านสักการบูชา ประเพณีบุญบั้งไฟ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ที่จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนเข้าพรรษาที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวอีสานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพญาแถน
ประเพณีแข่งเรือที่เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในแม่น้าโขงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของคนในแต่หมู่บ้านของ
อาเภอสังคม ประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและบูชาแม่น้าโขงที่มีความสาคัญ
กับวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้ านรวมไปถึงประเพณีออกพรรษาและปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่เป็น
ประเพณีที่มีชื่อเสียงในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนริมแม่น้าโขงเท่านั้นเป็นปรากฏการณ์
ลูกไฟที่เชื่อว่ามาจากพญานาค (Naga) และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การบูชาตามความเชื่อของผู้เฒ่า
ผู้แก่ดั้งเดิม
บริบททางด้านลักษณะของการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้าโขง ชุมชนบ้านปากโสมเป็น
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีการผสมผสานระหว่างชาวไทอีสานและชาวลาวอพยพ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่ มี ความเปราะบาง (Volubility area) เพราะมี ความใกล้ เ คี ยงกั น ทางด้ า นภู มิ ประเทศและมี
ความสัมพันธ์กันทางด้านเชื้อชาติในการที่เป็นเครือญาติชาติเชื้อที่สามารถไปมาหาสู่กันได้ตลอดมา
เพี ย งแต่ มี ข้ อจ ากั ดทางด้ านพรมแดน ดั งนั้ น หลากหลายครั วเรื อนของหมู่ บ้ านนี้ จึ งอาจจะมี
เทือกเถาเหล่ากออยู่ริมฝั่งโขงในเขตประเทศลาวซึ่งเป็นลักษณะกรณีที่พบได้ทั่วไปในชุมชนมากกว่า
ร้อยละ 60 ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นไปตามลาน้า และเส้นทางคมนาคมคม (Linear
settlement) แต่ส่วนใหญ่ยังมีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (Cluster settlement) เนื่องจากชุมชนนี้
มีความยึดติดกับพื้นที่เกษตรกรรมตามหลักการในการตั้งถิ่นฐานทั่วไปของชาวไทอีสานที่มักจะเว้น
ระยะห่างของบ้านและที่ทากินไม่ไกลกันมากนัก (เสน่ห์ ญาณสาร, 2550: 22 - 24)
บริบททางด้านวิถีชุมชนและการประกอบอาชีพริมฝั่งโขง ชุมชนริมแม่น้าโขงใน
บ้านปากโสมส่วนมากประกอบอาชีพทาไร่เป็นส่วนมาก ได้แก่ สับปะรด ข้าวโพด มันสาปะหลังและ
พืชผักสวนครัวจาพวกพริก ยาสูบและผักท้องถิ่น เป็นต้น รองลงมาคือ ทาสวน ได้แก่ กล้วย ยางพารา
และลาไย เป็นต้น และมีการทานาบ้างประปรายตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังคงพบว่ามีการประกอบ
อาชีพเข้าป่าเพื่อเก็บของป่ามาขายเพื่อการดารงชีพ รวมไปถึงอาชีพรับจ้างทั่วไปที่เป็นอาชีพที่สามารถ
พบได้นอกฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พื้นที่บ้านปากโสมมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นพื้น
ที่ดินตะกอนทับถมริมแม่น้าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จึงมักจะตั้งอยู่ริมแม่น้า การเพาะปลูกมักจะ
ดาเนินไปในช่วงระยะเวลาระหว่างฤดูแล้งเท่านั้นเนื่องจากในฤดูน้าหลากนั้นระดับน้าในแม่น้าจะเพิ่ม
สูงขึ้นและไม่สามารถทาการเพาะปลูกในรูปแบบใดได้ แต่ในปัจจุบันจาต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
เกษตรกรรมเนื่องจากความไม่แน่นอนของของระดับน้าในแม่น้าโขงอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนหลาย
แห่งในแม่น้าโขง
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วิชญ์ จอมวิญญาณ์ / ชฎล นาคใหม่ / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

บริบททางด้านวิถีชุมชนและการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่แม่น้าโขง คือ
รูปแบบของการดารงชีวิตของมนุษย์ที่มีการตั้งถิ่นฐานริมแหล่งน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้านานาชาติ
รูปแบบของการทาประมงที่สาคัญ ได้แก่ การใส่เบ็ด (การตกปลา) การใส่มอง (ตาข่ายขนาดเล็กที่วางไว้
เพื่อดักปลา) การใส่อวน การใส่สะดุ้ง (การยกยอ) และการหว่านแห เป็นต้น ผลผลิตจากการประมง
ได้แก่ ปลากด ปลายอน (ปลาสวายหนู) ปลาดุก ปลาข้อ (ปลาช่อน) ปลาบึก ปลาเอิน (ปลายี่สก) ปลา
นาง (ปลาเนื้ออ่อน) และกุ้งฝอย ลักษณะของการทาประมงในบ้านปากโสมมักจะเป็นการทาประมง
แบบดั้งเดิมที่ เป็ นการประมงที่มีการสื บทอดความเป็นมาของทักษะและกระบวนการในด้านการ
ดารงชีวิตของชุมชน ที่แต่ดั้งเดิมเป็นการทาประมงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ในปัจจุบันเป็นการทา
ประมงในการค้าเชิงธุรกิจ (ยุวดี แก้วโพธิ์. 13 เมษายน 2561). สัมภาษณ์. สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปากโสมและลาพูพาน)
2.2) บริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของบ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ
จั งหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ศึกษานี้ตั้งอยู่ในละติจูดที่ 18 องศา 03 ลิปดา 08 พิลิปดาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 102 องศา 17 ลิปดา 18 พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใต้ทางด้านทิศ
ตะวันออกติดเมืองสองคอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมสอง
สัญชาติที่มีความคล้ายคลึงและโดดเด่นแตกต่างไปจากภูมิภาคใดๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
บริบททางด้านประเพณีวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีของบ้านลาดเจริญนั้นมีความสาคัญค่อนข้างน้อย ประเพณีวัฒนธรรมที่พบนั้นประกอบไป
ด้วย ประเพณีบุญเดือน 3 ที่เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อสักการบูชาพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซงที่เป็น
หลวงพ่อพระประธานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวเขมราฐ และชาวลาวที่เป็นเครือญาติดั้งเดิม
ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการบูชาเดียวกันกับการบูชาพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุมและพระธาตุนาดูน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีหลักของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยที่แต่ละ
อาเภอจะต้องส่ งต้นเทียนเข้าร่ วมประกวดเพื่อความยิ่งใหญ่อลั งการของงานประเพณีในแต่ละปี
ประเพณีสงกรานต์ของบ้านลาดเจริญนั้นมักจะจัดขึ้นบริเวณหาดทรายกว้างเนื่องจากเป็นประเพณี
เฉลิมฉลองของคนในรุ่นวัยหนุ่มสาว และยังพบว่ามีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับวิถีการ
ดารงชีวิตของชุมชน คือ ประเพณีลงแขกหรือเอาแฮงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนั้นไร่นาของชาวบ้านนั้นจะมี
พื้นที่การเพาะปลูกที่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนของตนเท่านั้น แต่ในกรณีที่ข้าวนั้นสุกรวงเร็วเกินไป
หรือมีสมาชิกไม่เพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวนั้นจะมีการไหว้วานเพื่อนบ้านมาช่วยเหลืองานเพื่อให้งานเก็บ
เกี่ยวนั้นให้แล้วเสร็จในเวลาหนึ่งวัน โดยจะมีค่าตอบแทนของเพื่อนบ้านจะเป็นการเลี้ยงอาหารเท่านั้น
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และบ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แต่ในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการจ้างแรงงานรายวันเกือบทั้งหมด (วินัย ภาร
เวช. 18 มกราคม 2561: สัมภาษณ์, ชาวบ้านดั้งเดิมอาเภอเขมราฐ)
บริบททางด้านลักษณะของการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้าโขง บริบทเชิงพื้นที่ของบ้าน
ลาดเจริ ญและเมืองสองคอนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีความใกล้ ชิดในเชิง
วัฒนธรรมในระดับสูงเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนและโยกย้ายทั้งในเชิงประชากรและวัฒนธรรม ตาม
หลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่า เขมราฐเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญทางด้านการค้ากับเอเชีย
ตะวันออกปรากฏหลักฐานจารึกเป็นอักษรภาษาจีนโบราณบนโขดหินที่สามารถตีความหมายได้ว่า
“เป็นพื้นที่ค้าไม้ที่สาคัญในลุ่มแม่น้าของ” ปรากฏหลักฐานดังกล่าวมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชุมชน
เมืองเก่าดั้งเดิมของตัวเมืองเขมราฐที่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้าเป็นสายยาวตาม
เส้นทางคมนาคม (linear settlement) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายตามรูปแบบดั้งเดิม ลักษณะ
บ้านเป็นบ้านไม้สูงสองชั้นตามรูปแบบของชาวอีสานผสมปนเปไปกับรูปแบบไทยภาคกลาง
บริบททางด้านวิถีชุมชนและการประกอบอาชีพริมฝั่งโขง ชุมชนริมแม่น้าโขงใน
บ้ านลาดเจริ ญส่ วนมากประกอบอาชีพทาไร่ เป็ นหลัก ได้แก่ มันส าปะหลั ง ปอ ฝ้ายและข้าวโพด
รองลงมา พบว่ามีการทาพืชสวนจาพวก กล้วย มะขามหวานและลาไย ปะปนไปกับการทานาตาม
ฤดูกาล นอกจากนั้นยัง พบว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของ
ชุมชนนี้ ลักษณะของพื้นที่บ้านลาดเจริญนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นพื้นที่ดินตะกอน พื้นที่
หลักในการเกษตรกรรมจึงมีพื้นที่กว้างขวางไม่มีข้อจากัดในด้านพื้นที่และระยะเวลาด้านการเพาะปลูก
ปัญหาที่พบที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมมักจะเป็นปัญหาทางด้านระบบการแจกจ่ายน้า
หรือระบบชลประทานซึ่งเกิดขึ้นในฤดูแล้งและปัญหาน้าท่วมพื้นเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน เป็นต้น (วินัย
ภารเวช. 30 พฤษภาคม 2560: สัมภาษณ์, ชาวบ้านดั้งเดิมอาเภอเขมราฐ)
บริบททางด้านวิถีชุมชนและการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่แม่น้าโขง รูปแบบ
ของการทาประมงที่สาคัญ ได้แก่ การใส่เบ็ด (การตกปลา) การยกสะดุ้ง (การยกยอ) ผลผลิตจากการ
ประมง ได้แก่ ปลาแค้ ปลาคัง ปลาบึก ปลาเนื้ออ่อนและสัตว์น้าขนาดเล็กๆ เป็นต้น ลักษณะของวิถี
ประมงในหมู่บ้านลาดเจริญในอดีตนั้นเป็นการทาประมงขนาดเล็กเพื่อการดารงชีพเท่านั้น โดยที่การทา
ประมงนั้นจะได้ผลเป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลาปลายฤดูแล้งไปจนถึงกลางฤดูน้าหลาก แต่ในปัจจุบัน
การประมงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านการการค้าขายแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น จากกรณีที่พบ คือ
ปลาน้าโขงมีราคาแลกเปลี่ยนสูงถึงเฉลี่ยตัวละ 7,000 บาทต่อตัว (กรุงศิลป์ ประชุมแดง. 6 กรกฎาคม
2559: สัมภาษณ์, สมาชิกเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวทางเรือบ้านลาดเจริญ)
[1078]
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

สามารถสรุปใจความสาคัญได้ว่าประเด็นทางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของทั้งสองพื้นที่
ศึกษาตามแนวทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Culture ecology) (Julian H. Steward, 1990: 322 - 325)
นั้นพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในหลายลักษณะ อาทิ ลักษณะทางด้านวัฒนธรรมประเพณีโดยทั่วไปของ
ภาคอีสานที่เป็นวัฒนธรรมหลักที่มีแต่ละชุมชนมีการยึดถือศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น ได้แก่ ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีสงกรานต์ที่มักจะมีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพัฒนาการทางด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับการสั่งสมตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ โดยที่ทั้งสองพื้นที่นั้นมีการสั่งสมแนวคิด
ความเชื่อทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามลั กษณะของสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ เมื่อ
ประกอบกับลักษณะของวัฒนธรรมการดารงชีวิตของชุมชนริมน้าโขงที่มักจะประกอบไปด้วยการ
เพาะปลูกและหาของป่ายังคงมีความคล้ายคลึงกันในด้านของพืชพรรณในการเลี้ยงชีพ ข้าว พืชไร่ พืช
สวน การหาของป่าซึ่งประกอบไปการหาเห็ด การหาสัตว์ป่าขนาดเล็ก ได้แก่ อึ่ง เขียด กะปอม (กิ้งก่า)
จักจั่นและจิ้งหรีด เป็นต้น รวมไปถึงวิถีการทาประมงในแม่น้าโขงที่มักจะได้ปลาที่มีลักษณะของสาย
พันธุ์ที่คล้ายกันรวมไปถึงมีกระบวนการกรรมวิธีประกอบอาหารที่ใกล้เคียงกันมากด้วย
แม้ในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนจากการเพาะปลูกและหาของป่าเพื่อการยังชีพไปเป็นเพื่อการค้า
ขายมากขึ้นก็ตามและมีความแตกต่างกันในประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่ ประเพณีชุมชนของภาคอีสานใน
ส่วนบนและตอนล่างนั้นมักจะให้ความสาคัญกับพุทธศาสนา และทั้งส่วนของชุมชนภาคอีสานทั้งตอน
เหนือและตอนล่างนั้นก็จะให้ความสาคัญกับแนวคิดความเชื่อท้องถิ่น โดยที่ในส่วนของชุมชนชาวอีสาน
เกือบทุกแห่งริมแม่น้าโขงมักจะให้ความสาคัญกับพญานาคซึ่งเป็นเสมือนเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์
แต่พบว่าในชุมชนแถบอีสานใต้โดยเฉพาะบ้านลาดเจริญนั้นมักจะให้ความสาคัญกับศาลปู่ตาหรือ
เทวดาอารักษ์ที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านหรือชุมชนให้อยู่ดีมีสุข
รวมไปถึงประเด็นทางด้านลักษณะของที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านลาดเจริญตามหลักการตั้งถิ่น
ฐานซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นมีมากกว่า
ในชุมชนบ้านปากโสมที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนไปทางสมัยใหม่มากขึ้น
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้พบว่าผลลัพธ์ของการศึกษาจากการอ้างอิงตามแนวคิดและทฤษฎีของ
นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ทั้งภูมิศาสตร์และสังคมวิทยาพบว่ามีความสัมพันธ์กับผลงานศึกษาในครั้ง
นี้เป็นจานวนมาก อันประกอบไปด้วย
การศึกษาลักษณะทางด้านสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของบ้านปากโสมและบ้าน
ลาดเจริญนั้นใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงแบบจาลองของพื้นที่ในการอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้าโขง โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และบ้านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ถึงลักษณะโดยรวมของพื้นที่ศึกษาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อที่นาไปวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์
กับประเด็นทางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับวิธีการในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมของ (นิตยา ประพุทธนิติสาร, 2553) โดยใช้วิธีการ
ดั้งเดิมด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Human - environment tradition) และวิธีการทางภูมิภาคศึกษา
(Regional studies approach) ที่เป็นการศึกษาตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ เพื่อหาคาตอบที่ต้องการในประเด็นที่มีความเฉพาะและน่าสนใจในงานศึกษา
ลักษณะของรูปแบบเมืองในทั้ง 2 ชุมชน คือ บ้านปากโสมและบ้านลาดเจริญนั้นเป็น
หมู่บ้านที่มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานทั้งแบบกลุ่ม (Cluster pattern) และตามแนวเส้นทางคมนาคม
(Linear pattern) สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบของชุ มชนตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงในปัจจุ บันว่ามี
ลักษณะที่โดดเด่นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบทาเลที่ตั้งหรือ
การกระจายทางพื้นที่ของเมืองของ (เสน่ห์ ญาณสาร, 2550) ที่ได้อธิบายระบบและรูปแบบของการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ที่สาคัญไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบกลุ่มและตามแนวเส้นทางคมนาคม รูปแบบชุมชน
ของมนุ ษย์ นั้ น เริ่ มต้ น จากแบบกลุ่ มนั้ น เป็ นรู ปแบบของเมื องในชนบทดั้ งเดิ มที่ ต้ องยึ ดติ ดกั บ
สภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางด้านกายภาพเป็นหลัก อาทิ เช่น แม่น้าลาคลอง โดยมักจะเริ่มต้นจาก
ชุมชนขนาดเล็กประมาณ 5 - 10 ครัวเรือน ต่อมาจึงมีพัฒนาการเป็นรูปแบบของเมืองตามแนวเส้นทาง
คมนาคม ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความมีความนิยมในปัจจุบัน โดยมักจะอ้างอิงกับทั้งลักษณะ
ทางด้านภูมิประเทศและลักษณะทางด้านสังคม ได้แก่ แม่น้า ลาคลองและเส้นทางคมนาคม เป็นต้น
บ้านปากโสมนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจน้อยมากเนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาด
เล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างที่ราบสูงและหุบเขาแต่พื้นที่หมู่บ้านนี้มีความน่าสนใจในประเด็นทางด้าน
ลักษณะภูมิประเทศซึ่งไปสู่ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจของภูมิภาคอีสานตอนบนรวมไป
ประเด็นทางด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยงในประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดทางด้านวิวัฒนาการและศักยภาพของชุมชนบ้านปากโสมของ (Auesriwong, A, 2015)
กล่าวว่าชุมชนบ้านปากโสมตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงที่มีลักษณะเป็นเหมือนหุบเขาทาให้ลักษณะของรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานมีข้อจากัดแต่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสมต่อการ
ตั้งถิ่นฐานขนาดเล็ก ทาให้สัดส่วนของการแย่งชิงทรัพยากรนั้ นมีไม่เท่ากับหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่
จานวนประชากรมากที่มีสัดส่วนของการแย่งชิงทรัพยากรในอัตราที่ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นบ้านปาก
โสมยังมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
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วิชญ์ จอมวิญญาณ์ / ชฎล นาคใหม่ / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

รู ปแบบของสังคมทั้งสองพื้นที่ศึกษานั้นเป็นรูปแบบของสังคมที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับลักษณะทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นหลักเนื่องจากเป็นสังคมชุมชนชนบทที่รูปแบบและวีถี
ชีวิตของคนในชุมชนในแบบดั้งเดิม ที่ทั้งสภาพความเป็นอยู่นั้นยังมีความสอดคล้องกับความเป็นไป
ร่วมกับธรรมชาติซึ่งยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงสภาวะทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่ไม่สามารถละทิ้ง
ความเป็นอยู่ประจาวันที่เปรียบเสมือนมรดกทางจิตใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นได้โดยจะมี
ความสอดคล้องกับระบบทางด้านสิ่งแวดล้อมของ (ชูศักดิ์ คงคานนท์, 2557) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เกิดจาก
ธรรมชาติซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ดิน น้า แร่ ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยที่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นจะ
แสดงถึงบทบาทความสามารถของมนุษย์ในด้านการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น 2
ส่วนหลักๆ คือ สิ่งแวดล้อมกายภาพ (Physical environment) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่สามารถเข้าถึง
และสัมผัสได้ง่าย เช่น สิ่งปลูกสร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมแบบมโนภาพ
(Abstract environment) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือเพื่อให้
เกิดกฎระเบียบความเรียบร้อยในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย จารีตและข้อบังคับทาง
สังคม เป็นต้น
รูปแบบวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของบ้านปากโสมและบ้านลาดเจริญนั้นเป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงเป็นวิถีชุมชนที่ต้องพึ่งพากับแม่น้าเป็นหลัก โดยที่แม่น้าโขงนั้นจะเปรียบเสมือน
แหล่งอาหารที่เลี้ยงปากท้องของคนในชุมชนทั้งสองทั้งในประเด็นการดารงชีวิตของชุมชนทั้งบนบกและ
ในน้าซึ่งสอดคล้องกับหลักการด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ (ยศ สันตสมบัติ, 2542) ภูมิทศั น์วัฒนธรรม
ที่อธิบายถึงความหลากหลายทางด้านสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจะมี
ความผูกพัน เชื่อมโยง พึ่งพาอาศัย และสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของกันและกันซึ่งจะสังเกตได้จาก
รูปแบบทางวัฒนธรรม กระบวนพิธีกรรม ระบบเกษตรกรรม การดารงชีวิต ตลอดจนระบบการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน โดยที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะเป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นไปของสภาพภายใน
ชุมชนนั้นๆ เสมอ แม่ว่าในปัจจุบันจะมีการสูญหายไปแล้วแต่ยังคงพบว่ามีร่องรอยดั้งเดิมปรากฏอยู่
อย่างเบาบาง
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สรุป
จากงานศึกษาในครั้งนี้พบว่าการเปรียบเทียบความเป็นไปทางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริม
แม่น้าโขงโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาข้อมูลทางด้านลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งความ
คล้ายคลึงกันและที่แตกต่างกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้
ลักษณะภูมิประเทศของทั้งสองพื้นที่ศึกษานั้นมีความแตกต่างกันทั้งที่ทั้งสองชุมชนนั้นตั้งอยู่
ริมแม่น้าโขงเหมือนกันแต่บริบททางด้านลักษณะภูมิประเทศของส่วนภาคอีสานเหนือและอีสานใต้นั้น
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ตามทฤษฎีทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพที่ได้ระบุรูปแบบการไหลของแม่น้าไว้
นั้นสามารถนามาอธิบายบริบทเชิงพื้นที่ของทั้งสองพื้นที่นี้ได้ว่ามีภูมิลักษณ์ที่คล้ายกันและแตกต่างกัน
ทั้งภูมิลั กษณ์ที่เป็ นหาดทราย กุมภลั กษณ์ เกาะแก่ง และหน้าผา เป็นต้น โดยที่ความสาคัญของ
ลักษณะภูมิประเทศที่ได้กล่าวมานั้นส่วนที่มีความสาคัญสาหรับมนุษย์ในประเด็นด้านการตั้งถิ่นฐาน
และดารงชีวิต คือ พื้นที่ราบ แต่ในส่วนของภูมิประเทศหรือหรือภูมิลักษณ์แบบอื่นๆ ที่ได้กล่าวมานั้น
จะเป็นเสมือนองค์ประกอบที่ช่วยเกื้อหนุนให้การดารงชีวิตของมนุษย์ในชุมชนนั้นมีความแตกต่างกัน
ออกไป จากลักษณะทางด้านภูมิประเทศที่ได้กล่าวมาจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การดารงชีวิตและปรับตัว
สู่วิถีวัฒนธรรมร่วมไปกับลักษณะภูมิประเทศที่ชุมชนนั้นตั้ งอยู่ หลากหลายวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนริมแม่น้าโขงทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์กับแม่น้าลาห้วยทั้งลาน้าหลักและลาน้าสาขาเนื่องด้วย
เป็นแหล่งเลี้ยงชีพดารงชีวิตตนมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงต้องมีพิธีการสักการบูชาหรือขอขมาแหล่งน้าตาม
หลักการทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ลักษณะและรูปแบบของการสร้างบ้านแปลงเมืองมักจะ
ต้องอยู่ใกล้กับลานาน้าหรือแหล่งน้าสาคัญ โครงสร้างของบ้านเรือนจึงมักจะมีลักษณะพิเศษที่ยกใต้ถุน
ขึ้นสูงเพื่อเตรียมการในกรณีที่ระดับเพิ่มสูงขึ้นและตามหลักสถาปัตยกรรมมักจะเป็นไปเพื่อรับลมตาม
ลักษณะของบ้านเรือนในเขตร้อนชื้น รวมไปถึงวิถีทางด้านการดารงชีพทั้งบนฝั่งและในลาน้าที่มีทั้ง
ความเหมือนและแตกต่างกัน เนื่องจากมนุษย์นั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ทั้งสองชุมชนนั้นจึงใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ความเหมือนและความ
แตกต่างดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนความโดดเด่นทางด้านวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเองซึ่งในปัจจุบันได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้านการท่องเที่ยวชุมชน
นอกจากนั้นจากงานศึกษานี้ยังพบว่ามีประเด็นสาคัญที่พบนั้น คือ ความเชื่อท้องถิ่นของ
ภูมิภาคอีสานเหนือและอีสานใต้ตามชุมชนพื้นที่ศึกษาที่กล่าวมานั้น พบว่าทั้งสองชุมชนนั้นมีความยึด
มั่นในพุทธศาสนาและมีประเพณีวัฒนธรรมทางด้านศาสนาพุทธตามวิถีประจาวันค่อนข้างมาก แต่ข้อ
สาคัญที่พบเห็นคือความเชื่อท้องถิ่นในด้าน ธรรมชาติและบรรพบุรุษนิยมที่พบว่าบ้านปากโสมที่ตั้งอยู่
ในส่วนของลุ่มแม่น้าโขงตอนบนนั้นให้ความสาคัญกับความเชื่อเรื่องพญานาคที่เป็นเทพเจ้าที่สามารถ
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บันดาลความอยู่เย็นเป็นสุขให้น้าให้ผลผลิตที่เหมาะสมแก่ชาวบ้านและชุมชนที่มีความศรัทธา แต่ใน
ชุมชนบ้านลาดเจริญนั้นพบว่ามีความเชื่อทางด้านพญานาคน้อยกว่ามากแต่กลับพบว่ามีความเชื่อ
ทางด้านบรรพบุรุษนิยมเป็นส่วนใหญ่ คือ ศาลปู่ตาหรือหลักบ้านที่เปรียบเสมือนบรรพบุรุษหรือผีบ้าน
ที่จะปกปักรักษาคนในชุมชนนั้นให้ดาเนินชีวิตและดารงชีพอย่างเป็นปกติสุข ทั้งนี้สามารถอนุมานได้
ว่า ลักษณะของความเชื่อในกลุ่มภาคอีสานนั้นมีความเข้มข้นและเจือจางตามปัจจัยทางด้านลักษณะ
ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะทางด้านความเป็นมาและ
วิถีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ดงั้ เดิมเฉพาะของชุมชนนั้นๆ ด้วย
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กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
A Process of Local Culture Encouragement for Thai - Youn Community
Strengthening in Sao - hi District, Saraburi Province
คมกริช บุญเขียว1 / Khomkrit Bunkhiao

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชาวไทยวนชุมชนต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่มผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มเยาวชนไทยวนในชุมชน และกลุ่ม
ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสารวจชุมชน
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มย่อยและการศึกษาเอกสาร แล้ว
นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างข้อสรุป ได้ผลการวิจัยดังนี้
บริบทของไทยวนชุมชนต้นตาล เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากภาคเหนือของประเทศไทย
มีการตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่า 200 ปีและมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
มีมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนไทยวนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ ภาษาพูด
สิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อ และภูมิปัญญา ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มรดก
ทางภูมิปัญญาของชุมชน มีการใช้กระบวนการ 1) การรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทยวนและการสร้างสานึก
ร่วมความเป็นไทยวนให้แก่ชุมชน โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผู้นาชุมชนและปราชญ์ชุมชน 2) การปรับตัว
ด้านวัฒนธรรมของชุ มชนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนกับวัฒนธรรมจากภายนอก
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีความยืดหยุ่น ร่วมสมัย สาหรับชาวไทยวนรุ่นใหม่และ 3) การ
นาเสนอวัฒนธรรมของชุมชนมีการนาเสนอวัฒนธรรมให้กับคนภายนอกชุมชนผ่านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ประเพณีไทยวน ส่วนการนาเสนอวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชนจะใช้การสอน การใช้
ภาษา และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน

1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
e - mail zoroman2_19@hotmail.com
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1085]

กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
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ABSTRACT
The objective of the research was to study the processes and activities that were
particularly used to strengthen of Tai-Yuan people in Tontan Community, Saohai District,
Sara buri Province. The data this qualitative study were mainly collected from the
community leaders, local scholars, Tai-Yuan teenagers and the representatives of
community organization. The instruments employed in this fieldwork study were
community survey, in-depth interview, non-participating observation, small group
discussion and literature review.
The content analysis was used for the data interpretation. The results revealed
that the contexts of Tai-Yuan people in Tontan Community were the immigrants originally
from the northern regions of Thailand. They have been living in this community and
inheriting their own unique culture and tradition, consisting of a spoken language,
architectures, beliefs and local wisdom for over 200 years. Most importantly, the
processes to promote the community strength by means of the use of local wisdoms
comprised 1) the resurrection of Tai-Yuan culture and the realization of being Tai-Yuan
people, initially led by the community leaders and local scholars 2) Tai-Yuan people’s
self-adaptation regarding the integration between local and other cultures, which should
be flexible and contemporary for Tai-Yuan new generations and 3) the presentation of
local culture and traditions of people from other communities through cultural and
traditional tourism and the teaching of Tai-Yuan culture, language and cultural activities in
the community.
Keyword: Local Culture, Community Strengthening, Thai - Youn.
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บทนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมของชาติ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีการ
ดาเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาของคนในชุมชน ที่
บ่ งบอกถึงความเป็ นอัตลั กษณ์ อันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ (งามนิจ กุลกัน , 2556)
กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างความเป็นชาติ สร้างความแน่น
แฟ้น กลมเกลียวกันในกลุ่มสมาชิกของสังคม การดารงอยู่ของสังคมหนึ่งจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การดาเนินชีวิตของกลุ่มตน เพื่อทาให้
สมาชิกมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ นั้นเกิดจาก
การปลูกฝังผ่านทางระบบครอบครัว เครือญาติและการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม (อเนก นาคะบุตร,
2533) ซึ่งเป็นแนวทางที่ทาให้คนในชุมชน มีความรักสามัคคีกัน ไม่มีความขัดแย้งรุนแรง และพร้อมที่
จะแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะเป็น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเป็นทางเลือกให้กับชุมชนและสังคมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแท้จริง (ลัดดาวัลย์ สาราญ, 2559)
ชุมชนต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนไทยวนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ยาวนานกว่าสองร้อยปีมาแล้ว การเข้ามาของกลุ่มไทยวนจากภาคเหนือได้มีการสร้างชุมชนของตนและ
มีการดาเนินชีวิต โดยมีการรักษาวัฒนธรรมไทยวนอย่างเข้มแข็ง แสดงให้เห็นได้จากทั้งวิถีชีวิต อาหาร
การกิน ภาษาพูด ประเพณีความเชื่อ ที่ ยั งธ ารงรักษาความเป็นคนไทยวนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นใหม่ในแง่ของการดารงความเป็นวัฒนธรรมชาว
ไทยวนไว้ได้ จากความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมของไทยวนชุมชนต้นตาล อาเภอเสาไห้นี้ จึงนาไปสู่การ
ศึกษาวิจัย ในประเด็นของกระบวนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งไม่เพียงแค่จุดขายด้านการ
ท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น แต่ชุมชนยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยวน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ไปพร้อมกับการรักษาวัฒนธรรมของตน และเป็น
แนวทางที่สามารถทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการร่วมจัดการของคนในชุมชนตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชาวไทยวน ชุมชนต้นตาล
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการ
วิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม สาคัญ คือ
1. ปรำชญ์ชุมชน ผู้อำวุโสในชุมชน และผู้นำชุมชน จานวน 5 คน ใช้การเลือก
แบบเจาะจง โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยาวนาน ได้เข้าร่วมกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมชาวไทยวนอย่างสม่าเสมอ หรือเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยวน และเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย ให้ข้อมูลในประเด็นประวัติชุมชน วิถีชีวิต และ
การส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชน
2. กลุ่มเยำวชนไทยวนในชุมชนต้นตำล จานวน 8 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง
เลือกกลุ่มเยาวชนไทยวนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมใน
การส่ งเสริมวัฒนธรรมไทยวนในชุมชน ให้ ข้ อมูลในประเด็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ได้เข้าร่วม
3. ตัวแทนกลุ่มองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงำนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตาบลต้นตาล ที่รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐอื่นภายนอกชุมชน ที่มีส่วนในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลในประเด็นการส่งเสริมวัฒนธรรม การสนับสนุนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมในชุมชน
วิธีกำรและเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1. กำรสำรวจชุมชน (community survey) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกการ
สารวจชุมชน เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงของชุมชน โดยการเก็บรวบรวมบริบทของชุมชน ลักษณะ
ทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนไทยวนที่ปรากฏให้เห็นในชุมชน
2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in - depth interview) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบการ
สั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง ในการรวบรวมข้ อมู ลบริ บทของชุ มชน พั ฒนาการของชุ มชน การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนในชุมชนไทยวนจากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (key informants) ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
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3. กำรสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม (non - participant observation) โดยใช้
เครื่องมือ คือ แบบการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชน กิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนไทยวน
4. กำรประชุ มกลุ่ มย่ อย (small group discussion) โดยใช้ เครื่องมือ คือ แบบ
บันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชน กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม
การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนในชุมชนไทยวน จากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (key informants) ได้แก่ กลุ่มเยาวชนไทยวน
5. กำรศึกษำข้อมูลเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (documentary research)
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับไทยวน เช่น งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนไทยวน เพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
กำรตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้าน
ข้อมูล ผู้วิจัยสัมภาษณ์และสังเกตเรื่องเดียวกันแต่ต่างแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จาก แหล่งต่างๆ เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกันถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ และ
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
จั ดประชุมกลุ่ มย่ อย เพื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการทั้งหมดมีความ
สอดคล้องกัน ถือว่า ข้อมูลมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว จึงมีการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป แล้วนานาเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย
พรรณนา
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ผลกำรศึกษำ
1. บริบทชุมชนและควำมเป็นมำของชำวไทยวน ในจังหวัดสระบุรี
ไทยวน หรือ ไทยล้านนา หรือ โยนก เป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้ านนา มัก
เรียกตนเองว่า “คนยวน” คนยวน ในจังหวัดสระบุรีเป็นไทยวนกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2347 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งพระองค์ยกทัพไปตีเมือง
เชียงแสน ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เมื่อทัพไทยสามารถตีเมืองเชียงแสนได้แล้ว
จึงให้รื้อกาแพงเมือง รื้อบ้านเมือง และได้รวบรวมผู้คนชาวเชียงแสนโดยได้แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนหนึ่งให้
ไปอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งให้ไปอยู่ที่ลาปาง ส่วนหนึ่งอยู่ที่น่าน ส่วนหนึ่งอยู่ที่เวียงจันทน์ และอีก
ส่วนให้เดินทางมายังกรุงเทพฯ โดยให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราชบุรี สระบุรี โดยมีปู่เจ้าฟ้า หนึ่งในผู้นาไทยวน
ในสมัยนั้น ได้นาผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเจ้าฟ้า ปัจจุบันคือ บ้านเจ้าฟ้า อาเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี
ชาวไทยวนชุมชนต้นตาล เป็นกลุ่มคนที่มีประวัติศาสตร์การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาจาก
เมืองเชียงแสน ส่วนหนึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้าป่าสักในบริเวณจังหวัดสระบุรี เริ่มต้นของการตั้ง
ถิ่นฐานคาดว่ามีประชากรประมาณ 2,300 คน เมื่อเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันชาวไทยวนก็มีการขยายถิ่น
ฐานทั้งอยู่บริเวณอาเภอเสาไห้ และใกล้เคียง ซึ่งมีการสืบเชื้อสายจากกลุ่มไทยวนรุ่นแรก คาดว่าน่าจะมี
จานวนประมาณแสนกว่าคน ส่วนคนไทยวนที่อยู่ในชุมชนต้นตาลเป็นกลุ่มไทยวนรุ่นที่ 9 - 10
ปัจจุบันชาวไทยวนในชุมชนต้นตาลแบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่
การทานา ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และการทอผ้า และในชุมชนยังมี
การรวมกลุ่มอาชีพจานวน 15 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของชุมชนได้แก่ 1) กลุ่ม
สตรีทอผ้าต้นตาล หมู่ 3 บ้านต้นตาล 2) กลุ่มขนมกงต้นตาล และ 3) กลุ่มตลาดท่าน้าโบราณบ้านต้นตาล
2. มรดกทำงวัฒนธรรมของชำวไทยวนชุมชนต้นตำล อำเภอเสำไห้
ชาวไทยวนชุมชนต้นตาลมีมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเด่นชัดและเป็นอัตลักษณ์สาคัญดังนี้
2.1 ภำษำ ชาวไทยวนมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีใช้เป็นเวลานาน
มาแล้ว เมื่อได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็นาเอาตัวอักษรเหล่านั้นมาใช้ด้วยการเขียนลงในสมุดข่อย
หรือจารบนใบลาน ชาวไทยวนเรียกอักษรนี้ว่า หนังสือยวน สาหรับเรื่องที่บันทึกลงใบข่อยหรือหนังสือ
ไทยวน มักจะเป็นตาราหมอดู ตาราสมุนไพร เวทมนต์คาถาต่างๆ ส่วนเรื่องที่จารลงใบลานจะเป็นพระ
ธรรมเทศนาเป็นส่วนใหญ่ เรื่องพระเวสสันดรชาดก พระไตรปิฎกคัมภีร์ยวนฉบับต่างๆ ได้รับต้นฉบับมา
จากฝ่ายเหนือ เมื่อได้มาก็คัดลอกจารต่อๆ กันมา นอกจากภาษาเขียนแล้วชาวไทยวนมีการร้องเพลง
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เรียกว่า จ๊อย หรือค่าว เป็นการร้องด้วยการใช้สานวนโวหาร ซึ่งอาจจะเป็นการจ๊อยเพียงคนเดียว หรือ
โต้ตอบกันก็ได้ การจ๊ อยนี้ ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ เนื้อหาในการจ๊ อยจะเกี่ยวกับคาสอนในชีวิต
ประวัติศาสตร์ชุมชน และการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวไทยวน
2.2 สิ่งปลูกสร้ำง สิ่งปลูกสร้างสาคัญของชาวไทยวนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ได้แก่ บ้านเรือนของชาวไทยวนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่า เรือนเชียงแสนหรือเรือนกาแล จะเป็น
เรือนที่มีไม้ไขว้อยู่บนหลังคาเหนือจั่ว เรือนส่วนบนจะผายออก ที่เรียกว่า เรือนอกโตเอวคอด เมื่อชาว
ไทยวนได้อพยพมาอยู่ที่สระบุรีจึงมีการปลูกเรือนกาแลสาหรับอยู่อาศัยและถ่ายทอดวิธีการสร้างให้แก่
ลูกหลานรุ่นต่อมา แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านจนไม่มีเรือนแบบกาแลของชาวไทยวน
หลงเหลืออยู่แล้ว แต่สามารถศึกษารูปแบบได้ที่หอวัฒนธรรมไทยวนซึ่งมีการสร้างสาหรับการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2.3 ควำมเชื่ อ ชาวไทยวนมีความเชื่อในเรื่องผี ของชุมชน ซึ่งผี ที่ชาวไทยวนให้
ความสาคัญได้แก่ ผีประจาตระกูล หรือ ผีบรรพบุรุษ ชาวไทยวนเรียก ผีปู่ย่า แต่ละตระกูลจะมีศาลผี
หรือหิ้งผี หรือ เก๊าผี อยู่ที่บ้านของลูกหลานคนใดคนหนึ่ง เมื่อลูกหลานในตระกูลแต่งงานก็จะพากันมา
ไหว้ผีปู่ย่าที่บ้านนี้ หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ญาติพี่น้องทุกคนก็จะกลับมาไหว้ผีปู่ย่าเช่นกัน
2.4 ภูมิปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำ ผ้าทอไทยวน ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญของชุมชน ในอดีตหญิงชาวไทยวน หากว่างจากการทาการเกษตรจะทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัวทั้ง
ในส่วนของใช้ในชีวิตประจาวันและในพิธีสาคัญต่างๆ องค์ความรู้ด้านการทอผ้าจะถูกถ่ายทอดให้กับ
เด็กผู้หญิงในชุมชน ปัจจุบันผ้าทอไทยวนได้กลายเป็นสินค้าที่นาเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสาคัญ
ของชุมชนไทยวน ผ้าทอไทยวนบ้านต้นตาลส่วนใหญ่จะจาหน่ายให้กับร้านเสื้อผ้าในชุมชนสาหรับนาไป
ตัดเย็บ เป็นผ้าซิ่น เสื้อ กระเป๋า และกางเกง เพื่อจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความชื่นชอบผ้าทอไทยวนบ้านต้นตาล
3. กระบวนกำรส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงควำมเข้มเข็งของชำวไทยวนชุมชนต้นตำล
การสร้างความเข้มแข้งของชุมชนไทยวน เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ท าให้ เกิ ดกระบวนการรื้ อฟื้ น การปรั บตั ว และการน าเสนอวั ฒนธรรมจากคนในชุ มชน โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
3.1 กำรรื้ อฟื้น: กำรเรียนรู้ จำกภำยใน “จำกคนยวนรุ่ นเก่ ำสู่ คนยวนรุ่ นใหม่ ”
กระแสการรื้อฟื้นความเป็นไทยวน เกิดจากความต้องการสร้างตัวตนของกลุ่มผู้นาชุมชนซึ่งประกอบด้วย
บุคคลสาคัญด้านวัฒนธรรมของชุมชนได้แก่ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ปราชญ์ชุมชน และกานันสมจิตต์
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ยะกุล เป็นผู้นาในการดาเนินการรื้อฟื้นความเป็นไทยวน จนขยายไปสู่กลุ่มชาวบ้านในชุมชน การรื้อฟื้น
ความเป็นไทยวนนี้เพื่อแสดงออกให้คนในชุมชนและสังคมภายนอกชุมชนได้เข้าใจตัวตนของความเป็น
ไทยวน จนนาไปสู่การสร้างและการนิยามความเป็นไทยวนชุมชนต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ขึ้นมาใหม่ และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กั บชุมชน ผ่านการแสดงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมไทยวนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น
กระบวนการพื้นฟูวัฒนธรรมของกลุ่มผู้นาชุมชนไทยวนนี้ ได้มีแนวทางการฟื้นฟู
วัฒนธรรมของชุมชนไทยวนโดยใช้แนวทาง 3 ส ได้แก่ 1) สืบสาว ได้แก่ การสืบสาวความเป็นมาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ตนเองจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี เพื่อให้รู้รากเหง้าที่มาของ
บรรพบุรุษของตน 2) สืบสาน ได้แก่การทาให้เกิดการฟื้นฟู รักษา วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง
รวมทั้งมีการเผยแพร่ เรื่ องราวข่าวสารของไทยวนสระบุรีให้คนอื่นได้รับรู้ ทั้งยังมีการพัฒนากลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนทั้งด้านวัฒนธรรมและด้านอาชีพขึ้นสาหรับถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านอาชีพด้วย และ
3) เสริ มสร้ าง ได้ แก่ การสร้ างความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างกลุ่ มวั ฒนธรรมอื่ น มี การจั ดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มไทยวนกลุ่มอื่น เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นเครือข่ายของชาติพันธุ์ของ
ตนเองและเครือข่ายชาติพันธุ์อื่น ทาให้เกิดความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จาก
แนวทางนี้ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากคนในชุมชนที่จะต้องมีการถ่ายทอดความเป็นยวนจากรุ่น
ตนไปสู่รุ่นอื่น ทั้งในวัฒนธรรมด้านภาษา ความเชื่อ ประเพณี หรือวิถีชีวิตโดยผ่านการสอน และการใช้
ชีวิตประจาวันในชุมชน

ภาพที่ 1 อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ปราชญ์ชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กรุ่นใหม่ในชุมชน
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3.2 กำรปรั บตั ว: กำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม การปรับตัวที่เด่นชัดและเป็น
จุดสาคัญที่กลายเป็นพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมไทยวน คือ การพัฒนาชุมชนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของตลาดขายสินค้าพื้นบ้านไทยวนหรือ ตลาดท่าน้า
โบราณบ้านต้นตาล การเกิดขึ้นของตลาดน้าบ้านต้นตาลเกิดขึ้นช่วงปี พ.ศ.2525 จากเดิมเป็นตลาดท่า
น้าที่ขายของให้กับคนในชุมชนต้นตาลไม่ได้เป็นตลาดสาหรับการท่องเที่ยวดังเช่นปัจจุบัน การปรับตัว
ของคนในชุมชนเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2553 ที่กระแสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจชุมชน การปรั บเปลี่ยนตลาดน้าบ้านต้นตาล มาเป็น “ตลาดท่าน้าโบราณบ้านต้นตาล”
เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวภายนอกเป็นอย่างมาก
ส่งผลทาให้คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านวัฒนธรรม โดยการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือใน
การหารายได้ให้แก่ครอบครัว ทั้งที่เป็นรายได้หลักและรายได้เสริม ทาให้มีคนในชุมชนได้เปลี่ยนอาชีพ
จากเกษตรกรหรือการทางานอื่นภายนอกชุมชน ได้หันกลับมาเป็นผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น การ
ทอผ้า การทาขนมกง การทาผัดหมี่ไทยวน หรือการประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ เป็นต้น การเกิดขึ้นของ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมเหล่านี้เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนที่เห็นประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการรื้อฟื้นวัฒนธรรมของชุมชน

ภาพที่ 2 ร้านจาหน่ายผ้าพื้นทอไทยวนให้แก่คนภายนอกชุมชน

3.3 กำรน ำเสนอ: กำรสื่ อสำรและน ำเสนอวั ฒนธรรมไทยวน การน าเสนอ
วัฒนธรรมในชุมชนสามารถอธิบายกระบวนการได้ดังนี้
3.3.1 การนาเสนอโดยการจัดพื้นที่กายภาพ ได้แก่ 1) การสร้างซุ้มประตูที่เขียน
ต้อนรับผู้มาเยือน เพื่อแสดงว่ากาลังเข้าสู่ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน 2) หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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จะพบเห็นบ้านแบบไทยวนโบราณ หรือเรือนเชียงแสน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
การดาเนินชีวิต เช่น โม่หิน เคียวเกี่ยวข้าว เตาอังโล่ ผ้าทอ ซึ่งถูกจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจได้เยี่ยม 3)
ตลาดท่าน้าโบราณบ้านต้นตาลได้มีการออกแบบและเปลี่ยนแปลงให้เป็นตลาดแบบย้อนยุค โดยแผง
จาหน่ายสินค้าหรือร้านค้าจะออกแบบให้เป็นไม้ไผ่ หรือเป็นไม้ เพื่อนาเสนอความเป็นตลาดแบบ
โบราณ เพื่อแสดงให้คนภายนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่า กาลังอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมไทยวน ในส่วน
ของการประดับตกแต่งร้านค้าภายในตลาด จะมีการใช้ของที่แสดงวัฒนธรรมไทยวน เช่น ตุงหลากสี
ป้ายร้านค้าทีเ่ ขียนเป็นภาษาพูดไทยวน การสื่อสารภาษายวน
3.3.2 การนาเสนอโดยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ผ้าทอไทยวน ปัจจุบันผ้า
ทอไทยวนชุมชนต้นตาลส่วนใหญ่จะจาหน่ายให้กับร้านเสื้อผ้าในชุมชนสาหรับนาไปตัดเย็บ เป็นผ้าซิ่น
เสื้อ กระเป๋า และกางเกง เพื่อจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนหรือบุคคลภายนอกที่มี
ความชื่นชอบผ้าทอไทยวนบ้านต้นตาล 2) ผัดหมี่ไทยวน นอกจากจะเป็นสินค้าที่มีจาหน่ายประจาใน
ตลาดท่าน้าโบราณบ้านต้นตาลแล้ว คนในชุมชนยังมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สาหรับผลิตเพื่อ
จาหน่ายเป็นของฝากให้กับคนภายนอกชุมชน ยังมีการนาผัดหมี่ไทยวนไปจัดแสดงในงานต่างๆ เพื่อ
เป็ น การน าเสนอสิ น ค้ าทางวั ฒนธรรมให้ แก่ คนภายนอกได้ รั บรู้ ด้ วยและ 3) การฟ้ อนร าเป็ น
ศิลปะการแสดงที่จะนาเสนอในรูปแบบของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจะแสดงฟ้อน
ร าทุ กวั นอาทิ ตย์ บริ เวณตลาดท่ าน้ าโบราณบ้ านต้ นตาล จึ งไม่ ส ามารถพบเห็ นได้ ทั่ วไปในชุมชน
นอกจากมีการร้องขอให้มีการจัดการฟ้อนราในกิจกรรมอื่นของชุมชน และนอกจากนี้กลุ่มฟ้อนรา ยังมี
การราแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยวนภายนอกชุมชนด้วย

ภาพที่ 3 การนาเสนอวัฒนธรรมไทยวน
ผ่านการท่องเที่ยวของชุมชน
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1. มรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชนไทยวนเป็นสิ่งที่เกิ ดจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ จำก
บรรพบุรุษที่สรรสร้ำงขึ้นจำกประสบกำรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดารงชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติร่วมกัน อันจะนาไปสู่
ความสงบสุขภายในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต ความ
เชื่อ ประเพณี แนวทางการปฏิบัติตนและถูกถ่ายทอดผ่านกลไกทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนไทยวนมี
มรดกทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ได้แก่ ภาษา ความเชื่อประเพณี สิ่งปลูกสร้าง และ ภูมิปัญญาการผ้าทอ
สอดคล้องกับการศึกษาของกานดา เต๊ะขันหมาก (2553) พบว่า ภูมิปัญญาของการเรียนรู้และสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านหินปักเกิดจากการทาให้ดู การสาธิตวิธีการ
การสั่งสอน การบอกเล่า การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
อเนก รั กเงิน (2553) ที่พบว่า ภูมิปั ญญาของชาติ พันธุ์ชองเกิดจากความเชื่อว่าท้องถิ่นมีวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ คนจึงต้องปฏิบัติตนต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพ ในฐานะผู้มี
พระคุณ และในฐานะที่สิ่งคุ้มครองธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานาจและบารมีเหนือกว่ามนุษย์
2. กระบวนกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นมรดกทำงภูมิปัญญำของชุมชนไทยวน
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในรูปแบบการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันของคนในชุมชน และ
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ จนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคน
ไทยวน แต่อาจจะไม่มีการแสดงออกในวิถีชีวิตประจาวันมากนัก แต่เมื่อมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมสาคัญ
ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม คนในชุมชนไทยวนก็จะแสดงตัวตน เพื่อดารงมรดกทางวัฒนธรรมไทยวนไว้
สอดคล้องกับการศึกษาของเดชวิทย์ นิลวรรณและคณะ (2557) ที่เสนอว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม มีการถ่ายทอดที่เน้นการสอน
ด้วยวาจา การเน้นลงมือปฏิบัติ และการให้เด็กถาม-ตอบ สอดคล้องกับหนึ่งฤทัย ไชยเดช (2553) ที่
กล่าวว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มสตรีผู้นาชุมชนในท้องถิ่นสู่เยาวชน มีการถ่ายทอด
4 วิธีคือ 1) การถ่ายทอดผ่านความเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ ประกอบด้วย เรื่อง
ขึดป่า เรื่องผีเจ้าป่าเจ้าเขา และเรื่องต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ 2) การถ่ายทอดผ่านตานาน โดยประวัติการต่อสู้
และปรั บตัวของหมู่บ้ านที่ถูกสั มปทานป่ าในอดีตมาเป็นบทเรียน 3) การถ่ายทอดผ่ านพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน เช่น การเลี้ยงผีขุนน้า การเลี้ยงผีฝาย การบวชป่า และ 4)
การถ่ายทอดผ่านกิจกรรมปฏิบัติโดยการจัดทากิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. กำรรื้อฟื้นวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงควำมเป็นไทยวนผ่ำนกิจกรรมภำยในชุมชน โดยมีการ
ผสมผสานทั้งของดั้งเดิมที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ร่วมกับของใหม่ที่ได้มากจากภายนอกชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ณ กานต์ อนุกูลวรรณกะ (2554) ที่กล่าว
ว่า การสร้างความเป็นลื้อเชียงคา สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น ลื้อใหม่ ที่ไม่ใช่ลื้อในอดีต หากแต่เป็น
ชาวไทยลื้ อในบริ บทใหม่ ในการน าเสนอตัวตนผ่ านการจัดงานเทศกาล จึงนามาสู่ การจัดตั้งทาง
วัฒนธรรม ที่อาศัยรากเดิมทางวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อผ่านการนาเสนอตัวตนออกสู่พื้นที่สาธารณะ
สอดคล้องกับดวงกมล เวชวงค์ (2553) ที่พบว่า การนาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ยวนในบริบทของ
การท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนหรื อนิ ยามใหม่อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามการ
ปฏิสัมพันธ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนไทยวน เกิดจากกลุ่มผู้นาชุมชนไทยวนได้
สร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยวน และร่วมกับกลุ่มของปราชญ์ชุมชนในการรื้อฟื้น ปรับเปลี่ยน และ
นาเสนอวัฒนธรรมไทยวน ให้แก่คนในชุมชนยอมรับและร่วมกันสืบสานต่อประเพณีวัฒนธรรมไทยวน
บนฐานความเป็นเครือญาติ ความเอื้อเฟื้อและความร่วมใจของคนในชุมชน สอดคล้องกับ เอกสิทธิ์ สม
นวล (2554) ที่ค้นพบว่า ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
บทบาทของผู้นาชุมชน ที่มีลักษณะของผู้นาที่ดี และความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้น
จากความเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ และการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทาให้ชุมชนดึงศักยภาพของชุมชนออกมาและเป็นแหล่งสนับสนุน
สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและการศึกษาของศิริพร ใจสุข (2552) ที่พบว่า สิ่งสาคัญ
ในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คือ การที่สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสันติ
สุข มีจิตสานึกรักชุมชน และสมัครสมานสามัคคีกัน มีความเอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สรุปผลกำรศึกษำ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน เกิดจากกระบวนการรื้อฟื้นความเป็นตัวตน
ของชาวไทยวนที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้นาชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความเป็นยวนให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่
เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยวนขึ้นมาในชุมชนอีกครั้ง ต่อมาเป็นการปรับตัวของคนในชุมชนที่มีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมจากภายในร่วมกับภายนอก จนนาไปสู่การสร้างการยอมรับทั้งคนรุ่นเก่าและคน
รุ่นใหม่ในชุมชน และกระบวนการนาเสนอ เพื่อการสื่อสารหรือแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยวนให้
เกิดขึ้นทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ผ่านพื้นที่ทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
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กิจกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีการดาเนินการอย่างยาวนานจน
นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวนในปัจจุบัน และยังคงเป็นพลวัตรเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล กานันสมจิตต์ ยะกุล แม่พยอม เจริญสุข กลุ่ม
เยาวชนไทยวน และชาวบ้านในชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ
คาแนะน าจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และ กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
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ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปญ
ั หาทางช่องปาก
Food Characteristics Consumed and the Risk
in Malnutrition Development among People Living with HIV with Oral Problem
อลงกต สิงห์โต1 / Alongkote Singhato
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล2 / Uraiporn Booranasuksakul
นริศา เรืองศรี3/ Narisa Rueangsri

บทคัดย่อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการทั้งจากการติดเชื้อและ
ผลข้ างเคี ยงของยาต้ านไวรั ส อี กทั้ งปั ญหาในช่ องปากเป็ นปั จจั ยเสี่ ยงที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการ
รับประทานอาหาร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณภาพและลักษณะอาหารที่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากรับประทานเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก
รวมถึงศึกษาหาความเสี่ยงของปัญหาทางช่องปากต่อภาวะทุพโภชนาการ อาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีจานวน 87 คนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ถูกคัดเลือก
เข้าร่วมการวิจัยเพื่อซักประวัติการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้ข้อมูลอาหารที่อาสาสมัครรับประทาน
ผลที่ได้พบว่า มีอาสามัครที่เป็นผู้มีปัญหาทางช่องปากจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจานวน
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย โดยอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากได้รับพลังงานจากอาหารเฉลีย่
น้ อยกว่ ากลุ่ มที่ ไม่ มี ปั ญหาทางช่ องปากอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ (p < 0.05) นอกจากนี้ พบว่ า
อาสาสมั ครกลุ่ มที่ มี ปั ญหาทางช่ องปากมี การรั บประทานอาหารที่ มี การกระจายพลั งงานจาก
คาร์โบไฮเดรตและไขมันมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปากอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ (p < 0.05)
จากผลวิจัยที่ได้สามารถสรุปได้ว่าปัญหาทางช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีผลต่อปริมาณการกระจาย
พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และพลังงานรวมจากอาหารที่รับประทาน
1

สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
e - mail: alongkote@buu.ac.th
2
สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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คาสาคัญ: ปัญหาทางช่องปาก, เอชไอวี, อาหาร, โภชนาการ

Abstract
People living with HIV (PLHIV) are usually at risk in malnutrition development
affected by infection and antiretroviral drug’s side effects. Moreover, oral problems are
the condition that can be reduced the ability of chew and swallow that can also lead to
malnutrition development. This study aimed to investigate the food quality and
characteristics consumed by PLHIV with oral problem and its relationship on malnutrition
development compared with PLHIV those without oral problem. Eighty-seven PLHIV at
the Queen Savang Vadhana memorial hospital were recruited to participate in this study.
Participants were interviewed on their dietary consumed to determine their total energy
and energy distribution. Results revealed that 12 PLHIV (14%) were reported as suffering
from oral problems and their average total energy consumed was significant lower than
participants without oral problem (p < 0.05). In addition, participants with oral problems
group were had significant higher on energy distribution from carbohydrate and fat than
without oral problems group (p < 0.05). In conclusion, oral problems in PLHIV could be
impacted to total energy from food, and energy distribution form carbohydrate and fat.
Keywords: Oral Problems, HIV, Food, Nutrition
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บทนา
เอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency Virus (HIV) เป็นโรคติดต่อที่ถือเป็นปัญหาด้ าน
สาธารณสุขที่สาคัญอย่างแพร่หลายทั่วโลก ส่งผลทาให้ผู้ติดเชื้อมีความบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกัน ทา
ให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อฉวยโอกาส รวมไปถึงทาให้ร่างกายมีความต้องการพลังงาน
จากอาหารที่รับประทานเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการเพิ่มขึ้น (Obi et al.,
2010) หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือไม่ได้รับยาต้านเชื้อไวรัส สามารถมีโอกาสพัฒนาไปสู่การ
เป็น Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) จากรายงานพบว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ทั่วโลก 34,000,000 ราย (UNAIDS, 2011) ส่วนในประเทศไทย มีรายงานการติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศ
430,000 ราย (Department of Disease Control, 2014) ซึ่ งผู้ ติ ดเชื้ อควรได้ รั บยาต้ านเชื้ อไวรั ส
Antiretroviral therapy (ART) เมื่อมีระดับเม็ดเลือดขาว Cluster of Differentiation (CD4) ลดลงต่า
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อลดจานวนเชื้อในร่างกาย ทาให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้
ปกติในสังคม โดยคาแนะนาด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและการเกิดโรคแทรกซ้อน
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในขณะพักผ่อนที่เพิ่ม
มากขึ้น จึ งจ าเป็ นต้องได้รั บพลั งงานจากสารอาหารเพิ่มขึ้น โดยในผู้ ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแสดง มี
คาแนะนาในการได้รับพลังงานที่เพิ่มขึ้น 10% ส่วนผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ คาแนะนาในการได้รับ
พลังงานจากการรับประทานอาหารควรเพิ่มขึ้น 20% เพื่อรักษาระดับน้าหนักตัวให้คงที่ (Hsu et al.,
2005) ดั งนั้ น ผู้ ติ ดเชื้ อเอชไอวี จึ งมี ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดภาวะทุ พโภชนาการมากกว่ าคนทั่ วไป
เนื่องมาจากความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึง
แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนทั่วไป
ปัญหาทางช่องปาก เช่น แผลในช่องปาก เริม โรคฟันผุและเหงือกอักเสบ เป็นต้น นับเป็น
ปัญหาสาคัญชนิดหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Coogan et al., 2005) เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เกิดปัญหาในช่องปาก มักพบว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยผู้ที่มีปัญหาในช่องปาก
ส่วนใหญ่มักสูญเสียความอยากอาหารเนื่องจากความเจ็บปวดเมื่อเคี้ยวหรือกลืนอาหาร ทาให้ไม่มี
ความสุขในการรับประทานอาหาร จึงรับประทานอาหารได้น้อยลงหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้
(Andersson et al., 2002) ในกรณีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น พบว่าผู้ ติดเชื้อเอชไอวีมีความต้องการ
พลังงานในขณะพักผ่อน (Resting Metabolic Rate: RMR) ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายต้องเผาพลาญ
พลังงานเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ (Kosmiski, 2011) หากมีปัญหาในช่องปากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
อุปสรรคต่อการเคี้ยวหรือกลืนอาหารจึงเป็นเหตุทาให้เพิ่มความเสี่ยงในการได้รับพลังงานจากอาหารไม่
เพียงพอและนาไปสู่ภาวะทุพโภชนาการมากกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วไป โดยมีข้อมูลความชุกของผู้ติด
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เชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากจากรายงานการวิจัยก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 40 - 50 ของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีมีการติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัสในช่องปาก อีกทั้งพบว่าปัญหาทางช่องปาก
ดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
(Soares et al., 2014) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลความชุกของการเกิดปัญหาในช่องปากใน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศและ
ยังขาดข้อมูลความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการจากคุณภาพอาหารที่รับประทานของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่
มีปั ญหาทางช่องปากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วไป จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ใน
การศึกษาลักษณะและคุณภาพของอาหารที่รับประทาน และความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก รวมถึงศึกษาความชุกของปัญหาในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะและคุณภาพของอาหารที่รับประทานในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทาง
ช่องปากเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก
2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่อง
ปากเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก
3. เพื่อศึกษาหาความชุกของปัญหาทางช่องปากและความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจากโรคแทรก
ซ้อนจากข้อมูลด้านปริมาณเม็ดเลือดขาวและปริมาณไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (Baseline questionnaire)
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครในด้าน
ต่างๆ ทั้งเพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ได้รับยาต้านเชื้อ ความต้องการพลังงานขณะพักผ่อน
ความต้องการพลังงานรวมทั้งหมด ระดับ CD4 ระดับ Nadir CD4 ระดับ Viral load
1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจาวัน
แบบสอบถามปลายเปิด (Open - ended questionnaire) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
สอบถามอาสาสมัครเกี่ยวกับปริมาณและสัดส่วนอาหารในแต่ละหมู่ที่รับประทานในช่วง 1 วันที่ผ่านมา
(24 hours recall) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์อาสาสมัครและทาการจดบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม
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จากนั้นนาข้อมูลจากอาหารที่ได้มาวิเคราะห์จานวนพลังงานและการกระจายพลังงานที่อาสาสมัคร
รับประทานด้วยรายการอาหารแลกเปลี่ยน (Thai food exchange list) (Sammasud, 2004) จากนั้น
คานวณพลังงานและการกระจายพลังงานที่อาสาสมัครรับประทานได้ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สารอาหาร
ส าเร็ จ รู ป INMU - Cal Nutrients V.3 พั ฒ นาโดยสถาบั นโภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล โดย
แบบสอบถามทุกชุดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาในแบบสอบถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักกาหนด
อาหารวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมจานวนทั้งหมด 3 ท่าน
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้ แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งเพศชายและหญิงที่มาใช้บริการที่
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จานวนทั้งสิ้น 87 คน
โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Convenience sampling มีเกณฑ์คัดเข้า คือ 1) เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่สามารถติดต่อไปยั งผู้ อื่นได้ 2) เป็นผู้ที่ไม่มีจิตวิกลจริต หรื อมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาที่ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการสื่อสาร 3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
เกณฑ์ในการคัดออก คือ 1) อาสาสมัครที่ให้ ข้ อมูลไม่ ครบถ้วน 2) ผู้ ที่ออกจากการท าการศึ กษา
กะทันหัน 3) ผู้ที่อยู่ระหว่างการงดการรับประทานอาหารเนื่องมาจากอยู่ในระหว่างการรักษาของ
แพทย์หรือความเชื่อทางศาสนา
3. ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการวิจัย
ผู้ วิ จั ยท าการประชาสั มพั นธ์ โครงการวิ จั ยโดยขอความร่ วมมื อกั บเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลทราบ จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการติดต่อกับอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยและทาการนัดหมายอาสาสมัครเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิธีการดาเนินการวิจัย และให้อาสาสมัครเซ็นใบยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจโดยไม่มี
การบังคับขู่เข็ญใดๆ ทั้งสิ้น
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3.2 การเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร
ภายหลั งที่อาสาสมัครเซ็นใบยิ นยอมการเข้าร่วมการวิจัยแล้ ว จากนั้นผู้ วิจัยให้
อาสาสมัครทาแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครและคัดกรองภาวการณ์ของ
การเกิดปัญหาทางช่องปากของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย รวมถึงนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาคานวณ
พลั งงานที่ใช้ในขณะพักผ่อน (Basal metabolic rate; BMR) และพลั งงานที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละวัน
(Total energy expenditure; TEE) ด้วยสูตรคานวณพลังงานความต้องการพลังงานจากอาหาร Harris
- Benedict equation ซึ่งเป็นสูตรการคานวณความต้องการพลังงานจากอาหารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดั บสากล (Lee and Kim, 2012) ขั้ นตอนต่ อไป ผู้ วิ จั ยให้ ความรู้ แก่ อาสาสมั ครเรื่ องรายการ
แลกเปลี่ยนอาหารไทย การนับสัดส่วนอาหารแต่ละหมวดหมู่ตามหลักรายการแลกเปลี่ยนอาหารไทย
ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้อาสาสมัครทราบถึงสัดส่วนอาหารในแต่ละหมวดหมู่
จากนั้นจึงสัมภาษณ์อาสาสมัครเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับประทานอาหารใน 1 วันที่ผ่านมา (24 hours
recall) ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 20 นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาคานวณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร
การกระจายพลังงานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ปริมาณโซเดียมและใยอาหารที่ได้รับต่อวัน
มาวิเคราะห์ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ เพศ ถูกรายงานในรูปแบบของร้อยละ ส่วนข้อมูลด้านอายุ ดัชนีมวลกาย
ระดับ CD4 ล่าสุด ระดับ Nadir CD4 ระดับ Viral load ความต้องการพลังงานขณะพักผ่อน ความ
ต้องการพลังงานรวมทั้งหมด พลังงานที่ได้รับจากอาหาร การกระจายพลังงานของคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน ปริมาณโซเดียมและใยอาหารที่ได้รับต่อวัน จากแบบประเมินการรับประทานอาหาร
ย้อนหลังในช่วง 1 วันที่ผ่านมา (24 hours recall) ถูกนามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Mean ± SD) โดยใช้สถิติ Pearson chi square ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของร้อยละ และสถิติ
Independent samples t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นระหว่างกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปาก และกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติสาเร็จรูป Predictive Analysis Software Statistics (PASW) เวอร์ชัน 21 (SPSS Inc, Chicago,
Il) กาหนดระดับนัยสาคัญไว้ที่ p < 0.05
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ผลการวิจัย
จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยจานวนทั้งสิ้น 87 คน
พบว่ามีอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีปัญหาทางช่องปากจานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ
14 ของจานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย โดยมีปัญหาทางช่องปากคือฟันคุดเหมือนกันทุกคน
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีอายุเฉลี่ยที่ประมาณ 34 - 35 ปี ระดับดัชนีมวลกาย ระดับ CD4 โดยเฉลี่ยของ
ทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับ Viral load ของอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากเฉลี่ยอยู่ที่ 10
copies/ml กลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปากเฉลี่ยอยู่ที่ 5 copies/ml ค่าเฉลี่ยของพลังงานที่เผาผลาญ
ขณะพักผ่อนของกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากเฉลี่ยที่ 1329 kcal กลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปากอยู่ที่
1345 kcal และพลังงานที่เผาผลาญทั้งหมดในแต่ละวันของกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากเฉลี่ยอยู่ที่
1784 kcal กลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปากเฉลี่ยอยู่ที่ 1729 kcal จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากและกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก
สาหรับข้อมูลพื้นฐานในทุกๆ ด้าน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากและกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทาง
ช่องปาก
ตัวแปร

กลุ่มที่มีปญ
ั หาทาง
ช่องปาก
n=12

กลุ่มที่ไม่มีปญ
ั หา
ทางช่องปาก
n=75

6 (7.00)
6 (7.00)
34.83 (3.21)
20.50 (2.06)
540.16 (60.99)
274.25 (26.34)
10.00 (10.44)
1329.41 (50.70)

35 (41)
40 (45)
35.94 (3.36)
21.21 (1.69)
528.62 (97.36)
299.85 (20.30)
5.94 (9.20)
1345.17 (75.99)

0.73b
0.19b
0.05b
0.05b
0.13b
0.13b

1784.66 (122.48)

1729.16 (124.30)

0.95b

เพศ
ชาย, n (%)
หญิง, n (%)
อายุ (ปี), mean (SD)
ระดับดัชนีมวลกาย, mean (SD)
ระดับ CD4 (cells/mm3), mean (SD)
ระดับ Nadir CD4 (cells/mm3), mean (SD)
ระดับ Viral load (copies/ml), mean (SD)
พลังงานที่เผาผลาญขณะพักผ่อน
(in kcal), mean (SD)
พลังงานที่เผาผลาญทั้งหมดต่อวัน
(in kcal), mean (SD)
a
Pearson chi square
b
Independent samples t-test

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

p-value
0.83a
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะอาหารที่รับประทานพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากกับกลุ่มที่ไม่มี
ปั ญหาทางช่ องปากในด้ านร้ อยละของการกระจายพลั งงานจากโปรตี น ปริ มาณโซเดี ยมเฉลี่ ยที่
รับประทานต่อวัน และปริมาณใยอาหารเฉลี่ยที่รับประทานต่อวัน อย่างไรก็ตาม พบว่าอาสาสมัครกลุ่ม
ที่มีปัญหาทางช่องปากได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหารเฉลี่ยในแต่ละวันน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ปัญหาทางช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) อีกทั้งพบว่าอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทาง
ช่องปากมีการรับประทานอาหารที่มีการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากกว่ากลุ่มที่ไม่
มีปัญหาทางช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่า
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการรับประทานโซเดียมที่สูงกว่าคาแนะนาและการรับประทาน
อาหารที่เป็นแหล่งของใยอาหารต่ากว่าคาแนะนาที่ควรได้รับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะอาหารที่รับประทานเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่อง
ปากและกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก
ตัวแปร
พลังงานที่รับประทานได้ในแต่ละวัน,
mean (SD)
ร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต,
mean (SD)
ร้อยละของการกระจายพลังงานจากโปรตีน,
mean (SD)
ร้อยละของการกระจายพลังงานจากไขมัน,
mean (SD)
ปริมาณโซเดียมทีร่ ับประทานต่อวัน (in mg),
mean (SD)
ปริมาณใยอาหารทีร่ ับประทานต่อวัน (in gram),
mean (SD)
*Significant difference
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กลุ่มที่มีปญ
ั หา
ทางช่องปาก
n=12
1601.41
(41.08)
65.75
(2.26)
10.58
(2.39)
23.66
(3.33)
3211.58
(109.00)
15.91
(2.50)

กลุ่มที่ไม่มีปญ
ั หา
ทางช่องปาก
n=75
1696.14
(107.47)
59.49
(4.25)
17.90
(3.42)
22.60
(5.70)
3197.25
(180.84)
13.72
(2.38)

p-value
<0.05*
<0.05*
0.15
0.01*
0.06
0.72
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวี พบว่าจานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหา
ทางช่องปากมีน้อยกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก รวมไปถึงระดับดัชนีมวลกาย ระดับ
CD4 และระดับ Viral load เฉลี่ยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการเข้าถึงการรั กษาทางการแพทย์ที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีการวิจัยก่อนหน้าของต่างประเทศถึงความชุกของปัญหาในช่องปากในติด
เชื้อเอชไอวี 139 คน ในยุโรปพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาในช่องปากถึงร้ อยละ 86 (Kroidl et al.,
2005) และตัวอย่างการวิจัยก่อนหน้าเกี่ยวกับความชุกของแผลในช่องปากในประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็น
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศอินเดีย 125 คน พบผู้ติดเชื้อที่มีปัญหาในช่องปากถึงร้อยละ 71 (Mithra et
al., 2012) ด้านข้อมูลการรับประทานอาหารของอาสาสมัครพบว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีการกระจายพลังงานจากโปรตีน ปริมาณโซเดียม และใยอาหารไม่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากและกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก อย่างไรก็ตามพบว่า
อาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากได้รับพลังงานรวมจากการรับประทานอาหารน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่
มีปัญหาทางช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าที่พบว่าปัญหาทางช่อง
ปากเป็นอุปสรรคต่อการเคี้ยวและการกลืนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่น้อยลงของ
ผู้ป่วย (Furuta and Yamashita, 2013) นอกจากนี้พบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่มีปัญหาทางช่องปากมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากกว่ากลุ่มที่ไม่
มีปัญหาทางช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นไปได้ว่าอาหารที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมันนั้นมักอยู่ในรูปแบบของอาหารที่เป็นแป้ง ดังนั้นจึงอยู่ในรูปแบบของอาหารที่เคี้ยวและกลืนได้
ง่ ายกว่ าอาหารที่ เป็ นเนื้ อสั ตว์ ซึ่ งเคี้ ยวและกลื นได้ ยากกว่ า (Patel and Welham, 2013) ท าให้
อาสาสมัครที่มีปัญหาทางช่องปากรับประทานอาหารจากแหล่งนี้ในปริมาณมาก ดังนั้น การติดตาม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและไขมันจึงมีความจาเป็นในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ที่ มี ปั ญหาทางช่ องปากเนื่ องจากอาจเพิ่ มความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดโรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจได้ในอนาคต (Foma et al., 2013; DiNicolantonio et al., 2016)
อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณการรับประทานโซเดียมของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีปริมาณที่มากเกิน
คาแนะนาที่ควรรับประทานโซเดียมต่อวันที่ 2,300 มิลลิกรัม (Lopez - Jaramillo et al., 2015) ดังนัน้
บุคลากรทางการแพทย์จึงควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดการรั บประทาน
อาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคความ
ดั น โลหิ ตสู ง เป็ น ต้ น (Ha 2014; Wright and Cavanaugh, 2010) และสุ ดท้ ายผลการวิ จั ยพบว่ า
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1107]

ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มรับประทานใยอาหารที่ต่ากว่าคาแนะนาต่อวันที่ 25 กรัม สอดคล้องกับการวิจัย
ก่อนหน้าที่พบว่าคนไทยมักมีพฤติกรรมการรับประทานใยอาหารน้อยกว่าที่ควรได้รับ (Ivanovitch et
al., 2014) การวิจัยในอนาคตจึงควรมีการส่งเสริมการทานผักและผลไม้ที่มากขึ้นในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
จากผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาทางช่องปากส่งผลต่อพลังงานจากอาหารที่รับประทาน การ
กระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาล
ของร้านกาแฟที่จาหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
Primary Safety Situation of Microbial Contamination and Hygienic Standard
of Distributed Coffee Stalls in Laemchabang City Municipality Area,
Chonburi Province
ณัฐวดี ไพบูลย์1 / Natthawadee Phaibool
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย2 / Natphicha Daungphrathai
สาลินี ศรีวงษ์ชัย3/ Salinee Sriwongchai

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้าแข็งส้าหรับบริโภค อาจมีสาเหตุส้าคัญมาจากกระบวนการผลิต
การขนส่ง การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องและการสัมผัสของผู้จ้าหน่าย การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัย
เบืองต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟที่จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็ง
ส้าหรับบริโภคและการสัมผัสของผู้จ้าหน่าย เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ เก็บข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสุ่ม
เก็บตัวอย่ างกาแฟเย็ น น้ าแข็งส้ าหรั บบริ โภคและมี ผู้ จ้าหน่ าย จ้านวน 50 ร้านค้า ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2559 ถึงพฤศจิกายน 2559 น้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยชุดทดสอบเชือ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียขันต้น (SI - 2) ตรวจสอบเชือแบคทีเรียโคลิฟอร์มจากตัวอย่างกาแฟเย็นและมือ
ของผู้จ้าหน่าย ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าและน้าแข็ง อ 11 ตรวจสอบเชือแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มจากตัวอย่างน้าแข็งส้าหรับบริโภค และชุดทดสอบเชือแบคทีเรีย ว 810/อ 12 (ซัลโมเนลลา)
ตรวจสอบเชือ Salmonella spp. ในตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับโภคและมือของผู้จ้าหน่าย

1

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2
ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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ผลการศึกษา พบว่าการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและ
มือของผู้จ้าหน่ายจากร้านกาแฟไม่เกินร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานสุขาภิบาลร้านกาแฟ ในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สะอาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คาสาคัญ: กาแฟเย็น, น้าแข็ง, มือผู้จ้าหน่าย, มาตรฐานสุขาภิบาล, การปนเปื้อนจุลินทรีย์

Abstract
Microbial contamination of edible ice may cause from non-hygienic production
processes, poor hygienic transportation, unclean storage, and vendors’ contamination.
This exploratory study aimed to examine microbial contamination of iced coffee, edible
ice and vendors’ contamination. Sanitary data collection was done from August to
November 2016 with 50 distributed coffee stores in Laemchabang City Municipality Area,
Chonburi Province. To acquire effective data, various coliform bacterial tests were used.
The coliform bacterial test kit (SI-2) was used to find coliform bacteria in iced coffee and
from vendors’ contamination. The coliform bacteria in water and ice test 11 was used to
find coliform bacteria in edible ice. The bacteria test set 810/12 was used to find
salmonella spp. in iced coffee and edible ice and from vendors’ contamination. All the
data acquired was analyzed to discover microbiological quality.
Results indicated that microbial contamination of iced coffee, edible ice and
vendors’ contamination was less than 20%. This meant that hygienic standard of
distributed coffee stalls in Laemchabang City Municipality Area, Chonburi Province was
clean and safe for consumers.
Keywords: Iced Coffee, Edible Ice, Vendors’ Contamination, Hygienic Standard,
Microbial Contamination
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บทนา
“กาแฟ” เป็ น เครื่ องดื่ มที่ ได้ รั บ ความนิ ย ม สามารถท้ าให้ ผู้ ดื่ มเกิ ดความรู้ สึ กสดชื่ น
กระปรีกระเปร่าและช่วยท้าให้หายง่วงซึมในขณะที่เรียนหรือท้างานได้ (พิชานันท์ ลีแก้ว, 2556) อีกทัง
ยังมีให้เลือกบริโภคหลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบ เช่น กาแฟส้าเร็จรูป กาแฟคั่วบด กาแฟสด
ทังในรูปแบบร้อนและเย็น นอกจากนียังหาซือได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและมีร้านจ้าหน่ายให้เลือก
ตามความต้องการของผู้บริโภคตังแต่รถเข็นไปจนถึงร้านขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ “กาแฟเย็น” ถือว่าได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ส่วนผสมส้าคัญที่ขาดไม่ได้ในกาแฟเย็น คือ “น้าแข็ง” ซึ่งน้าแข็ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดโรคติดเชือจากการบริโภคกาแฟเย็นได้ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน
เชือจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการเจ็บป่วยต่อระบบทางเดินอาหาร น้าแข็งสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องผ่าน
การน้ามาปรุงด้วยความร้อน ด้วยเหตุนีเมื่อมีการปนเปื้อนจากเชือจุลินทรีย์ก่อโรคในน้าแข็งจึงอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ท้าให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตได้ (กรรณิการ์ เครื่องชนะ,
2558)
อาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยต่อการบริโภคจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ หนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มที่ส้าคัญ จึงประกอบด้วยการ
ปลอดจากเชือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus,
Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Salmonella spp.,
Bacillus cereus และ Enterpathogenic Escherichia coli (จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ , ม.ป.ป.) เมื่อ
ผู้บริโภคได้รับเชือแบคทีเรียเหล่านีเข้าสู่ร่างกายจะท้าให้เกิดอาการของโรคระบบทางเดินอาหารได้
ดังนี มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้าและปวดมวนท้องรุนแรง บางครังคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้และปวด
ศีรษะ บางครังมีอาการคล้ายเป็นบิด ถ่ายอุจจาระปนเลือดหรือเป็นมูก ไข้สูงและมีจ้านวนเม็ดเลือดขาว
สูง เป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรง มีระยะเวลาด้าเนินโรค 1 - 7 วัน การติดเชือในระบบอื่นของร่างกายและ
การเสียชีวิตพบได้น้อยมาก (สุวรรณา เทพสุนทร, ม.ป.ป.) อีกทังผู้สัมผัสอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปรุง
ผู้เสิร์ฟ ผู้ท้าความสะอาดอุปกรณ์ ผู้เตรียมอาหารหรือผู้ล้าเลียงอาหารควรที่จะรักษาสุขอนามัย เพื่อลด
การแพร่ กระจายของเชือแบคที เรี ยสู่ ผู้ บริ โภคด้วย (ดารณี แก้ วจุ มพล, 2551) เชื อแบคที เรียที่มี
ความส้าคัญมากชนิดหนึ่ง นั่นคือ เชือซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) แบคทีเรียชนิดนีจะท้าให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ (foodborne poinsoning) ได้ ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญทางสาธารณสุขในมนุษย์ที่พบได้
เกือบทุกแห่งทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึน โดยทั่วไปอาการของโรคอาหารเป็น
พิษที่เกิดจากเชือซัลโมเนลลาจะเกิดขึนหลังจากบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนเชือซัล
โมเนลลาเข้าไปประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง เชือซัลโมเนลลาที่เข้าสู่ร่างกายจะท้าให้ผู้ที่ได้รับเชือมีอาการ
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คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและถ่ายเหลว ความรุนแรงของอาการป่วยแตกต่างไปตามชนิดและปริมาณ
ของเชือซัลโมเนลลาที่บริ โภคและความต้านทานของผู้ บริ โภค (บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช, 2551)
นอกจากนี การพบเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (coliform bacteria) ในอาหาร เครื่องดื่มหรือในน้าแข็งที่
น้ามาบริโภคก็แสดงถึงความไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้ในการบริโภค หากน้ามาบริโภคจะ
ท้าให้ผู้บริโภคมีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ปวดศีรษะหรืออาจเสียชีวิตได้ (พิษณุ แดง
ประเสริฐ, 2555) แม้ว่าเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียเองจะไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรง แต่ก็เป็น
ตัวชีวัดได้ว่าอาจมีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ (pathogen organisms) อื่นอยู่ก็ได้ เช่น เชือ
แบคทีเรีย เชือไวรัสหรือโปรตัวซัวและปรสิตที่มีหลายเซลล์ (multicellular parasites) และเนื่องจาก
เชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียนันอยู่ในน้าได้นานกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่น ดังนัน การไม่พบเชือโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร เครื่องดื่มหรือในน้าแข็งที่น้ามาบริโภคก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่ามีความปลอดภัยใน
การบริโภค ตรงกันข้ามหากพบเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียก็หมายความว่าโอกาสที่จะป่วยนันมีสูงขึน
(วันทนีย์ โลหะประกิตกุล, 2555)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่องมาตรฐานอาหารด้ าน
จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค ได้ก้าหนดมาตรฐานของเครื่องดื่มพร้อมบริโภค อย่างเช่นกาแฟพร้อมบริโภค
ต้ องไม่ พบ Salmonella spp.ในปริ มาตร 25 มิ ลลิ ลิ ตร Staphylococcus aureus ในปริ มาตร 0.1
มิลลิลิตร Bacillus cereus ในปริมาตรไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (Clostridium perfringens)ในปริมาตร
ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร และ Listeria monocytogenes ในปริมาตร 25 มิลลิลิตร ตามล้าดับ แต่
ส้าหรับกาแฟเย็นที่จ้าหน่ายตามร้านกาแฟยังไม่มีการก้าหนดมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ ดังนัน
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคระบบทางเดินอาหารในตัวอย่าง
กาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือของผู้จ้าหน่าย จึงท้าการตรวจหาเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ
เชือซัลโมแนลลา เพื่อให้ทราบถึงอุบัติการณ์การปนเปื้อนของเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชื อซัล
โมแนลลาที่เกิดขึนบ่งชีการสุขาภิบาลร้านกาแฟซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระท้าสม่้าเสมอและน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงสุขาภิบาลของร้านกาแฟที่จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้มี
คุณภาพและให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกบริโภคให้ถูกสุขลักษณะมากขึน
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและ
มือของผู้จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
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วิธีดาเนินการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การศึกษานี เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ โดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับ
บริโภคและมือของผู้จ้าหน่ายจากร้านกาแฟประเภทต่างๆ ได้แก่ รถเข็น ร้านค้า แผงลอยและร้านกาแฟ
สดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพืนที่รัศมีระยะทาง 1 กิโลเมตร จากเทศบาล
นครแหลมฉบัง จ้านวน 50 ร้าน และน้ามาท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา เพื่อแสดงถึง
โอกาสในการปนเปื้อนที่จะน้าโรคมาสู่ผู้บริโภค
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
กาแฟเย็น จ้านวน 50 ตัวอย่าง น้าแข็งส้าหรับบริโภค จ้านวน 50 ตัวอย่าง และมือของผู้
จ้าหน่าย จ้านวน 50 ตัวอย่าง ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ท้าการส้ารวจและเก็บ
ตัวอย่างร้านจ้าหน่ายกาแฟ โดยครอบคลุมแหล่งจ้าหน่ายกาแฟที่มีผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ
การรวบรวมข้อมูลและการเก็บตัวอย่าง
สอบถามข้อมูลเบืองต้นของผู้จ้าหน่าย ได้แก่ ชื่อผู้จ้าหน่าย ชื่อร้าน การเข้ารับการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร สังเกตสุขวิทยาส่วนบุคคล ส้ารวจมือและเล็บ ความสะอาดของถังน้าแข็งและการท้า
ความสะอาด และเก็บตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคในถุงพลาสติกที่ปราศจากเชือแล้วปิด
ปากถุงให้แน่นและป้าย (swab) มือของผู้จ้าหน่ายด้วยไม้พันส้าลีจุ่มสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 0.85 ที่ปราศจากเชือและเก็บไม้พันส้าลีลงในหลอดสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ
0.85 เดิม ปิดฝาให้สนิท ก่อนน้าส่งตรวจที่ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลบาลนคร
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายใน 1 ชั่วโมง ท้าการเก็บตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือ
ของผู้จ้าหน่าย จ้านวน 3 ตัวอย่างตลอดการศึกษา
การตรวจวิเคราะห์หาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของนาแข็งสาหรับบริโภคและมือของผู้
สัมผัสตัวอย่าง
ใช้ชุดทดสอบเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียขันต้น (SI - 2) ตรวจสอบเชือแบคทีเรียโคลิฟอร์มใน
ตัวอย่ างกาแฟเย็ นและมือของผู้ จ้าหน่ าย ชุดทดสอบโคลิ ฟอร์มแบคทีเรียในน้ าและน้าแข็ง อ 11
ตรวจสอบเชือแบคทีเรียโคลิฟอร์มในตัวอย่างน้าแข็งส้าหรับบริโภค และชุดทดสอบเชือแบคทีเรีย ว
810/อ 12 (ซัลโมเนลลา) ตรวจสอบเชือ Salmonella spp. ในตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภค
และมือของผู้จ้าหน่าย
การวิเคราะห์ทางสถิติ
แสดงผลการทดลองในรูปของจ้านวนและร้อยละ
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ผลการวิจัย
การศึกษาครังนี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ท้าการเก็บข้อมูลด้านสุขวิทยาของผู้จ้าหน่าย ความ
สะอาดของถังน้าแข็งและการท้าความสะอาด และเก็บตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือ
ของผู้จ้าหน่าย น้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา เพื่อศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัย
เบืองต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟที่จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี จ้านวน 50 ร้าน โดยใช้ชุดทดสอบเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียขันต้น (SI - 2) ตรวจสอบเชือ
แบคทีเรียโคลิฟอร์มในตัวอย่างกาแฟเย็นและมือของผู้จ้าหน่าย ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้า
และน้าแข็ง อ 11 ตรวจสอบเชือแบคทีเรียโคลิฟอร์มในตัวอย่างน้าแข็งส้าหรับบริโภค และชุดทดสอบ
ตรวจเชือแบคทีเรีย ว 810/อ 12 (ซัลโมเนลลา) ตรวจสอบเชือ Salmonella spp.ในตัวอย่างกาแฟเย็น
น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือของผู้จ้าหน่าย
จากผลการเก็บข้อมูลด้านสุขวิทยาของผู้จ้าหน่าย ความสะอาดของ ถังน้าแข็งและการท้า
ความสะอาด พบว่าผู้จ้าหน่ายจ้านวน 27 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 54 แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อนและ
หมวกคลุมผม เล็บสันและสะอาด ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ถัง
น้าแข็งสะอาดและล้างถังน้าแข็งทุกวัน ผู้จ้าหน่ายจ้านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 14 แต่งกายสะอาด
สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม เล็บสันและสะอาด ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาล
นครแหลมฉบัง ถังน้าแข็งสะอาดและส่งคืนโรงน้าแข็ง ผู้จ้าหน่ายจ้านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12 แต่ง
กายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม เล็บสันและสะอาด ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
กับเทศบาลนครแหลมฉบัง ถังน้าแข็งสะอาดและล้างถังน้าแข็งทุก 2 วัน ผู้จ้าหน่ายจ้านวน 6 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 12 แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม เล็ บสันและสะอาด ไม่ผ่านการ
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ถังน้าแข็งสะอาดและล้างถังน้าแข็งทุก 2 วัน
และผู้จ้าหน่ายจ้านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 8 แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน ไม่สวมหมวกคลุมผม
เล็บสันและสะอาด ไม่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ถังน้าแข็งไม่
สะอาดและล้างถังน้าแข็งสัปดาห์ละครัง
ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าตัวอย่างกาแฟเย็นที่จ้าหน่ายในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบังจ้านวน 50 ตัวอย่าง จาก 50 ร้าน มีการปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จ้านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 และปนเปื้อนเชือซัลโมเนลลาจ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4
ตัวอย่ าง น้ าแข็งส้ าหรับบริโภคจากร้านกาแฟ มีการปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียจ้านวน 10
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 มีการปนเปื้อนเชือซัลโมเนลลาจ้านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 และมือ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ของผู้ จ้ าหน่ายมีการปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยจ้ านวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18 และ
ปนเปื้อนเชือซัลโมเนลลาจ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาในครังนี เป็นข้อมูลเบืองต้นส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาและแนะน้าผู้ประกอบการให้ผลิตเครื่องดื่มอย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ รวมถึง
เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชือจุลินทรีย์ โดยจะเห็นว่าจากตัวอย่างร้านกาแฟที่จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ท้าการสุ่มเก็บทังหมด 50 ร้าน พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ไม่เกินร้อยละ 20
ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ความปลอดภัยของการปนเปื้อนจุลิ นทรีย์จากร้านกาแฟที่จ้าหน่ายในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เหมาะแก่การบริโภคและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทังนีอาจ
เนื่องมาจากเทศบาลนครแหลมฉบังมีการให้ค้าแนะน้าและลงพืนที่ตรวจสอบร้านจ้าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มอยู่เป็นประจ้าทุกปี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการบริโภค รวมถึงมี
การสุขาภิบาลอาหารและน้า เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยแก่
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประกอบปรุงและจ้าหน่ายอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ที่น้ามาใช้ในการปรุง
การป้ องกัน ควบคุมก้าจั ดสั ตว์และแมลงน้าโรคต่างๆ รวมทังการควบคุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการปรุง โดยยึดหลักว่าจะต้องไม่ให้อาหารเกิดการปนเปื้อนทุกกรณี ในทุกขันตอนของการ
ประกอบ ปรุงและจ้าหน่าย ดังนัน ผู้จ้าหน่ายจึงต้องรักษาสุขภาพ แต่งกายสะอาดและมีสุขนิสัยที่
ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยปราศจากเชือโรคและสารเคมีต่างๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและการด้ารงชีวิตของผู้บริโภค (อรวรรณ อินทร์อุดม, 2554) ประเทศไทย
การสุ ขาภิบาลอาหารนั น ถือว่ามีความจ้ าเป็ นและส้ าคั ญเป็นพิเศษ เพราะอยู่ในเขตร้อน สภาพ
ภูมิอากาศช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและปรสิต พร้อมกันนันการศึกษาของประชาชน
ทั่วไปก็อยู่ในระดับต่้าประกอบกับนิสัยที่ชอบกินจุบกินจิบและกินของดิบๆ สุกๆ ของประชาชน ซึ่งเป็น
ผลท้าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ (กรรณิการ์ เครื่องชนะ, 2558)
ตามปกติ เชือซัลโมเนลลาและเชือโคลิ ฟอร์มแบคทีเรียเป็นจุ ลิ นทรีย์ที่สามารถพบได้ใน
สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน น้า คนและสัตว์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี
เช่น สภาพแวดล้อมที่เย็นและแห้ง (บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช, 2551) การปนเปื้อนเชือซัลโมเนลลาและ
เชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือของผู้สัมผัสตัวอย่างนัน
อาจมีสาเหตุ จาก คือ คุณภาพน้ าที่น้ามาผลิต กระบวนการผลิต ความสะอาดของเครื่ องจักรและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการผลิต ความสะอาดภาชนะบรรจุและสุขลักษณะของพนักงาน การขนส่ง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สภาพทั่วไปของร้านค้าและตลาด วิธีการเก็บรักษาน้าแข็งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทังพฤติกรรมของผู้
จ้าหน่าย เช่น การปิดฝาถังเก็บน้าแข็งไว้ตลอดแม้ไม่ใช้งาน การใช้มือสัมผัสเงินมาสัมผัสน้าแข็ง การแช่
ของอื่นในน้ าแข็งบริ โภค เป็ นต้น (ปิ ยะนุ ช จงสมัคร และคณะ, 2558) หากผู้ บริโภคได้รับเชือซัล
โมเนลลาเข้าสู่ร่างกายจากการบริโภคกาแฟเย็นและน้าแข็งส้าหรับบริโภค จะท้าให้มีอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อาเจียน ปวดท้องและถ่ายเหลว ความรุนแรงของอาการป่วยแตกต่างไป
ตามชนิดและปริมาณของเชือซัลโมเนลลาที่บริโภคและความต้านทานของผู้บริโภค (บัณฑูรย์ ตระการวี
ระเดช, 2551) หรื อหากพบการปนเปื้ อนของเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับ
บริโภคและปนเปื้อนมือของผู้สัมผัสกาแฟเย็น แสดงถึงความไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้ใน
การบริโภค หากน้ามาบริโภคจะท้าให้ผู้บริโภคมีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ปวดศีรษะ
หรืออาจเสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนัน เพื่อเป็นการป้องกันผู้จ้าหน่ายต้องเข้มงวดในการเลือกแหล่งซือ
น้าแข็งให้มากขึนและควรปรับปรุงสุขลักษณะส่วนบุคคล ไม่ใช้มือเปล่าสัมผัสน้าแข็งและผู้บริโภคควร
ได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจากการรับประทานน้าแข็งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้บริโภค
ตระหนักในการเลือกซือน้าแข็งบริโภคจากร้านที่ถูกสุขลักษณะ ทังจากสภาพกายภาพของร้านและ
สุขอนามัยของผู้จ้าหน่ายเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปิยะนุช จง - สมัคร และคณะ, 2558) การแช่เย็นอาหารไว้
ในที่อุณหภูมิต่้ากว่า 4 องศาเซลเซียส เป็นอีกวิธีหนึ่งในการยับยังการเจริญเติบโตของเชือจุลินทรีย์ได้
(พิษณุ แดงประเสริฐ, 2555)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ตารางที่ 1 ผลการส้ารวจประเภทกาแฟเย็น ชนิดของน้าแข็ง ลักษณะของถังบรรจุน้าแข็ง ลักษณะผูจ้ ้าหน่ายและผลวิเคราะห์การปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชือ Salmonella spp.
ของตัวอย่างกาแฟเย็น ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ผลการสารวจ
ชนิดของนาแข็ง
ตัวอย่าง
ร้านค้า

ประเภท
กาแฟเย็น

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

กาแฟเนสที
กาแฟเนสที
กาแฟสด
กาแฟสด
กาแฟสด
กาแฟเนสที
กาแฟเนสที

A8

กาแฟสด

A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

บดละ
เอียด

หลอด
เล็ก



ความสะอาดของ
ถังบรรจุนาแข็ง
สะอาด

ไม่
สะอาด











ความถี่ในการล้างถังบรรจุ
นาแข็ง
ทุก
วัน

ทุก
2
วัน










สัปดาห์
ละครัง






ผลการวิเคราะห์







ผู้สัมผัส
การอบรมด้านสุขาภิบาล
อาหาร
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การอบรม
การอบรม









เชือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สุขวิทยาส่วนบุคคล:
สวมหมวก
ผ้ากันเปื้อนเล็บสัน
สะอาด


เชือซัลโมเนลลา

กาแฟ
เย็น

นา
แข็ง

มือ
ผู้สัมผัส

กาแฟ
เย็น

นาแข็ง

มือ
ผู้สัมผัส







-

x
-

x
x
-

-

x
x
-

-



-

-

-

x

-

-

x
-

x
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กาแฟสด





กาแฟสด





x
กาแฟสด





กาแฟเนสที




x
กาแฟสด





กาแฟเนสที





x
x
กาแฟเนสที





กาแฟสด





กาแฟสด


ส่งคืนโรงน้าแข็ง


กาแฟโบราณ





ผลการส้ารวจ  ชนิดของน้าแข็ง ความสะอาดของถังบรรจุน้าแข็ง ความถี่ในการล้างถังบรรจุน้าแข็ง การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จ้าหน่ายกาแฟเย็นในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะห์ X ตรวจพบ ; - ตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชือ Salmonella spp. ในตัวอย่างกาแฟเย็นที่จ้าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตารางที่ 1 ผลการส้ารวจประเภทกาแฟเย็น ชนิดของน้าแข็ง ลักษณะของถังบรรจุน้าแข็ง ลักษณะผูจ้ ้าหน่ายและผลวิเคราะห์การปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชือ Salmonella spp. (ต่อ)

ตัวอย่าง
ร้านค้า

A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37

ประเภท
กาแฟเย็น

ชนิดของนาแข็ง

ความสะอาดของ
ถังบรรจุนาแข็ง

บดละ
เอียด

สะอาด

หลอด
เล็ก

ไม่
สะอาด

ผลการสารวจ
ความถี่ในการล้างถังบรรจุ
นาแข็ง
ทุก
วัน

ทุก
2 วัน

สัปดาห์
ละครัง

ผลการวิเคราะห์
ผู้สัมผัส
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ตารางที่ 1 ผลการส้ารวจประเภทกาแฟเย็น ชนิดของน้าแข็ง ลักษณะของถังบรรจุน้าแข็ง ลักษณะผูจ้ ้าหน่ายและผลวิเคราะห์การปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชือ Salmonella spp. (ต่อ)
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการเก็บข้อมูลด้านสุขวิทยาของผู้จ้าหน่าย ความสะอาดของถังน้าแข็งและการท้าความ
สะอาด พบว่าผู้จ้าหน่ายที่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบังและมีสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมไปถึงการ
ดู แลรั กษาความสะอาดสู งสุ ดจ้ านวน 27 ร้ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56 ส่ วนผู้ ที่ ไม่ ผ่ านการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลและมีการดูแลรักษาความสะอาด
ต่้าสุดจ้านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 8 ส้าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ เชือ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชือซัลโมเนลลาของตัวอย่างกาแฟเย็น น้าแข็งส้าหรับบริโภคและมือของ
ผู้จ้าหน่ายจากร้านจ้าหน่ายกาแฟในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จ้านวน 50 ร้าน พบว่า
ตัวอย่างกาแฟเย็นมีปนเปื้อนของเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียจ้านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 เชือ
ซัลโมเนลลาจ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ตัวอย่างน้าแข็งส้าหรับบริโภคจากร้านจ้าหน่ายกาแฟ
ปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียจ้านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 เชือซัลโมเนลลา จ้านวน 4
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 และมือของผู้จ้าหน่ายปนเปื้อนเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จ้านวน 9 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 18 และเชือซัลโมเนลลา จ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณร้ านกาแฟที่ จ้ าหน่ ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบั งที่ ให้ ความ
อนุเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เอือเฟื้อการเก็บ
ตัวอย่างเครื่องดื่มพร้อมปรุง และส้านักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบังที่
ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ เอือเฟื้อสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการท้าวิจัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรูค้ ิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Relationships between Cognitive and Attitude Domains of Public Mind
and Public Mind Behavior among Students
at Sirindhorn College of Public Health, Trang Province
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ1 / Paiboon Chaosuansreecharoen
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ2 / Kannika Ruangdej chaosuansreecharoen
วิชาญ สายวารี3 / Wichan Saiwaree
ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์4 / Thanapanan Akharawirawat

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิต
สาธารณะด้านความรู้คิด จิตสาธารณะด้านเจตคติ กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 196 คน คานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์แกน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิแบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี
ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก่ จานวน (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้ แก่ สถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า จิตสาธารณะด้านการรู้คิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักศึกษาที่ระดับ p < .001 ค่า r = 0.57 ส่วนจิตสาธารณะด้านเจตคติ ได้แก่ ความมี
น้าใจ, ความรับผิดชอบ, ความเสียสละ, ความสามัคคี, การทางานเป็นทีม, และการเคารพในคุณค่าและ
1

ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง e – mail: paiboon62@yahoo.com
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง e - mail: kanni43@gmai.l.com
3
รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
4
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
2
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ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ระดับ
p < .001 ค่า r = 0.43, r = 0.34, r = 0.45, r = .25, r = 0.30 และ r = 0.99 ตามลาดับ โดยการเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีระดับความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะมากที่สุด
จากผลการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาต้องพัฒนาจิตสาธารณะด้านการรู้
คิด คือ การรักษาประโยชน์ของส่วนรวม (การรักษาทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมที่เป็นของสาธารณะ)
นอกจากนี้นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาจิตสาธารณะด้านเจตคติ ได้แก่ ความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ ความสามัคคี การทางานเป็นทีม และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาให้นักศึกษาเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
คาสาคัญ: จิตสาธารณะด้านความรู้คิด, จิตสาธารณะด้านทัศนคติ, พฤติกรรมจิตสาธารณะ
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study relationships between
cognitive and attitude domains of public mind and public mind behavior among students
of Sirindhorn College of Public Health in Trang Province. The samples were 196 students of
Sirindhorn College of Public Health in Trang Province during the 1st semester of the 2017
academic year. The samples were calculated using Krejcie & Morgan formula. The stratified
random sampling method based on curriculum and educational level and systematic
random sampling method were used for samples selection. The research instruments for
data collection were questionnaires constructed by researchers. The descriptive statistics
were frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The inferential
statistics were Pearson product moment correlation coefficient.
Results revealed that cognitive domain of public mind was positive significant
associated with public mind behavior among students of Sirindhorn College of Public Health
in Trang Province at p <.001; r = 0.57. The attitude domain of public mind including
generosity, responsibility, sacrifice, unity, teamwork and respect for value and human dignity
were positive significant associated with public mind behavior among students at p <.001;
r = 0.43, 0.34, 0.45, 0.25, 0.30 and 0.99, respectively. The respect for value and human
dignity was the highest, associated with public mind behavior. Thus, development of
students’ public mind behavior must base on development of cognitive domain of public
mind in perspectives of public protections like public goods or environmental protections.
In addition, students should be developed with attitude domains, i.e. generosity,
responsibility, sacrifice, unity, teamwork and respect for value and human dignity which the
last aspect should be emphasized.
Keywords: Cognitive Domain of Public Mind, Attitude Domain of Public Mind,
Public Mind Behavior
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บทนา
จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิต
สาธารณะคือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (ยุทธ วรุณปิติกุล, 2542) พร้อมที่จะ
เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะถือว่าเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ
กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยผู้ที่มีจิตสาธารณะคือผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือ
ผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา
ช่วยเหลือสั งคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วม
สร้ างสรรค์ สิ่ งที่ ดี งามให้ เกิ ดในชุ มชน โดยไม่ หวั งสิ่ งตอบแทน (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553) จิ ต
สาธารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะนามาแห่งความสุขอย่างยั่งยืนถาวร จิต
สาธารณะจึงเป็นลักษณะสาคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะ
เป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคม และ
ตระหนักในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้าสิทธิของผู้อื่น (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2553) มีความปรารถนาที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม (หฤทัย อาจปรุ, 2544) ด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการทากิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่
เป็ น ประโยชน์ ร่ วมกั นของกลุ่ ม ซึ่ งรวมไปถึ งพฤติ กรรมและการกระท าที่ จะเกิ ดขึ้ นในรั้ วของ
มหาวิทยาลัยด้วย (ธนิดา ทองมีเหลือ และคณะ, 2550)
ถ้าบุคคลมีจิตสาธารณะบกพร่องจะมีผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่หลายระดับ ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว องค์กรชุมชน ประเทศชาติ และมีผลกระทบต่อระดับโลกตามมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นจิต
สาธารณะจึ งเป็ นสิ่ งที่มีความส าคัญ มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสั งคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ผู้คนต่างมุ่งหวังในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
เพิกเฉยต่อส่วนรวม ความคิดอยากมีอยากได้ (อัญชลี ยิ่งรักพันธุ์, 2550) ดังนั้นการพัฒนาคนไทยด้าน
จิตสาธารณะยังเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสั งคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะสั งคมปัจจุ บันที่มีการแข่งขันสูง ผู้ คนต่างมุ่งหวังในการ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง เพิกเฉยต่อส่วนรวม ความคิดอยากมีสังคมที่ดีรัฐที่ดีไม่ใช่ความคิดใหม่
สาหรับคนไทย (อัญชลี ยิ่งรักพันธุ์ , 2550) ขณะที่ประเวศ วะสี (2542) ระบุว่า ระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันนอกจากจะสอนให้คนอ่านออกเขียนได้ กระบวนการเรียนการสอนยังเน้นการท่องจาจานวน
มากกว่าให้รู้จักคิด ประกอบกับวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษให้เชื่อฟังตามที่ผู้ใหญ่
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หรือผู้ปกครองอบรมสั่งสอนเป็นสิ่งที่ทาให้ประชาชนไม่พึ่งตนเอง ขาดการไตร่ตรอง ดังนั้น ถ้านักศึกษา
ขาดจิตสาธารณะจะทาให้เกิดผลด้านความเป็นพลเมือง นักศึกษาเป็นวัยที่มีการพัฒนาในทุกด้าน จิต
สาธารณะจึงเป็นคุณธรรมประการสาคัญหนึ่ง ที่จะส่งเสริมทางด้านเจตคติของนักศึกษาทาให้มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นพลเมืองและเห็นความเท่าเทียมกันของมนุษย์เป็นแรงผลักดัน
ในภาคพลเมือง ทาให้สังคมมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตามความต้องการของพลเมือง ทาให้ประเทศ
ขับเคลื่อนด้วยอานาจประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย ถ้านักศึกษาขาดจิตสาธารณะจะไม่มี
ความเป็นพลเมือง เป็นเพียงประชาชนที่ไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งไม่เคารพสิทธิของ
ผู้ อื่นจะเจริ ญเติบโตไปเป็ นประชาชนที่ไม่รู้จั กการพึ่งพาตนเอง (Passive) รวมทั้งจิตใจคับแคบไม่
ช่วยเหลือสังคม ขาดความสามัคคี ไม่สามารถเรียนรู้ทางานหรือดารงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระดับสังคมประเทศและสังคมโลก
สาหรับองค์ประกอบของจิตสาธารณะ คือองค์ประกอบเทียบได้เท่ากับองค์ประกอบของ
จริยธรรมที่นักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยาเสนอไว้ แม้จะใช้ภาษาและศัพท์ที่แตกต่าง
กันไปบ้าง แต่เมื่อเทียบกับศัพท์ของบลูมและคณะซึ่งจาแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์โดยใช้
แนวคิดของบลูม (Bloom et al., 1971) ได้แก่ด้านความรู้คิด (Cognitive) ด้านเจตคติ (Attitude) และ
ด้านพฤติกรรม (Behavior) สาหรับการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิต
สาธารณะด้านความรู้คิด (Cognitive) และด้านเจตคติ (Attitude) กับจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม
(Behavior) ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
จิตสาธารณะ หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตระหนักรู้
และแสดงออกถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสานึกและ
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว
เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การรักษาสาธารณสมบัติ
หลีกเลี่ยงการใช้หรือกระทาสิ่งที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ตลอดจนอาสาทาบางอย่างเพื่อ
ส่วนรวมด้วยความสมัครใจ
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

จิตสาธารณะด้านการรู้คิด (Cognitive) หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ตระหนักประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณสมบั ติในเรื่ องการใช้ การถือเป็ นหน้ าที่ และการเคารพสิ ทธิการใช้ของส่ วนรวมร่วมกั น
ตระหนั กรู้ ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่ องจากการขาดจิตสาธารณะโดยการแสดงวิสั ยทัศน์ การ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการแก้ไขและ
ผลักดันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการขาดจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น ได้แก่ ด้านความมีน้าใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ
ด้านความสามัคคี ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ความมีนาใจ หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มี
ความรู้สึก ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เอาใจใส่ ให้ความสนใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้สามารถทางานของ
หมู่คณะประสบผลสาเร็จ
2. ความรับผิดชอบ หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มีความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานหรือกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะผู้นา
และผู้ตามที่ดีของกลุ่มสังคม ด้วยความตั้งใจ พากเพียรละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับ
ผลแห่งการกระทานั้น
3. ความเสียสละ หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้
ความสาคัญกับการบริจาคแบ่งปันให้ผู้อื่น ด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ หรือกาลังปัญญาด้วยความเต็มใจ
4. ความสามัคคี หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มี
ความรู้สึกถึงความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมดี
งามเป็นหมู่คณะ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
5. การทางานทีม หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มี
ความรู้ สึ กถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมแสดงความคิดเห็ น รับฟังความคิดเห็น
แก้ปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม
6. การเคารพในคุ ณค่ าและศั กดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ หมายถึ ง นั กศึ กษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มีความรู้สึกถึงการยอมรับและเคารพในคุณค่าความเป็น
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ปัจเจกบุคคลโดยคานึงถึงความแตกต่างด้านถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจ ค่านิยม ความเชื่อ การศึกษาอบรม วัฒนธรรม
พฤติกรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง แสดงออกหรือกระทาโดยการเข้าร่วมหรือปฏิบัติกิจกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
ทั้งของกลุ่ มของตน ในชุมชน และสั งคม การดูแลรักษาสิ่ งต่างๆ ที่เป็นสาธารณะสมบัติ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกายและสติปัญญา และการช่วยเหลือแบ่งปันอาสาร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
สิ่งที่ดี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิด (Cognitive)
และด้านเจตคติ (Attitude) กับจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม (Behavior) ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 390 คน
กลุ่ มตั วอย่ าง คือ นั กศึกษาของวิ ทยาลั ยการสาธารณสุ ขสิริ นธร จังหวัดตรัง ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 196 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างในกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ,
2557) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี ร่วมกับ
การสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการทบทวน
เอกสาร ตารา งานวิจัย และตามแนวกรอบแนวคิดของการวิจัย รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลของ
เพศ อายุ ศาสนา ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา หลักสูตร ผลการเรียนที่มา (GPA) ความเพียงพอของรายได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

การได้รับทุนการศึกษา การขอยืมเงินจากรัฐบาลเพื่อการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตอนที่ 2แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะด้านการรู้คิดของนักศึกษา เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน จานวน 20
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะด้านเจตคติของนักศึกษา เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 จานวน 30 ข้อ ได้แก่ ความมีน้าใจ 5 ข้อ ความรับผิดชอบ 5 ข้อ
ความเสียสละ 5 ข้อ ความสามัคคี 5 ข้อ การทางานเป็นทีม 5 ข้อ และเคารพในศักดิ์ของความเป็น
มนุษย์ 5 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 จานวน 46 ข้อ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
5 หมายถึง จริงที่สุด หรือปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นทุกครั้ง ประจา สม่าเสมอ
4 หมายถึง จริง หรือปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นบ่อยครั้ง/เกือบทุกครั้ง
3 หมายถึง ค่อนข้างจริง หรือปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่จริง หรือปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นนานๆ ครั้ง
1 หมายถึง ไม่จริง หรือไม่เคยปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นเลย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้นาแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) คานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (Item - Objective Congruence Indexes หรือ IOC) เท่ากับ 1.00 นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จานวน 30 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามวัดจิต
สาธารณะด้านการรู้คิดเท่ากับ 0.70 แบบแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะด้านทัศนคติเท่ากับ 0.89 และ
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะเท่ากับ 0.82

[1132]

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ / กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
วิชาญ สายวารี / ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ อจั ดหมวดหมู่ และอธิ บายลั กษณะ
พื้นฐานทั่วไปของประชากร โดยใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติอนุมาน (Inference statistics) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ผู้วิจัย
ทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) เพื่อหาลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality)
ของข้อมูลด้วย Probability Plot พบว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่รอบๆ เส้นตรง ดังนั้นสรุปได้ว่า
ลักษณะของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Hair et al., 2010)
สาหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle et al, 1998)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ
0.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันสูงมาก
0.70 - 0.90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50
มีความสัมพันธกันในระดับต่า
0.00 - 0.30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ามาก
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างจานวน 196 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 87.2 อายุเฉลี่ย 19.87 ปี (S.D. =
1.37) อายุต่าสุด 18 ปี และอายุสูงสุด 25 ปี ส่วนใหญ่ศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ส.บ.) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ร้ อยละ 36.7 รองลงมากาลั งศึกษาในหลักสูตร ส.บ. สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 35.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ร้อยละ
34.7 รองลงมา คือชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 19.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.3 เกรด
เฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.06 (S.D. = 0.44) เกรดเฉลี่ยสะสมต่าสุด 1.98 และเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.95
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเพียงพอของรายได้บางครั้ง ร้อยละ 62.8 รองลงมามีความเพียงพอของ
รายได้เสมอ ร้อยละ 33.7 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 90.3 ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้ยืมจากรัฐบาล
เพื่อการศึกษา ร้อยละ 67.3 สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 77.0 และบรรยากาศภายในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกัน ร้อยละ
76.0 รองลงมาคือทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างครั้ง ร้อยละ 18.4
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

2. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างจิ ตสาธารณะด้ านความรู้ คิ ด (Cognitive) และด้ านเจตคติ
(Attitude) กับจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม (Behavior) ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิด (Cognitive)
และด้านเจตคติ (Attitude) กับจิ ตสาธารณะด้านพฤติกรรม (Behavior) ของนักศึกษาวิทยาลั ยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า จิตสาธารณะด้านการรู้
คิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ระดับ p < .001 ค่า r = 0.57 มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนจิตสาธารณะด้านเจตคติ ได้แก่ ความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ ความสามัคคี การทางานเป็นทีม และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ระดับ p <. 001 ค่า r = 0.43, r =
0.34, r = 0.45, r = 0.25, r = 0.30 และ r = 0.99 ตามลาดับ โดยการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนความมีน้าใจ ความ
รับผิดชอบ ความสามัคคี และการทางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
อยู่ในระดับต่า ขณะที่ความเสียสละมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับต่ามาก
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิด (Cognitive) และด้านเจต
คติ (Attitude) กับจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม (Behavior) ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
พฤติกรรมจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์

X

S.D.

r

จิตสาธารณะด้านความรู้คดิ
จิตสาธารณะด้านเจตคติ
- ความมีน้าใจ
- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี
- การทางานเป็นทีม
- การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
* p < .001

3.58

0.34

0.57*

ระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง

4.37
4.31
3.80
4.38
3.76
3.16

0.47
0.48
0.45
0.53
0.60
0.31

0.43*
0.34*
0.45*
0.25*
0.30*
0.99*

ต่า
ต่า
ต่า
ต่ามาก
ต่า
สูงมาก
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ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ / กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
วิชาญ สายวารี / ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

อภิปรายผล
จิตสาธารณะคือคุณลักษณะทางจริยธรรม เมื่ออธิบายเกี่ยวกับจิตสาธารณะของบุคคลก็จะ
อธิบายเทียบเคียงกับแนวคิดของจริยธรรม ซึ่งจิตสาธารณะเป็นสิ่งสาคัญที่สถาบันการศึกษาต้ อง
ตระหนัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความรู้สึกร่วมกับชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในแง่มุมต่างๆ นั่นคือบัณฑิตต้องมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่บัณฑิตต้องมี เนื่องจาก
ในปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ไม่เพียงเชื่อมโยงระบบธุรกิจและการตลาดเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อทุก
ระบบในสังคม ซึ่งบริบทนี้เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของบุคคลโดยไม่สามารถแยกจากกันได้ ทาให้
ส่งผลต่อแบบแผนการดาเนินชีวิต ถ้าบัณฑิต ขาดจิตสาธารณะ สังคมก็จะวุ่นวาย (ธวัชชัย ชัยจิรฉายา
กุล, มปป.) นอกจากนี้ จิตสาธารณะมีความสาคัญต่อนักศึกษาในด้านความเป็นพลเมือง และด้านการ
ออกไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mayo, 1996 อ้างถึงในกัญญาวีณ์ สุวิทย์วร
กุล, 2550) บราวน์ (Brown, 1965) จาแนกองค์ประกอบทางจริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความรู้
(Knowledge) ความรู้สึก (Feeling) และการประพฤติ (Conduct) ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ฮอฟแมน
(Hoffman, 1979) ได้ แบ่ งองค์ ประกอบของจริ ยธรรมออกเป็ น ความคิ ดทางจริ ยธรรม (Moral
thought) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral feeling) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral behavior)
ส่วนเฮิร์ชและคณะ (Hersh et al., 1979) ได้สรุปว่า จริยธรรมมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน ซึ่ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด และการ
กระทา จากองค์ประกอบทั้ง 3 เฮิร์ชและคณะได้ใช้ศัพท์เชิงจริยธรรมที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้ ความ
เอื้ออาทร (Caring) การพิจารณาตัดสิน (Judging) และการกระทา (Acting) มาแทนคาว่า ความรู้สึก
ความคิ ด และการกระท าตามล าดั บ ส าหรั บการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ แบ่ งจิ ตสาธารณะตาม
องค์ประกอบเทียบเท่ากับองค์ประกอบของจริยธรรมที่นักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา
เสนอไว้ แม้จะใช้ภาษาและศัพท์ที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อเทียบกับศัพท์ของบลูมและคณะซึ่งจาแนก
ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์โดยใช้แนวคิดของบลูม (Bloom et al., 1971) ได้แก่ ด้านความ
รู้คิด (Cognitive) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออก
จากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด ด้านเจตคติ (Attitude) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา เสื่อมใส เกิดความ
นิ ยมยิ นดีที่จะได้รั บน าจริ ยธรรมมาเป็ นแนวประพฤติปฏิบัติ และด้านพฤติกรรม (Behavior) คือ
พฤติกรรมการกระทาที่บุ คคลตัดสิ นใจจะกระทาถู กหรื อผิ ดในสถานการณ์แวดล้ อมต่างๆ เชื่อว่า
อิทธิพลส่วนหนึ่งของการกระทาหรือไม่กระทา จะขึ้นกับองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ จิตสาธารณะด้าน
ความรู้คิด (Cognitive) และจิตสาธารณะด้านเจตคติ (Attitude)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าจิตสาธารณะด้านการรู้คิดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ระดับ p < .001 ค่า r = 0.57 ส่วนจิตสาธารณะด้านเจตคติ
ได้แก่ ความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี การทางานเป็นทีม และการเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
ที่ระดับ p < .001 ค่า r = 0.43, r = 0.34, r = 0.45, r =0.25, r = 0.30 และ r = 0.99 ตามลาดับ โดยการ
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีขนาดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะมาก
ที่สุด ค่า r = 0.99 ดังนั้น การจะพัฒนาให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การที่
จะพัฒนาให้นักศึกษาแสดงออกหรือกระทาโดยการเข้าร่วมหรือปฏิบัติกิจกรรมที่คานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวม ทั้งของกลุ่มของตน ในชุมชน และสังคม การดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาธารณะสมบัติ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกายและสติปัญญา และการช่วยเหลือแบ่งปันอาสาร่วมแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดี จะต้องให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างให้นั กศึกษามีคุณลักษณะของการเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับการศึกษาของอนุพนธ์ คาปัน จารุวรรณ สกุลคู
อรรณพ โพธิสุข และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (2558) ที่ศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมกับนิสิตนักศึกษาจานวน 624 คน
ผลการศึกษาพบว่า นิ สิ ตนั กศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่า การแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ
นักศึกษาต้องมีการยกย่องและให้เกียรติผู้อื่นอยู่ในระดับมาก ซึ่งการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ เป็ นอัตลั กษณ์บั ณฑิตที่พึ่งประสงค์ของนักศึก ษาของวิ ทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง คือ ต้องพัฒนาให้นักศึกษามีการยอมรับ และเคารพในคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลโดย
คานึงถึงความแตกต่างด้านถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ
ค่านิยม ความเชื่อ การศึกษาอบรม และวัฒนธรรมของบุคคล
ส่วนจิตสาธารณะด้านการรู้คิด (Cognitive domain of public mind) มีระดับความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจิตสาธารณะด้านการรู้คิด (Cognitive
domain of public mind) คือ ความตระหนักในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติในเรื่องการใช้ การถือเป็นหน้าที่ และการเคารพสิทธิการใช้
ของส่วนรวมร่วมกัน ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากการขาดจิตสาธารณะโดยการแสดง
วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และรับรู้ถึงความสามารถของตนเองใน
การแก้ไขและผลักดันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการขาดจิตสาธารณะ สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของอนุ พนธ์ คาปั น และคณะ (2558) ที่ศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
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และความตระหนั กถึ งปั ญหา เป็ นองค์ ประกอบหนึ่งของการที่ แสดงถึ งพฤติ กรรมสาธารณะของ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ เรียม นมรักษ์ (2552) ศึกษาการวิเคราะห์
องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า การมี
วิ สั ยทั ศน์ ร่ วมกั นตระหนั กถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นองค์ ประกอบที่ แสดงถึ งการแสดงพฤติ กรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะด้านการรู้คิด จิตสาธารณะ
ด้านเจตคติ ได้แก่ ความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี การทางานเป็นทีม และ
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา โดยการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูงมาก จิตสาธารณะด้าน
รู้คิดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ
ความสามัคคี และการทางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับต่า ขณะที่ความเสียสละมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับต่ามาก
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบว่าการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูงมาก ดังนั้นวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
2. ผลการศึกษาพบว่าจิตสาธารณะด้านรู้คิดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณลักษณะของความตระหนักในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคม
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติในเรื่องการใช้ การถือเป็นหน้าที่ และการเคารพสิทธิการใช้ของ
ส่วนรวมร่วมกัน ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากการขาดจิตสาธารณะโดยการแสดง
วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และรับรู้ถึงความสามารถของตนเองใน
การแก้ไขและผลักดันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการขาดจิตสาธารณะ
3. พฤติกรรมจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ความสามัคคี และการทางานเป็นทีมของนักศึกษา แม้ความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับต่าหรือต่า
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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มาก ก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สาคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรด้าน
สุขภาพ วิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จะพัฒนาให้นั กศึกษามี
คุณลักษณะเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณสถาบั นพระบรมราชชนก ในการสนั บสนุ นงบประมาณในการ
ดาเนินการวิจัยครั้งนี้ และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
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Situation and Emergency Operation Model Demand of
Emergency Medical Technicians in Yala Province

ภัคณัฐ วีรขจร1 / Phakkhanat Weerakhachon

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาสถานการณ์ และความต้ องการรู ปแบบการ
ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นของพนั กงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ จั งหวั ดยะลา กลุ่ มตั วอย่ างจ านวน 92 คน
ประกอบด้ วย แพทย์ แพทย์ เวชศาสตร์ ฉุ กเฉิ น พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบั ติ ฉุกเฉิ น นั ก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ ในจังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการ
ปฏิบั ติการฉุกเฉินของพนั กงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดยะลา โดยสมรรถนะตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ และข้อจากัดของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (M = 3.89, SD =
0.37 ) โดยด้านการเขียนบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการฉุกเฉินได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ที่สูงที่สุด
(M = 4.15, SD = 0.36) ส่วนด้านที่ต่าคือ การประเมินสภาพผู้ป่วยพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (M =
2.77, SD = 0.42 )
คำสำคัญ: สถานการณ์และความต้องการ, รูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน,
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดยะลา
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Abstract
The purpose of this study was to study situation and emergency operation model
demand of emergency medical technicians in Yala Province. Ninety-two medical workers
with different positions, i.e. physicians, emergency physicians, registered nurses,
emergency nurses, paramedics, advanced emergency medical technicians, emergency
medical technicians, and emergency medical responders were selected as samples of
this study. To collect the data, interviews and questionnaires were used as research
instruments.
Results of situation and emergency operation model demand of emergency
medical technicians in Yala Province found that: 1) writing emergency medical operation
reports with accuracy was indicated as the highest level (M = 4.15, SD = 0.36), 2) scope of
their responsibility and their total restrictions was shown in high level (M = 3.89, SD =
0.37), and 3) patient assessment was in moderate level (M = 2.77, SD = 0.42).
Keywords: Situation and Demand, Emergency Operation Models,
Emergency Medical Technicians of Yala Province
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บทนำ
ปัจจุบันผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับการรักษาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแนวโน้มเป็นผู้ป่วย
ฉุ กเฉิ นเร่ งด่ วนและผู้ ป่ วยฉุ กเฉิ นวิ กฤตเพิ่ มมากขึ้ น แต่ สั ดส่ วนผู้ ป่ วยฉุ กเฉิ นวิ กฤตเข้ าถึ งระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มารับบริการห้องฉุกเฉินยังน้อย โดยพบว่ามีเพียง
ร้อยละ 10 - 20 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2559) คุณภาพของการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ โดยวัดจากการสั่งการที่เหมาะสม จากความสอดคล้องของการสั่งการชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินกับระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2558 พบว่า ระดับความฉุกเฉินวิกฤต สั่งการชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ร้อยละ 77.82 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมีปัญหาในเรื่องเกณฑ์ของการคัดแยกที่ยังไม่ได้ ใช้
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การประเมินคุณภาพบริการ โดยประเมินจากการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 4
ด้าน (การดูแลทางเดินหายใจ, การให้สารน้า, การห้ามเลือด, การดาม) พบว่า คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่ประเมินโดยพยาบาล/แพทย์ ของโรงพยาบาลที่นาส่ง ทั้ง 4 ด้าน ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2558
มีแนวโน้มคุณภาพบริการดีขึ้น อีกทั้งพบว่า การให้สารน้าทาได้เหมาะสมมากกว่า ร้อยละ 95 รองลงมา
เป็น การดูแลทางเดินหายใจ ทาได้เหมาะสม ร้อยละ 85 - 95 การห้ามเลือด ทาได้เหมาะสม ร้อยละ 76
- 93 และการดามกระดูก ทาได้เหมาะสม 68 - 97 เมื่อพิจารณาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไม่ได้ทาหรือ
ดูแลไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ร้อยละ 70 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นช่องว่างของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องพัฒนาต่อไป ในประเด็นดังนี้ 1) การกระจายตัว
ของหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนในหลายจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการที่
ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 59 2) ประชาชนยังรับรู้และตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์และการเข้าถึงบริการอย่างทันท่วงทีมีสัดส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มา
รับบริการที่ห้องฉุกเฉิน โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 10 - 20 3) ผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
(การเสียชีวิตก่อนไปถึง, รักษาและเสียชีวิตจุดเกิดเหตุ, รักษาและเสียชีวิตระหว่างนาส่ง) ปี พ.ศ.2555 2558 แม้ว่าจะมีเพียงร้อยละ 0.67 - 0.68 ของผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาเป็นจานวนแล้ว
พบว่า ตัวเลขผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2558 เท่ากับ 7,699 8,594 ราย ในจานวนดังกล่าวเป็นผู้เสียชีวิตก่อนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงจุดเกิดเหตุ มากกว่าร้อยละ
80 4) ผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเสี ยชีวิตในโรงพยาบาลและกลับไปเสียชีวิตที่
บ้านแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.38 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 1.49 ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การเสียชีวิตในโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 96 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , 2559) รายงาน
สถานการณ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2556 ได้รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีแหล่งข้อมูลหลักจากระบบสารสนเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Information
Technology for Emergency Medical System: ITEMS) โดยแสดงผลการด าเนิ น งานของ
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเครือข่ายบริการและระดับจังหวัด พบว่า จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(รหัสสีแดง) จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มารับการรักษาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ในอัตราที่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80) คือ นราธิวาส ร้อยละ 30.0 ปัตตานี ร้อยละ 28.3 และ
ยะลา ร้อยละ 28.0 จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (รหัสสีแดง) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2558 ได้รับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินจากหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support) ยะลา 3,667 ราย ปัตตานี 1,531
ราย และนราธิวาส 2,503 ราย และจานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวติ ก่อนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงจุด
เกิดเหตุ ปี พ.ศ.2556 ยะลา 307 ราย ปัตตานี 30 ราย และนราธิวาส 18 ราย (สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2558) จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยังคงต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life
Support) ซึ่ งออกปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นมากกว่ าหน่ วยปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นระดั บสู ง (Advanced Life
Support) ดังนั้นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจึงต้องเป็นผู้ที่มี
สมรรถนะและความสามารถพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ออกปฏิบัติการฉุกเฉินให้สอดคล้องกับ
บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์
และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดยะลา เพื่อนาผล
ที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวัดยะลา
วิธีกำรดำเนินวิจัย
พื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดยะลา ประชากรคือ ผู้ร่วมงานกับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่
แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่
ปฏิบัติงานใน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น หน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น จังหวัดยะลา 120 คน (สานักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา,
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2559) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 92 คน ทาการสุ่มจากประชากร โดยการสารวจรายชื่อผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
เบื้ องต้ น จากนั้ นจากนั้ นทาการแบ่ งสั ดส่ วน (Stratified random sampling) ผู้ ปฏิ บั ติ การฉุกเฉิน
ประกอบด้วย 1) แพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/พยาบาลวิ ชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน/นัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 20 คน 2) เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 10 คน 3) พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ 30 คน และ 4) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน และตาแหน่งปัจจุบันของท่าน จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมิน
สมรรถนะตามขอบเขต ความรั บผิ ดชอบ และข้อจากัดของผู้ ช่วยเวชกรรมระดับพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ และความต้องการพัฒนาของพนั กงานฉุกเฉินการแพทย์ จานวน 7 ข้อหลั ก ซึ่งผู้ วิจัย
ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ ภัคณัฐ วีรขจร (2556) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งระดับเป็น 5 ระดับ จากปฏิบัติเป็นประจามากที่สุด ให้ 5 คะแนน ถึง ไม่ปฏิบัติเลย ให้ 1 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผู้ วิจั ยทาการออกแบบเครื่องมือส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนาเครื่องมือไปหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสาธารณสุข จานวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้ อหา ได้ค่า IOC ระหว่าง .60 - 1.00 การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงประมาณโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลกำรศึกษำ
สถานการณ์และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดยะลา ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ
73.33 เพศหญิง ร้อยละ 26.67 ระดับการศึกษาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ
56.66 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 16.67 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 26.67
ประสบการณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินระยะเวลา 2 - 5 ปี สูงที่สุด คือร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ 5 10 ปี ร้อยละ 33.33 และ10ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.34 ตามลาดับ ตาแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบันเป็น
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สถานการณ์และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดยะลา

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ร้อยละ 100 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ และข้อจากัดของผู้ช่วยเวชกรรมระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และความต้องการ
พัฒนาของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ตารางที่ 1 สมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจากัดของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (n = 92)

สมรรถนะตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบ
และข้อจำกัดของพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

ควำมสำมำรถของ
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

ควำมต้องกำรพัฒนำของ
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

SD

ระดับ
ควำม
สำมำรถ

M

SD

ระดับควำม
ต้องกำร
พัฒนำ

0.54
0.47
0.41
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก

3.46
4.08
3.64
3.43

0.67
0.94
0.90
0.63

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

0.39

มาก

3.75 0.90

มาก

0.38

มาก

3.99 0.91

มาก

M

1. รับแจ้งเหตุและสั่งกำร
1.1 สื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร
4.08
1.2 สื่อสารโดยใช้โทรศัพท์
4.10
1.3 สั่งการการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน
4.07
1.4 ประสานงานระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.97
2. เตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
2.1 มีความพร้อมด้านความรู้ร่างกายและ จิตใจก่ อนออก 3.93
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ในรถปฏิบัติการ ฉุกเฉินให้พร้อมใช้ 3.91
งานบารุงรักษารถ อุปกรณ์และวิทยุสื่อสารประจารถ
3. ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
3.1 ประเมินสถานการณ์ (Scene size up)
3.96
3.2 ประเมินสภาพผู้ป่วย (Patient assessment)
2.77
3.3 ควบคุมการจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินได้เหมาะสม
3.96
3.4 คัดแยก (Triage) ประเภทผู้ป่วยได้ถูกต้อง
3.86
3.5 ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care)
3.5.1 จัดการทางเดินหายใจ
2.95
3.5.2 ช่วยหายใจโดย pocket mask/Ambu bag
3.93
3.5.3 ดูแลระบบไหลเวียนโลหิตโดย การห้ามเลือด
3.96
3.5.4 การใช้เครื่อง AED
3.95
3.5.5 ทาการช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)
3.96
3.5.6 ร่วมทีมช่วยกู้ชีพขั้นสูง (Advance CPR)
4.10
3.5.7 ช่วยคลอดฉุกเฉิน
4.02
3.6 ยึดตรึงยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
4.03
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0.42
มาก
3.45 0.65
0.42 ปานกลาง 3.91 0.92
0.42
มาก
4.26 0.90
0.43
มาก
3.65 0.75
0.23 ปานกลาง 3.84 0.79
0.41
มาก
4.22 0.89
0.36
มาก
4.12 0.96
0.43
มาก
4.55 0.76
0.44
มาก
3.75 0.92
0.30
มาก
3.34 0.72
0.15
มาก
3.92 0.88
0.18
มาก
3.43 0.83

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ภัคณัฐ วีรขจร

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

สมรรถนะตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบ
และข้อจำกัดของพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

ควำมสำมำรถของ
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

ควำมต้องกำรพัฒนำของ
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์

ระดับ
ควำม
สำมำรถ

ระดับควำม
ต้องกำร
พัฒนำ

M

4. ปฏิบัติกำรฉุกเฉินระหว่ำงนำส่งสถำนพยำบำล
4.1 ประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
4.2 ให้การช่วยเหลือถูกต้องเหมาะสมตามหลัก A B C
4.3 รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยและขอคาปรึกษากับแม่
ข่ายได้เหมาะสม
4.4 พิจารณานาส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม
5. ส่งมอบผู้ป่วยฉุกเฉิน
5.1 ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม
5.2 รายงานอาการผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ
6. กำรบันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
6.1 เขียนบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการฉุกเฉินได้ถูกต้อง
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้วางแผน
การบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉินได้
7. บริหำรจัดกำรหน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
7.1 ออกแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้เหมาะสมกับระดับ
และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
7.2 ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เฉลี่ยรวม

SD

M

SD

4.10
3.43
4.08

0.30
มาก
4.34 0.75
0.60 ปานกลาง 4.08 0.94
0.27
มาก
3.61 0.86

มาก
มาก
มาก

4.08

0.27

มาก

3.91 0.79

มาก

4.08
4.09

0.27
0.28

มาก
มาก

4.09 0.95
3.66 0.92

มาก
มาก

4.15
4.11

0.36
0.31

มาก
มาก

4.34 0.75
3.63 0.89

ปานกลาง
มาก

3.20

0.60 ปานกลาง 3.97 0.88

4.13 0.34
3.89 0.37

มาก
มำก

4.07 0.94
3.87 0.84

มาก
มาก
มำก

จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจากัดของพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (M = 3.89, SD = 0.37) เมื่อจาแนกออกเป็นรายด้านพบว่าการ
เขียนบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการฉุกเฉินได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก สูงที่สุด (M = 4.15, SD =
0.36) รองลงมา คือ การประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อยู่ในระดับมาก (M =
4.13, SD = 0.34) และ วิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้วางแผนการบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉินได้
(M = 4.11, SD = 0.31) ตามล าดั บ ส่ วนด้ านที่ ต่ าที่ สุ ดคื อ การประเมิ นสภาพผู้ ป่ วย (Patient
assessment) (M = 2.77, SD = 0.42) รองลงมา คือ จัดการทางเดินหายใจ (M = 2.95, SD = 0.23)
และ ออกแบบระบบการแพทย์ ฉุ กเฉิ นได้ เหมาะสมกั บระดั บและชุ ดปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ น (M =
3.20,SD=0.60) ตามลาดับ ส่วน ความต้องการพัฒนาของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โดยรวม อยู่ ใน
ระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.84) เมื่อจาแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า การใช้เครื่อง AED อยู่ในระดับ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สถานการณ์และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดยะลา

มาก สูงที่สุด (M = 4.55, SD = 0.76) รองลงมาคือ ประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเขียนบันทึก
รายงานการออกปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นได้ ถู กต้ อง (M = 4.34, SD = 0.75) และ ควบคุ มการจอดรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินได้เหมาะสม (M = 4.26, SD = 0.90) ตามลาดับ
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
สถานการณ์ การปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นของพนั กงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ จั งหวั ดยะลา พบว่ า
สมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจากัดของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 7 ด้าน ได้แก่ 1)
รับแจ้งเหตุและสั่งการ 2) เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 3) ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 4) ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างนาส่งสถานพยาบาล 5) ส่งมอบผู้ป่วยฉุกเฉิน 6)
การบันทึกรายงานการปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 7) บริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (M = 3.89, SD = 0.37) เมื่อจาแนกออกเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย 2.77 - 4.15 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิงค์คา พงศ์นภารักษ์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุกรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านนโยบายผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการแพทย์ฉุกเฉินและการนานโยบายการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติที่จะ
ประสบผลสาเร็จต้องมีการส่วนร่วมและหาพันธมิตรช่วยพัฒนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวร
รณ แก้วลาน (2551)ได้ศึกษาคุณภาพระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลชุมชุนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่า ผู้นาองค์กรและผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ครอบคลุมทุกประเด็นแต่รับรู้ว่านโยบายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็น
นโยบายที่ดีเอื้อต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด
เหตุอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจีวรรณ ยมศรีเคน (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีระดับสมรรถนะรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าในการศึกษาสมรรถนะตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจากัดของผู้ช่วยเวชกรรมระดับต่างๆ ได้มีการพิจารณาถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับอันทาให้เห็นขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ของผู้ ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นชั ดเจนอี กทั้ งกฎหมายเกี่ ยวกั บผู้ ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นตามพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน (2551) ได้กาหนดอานาจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจากัดในการปฏิบัติ
การแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคาสั่งการแพทย์หรือการอานวยการ พ.ศ.2556 ไว้อย่างชัดเจนจึงช่วย
ให้ได้สมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจากัดของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สอดคล้องกับ
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ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการฉุกเฉินจึงทาให้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบ
และข้อจากัดมาก
สรุปผลกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นผลการศึกษาอาจมีความแตกต่างจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆ เพราะมีบริบทที่
แตกต่างกัน การนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ควรคานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น บริบท
พื้นที่ ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม นโยบายการพัฒนาของภาคราชการ เป็นต้น
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้คือ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร
จังหวัดยะลา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการให้ความร่วมมือให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง
Effectiveness of Court Type Massage on Chronic Frozen Shoulder Patients’
Pain Suffering
นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี1 / Nasrulloh Jehyalee
อวิรุทธ์ สิงห์กุล2 / Awirut Singkun
ไฟศอล มาหะมะ3 / Faisol Mahama
กัสมัน ยะมาแล4 / Kasman Yamalae

บทคัดย่อ
โรคไหล่ติดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยโรคไหล่ติด
จะมีอาการปวดบริเวณข้อไหล่หรือบางครั้งอาจปวดร้าวไปยังบริเวณอื่น และมีการเคลื่อนไหวของแขน
ลาบาก เนื่องจากข้อไหล่หมุน กาง หรือหุบ ได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน การ
ทางาน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงควรมีแนวทางบาบัด รักษา หรือบรรเทาอาการเพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ การศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการนวดไทยราชสานักต่อความรู้สึกปวด
ของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สึกปวดบริเวณข้อ
ไหล่และความปวดเมื่อผู้ป่วยอยู่ในอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
แผนไทยและเข้ารั บการรั กษาในคลิ นิ กการแพทย์แผนไทยแห่ งหนึ่งในจังหวัดยะลา ในช่วงเดือน
เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2560 จานวน 30 ราย ใช้แบบวัดความรู้สึกปวดที่ประยุกต์การใช้ตัวเลข
ร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้า โดยให้ผู้ป่วยประเมินความรู้สึกปวดด้วยตนเอง เปรียบเทียบความรู้สึก
ปวดของผู้ป่วย ก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานัก โดยใช้สถิติ Paired Samples t - test
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนได้รับการนวดไทยราชสานัก ความรู้สึกปวดของผู้ป่วยในขณะเดิน
นั่ง ยืน นอน ยกของ และความเจ็บปวดบริเวณข้อไหล่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70±3.08, 3.53±2.87,
1

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
3
อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
4
นักวิชาการ สานักงานเกษตร จังหวัดยะลา e - mail: asingkun@hotmail.com
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4.07±2.45, 4.37±2.67, 5.90±2.44 และ 5.80±2.57 หลั งจากท าการนวดไทยราชส านัก ให้ ผู้ ป่วย
ประเมิ นความรู้ สึ กปวดในอิ ริ ยาบถเดี ยวกั น พบว่ าค่ าเฉลี่ ยของความปวด เท่ ากั บ 2.03±2.04,
1.77±1.96, 1.93±1.70, 2.07±1.87, 3.27±2.10 และ 3.13±1.83 ตามล าดับ ซึ่งความรู้สึ กปวดของ
ผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01) ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาการนวดไทยราช
สานักมาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมว่าระดับความปวดที่ลดลงคงอยู่เป็นเวลานานเท่าใด รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในผู้
ที่ประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างกันตามลักษณะงาน
คาสาคัญ: ไหล่ติด, นวดไทยราชสานัก, ความรู้สึกปวด

Abstract:
Frozen shoulder is one of the most common symptoms of musculoskeletal disorders
which makes patients suffer from pain and stiff shoulders. This quasi-experimental research
(one-group pretest-posttest design) was designed to apply court type massage (Thai royal
massage) for pain reduction with chronic frozen shoulder patients. The objective of this study
was to compare shoulder pain in various gestures before and after treatment of applying court
type massage with chronic frozen shoulder patients. Using purposive sampling technique, 30
chronic frozen shoulder patients curing at a traditional Thai clinic in Yala Province from April
to May 2017 were selected as samples of this study. Collecting data was done by asking the
patients to evaluate their pain before and after applying court type massage through
assessment forms. Paired sample t-test was also used to analyze data.
Results revealed that average mean of patients with pain suffering before treatment
of court type massage in different gestures, i.e. walking, sitting, standing, lying down, handling,
and suffering on their shoulder joints were 3.70±3.08, 3.53±2.87, 4.07±2.45, 4.37±2.67,
5.90±2.44 and 5.80±2.57, respectively. With all the same gestures, average mean of patients
with pain suffering after treatment of court type massage were 2.03±2.04, 1.77±1.96, 1.93±1.70,
2.07±1.87, 3.27±2.10 and 3.13±1.83, respectively. These pain sufferings were statistically
reduced with significance of p < 0.01. All of these results summarized that court type massage
was an alternative to cure chronic frozen shoulder patients. However, it should have further
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study to: 1) discover how long the pain reduction takes, and 2) compare effectiveness of
different working people with different gestures.
Keywords: Frozen Shoulder, Royal Thai Massage, Court Type Massage, Pain Suffering
บทนา
โรคข้ อไหล่ ติ ด (Adhesive capsulitis or Frozen shoulder) เป็ นโรคที่ พบได้ บ่ อยในวั ย
กลางคน โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวข้อได้ไม่เต็มที่ อันเนื่องมาจากการอักเสบเรื้อรังของ
เยื่อหุ้มข้อ ผลกระทบจากโรคข้อไหล่ติดในช่วงแรก จะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงโดยเฉพาะเวลากลางคืน
จนมีผลรบกวนการพักผ่อนและการใช้ชีวิตประจาวัน จากนั้นอาการปวดจะบรรเทาลงแต่จะมีอาการข้อ
ไหล่ติดมากขึ้น จากนั้นจะมีอาการเคลื่อนไหวได้ช้าๆ อาการปวดน้อยลง แต่ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี
จึงสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ (ชวนพิศ บุญเกิด, 2561) การรักษาสามารถให้ยาบรรเทาอาการ
ปวด การใช้ยาในกลุ่ม สเตียรอยด์ฉีดเข้าข้อไหล่ หากอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจพิจารณารักษาโดยการ
ดมยาสลบเพื่อดัดข้อไหล่ การผ่าตัดพังผืดหรือเนื้อเยื่อที่ยึดข้อไหล่ เป็นต้น (ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์,
2561) ซึ่งผู้ ป่ วยจะมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา และการผ่ าตัดอาจพบภาวะแทรกซ้อนและใช้
เวลานานในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงมีการใช้การนวดไทยราชสานักมาใช้ในบาบัดรักษาอาการข้อไหล่
ติด นอกจากลดอาการข้างเคียงจากการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่าย
และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้วย (กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร ซูไฮลา สมูซอ ฟาตีฮะห์ อามะ
และรจนลักษณ์ เกื้อกูล, 2561) โดยมีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่มีการนาการนวดไทยราชสานักมาใช้เพื่อ
การบาบัดรักษาอาการต่างๆ เช่น บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด (Damapong P,
2015) การใช้การนวดไทยราชสานักเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง (อิลยาส
อะลี หะ, 2558) การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการนวดไทยราชส านั กกั บการนวดไทยราชส านั กย้ าจุ ด
สัญญาณ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนและไหล่ (วรุฒ ศรีดุกา, 2560) การศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยใช้การนวดไทยราชสานักเปรียบเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบนั
(Boonruab J, Niempoog S, Pattaraarchachai J, Palanuvej C, and Ruangrungsi N., 2015) และ
การศึกษาผลของการนวดไทยราชสานักในการรักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (Sansila P,
Eungpinichpong W, Buakate L, and Ruangrungsi N., 2014) เป็นต้น
การศึ กษาครั้ งนี้ จึ งมี การน าการนวดไทยราชส านั กมาใช้ในผู้ ป่ วยโรคไหล่ติ ดเรื้ อรั ง ทั้ งนี้
เนื่องจากผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรังของจังหวัดยะลา พบมากเป็นลาดับต้นๆ ของโรคระบบกล้ามเนื้อร่วม
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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โครงร่าง (Musculoskeletal) ซึ่งจานวนผู้ป่วยในจากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
จั งหวัดยะลา พ.ศ.2555 โรคของระบบกล้ ามเนื้ อร่วมโครงร่ างมี จานวนทั้งสิ้ น 49,764 คน คิดเป็น
ประมาณ ร้อยละ 10 ของจานวนประชากร (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรังก่อนและหลังการได้รับการ
นวดไทยราชสานัก
นิยามศัพท์เฉพาะ
การนวดไทยราชสานัก หมายถึง การนวดที่เน้นการใช้อุ้งมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือ ของผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ความรู้สึกปวด หมายถึง ผลการประเมินความปวดบริเวณข้อไหล่โดยตรง และบริเวณข้อไหล่
ในอิริ ยาบถต่างๆ ของผู้ ป่ วย โดยผู้ ป่ วยประเมินความรู้สึกปวดด้วยตนเองตามเครื่องมือประเมิน
ความรู้สึกปวดแบบตัวเลขผสมผสานกับการแสดงออกทางสีหน้า
ผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยตามศาสตร์ทางการแพทย์แผน
ไทยโดยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและการนวดไทยว่าเป็นโรคไหล่ติด มีอาการ
ปวดบริเวณหัวไหล่และมีองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง และมีอาการมาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
วิธีดาเนินการศึกษา
เป็ นการศึกษากึ่งทดลองแบบกลุ่ มเดียว (Quasi - experimental Research; One Group
Pre - post Test Design) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึ กษา มี การคั ดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง จานวน 30 ราย ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยตามหลักการแพทย์
แผนไทย จากแพทย์แผนไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทยและการนวด
ไทย และได้รับการนวดเพื่อรักษาในสถานบริการทางการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ในช่วง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 โดยมีเกณฑ์เพิ่มเติมในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการศึกษา คือ ไม่
เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณข้อไหล่ อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิตค่าบนไม่
เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และไม่มีข้อห้ามอื่นของการได้รับการนวด เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้
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แบบสอบถาม และประเมินความรู้สึกปวดโดยประยุกต์แบบทดสอบ Numerical Rating Scale (NRS)
สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ (2555: 4) ร่วมกับการประเมินความรู้สึกปวดโดยการแสดงออกทางสี หน้า
(Wong - Baker FACES Foundation, 1983) และข้อความ ซึ่งผู้ป่วยจะวงกลมหรือกากบาทหรือทา
เครื่องหมายอื่นๆ ที่ตัวเลขเพื่อแสดงความรู้สึกปวดของผู้ป่วย โดยทาการประเมินทันทีก่อนได้รับการ
นวดไทยราชสานักเพื่อการรักษา และประเมินเมื่อครบ 3 วัน หลังจากได้รับการนวดไทยราชสานัก

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องมือประเมินความรูส้ ึกปวด

การนวดไทยราชสานักในการศึกษานี้ เป็นการนวดโดยเน้นการใช้อุ้งมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือ ของ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ได้รับวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการนวดไทย ซึ่งใช้เวลาในการนวดเป็นเวลา 45 นาที
ประกอบด้วย การนวดพื้นฐานบ่า นวดสัญญาณหัวไหล่ นวดพื้นฐานหลัง นวดพื้นฐานแขนด้านนอก และ
นวดพื้นฐานแขนด้านใน วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และ
เปรียบเทียบความรู้สึกปวดก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานักโดยใช้ สถิติ Paired Samples
t - test การศึ กษานี้ ได้ รั บเอกสารรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัยในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรังในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 21
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอายุเฉลี่ย 47.10 ปี อายุสูงสุด 78 ปี อายุต่าสุด 19 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 อาชีพรับราชการ จานวน 10 ราย
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอาชีพอื่นๆ ลักษณะการทางานหลักของผู้ป่วย คือ ทางานโดยใช้คอมพิวเตอร์
จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท จานวน 13 ราย คิด
เป็นร้อยละ 43.3 และระยะเวลาของการมีภาวะไหล่ติดเรื้อรังน้อยกว่า 9 เดือน จานวน 17คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.7
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ตารางที่ 1 ประเมินความรู้สึกปวดของผู้ป่วยในอิริยาบถต่างๆ ภายหลังการได้รับการนวดไทยราชสานัก
อิริยาบถที่ประเมิน จานวน (ร้อยละ) ของความรู้สึกปวดหลังการนวด
จานวน (ร้อยละ) ของความรูสึกปวดหลังการนวด
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
9 (30.0)
21 (70.0)
7 (22.3)
23 (77.7)
5 (16.7)
25 (83.3)
2 (6.7)
28 (93.3)
1 (3.3)
29 (96.7)
6 (20.0)
24 (80.0)

อิริยาบถที่ประเมิน
ขณะเดิน
ขณะนั่ง
ขณะยืน
ขณะนอน
ขณะยกของ
ความปวดข้อไหล่โดยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินความรู้สึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรัง ก่อนที่จะได้รับ
การนวดไทยราชสานักและภายหลังการนวด พบว่า ส่วนใหญ่ความรู้สึกปวดของผู้ป่วยในอิริยาบถต่างๆ
และบริเวณข้อไหล่ลดลง โดยพบว่า ร้อยละของจานวนผู้ป่วยมีความรู้สึกปวดลดลงในขณะยกของ มาก
ที่สุด ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือขณะนอน ร้อยละ 93.3 และขณะยืน ร้อยละ 83.3 ความรู้สึกปวด
ในขณะเดินลดลงน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 70.0 ของจานวนผู้ป่วย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรู้สึกปวดก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานัก
ความรู้สึกปวด

ก่อน
( x ± S.D.)

95 % CI
หลัง
Mean
( x ± S.D.) difference lower upper

ขณะเดิน
ขณะนั่ง
ขณะยืน
ขณะนอน
ขณะยกของ
ความปวดข้อไหล่โดยรวม

3.70±3.08
3.53±2.87
4.07±2.45
4.37±2.67
5.90±2.44
5.80±2.57

2.03±2.04
1.77±1.96
1.93±1.70
2.07±1.87
3.27± 2.10
3.13±1.83

- 1.67
- 1.76
- 2.14
- 2.30
- 2.63
- 2.67

1.09
1.20
1.48
1.73
2.07
1.96

2.24
2.34
2.79
2.87
3.19
3.38

t

pvalue

5.932
6.349
6.653 .000
8.209
9.637
7.688

จากตารางที่ 2 เป็นการศึกษาระดับของความรู้สึกปวดและเปรียบเทียบความรู้สึกปวดของ
ผู้ ป่ วยโรคไหล่ ติ ดเรื้ อรั งก่ อนและหลั งการได้ รั บการนวดไทยราชส านั กเพื่ อการรั กษา โดยพบว่า
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ความรู้สึกปวดของผู้ป่วยขณะเดิน เท่ากับ 3.70±3.08 และ 2.03±2.04 ขณะนั่ง เท่ากับ 3.53±2.87
และ 1.77±1.96 ขณะยื น เท่ากับ 4.07±2.45 และ 1.93±1.70 ขณะนอน เท่ากับ 4.37±2.67 และ
2.07±1.87 ขณะยกของ เท่ากับ 5.90±2.44 และ 3.27± 2.10 และความรู้สึกปวดบริเวณข้อไหล่ของ
ผู้ ป่ วย เท่ ากั บ 5.80±2.57 และ 3.13±1.83 ตามล าดั บ ส่ วนการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของ
ความรู้สึกปวดก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานัก ความรู้สึกปวดของผู้ป่วยลดลงมากที่สุด
คือ ความรู้สึกปวดบริเวณข้อไหล่ ความรู้สึกปวดในขณะยกของ และในขณะนอน ตามลาดับ
อภิปรายผลการศึกษา
การประเมินความรู้ สึ กปวดข้อไหล่ในขณะเดิน นั่ง ยืน นอน ยกของ และบริเวณข้อไหล่
โดยตรง พบว่าผู้ป่วยรู้สึกปวดลดลงภายหลังได้รับการนวดไทยราชสานักเพื่อรักษาอาการ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อิลยาส อะลีหะ (2558) ศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง พบว่าอาการปวดของผู้ป่วยลดลง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Boonruab J.
and et all., (2015) ศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักเทียบกับการใช้ยาต้านการอักเสบได
โคลฟีแนค (Diclofenac) ในผู้ป่วยโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาพบว่า การนวดไทยสายราช
สานักมีผลในการลดอาการปวดของผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนและส่วนกลาง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร และคณะ (2561) ศึกษาผลของการนวด
ไทยรักษาอาการหัวไหล่ติด พบว่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เพิ่มขึ้นและคะแนนระดับความ
เจ็บปวดของผู้ป่วยลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสามารถนามาใช้เพื่อ
รักษาอาการไหล่ติดได้
อิริยาบถของผู้ป่วยในการหยิบจับและยกของจะมีการเคลื่อนไหวและการหมุนของข้อไหล่
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดข้อไหล่ติด จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด
มากขึ้น (ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์, 2561) แต่ผลการศึกษาพบว่าร้อยละของจานวนผู้ป่วยมีความรู้สึก
ปวดลดลงในขณะยกของมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการยกวัตถุที่มีน้าหนักไม่มาก สามารถเพิ่มการ
ไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นระบบประสาท ทาให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
จึงสามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้
สรุปผลการศึกษา
ในทางการแพทย์แผนไทย สามารถใช้วิธีการนวดไทยราชสานักเพื่อนวดรักษาอาการในผู้ป่วย
โรคไหล่ติดเรื้อรังได้ โดยพบว่าความรู้สึกปวดบริเวณข้อไหล่ของผู้ป่วยลดลง รวมถึงความรู้สึกปวด
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บริเวณข้อไหล่ในขณะอยู่ในอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเดิน การนั่ง การยืน เวลานอน
และขณะยกของ โดยก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานักความแตกต่างของความรู้สึกปวด
บริเวณข้อไหล่ของผู้ป่วยลดลงมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้สึกปวดในขณะยกของ และในขณะนอน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัยจากโรงพยาบาลละงู สานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสตูล และสานักงานเกษตร จังหวัดยะลา
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รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
Model of Quality Promoting of the Elderly by Community
In Maha Sarakham Province

ยุภาพร ยุภาศ1 / Yupaporn Yupas

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อสร้างรูปแบบ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม และ 4) เพื่อยืนยันรูปแบบ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2
กลุ่มคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จานวน 398 คน และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจานวน 30
คน การยื นยั นรู ปแบบ จ านวน 9 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งปริ มาณเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และอธิบายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
การมีอิสรภาพ รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
และด้านร่างกาย
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคามได้แก่ ด้านการดูแล
สุขภาพกาย ด้านการใส่ใจการบริโภค ด้านความว้าเหว่ ด้านการปรับตัว ด้านไม่เป็นทุกข์ ด้านการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน ด้านกิจกรรมร่วมกันญาติพี่น้อง
ด้านการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง ด้านการจัดหาอาหาร ด้านสาธารณะปลอดภัย ด้านแวดล้อมชุมชนดี
1
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ด้านห้องน้าที่ปลอดภัย ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านความรักและผูกพันต่อชุมชน ด้านการได้
พบปะพูดคุยกับกลุ่มชุมชน ด้านการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจด้านความมีอิสระ และด้านเศรษฐกิจ
3. รูปแบบการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้าน
ร่างกายชุมชนควรจัดกิจกรรมแบบเชิงรุก โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแบบบูรณาการเกี่ยวการให้
ความรู้คา แนะนาแก่ผู้สูงอายุและประชาชนเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ด้าน
จิตใจชุมชนควรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ควรมี การสร้ างความเข้ าใจให้ บุ ตรหลานและสมาชิ กในครอบครั วให้ เข้ าใจธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมชุมชนควรจัดกิจกรรมผู้สูงอายุมีโอกาสได้สนทนา
พูดคุย พบปะสังสรรค์และทากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนควรจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ด้านการมีอิสรภาพ ชุมชนควรส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมโี อกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีงานทาและมีรายได้
คาสาคัญ: การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

Abstract
This research aimed to: 1) explore the level of quality of life of the elderly in Maha
Sarakham Province, 2) discover factors effecting the quality of life of the elderly in Maha
Sarakham Province, 3) develop a health promotion model for the elderly in the community,
and 4) ensure the health promotion model for the elderly participated by the community
in Maha Sarakham Province. Data acquired were from two groups of samples: 1) quantitative
data acquired from 398 respondents with over 60 years of age and residence in Maha
Sarakham Province, and 2) qualitative data acquired from 30 samples and nine samples
ensuring a health promotion model. A research tool for collecting quantitative data was a
questionnaire with five rating scales. Qualitative data collection was done using a structured
interview. Data acquired were analyzed through frequency, percentage, mean, standard
deviation, conceptual analysis and descriptive description. The findings indicated that:
The total level of quality of life of the elderly in Maha Sarakham Province was at a
high level. Considering all six aspects of this part was also found at high level. According to
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the average score results, the aspect of independence was the highest, followed by mental
healthcare, interaction, social integration and physical healthcare, respectively.
Factors effecting quality of life of the elderly in Maha Sarakham Province were
physical and consuming healthcare, isolation, adaptation, a deficiency of distress,
acceptance of change, family and friend relationships, interaction and connection with
relatives, food provision, protected public and restrooms, pleasing community surroundings,
belonging to the community, community engagement, meeting and conversing with people
in the community, expressing opinions and making decision independently, and economics.
Results of a health promotion model for the elderly in Maha Sarakham Province
were stated according to six aspects that: 1) the aspect of physical healthcare indicated that
all sectors of the community should promote fully-integrated proactive activities regarding
guiding the elderly and the people to comprehend accurate elderly care, 2) the aspect of
mental healthcare showed that the community should promote the elderly’s quality of
life by arranging work or activities for them, 3) the aspect of interpersonal relationship
suggested that it should have the elderly’s descendants and family members comprehend
nature and change of the elderly, 4) the aspect of social integration revealed that there
should be activities supporting the elderly to converse, meet, party and affiliate with the
people in the community, 5) the aspect of community surroundings demonstrated that
there should be appropriate and protected facilities in public space, and 6) the aspect of
independence signified that the community should promote the elderly to develop their
potential through working and earning income.
Keywords: Promotion, Quality of Life, The Elderly
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บทนา
ปั จจุ บั นหลายประเทศในโลกก าลั งเผชิ ญสถานการณ์ ของสั งคมผู้ สู งอายุ โดยองค์ การ
สหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ.2544 - 2643 (ค.ศ.2001 - 2100) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมี
แนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่
แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ
สาหรับประเทศไทยนั้นในปี พ.ศ.2558 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด
เป็ นสั งคมสู งอายุ ที่ มี สั ดส่ วนผู้ สู งอายุ อั นดั บที่ สองในอาเซี ยนรองจากประเทศสิ งคโปร์ (มู ลนิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2559) แม้ภาครัฐจะตระหนักและเห็นความสาคัญการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย แผนงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศก็ยังไม่มีความพร้อมเชิงนโยบาย ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2556; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552) อีกทั้ง
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนาดครัวเรือนจาก 6 คน ในปี 2503 เหลือ 3 คน ในปี 2553 และมี
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ที่อยู่คนเดียวสูงขึ้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) ย่อมส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวไทยเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่การดูแลผู้สูงอายุในส่วนของ
ภาครัฐยังทาได้อย่างจากัด
รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมาอาจถูกจากัดอยู่เพียงการดูแลกันเองในครอบครัว
และการดูแลที่รัฐจัดการให้ เช่น การดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยโดยภาระหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุขที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพต่างๆ ของผู้สูงอายุ การดูแลใน
มิติทางสั งคมและวัฒนธรรมโดยภาระหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ทาหน้าที่จัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการดูแลที่เหมือนจะตอกย้าถึงภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาและลด
คุณค่าศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ ส่วนการสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ดีใน
สังคมไทยนั้น มีข้อดีก็คือบุตรหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวที ผู้สูงอายุได้รับความรักความอบอุ่น แต่
หากครอบครัวใดที่มีฐานะยากจน บุตรหลานต้องดิ้นรนทามาหากินและหารายได้มาเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
บางครั้งต้องไปทางานต่างถิ่นและทอดทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลาพัง ปัญหาการทาร้ายร่างกายและจิตใจ
ผู้สูงอายุโดยบุตรหลานและปัญหาความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการดูแล
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องคานึงถึงบริบทต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ
จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ฐานชุมชนเป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทครอบครัวและ
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ชุมชนในการดู แลผู้สูงอายุ จึ งมีความเหมาะสมและจาเป็นอย่างยิ่ งกับสภาพสั งคมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยหลักการพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ
เพื่อให้ชุมชนและครอบครัวทาหน้าที่ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับ
ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
จากรายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560 พบว่ามีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
จานวน 138,449 คนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารูปแบบการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ควรเป็นอย่างไรเพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
4. เพื่อยืนยันรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
จานวน 138,449 คน (ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม, 2560)
กลุ่ มตั วอย่ าง แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ มคื อ กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ ในการเก็ บข้อมูลเชิง
ปริ มาณ คือ ประชาชนในเขตจั งหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุตั้ง แต่ 60 ปี ขึ้นไป วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - stages random sampling) การกาหนดอาเภอที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การคานวณของ Wiersma (1995: 98) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 อาเภอ
แล้วจึงทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากและได้อาเภอที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อาเภอเมือง อาเภอโกสุมพิสัย อาเภอกันทรวิชัย อาเภอวาปีปทุมและอาเภอนาดูน จานวน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวม 5 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 74,771 คน ผู้วิจั ยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการคานวณตามสูตรของ Yamane (1967: 886 - 887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 398 คน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ วิจั ยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชน ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) กลุ่มเป้าหมายที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 10 คน ผู้นาชุมชน10 คน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 10 คน รวมเป็น 30 คน
การยื นยั นรู ปแบบ ซึ่งผู้ วิจั ยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในยืนยัน
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม คือนักวิชาการจานวน 3 คน บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 3 คน และ
ประธานชมรมผู้สูงอายุในชุมชน จานวน 3 คน รวม 9 คน
คานิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดีที่สุด จากความพึงพอใจที่ผู้สูงอายุแต่ละบุคคลได้รับ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะวัดการรับรู้เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านร่างกาย หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง การเจ็บไข้ได้ป่วย
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจาได้ มีอาหารการโภชนาการที่เหมาะสม และได้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการดูแลสุขภาพ
2. ด้านจิตใจ หมายถึง ผู้สูงอายุรับรู้ทางสภาพจิตใจของตนเอง รู้สึกพึงพอใจในชีวิต
มีสมาธิในการทางาน พอใจในตนเอง ยอมรับสภาพร่างกายหน้าตาของตนเอง ไม่มีความรู้สึกเหงา เศร้า
หดหู่ สิ้นหวัง หรือวิตกกังวล รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด มีความรู้สึกที่ดี
กับชีวิตความเป็นอยู่
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ผู้อื่น มี
ความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ญาติมิตร คนรอบข้างและคนในชุมชน ทาให้รู้สึกว่า
ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว มีการติดต่อพบปะสังสรรค์ รวมถึงการมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในครอบครัว
เพื่อน ญาติมิตร คนรอบข้าง และคนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4. ด้ านสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีสิ่ งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ มีสถานที่
พักผ่อนหรือออกกาลังกาย บ้านที่อาศัยอยู่มั่นคงแข็งแรง
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5. ด้ านการรวมกลุ่มทางสังคม หมายถึงการที่ผู้ สู งอายุมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่มทางสังคม เป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคม มีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม มีบทบาทใน
ชุมชนที่อาศัยอยู่ มีส่ วนช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมของสังคม ได้รับการยอมรับจากสังคมและมี
สถานภาพทางสังคมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. ด้านการมีอิสรภาพ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถตัดสินใจที่จะกาหนดทิศ
ทางการดาเนินชีวิตด้วยตนเอง มีศักยภาพที่จะทากิจกรรมต่างๆ ที่ชอบหรือพอใจ สามารถใช้คาพูดใน
การให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือแก้ต่างให้ตนเอง และการที่ผู้สูงอายุมีงานทาและมีรายได้ มีเงินพอใช้
จ่ายตามความจาเป็น
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
การติดต่อสื่อสารสามารถเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บรรทัดฐาน จารีตประเพณี วัฒนธรรมเดียวกันและมีการ
ถ่ายทอดไปยังรุ่นหลัง มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน มีการเกื้อกูลและความเอื้อ
อาทรต่อกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. สามารถนาผลการวิจัยระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสาสารคามไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนกาหนดนโยบาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. รูปแบบที่ได้สามารถนาไปใช้ในการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอื่นได้
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม การวิเคราะห์
ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน
ด้านที่
1
2
3
4
5
6

คุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านการรวมกลุม่ ทางสังคม
ด้านการมีอสิ รภาพ
รวม

ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
3.47
0.63
มาก
3.82
0.79
มาก
3.79
0.61
มาก
3.53
0.78
มาก
3.58
0.69
มาก
3.91
0.64
มาก
3.71
0.49
มาก

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านร่างกาย
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตรวจสุขภาพเป็นประจา
ได้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
พอใจกับสุขภาพร่างกายในตอนนี้
ได้รับข่าวสารเรื่องสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่ดมื่ เครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
ไม่สูบบุหรี่
กินอาหารที่มีประโยชน์
สามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้
เมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามที่ต้องการ
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ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
2.62
0.95
น้อย
2.45
0.77
น้อย
3.69
0.81
มาก
3.23
0.84
ปานกลาง
2.89
0.79
ปานกลาง
3.97
0.86
มาก
3.98
0.71
มาก
3.49
0.58
มาก
4.02
0.73
มาก
3.29
0.67
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านร่างกาย (ต่อ)
ข้อที่
11
12
13

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยราชการ
มีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ
สามารถใช้กาลังกายทางานอย่างที่เคยทามาได้
รวม

ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
3.51
0.94
มาก
4.35
0.91
มากที่สุด
3.92
0.84
มาก
3.47
0.63
มาก

ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านจิตใจ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้
ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีความรูส้ ึกเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆ รอบตัว
ไม่มีความรูส้ ึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขัน้ ในอดีต
ไม่มีความรูส้ ึกว่าโดดเดี่ยว เหงา เศร้า หดหู่ หรือถูกทอดทิ้ง
รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายต่อครอบครัวและคนรอบข้าง
สามารถควบคุมอารมณ์ ความรูส้ กึ ได้
สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ไม่มีความรูส้ ึกเครียดกับสิ่งต่างๆ
มีความรูส้ ึกพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
รวม
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ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(S.D)
แปลผล
(X)
3.78
0.81
มาก
3.86
0.69
มาก
3.81
0.78
มาก
3.88
0.81
มาก
3.72
0.79
มาก
3.83
0.76
มาก
3.82
1.02
มาก
3.80
0.71
มาก
3.81
0.99
มาก
3.79
0.88
มาก
3.82
0.79
มาก
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ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

มีการพูดคุยกับสมาชิกภายในครอบครัวเป็นปกติดี
ชอบใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัว
คนในครอบครัวเอาใจใส่เป็นอย่างดี
คนในครอบครัวขอคาปรึกษาเรื่องต่างๆ
คนในครอบครัวไม่ปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง
คนในครอบครัวจัดหาอาหารให้เป็นประจา
กิจกรรมทาร่วมกันกับคนในครอบครัวอยู่เสมอ
มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
เป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนบ้าน
มีกิจกรรมทาร่วมกันกับเพื่อนบ้าน
มีการติดต่อกับเพื่อนอย่างสม่าเสมอ
มีกิจกรรมทาร่วมกับเพื่อนๆ
เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจสามารถปรับทุกข์กับเพื่อนได้
มีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง
มีการทากิจกรรมร่วมกันญาติพี่น้อง
รวม
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ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
4.45
0.55
มากที่สุด
4.44
0.57
มากที่สุด
3.99
0.81
มาก
3.95
0.84
มาก
3.94
0.79
มาก
4.09
0.62
มาก
3.86
0’69
มาก
4.25
0.71
มากที่สุด
4.12
0.58
มาก
4.11
0.84
มาก
3.30
0.73
ปานกลาง
2.88
0.84
ปานกลาง
2.75
0.65
ปานกลาง
3.34
0.91
ปานกลาง
3.31
0.87
ปานกลาง
3.79
0.61
มาก

ยุภาพร ยุภาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตารางที่ 5 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านสภาพแวดล้อม
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะ
มีความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ
ชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกาย
มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
บ้านที่อาศัยอยู่มั่นคงแข็งแรง
บ้านที่อาศัยอยู่มีห้องน้าที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงวัย
สภาพบ้านที่พักอาศัยอยูม่ ีความสะดวกสบายตามสมควร
ชุมชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ
รวม

ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
3.18
0.85
มาก
3.55
0.71
มาก
3.31
0.88
ปานกลาง
3.18
0.79
ปานกลาง
3.66
0.58
มาก
3.98
0.73
มาก
3.12
0.80
ปานกลาง
3.74
0.91
มาก
3.01
0.94
ปานกลาง
3.53
0.73
มาก

ตารางที่ 6 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทากับกลุ่มทางชุมชน
มีบทบาทในชุมชน เช่น เป็นกรรมการชุมชน กรรมการวัด
มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่อาศัยอยู่
มีสถานภาพทางสังคมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่นงานบุญ งานประเพณี
มีความรักความผูกพันกับชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
มีการพบปะพูดคุยกับกลุม่ เพื่อนในชุมชนอยู่เสมอ
รวม

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(S.D)
แปลผล
(X)
3.45
0.71
มาก
3.27
0.82 ปานกลาง
3.02
0.79 ปานกลาง
3.86
0.74
มาก
3.95
0.71
มาก
3.78
0.77
มาก
4.12
0.55
มาก
4.43
0.73
มากที่สุด
4.41
0.50
มากที่สุด
4.04
0.61
มาก
3.58
0.69
มาก

[1171]

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 7 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด
มหาสารคาม ด้านการมีอิสรภาพ
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านการมีอิสรภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สามารถทาในสิ่งตั้งใจถึงแม้ว่ามีคนไม่เห็นด้วยก็ตาม
มีอิสระในการทากิจกรรมต่างๆ ตามที่อยากจะทา
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องสาคัญของครอบครัว
ไม่ต้องทาสิ่งที่รสู้ ึกว่าฝืนใจ
มีอิสระในการดาเนินชีวิตประจาวัน
สามารถกาหนดสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ด้วยตนเอง
คนในครอบครัวมักจะถามความเห็นก่อนที่จะกาหนดให้ทา
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ผอู้ ื่นกาหนดให้ทา
มีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องของชุมชนที่อาศัยอยู่
มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
รวม

[1172]

ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
(X)
(S.D)
แปลผล
3.75
0.67
มาก
3.94
0.66
มาก
4.21
0.71
มากที่สุด
3.90
0.64
มาก
3.90
0.75
มาก
3.96
0.73
มาก
3.82
0.58
มาก
3.92
0.78
มาก
4.24
0.60
มากที่สุด
3.84
0.63
มาก
3.11
0.71 ปานกลาง
3.91
0.64
มาก

ยุภาพร ยุภาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกั บคุณภาพชี วิตของผู้ สูงอายุในจัง หวั ด
มหาสารคามจาแนกเป็นรายด้าน
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์น้าหนักปัจจัยและจัดข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
ตารางที่ 8 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านสภาพร่างกาย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ตรวจสุขภาพเป็นประจา
ได้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
พอใจกับสุขภาพร่างกายในตอนนี้
ได้รับข่าวสารเรื่องสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่ดมื่ เครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
ไม่สูบบุหรี่
กินอาหารที่มีประโยชน์
สามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้
เมื่อเจ็บปวดได้รับการรักษาพยาบาลตามที่ต้องการ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยราชการ
มีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ
สามารถใช้กาลังกายทางานอย่างที่เคยทามาได้

ปัจจัย
2

1
.64
.60
.54
.55

3

.87
.79
.63
.67
-.76
.61

ตารางที่ 9 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านจิตใจ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้
ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีความรูส้ ึกเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆ รอบตัว
ไม่มีความรูส้ ึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึน้ ในอดีต
ไม่มีความรูส้ ึกว่าโดดเดี่ยว เหงา เศร้า หดหู่ หรือถูกทอดทิ้ง
มีความรูส้ ึกว่าชีวิตมีความหมายต่อครอบครัวและคนรอบข้าง

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1

ปัจจัย
2
3
.76
.77

4

.57
.82
.83
.80

[1173]

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 9 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านจิตใจ (ต่อ)
ข้อที่
7
8
9
10

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
สามารถควบคุมอารมณ์ ความรูส้ กึ ได้
สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ไม่มีความรูส้ ึกเครียดกับสิ่งต่างๆ
มีความรูส้ ึกพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

1

ปัจจัย
2
3
.57

4
.85

.71

ตารางที่ 10 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[1174]

คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีการพูดคุยกับสมาชิกภายในครอบครัวเป็นปกติดี
ชอบใช้เวลาอยู่กับคนครอบครัว
คนในครอบครัวเอาใจใส่เป็นอย่างดี
คนในครอบครัวขอคาปรึกษาเรื่องต่างๆ
คนในครอบครัวไม่ปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง
คนในครอบครัวจัดหาอาหารให้เป็นประจา
กิจกรรมทาร่วมกันกับคนในครอบครัวอยู่เสมอ
มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
เป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนบ้าน
มีกิจกรรมทาร่วมกันกับเพื่อนบ้าน
มีการติดต่อกับเพื่อนอย่างสม่าเสมอ
มีกิจกรรมทาร่วมกับเพื่อนๆ
เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจสามารถปรับทุกข์กับเพื่อนได้
มีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง
มีการทากิจกรรมร่วมกันญาติพี่น้อง

1
.68
.61
.58
.54

ปัจจัย
2
3

4

.59
.58
.72
.61
.71
.55
.54
.55
.53
.52

ยุภาพร ยุภาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตารางที่ 11 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านสภาพแวดล้อม
ข้อที่

คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะ
มีความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ
ชุมชนมีมีสถานที่ออกกาลังกาย
มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
บ้านที่อาศัยอยู่มั่นคงแข็งแรง
บ้านที่อาศัยอยู่มีห้องน้าที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงวัย
สภาพบ้านที่พักอาศัยอยูม่ ีความสะดวกสบายตามสมควร
ชุมชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ

1
-.70
.74

ปัจจัย
2
3
4

5

.68
.59
.72
.61
.71
.55
.55

ตารางที่ 12 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
เป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทากับกลุ่มทางชุมชน
มีบทบาทในชุมชน เช่น เป็นกรรมการชุมชน กรรมการวัด
มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่อาศัยอยู่
มีสถานภาพทางสังคมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่นงานบุญ งานประเพณี
มีความรักความผูกพันกับชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
มีการพบปะพูดคุยกับกลุม่ คนในชุมชนอยู่เสมอ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1
.54
.76
.74
.82
.63
.52
.62
.77

ปัจจัย
2

3

.54
.71
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ตารางที่ 13 น้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคาถามด้านการมีอิสรภาพ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณภาพชีวิตด้านการมีอิสรภาพ
สามารถทาในสิ่งตั้งใจถึงแม้ว่ามีคนไม่เห็นด้วยก็ตาม
มีอิสระในการทากิจกรรมต่างๆ ตามที่อยากจะทา
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องสาคัญของครอบครัว
ไม่ต้องทาสิ่งที่รสู้ ึกว่าฝืนใจ
มีอิสระในการดาเนินชีวิตประจาวัน
สามารถกาหนดสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ด้วยตนเอง
คนในครอบครัวมักจะถามความเห็นก่อนที่จะกาหนดให้ทา
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ผอู้ ื่นกาหนดให้ทา
มีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องของชุมชนที่อาศัยอยู่
มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ

1

ปัจจัย
2
.64
.68

3

.64
.63
.63
.65
.76
.77
.64
.71
.62

ตอนที่ 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ด้ านร่ างกาย รูปแบบในการดูแลสุขภาพเชิงรุกทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแบบ
บูรณาการทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
สานักงานสาธารณสุข โดยการออกเยี่ยมเยือนเพื่อให้ความรู้คาแนะนาแก่ผู้สู งอายุและประชาชนใน
ชุมชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีสิทธิในการรักษาพยาบาล
อย่างทั่วถึง การบริการตรวจรักษาโรคฟรี ยาฟรี บริการอุปกรณ์กายภาพบาบัดต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุจะ
ได้รับการรักษาที่ดีและไม่เป็นภาระของลูกหลานมากจนเกินไป การบริการให้คาแนะนา ปรึกษาและให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและมีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนต้องการให้ชุมชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สู งอายุ
เช่น การฟ้อนราเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
ด้ านจิ ตใจ ชุ มชนควรมี การสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ บุ ตรหลาน และสมาชิ กใน
ครอบครัวให้เข้าใจผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล ชุมชนควรจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุทุกๆหมู่บ้าน เพราะชมรม
ผู้สูงอายุจะเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆ ให้วัดเป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจ
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนควรมีการสร้างความเข้าใจให้บุตรหลาน
และสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล ชุมชนและ
ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวได้แสดงความเข้าใจกัน และ
แสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กันและกัน
ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชนควรจัดกิจกรรมเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรม
อาชีพสาหรับผู้สูงอายุ เช่น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หรือ ส่งเสริม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นการ
ผลิตยาสมุนไพรต่างๆ เพือ่ เสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ ชุมชนควรมีที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานทีอ่ อก
กาลังกาย มีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ และปรับปรุงทาถนนหนทาง
ให้สะดวกสบายในการเดินทาง
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านรวมกลุ่มทางสังคม เมื่อผู้สูงอายุมีโอกาสได้สนทนา
พูดคุย พบปะสังสรรค์และทากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อนบ้าน ญาติมิตรและคนในชุมชน เช่น
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการรับประทานอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
กิจกรรมจะส่งผลทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขกายสบายใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน การจัดกิจกรรมเชิญผู้สูงอายุมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับคนใน
ชุมชนนั้นจะทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ าและประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและคนในชุมชน ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ไม่
รู้สึกเหงา ว้าเหว่หรือรู้สึกว่าตนเองอยู่ตามลาพัง
ด้านการมีอิสรภาพ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนันทนาการ
ในสังคม
ตอนที่ 4 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
การสร้างรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัยได้นาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้เสนอไว้
ในตอนที่ 3 มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนนา
รายการคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ ที่มีระดับน้ อยของแต่ละด้านที่เสนอไว้ในตอนที่ 2 มาร่วมพิจารณา
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
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ด้านร่างกาย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ การได้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ตรวจสุขภาพเป็น
ประจา การเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รับข่าวสารเรื่องสุขภาพและเมื่อเจ็บปวดได้ รับการรักษาพยาบาลตามที่
ต้องการ
ด้านจิตใจ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ไม่มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยว เหงา เศร้า หดหู่ หรื อถูก
ทอดทิ้ง สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ และมีความรู้สึกพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจสามารถ
ปรับทุกข์กับเพื่อนได้ มีกิจกรรมทาร่วมกับเพื่อนๆ มีการติดต่อกับเพื่อนอย่ างสม่าเสมอ มีการทา
กิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องและมีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง
ด้านสภาพแวดล้อม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ในชุมชนมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
และปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ออกกาลังกาย บ้านที่อาศัยอยู่มีห้องน้าที่ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มีบทบาทในชุมชน เช่น เป็นกรรมการ
ชุมชน กรรมการวัด และมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทากับกลุ่มทางชุมชน
ด้านการมีอิสรภาพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ สามารถทาในสิ่งตั้งใจถึงแม้ว่ามีคนไม่เห็นด้วยก็
ตาม และคนในครอบครัวมักจะถามความเห็นก่อนที่จะกาหนดให้ทา ปัจจุบันไม่มีภาวะหนี้สินที่จะต้อง
จ่ายเป็นประจา เมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องพึ่งค่าใช้จ่ายและค่ารักษาจากลูกหลานและมีเงินเก็บสะสมเพื่อใช้ใน
ยามจาเป็น
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวทางดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 14 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
คุณภาพ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ชีวิต
ด้าน 1. การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย กาย
2. การใส่ใจการ
บริโภค

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยชุมชน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจา
- จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่น
การเดิน/วิ่ง การเต้นรา ฟ้อนรา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผูส้ ูงอายุ
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรือ่ ง
สุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเอง โรคภัย
ที่เกิดกับผูส้ ูงอายุ อันตรายจากการสูบ
บุหรี่ และการดืม่ ของมึนเมา
- มีการให้ความรูเ้ รื่องการเลือกบริโภค
เพื่อสุขภาพที่ดี
ด้าน 1. ความว้าเหว่
- ชุมชนควรการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จิตใจ 2. ปรับได้ สบายใจ และการมีงานหรือกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
3. ยอมรับการ
- ชุมชนควรให้ความรู้ความเข้าใจ
เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
- นาหลักศาสนาเป็นหลักด้านจิตใจ
ด้าน 1. กิจกรรมร่วมกัน - ชุมชนควรมีการสร้างความเข้าใจให้
ความ ญาติพี่น้อง
บุตร หลานและสมาชิกในครอบครัวให้
สัมพันธ์ 2. ไปมาหาสู่กับ
เข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ระหว่าง ญาติพี่น้อง
ของผู้สูงอายุในความดูแล
บุคคล
- ชุมชนควรมีการให้ความรู้กับคนใน
ครอบครัวในการปฏิบัตติ ่อผูส้ ูงอายุกับ
ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
- จัดตั้งกลุ่มพึ่งพาหากผูส้ ูงวัยมีเรื่องไม่
สบายใจสามารถปรับทุกข์ได้

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพที่แข็งแรง
เนื่องจาก
- มีการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับวัยโดยชุมชนเป็น
แกนนา
- ได้รับข่าวสารเกีย่ วกับการ
บริโภคทีด่ ีและการดูแลตัวเอง
ที่ถูกต้อง
- ผู้สูงอายุไม่มีความรู้สึกว่า
โดดเดี่ยว เหงา เศร้า หดหู่
หรือถูกทอดทิ้ง
- ไม่มีความรู้สึกเครียดกับสิ่ง
ต่างๆ
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ผู้สูงอายุรสู้ ึกมีคณ
ุ ค่า มีสังคม
มีเพื่อนบ้าน และชุมชนให้
ความรักและความเคารพ
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ตารางที่ 14 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม (ต่อ)
ด้าน 1. สาธารณะ
สภาพ ปลอดภัย
แวดล้อม 2. แวดล้อมชุมชน
ดี
3. บ้านปลอดภัย
4. ห้องน้าที่
ปลอดภัย
ด้าน
การ
รวมกลุม่
ทาง
สังคม

1. การส่วนหนึ่ง
ของชุมชน
2. ความรักและ
ผูกพันต่อชุมชน
3. การพบปะ
พูดคุยกับกลุ่ม
ชุมชน

ด้าน 1. การแสดงความ
การมี คิดเห็นตัดสินใจ
อิสรภาพ 2. ความมีอิสระ

- ชุมชนควรมีที่พักผ่อนหย่อนใจและที่
ออกกาลังกาย
- ชุมชนควรปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
- ชุมชนควรให้ความรู้เรื่องห้องน้าที่
ปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
- ชุมชนสร้างกลุ่มจิตอาสาเพื่อซ่อมแซม
บ้านที่ไม่แข็งแรง
- ชุมชนควรการจัดตั้งกลุม่ หรือชมรม
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม
สาหรับผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
- จัดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความ
ผูกพันในชุมชน ทาให้มีการพบปะพูดคุย
กับกลุ่มคนในชุมชนอยู่เสมอ
- ชุมชนควรมีการสร้างความเข้าใจให้
บุตร หลานและสมาชิกในครอบครัวให้
เข้าใจความสาคัญของการแสดงความ
คิดเห็นและการให้อสิ ระในการดาเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรจัดกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
- มีความปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจาวันทั้งที่บ้านและที่
สาธารณะ
- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และที่ออกกาลังกาย
- ผู้สูงอายุมีเครือข่ายทาง
สังคม
- ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ
จากชุมชน
- เกิดความผูกพันระหว่าง
ผู้สูงอายุกับชุมชน
- ผู้สูงอายุกล้าแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และมี
อิสรภาพในการดาเนินชีวิต
- ผู้สูงอายุมีเงินเก็บสะสมเพื่อ
ใช้ในยามจาเป็น
- ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพ และไม่มีภาวะ
หนี้สิน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
สามารถนามาอภิปรายร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านร่างกาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและใส่ใจในการดูแล
สุขภาพกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร โพธินาม และคณะ (2552) ศึกษาผู้สูงอายุไทย: บริบท
ของจังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ อยู่
[1180]

ยุภาพร ยุภาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ในระดับดี ผู้สูงอายุรับรู้คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิตและสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และ
สอดคล้องกับ สุพร คูหา (2552) ที่สะท้อนว่าควรให้ความสาคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้าน
ร่างกายของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) ที่พบว่าคุณภาพชีวิต
ด้านสภาพร่างกายที่ดีของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างมากและสอดคล้องกับ สอาด กาดีโลน (2554)
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง
ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภออยู่ในระดับดี
ด้านที่ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี เป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้านจิตใจ อันดับสอง คือ ด้าน
ร่ายกาย แต่ไม่สอดคล้องกับธาริน สุขอนันต์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านร่างกาย ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัด
มหาสารคามด้านร่างกายของผู้สูงอายุควรเน้นการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่น การเดิน/วิ่งเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ของชุมชนตลอดจนอุปกรณ์สาหรับการออกกาลังกาย
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งจะเน้นถึงการป้องกันทั้งในเชิงรุกและรับกับ
โรคภัยที่เกิดกับผู้สูงอายุ รวมถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และการดื่มของมึนเมา นอกจากนี้ยังต้องเน้น
ถึงการเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขให้เข้า
มาดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุ โดยการใช้กระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็ง
2. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุข แจ่มใส เบิกบานกับสิ่งรอบข้าง สามารถ
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึ กของตนได้ มีความพึงพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีมีส่วนทาให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพร คูหา (2552) ที่สะท้อนว่าควรมีการเสริมสร้างความมั่นคงทางใจให้กับผู้สูงอายุ เช่น
การจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรับผู้สูงอายุเป็นประจาทุกเดือน การจัดกิจกรรมกลุ่มชมรม
สาหรับผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร โพธินาม และคณะ (2552) ที่ศึกษาผู้สูงอายุไทย:
บริบทของจังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ผู้ สู งอายุ มีระดับของความสุ ขในระดับสูง และสอดคล้ องกับสอาด กาดีโลน (2554) ที่ ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล พบว่าระดับคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจอยู่ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะโชค คาวัน (2553) ได้วิจัยแนวทางการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลปลาปาก จังหวัดนครพนมที่พบว่าคุณภาพ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ชีวิตของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมหรือรายด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านสุขภาพกาย
ด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ ภูริชญา เทพศิริ (2555) ได้ศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในตาบลทองหลาง อาเภอบ้านนา
จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนควรที่จะเน้นในลักษณะการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ การแสดงมุทิตาจิตกับผู้สูงอายุ การจั ดงานวันคล้ายวันเกิด การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
สถานที่สาคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทาบุญ งานประเพณีวันสาคัญต่างๆ โดยชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ชุมชน
จั ดกิจกรรมที่ให้ผู้ สูงอายุ แสดงออก เช่น การร้ องราทาเพลง การพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการให้คาปรึกษาสุขภาพจิตและฟื้นฟูจิตใจแนะนาปัญหาและ ทางแก้ไข
ให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัว มิตรสหายและเพื่อนบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากคนใน
ครอบครัว มีการพบปะหรือร่วมกิจกรรมกับมิตรสหายและเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงใจ คาคง
(2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตาบลลาสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับสูง และสอดคล้อง
กับธาริน สุขอนันต์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับ ภู
ริชญา เทพศิริ (2555) ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในตาบลทองหลาง อาเภอบ้านนา จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยชุมชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุ โดยที่ชุมชนจัดกิจกรรมหรื อการให้
แนวทางการสร้างความเข้าใจให้ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวเข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ของผู้สูงอายุในความดูแล การทาความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัย จะทาให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม นามาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมพบปะเพื่อน มิตรสหาย
กิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชน และควรมีสถานที่ได้พบปะ สนทนา
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พูดคุยกันกับเพื่อนบ้านผู้สูงอายุและคนในชุมชน พร้อมทั้งควรมีหน่วยงานที่ให้บริการให้คาปรึกษา
สุขภาพจิตและฟื้นฟูจิตใจแนะนาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุ
4. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ใน
ระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุยังคงวิตกกังวลในเรื่องอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในบ้านซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยดวงใจ คาคง (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตาบล
ลาสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตรายด้าน ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับ ธาริน สุขอนันต์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิ ตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมื อง บ้ านสวน จั งหวั ดชลบุ รี ผลการศึ กษาพบว่ า คุ ณภาพชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ
สภาพแวดล้อมในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับสอาด กาดีโลน (2554) การศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่ว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับไม่ค่อยดี ดังนั้นผู้สูงอายุ ชุมชนควรมีที่พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกาลังกาย มี
การซ่ อมแซมปรั บปรุ งที่ อยู่ อาศั ยให้ เหมาะสมส าหรั บผู้ สู งอายุ และปรั บปรุ งท าถนนหนทางให้
สะดวกสบายในการเดินทาง แนะนาให้ผู้สูงอายุจะต้องอยู่อาศัยในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก
สะอาดสบาย ให้มีความมั่นใจ มั่นคงในการดารงชีวิตของตน การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
แก่ ผู้ สู งอายุ ชุ มชนควรมี ที่ พั กผ่ อนหย่ อนใจหรื อที่ ออกก าลั งกาย ดั งที่ Knipscheer and others
(2000) ได้ศึกษาผลกระทบในผู้สูงอายุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือเกิดจากตัวผู้สูงอายุเองที่แสดงให้
เห็นถึงสภาวะความเครียด ผลการศึกษาพบว่าสรุปได้ก็คือถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
และเอื้ออานวย จะช่วยลดภาวะความตึงเครียดให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ วีระพงษ์
พรายภิรมณ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบลสวนส้ม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษา ด้านที่พักอาศัย พบว่า บ้านมีสภาพคงทนถาวรและปลอดภัย เมื่อมีฝนหรือ
พายุ ประชาชนให้ความสาคัญเป็นอันดับ 1 บ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ประชาชนให้ความสาคัญเป็นอันดับ 2
5. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากชุมชน รวมถึงคน
ในชุมชนให้ ความเคารพนับถือ โดยสิ่ งเหล่านี้ เป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพร คูหา (2552) ที่สรุปว่าควรมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางสังคม
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองกับความต้องการทางด้านสังคมสาหรับผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับดวงใจ
คาคง (2553) ศึกษาปั จจั ยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ ตาบลล าสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตรายด้านความสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับสูง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนด้านการรวมกลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุ
ควรที่จะเน้ นการจั ดตั้งกลุ่ มหรื อชมรมผู้สู งอายุเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยสื่อสารผ่านผู้นาชุมชนเพื่อสร้าง
ความผูกพันกับถิ่นฐานหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นกรรมการในกลุ่มต่างๆ ของชุมชน ดังที่ผลการศึกษาของ Andrew (2000) ที่
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของเพื่อนและเพื่อนบ้านที่ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุ รายงานฉบับนี้จะเจาะลึก
ถึงหน้าที่และบทบาทของเพื่อนและเพื่อนบ้านที่มีต่อผู้สูงอายุที่อ่อนแอ มีการเลือกการสัมภาษณ์จาก
บุคคลที่รับผิดชอบนี้ วิธีการของการที่เพื่อนและเพื่อนบ้านกระทาเพื่อดูแลผู้สูงอายุมีอยู่หลายวิธี เช่น
การพูดคุยและเสนอความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ การช่วยจัดการในการบริการต่างๆ เหตุผลสาคัญที่
ทาเช่นนี้ก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้มองเห็นคุณค่าและให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ การกระทาของพวกเขา
สามารถบอกได้ว่าเป็นการกระทาที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง การดูแล
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นความสาคัญมากสาหรับพวกเขา
6. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีอิสรภาพ อยู่ใน
ระดับมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุจะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองพอสมควร อาจ
รู้สึกฝืนใจในกิจกรรมที่ไม่ต้องการจะทา รวมถึงการไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับคนในครอบครัว
ญาติมิตร เพื่อนสนิท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนใน
กิจกรรมของครอบครัว หรือการไปพบปะสังสรรค์กับญาติมิตร จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าต่อคนรอบข้างเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชชานันท์ ผลทิม (2551) ได้ศึกษา เรื่อง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่าด้านการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ชุมชนด้านการมีอิสรภาพควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และสามารถ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องสาคัญของครอบครัว และสามารถกาหนดสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ด้วย
ตนเอง ตลอดมีอิสระในการทากิจกรรมต่างๆ ตามที่อยากจะทา มีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม
ความเชื่อ ทางศาสนา และนันทนาการในสังคม และชุมชนควรจัดกิจกรรมเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จัดฝึกอบรมอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ เช่น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรหรือ ส่งเสริม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เช่น การผลิตยาสมุนไพรต่างๆ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีพ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านร่างกาย
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจา
- จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่น การเดิน/วิ่ง การเต้นรา ฟ้อนรา เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองโรคภัยที่เกิดกับ
ผู้สูงอายุ อันตรายจากการสูบบุหรี่ และการดื่มของมึนเมา
- มีการให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
2. ด้านจิตใจ
- ชุมชนควรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
- ชุมชนควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
- นาหลักศาสนาเป็นหลักด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ชุมชนควรมีการสร้างความเข้าใจให้บุตร หลานและสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจ
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล
- ชุมชนควรมีการให้ความรู้กับคนในครอบครัวในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุกับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว
- กิจกรรมพบปะมิตรสหาย กิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ
- ชุมชนควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านและชุมชน
- ควรจัดตั้งกลุ่มพึ่งพา หากผู้สูงวัยมีเรื่องไม่สบายใจสามารถปรับทุกข์ได้ เป็นต้น
4. ด้านสภาพแวดล้อม
- ชุมชนควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
รู้จักพอประมาณในการบริโภค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
- เมื่ อเจ็ บปวดมี การการติ ดต่ อกั บหน่ วยงานแพทย์ เคลื่ อนที่ หรื อหน่ วยงาน
สาธารณสุขให้เข้ามาดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรมีที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือทีอ่ อกกาลังกาย
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5. ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
- ชุมชนควรการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
- ชุมชนควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทากับกลุ่มทาง
ชุมชน
- ชุมชนควรจัดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความผูกพันในชุมชน ทาให้มีการพบปะ
พูดคุยกับกลุ่มคนในชุมชนอยู่เสมอ
6. ด้านการมีอิสรภาพ
- ชุมชนควรมีการสร้างความเข้าใจให้บุตร หลานและสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจ
ความสาคัญของการแสดงความคิดเห็นและการให้อิสระในการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
- ชุมชนควรจัดกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ มีเงินเก็บสะสมเพื่อใช้ในยาม
จาเป็น มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ และไม่มีภาวะหนี้สินที่ต้องจ่ายเป็นประจา
- ชุมชนควรหาแหล่งทุน หรือแหล่งสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ สาหรับผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หรือศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยให้ครอบครัว ชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นทีท่ างจิตวิญญาณ
Guidelines for the management of Tourism ethnic TaiDam Ban Pa Nad
Chiang Khan District in Loei: Learning lifestyle Cultural and Spiritual
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ1 / Itsariyaphon Chaikulap
ไทยโรจน์ พวงมณี 2 / Thairoj Phoungmanee

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใช้แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมและ
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการประชุม การสัมภาษณ์และ
การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย
ผลการศึกษาพบว่า 1) หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดา บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในหมู่บ้านมีการจัดเป็นศูนย์
การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีการแสดงพื้นบ้านของชาวไทดา การจาลอง
สถานการณ์การใช้ชีวิตประจาวันของชาว ไทดา การทอผ้า หัตถกรรม การใช้ชีวิ ตของคนเฒ่าคนแก่
โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทดา โดยมีการจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์และ
อาหารท้องถิ่นไว้ให้กับนักท่องเที่ยว และ 2) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดามี
ดังนี้ 2.1) การค้นหาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 2.2) การสร้างทุกหน่วยตารางพื้นที่ให้สามารถเรียนรู้
ได้ 2.3) สร้ างเครื อข่ายที่เอื้อต่อการหนุ นเสริมทั้งหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2.4) มีการพัฒนา
1

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: zoxy04@yahoo.com
2
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: thai-roj@hotmail.com
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บุคลากรให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สื่อสารการท่องเที่ยว 2.5) การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย 2.6) มี การออกแบบสร้ างสรรค์ สิ นค้ าทางวั ฒนธรรมใหม่ ๆ 2.7) การสร้ างสื่ อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 2.8) มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2.9)
มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน, กลุ่มชาติพันธุ์ไทดา, การเรียนรู้วิถีชีวิต, วัฒนธรรมไทดา

Abstract
This article aimed to: 1) examine the cultural context of Tai Dam ethnic group in
Ban Na-pa-nad of Chiang Khan District, Loei Province, and 2) explore community-based
tourism management of Tai Dam in Ban Na Pa Nad of Chiang Khan District, Loei Province.
Theory of cultural and community-based tourism management was applied in this study.
Data were collected towards meeting, interview and documentary study. Data were
presented through content analysis.
The results showed that: Tai Dam Village in Ban Na-pa-nad of Khao-keaw Sub-district
in Chiang Khan District, Loei Province was one of cultural attractions. The village set up a
cultural learning center detailing Tai Dam folk dance, demonstration of Tai Dam’s way of
life, weaving, craft and lifestyle of former generation as well as homestay and local cuisine
for tourists. Guidelines for community-based tourism management of Tai Dam ethnic group
were: 1) exploring new tourist attractions, 2) improving all areas of the village for cultural
study, 3) setting up network both inside and outside the village, 4) developing the villager’s
knowledge of tourism, 5) designing various tourism activities, 6) designing new cultural
products, 7) promoting tourism public relation media, 8) creating social media network, and
9) promoting continuous tourism activities.
Keywords: Tourism Community, Tai Dam Ethnic Group, Lifestyle Learning, Tai Dam’s Culture
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ความนา
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวที่หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนด
นโยบายและแนวทางขึ้นมาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเพื่อที่จะสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบโดยคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันดาเนินการและร่วมกันปฏิบัติการ มีกิจกรรม
การท่องเที่ยว สาหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ตัวชุมชนเอง
จะต้องมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้
ในระยะยาวและต้องมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ของชุมชนด้วย รวมทั้งต้องมีการ
สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับป่าและธรรมชาติหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ดาเนินการในพื้นที่นั้น (ไพฑูรย์ พงษ์ศะบุตร และวิลาสวงษ์ พงษ์ศะบุตร, 2554: 1)
ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางปัญญา
ทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเองผ่านกระบวนการวางแผนการดาเนินการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง
ท้ายสุ ดก็จะส่ งผลให้ ชุมชนมีจิ ตสานึกเกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็นทาเป็น มีความ
พยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน นาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะดาเนินการเพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนาไปสู่ความ
ยั่งยืน พร้อมกับมีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ได้ เจ้าของพื้นที่มี
ความภาคภูมิในความเป็นเจ้าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในรักษาและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการสืบสานสืบทอด (วีระพล ทองมา, 2547: 17 - 22 )โดยหลักการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว
จะต้องมีการใช้เจ้าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และการกาหนด
ทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมกับการสร้างเสริมความภาคภูมิใจร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่เน้นกระบวนการจัดการคน พื้นที่ และ
งบประมาณให้ มี ความยั่ งยื นผ่ านการจิ ต มี ส านึ กเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อม การรั กษาเอกลั กษณ์ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทาให้มีการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม การเคารพในความแตกต่างที่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อคนในท้องถิ่น รวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย เช่น การให้บริการ
การนาเที่ยวและการขายของที่ระลึกที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (พจนา สวนศรี, 2546: 12 - 13)
ส าหรั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนทั้ งในเชิ ง ธรรมชาติ ห รื อ เชิ ง วั ฒ นธรรมนั้ นมี
องค์ประกอบสาคัญ 4 ด้าน คือด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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จัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งถ้าพื้นที่การท่องเที่ยวใดมีการนาเอาวิธีการคิดและรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งจะต้องอาศัยกระบวน
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นเจ้าของร่วมกัน อันจะช่วยกาหนดทิศทางใน
การพัฒนาบริหารจัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวร่วมกัน สาหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
นอกจากจะได้พักผ่อน สนุกสนานและความบันเทิงแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ซาบซึ้งกับคุณค่าของการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนจนเกิดความเคารพคนในท้องถิ่น และ
เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงนา
ประโยชน์มาสู่ชุมชนและเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ชุมชนมีการฟื้นฟู
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยที่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาผ่านการสร้างองค์
ความรู้และการพัฒนาจิตสานึก และนามาสู่การสร้างรายได้ เศรษฐกิจและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในชุมชน (ณัฐกานต์ รุ่งเรือง และลินจง โพชารี, 2559: 195 - 213)
อย่ างไรก็ดี การน าประวัติ ศาสตร์ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่มี อัตลั กษณ์
เฉพาะถิ่นมาต่อยอดด้วยการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้
สามารถดึงดูดใจและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมี
การร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดวามยั่งยืนด้วยการให้และร่ วมกันสร้างความรู้พร้อมกับการเสริมวิธีการ
บริหารจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการสืบทอดและการอนุรักษ์ด้วย การปลูกฝังให้กับคนหลายกลุ่มทั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มเยาวชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีและมีความ
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญามา
ผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่ วนร่ วม ซึ่งปฐม หงส์สุ วรรณ (2560: 23 - 41) กล่าวว่า ชุมชนการ
ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ล้วนช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวบ้าน ธุรกิจและการบริการในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับคุณค่าของข้อมูล 1) ด้านนิเวศ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถานที่ส าคัญ 2) ด้านศิลปะ ประเพณีและวิถีชีวิตและข้อมูลด้าน
หัตถกรรม อาหารพื้นบ้านและกลุ่มอาชีพชุมชน ซึ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
บ้านนาป่าหนาดได้มีการสั่งสมกันมานับตั้งแต่อดีต เมื่อแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้น จึงมีการดึง
เอาศักยภาพที่มีอยู่จากความโดดเด่นและอัตลักษณ์มารื้อฟื้น ประดิษฐ์ หรือการนาความดั้งเดิมมาสู่
การขายวิถีชีวิตชุมชนในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เน้นคนในชุมชนเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อน
ความคิดร่วมกัน
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อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมจะต้องเป็นผู้ดาเนินการ
น าเสนอคุณค่าของตนเองผ่ านกิจกรรมการท่องเที่ยวและวัตถุทางวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีที่มี
ลักษณะเฉพาะออกมา โดยตอบโจทย์เป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวที่คาดหวังถึงความอย่างยั่งยืน
ผ่านบทบาทของการบริหารจัดการ และทานุบารุงอย่างทรงคุณค่าเอาไว้อย่างเข้าใจและมีจิตสานึกถึง
ความเป็นเจ้าของพร้อมทั้งต้องมีสิทธิในการกาหนดแนวทางการพัฒนาไปด้วยกัน
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
ชาวไทดามีการอพยพมาจากแคว้นพวน หรือประเทศลาวในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2417 เนื่องจาก
พวกฮ่อยกกาลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองสาคัญในแคว้นพวน ฝ่ายไทยส่งกองทัพไปช่วยเหลือ
โดยมีพระยาภูธราภัย เป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อจนสาเร็จ เมื่อเหตุการณ์สงบก็มีผู้คนจากแคว้น
พวนอพยพเข้ามายังประเทศไทย ชาวไทดาถูกกวาดต้อนมาถึงกรุงเทพฯ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งหลักแหล่งที่บ้านหมี่ คลองสนามแจง จังหวัดลพบุรี หลังจาก
นั้นประมาณ 8 ปี เจ้าเมืองบริขันธ์ มาทูลขอราษฎรกลับไปยังเมืองเชียงขวางตามเดิม โดยเริ่มอพยพลง
มาตามเส้นทางจนได้มาพักที่บ้านน้ากอใหญ่ อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในขณะเดียวกันฝรั่งเศส
เข้าครอบครองดินแดนล้านช้าง และขอให้ไทยส่งคนอพยพคืนสู่ภูมิลาเนาเดิม ชาวไทดาบางส่วนก็หยุด
พร้อมกับการตั้งหลักแหล่งที่บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน ส่วนชาวไทดากลุ่มหนึ่งได้เดินข้ามแม่น้า
ไปยังบ้านน้ากุ่ม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งในขณะนั้นแขวงเวียงจันทน์ก็มีปัญหาการเจรจากับประเทศฝรั่งเศส
ไทดาจึงข้ามแม่น้าโขงและย้อนกลับมาที่บ้านตาดข้อ ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทาการ
ตัง้ หลักแหล่งอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งจึงได้มีการอพยพต่อไปยังบ้านนาเบน
แต่ก็อยู่ไม่ได้นานเนื่องจากความไม่พร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินชีวิต จึงเดินทาง
กลับมาตั้งหลักแหล่งยังที่เดิมอีกครั้ง (สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล, 2557: 20 - 33) ต่อมาก็อพยพมาตั้งหลัก
แหล่งถาวรที่หมู่บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว เพราะสภาพเป็นที่ดอนน้าท่วมไม่ถึง สภาพป่าเขา
คล้ายถิ่นฐานเดิม ในปี พ.ศ.2438 อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมีการอพยพมาตั้งบ้านเรือนถาวรอยู่ที่นี่ พวกเขา
ยังเคยอพยพไปมาอยู่หลายที่ และครั้งสุดท้ายที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่คือปี พ.ศ.2460 เนื่องจากที่นี่มี
ความอุดมสมบูรณ์ และผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้นให้ความอิสระไทดาในการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อของตน โดยมีผู้นาพาที่สาคัญ 5 คนคือ อ้ายเฒ่ามน ไพศูนย์ (สิงลอคา) อ้ายเฒ่าแฝง ดีแอ
(สิงลอ) อ้ายเฒ่าโหย อ้อยนอ (สิงลอ) อ้ายเฒ่าหม่วน ทันหา (สิงวี) และอ้ายเฒ่าคิม ซ้อนเปียยุง (สิงวี)
ผู้ อพยพแต่ ละครอบครั วจะมี นามสกุ ลบอกที่ มาของบรรพบุ รุ ษเป็นที่ รั บรู้ ร่วมกั นติ ดตามมาด้วย
นามสกุลที่บ่งบอกตระกูลจะขึ้นต้นด้วยคาว่า “สิง” โดยมีตะกูล “สิงลอคำ” เป็นตระกูลใหญ่สุดเพราะ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1193]

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ปกครองแคว้นและเป็นบุตรของภรรยาเอก ส่วนตระกูล “สิงลอ” จะรองลงมา
เพราะสืบเชื้อสายมาจากบุตรของภรรยารอง ส่วนตระกูลสิงอื่นๆ ก็จะมีลาดับรองลงมาตามต้นกาเนิด
ของบรรพบุรุษตน ซึ่งที่มาของแต่ละตระกูลจะมีความเกี่ยวพันกับกาหนดการต่างๆ ของการประกอบ
พิธีกรรมในรอบปีของชนเผ่าด้วย เพราะตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองนครจะได้รับเกียรติให้
เป็ นผู้ ประกอบพิธี กรรมก่ อนตระกูลอื่นๆ ในหมู่บ้าน ระยะแรกของการลงหลั กปั กฐานมี จานวน
ครั วเรื อนในขณะนั้ น 15 หลั ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวไทดามีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง เช่นภาษาพูด และภาษาเขียน อาชีพ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ การดารงชีวิตประจาวันยังคงผูกพันกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมอยู่มาก
ลักษณะทางสังคมของไทดายังคงรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและพิธีกรรมไว้อย่างเคร่งครัด
ชาวไทดามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักความสงบและความเป็นอิสระ
โดยเฉพาะอิสระในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเอง ดังนั้นชาวไทดาจึงมักทนไม่ได้เมื่อถูก
รุกรานและถูกจากัดสิทธิการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามาครอบครอง พร้อม
กับออกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และมีการเข้ามาจัดเก็บภาษีบ้านเรือนหาก
ใครตั้งบ้านเรือนถาวรเกินสามปี ดังนั้นชาวไทดาจึงเลือกที่จะอพยพบ้านเรือนไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่
อยู่เรื่อยๆ บ้านเรือนของชาวไทดาดั้งเดิมจึงนิยมปลูกสร้างด้วยวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่ที่ไม่
คงทนมากนัก เพราะเมื่อถูกรุกรานโดยไม่มีทางสู้พวกเขาก็พร้อมที่จะอพยพถิ่นฐานไปหาที่อยู่ใหม่
พร้อมกับความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อผีบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลายติดตามไปด้วย
กลุ่มไทดาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น ลาวโซ่ง ลาวซงดา ไททรงดา
ไทโซ่งดา แต่คาว่า “ไทดำ” เป็นคาที่คนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายกว่าชาวไทดามีความเชื่อเรื่อง
การนับถือผีและการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอย่างเคร่งครัด แม้ว่าปัจจุบันจะมีการผสมผสานความ
เป็นสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงจากการรับอิทธิพลภายนอกเข้าไปแล้วก็ตาม ชาวไทดาก็มีการนับถือ
ทั้งศาสนาดั้งเดิม ศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆ ที่เข้าไปในหมู่บ้าน เช่น ศาสนาคริสต์ ส่วนการปฏิบัติตอ่
พิธีกรรมนั้นจะมีการแยกปฏิบัติออกจากกันอย่างชัดเจน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมผีชาวบ้านก็
จะไม่นาพระหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง (สังคม พรหมศิริ, 2551: 1) โดยชาวไทดา
เชื่อว่า “ทุกคนเกิดมำย่อมที่จะมีขวัญติดตัวมำด้วย” และเชื่อว่า “คนเรำเมื่อเกิดกำรเจ็บไข้ได้ป่วยได้
นั้นเกิดจำกกำรที่ขวัญไม่อยู่กับตัวหรือหนีหำยออกไปจำกร่ำงกำย” ดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมการตามหา
ขวัญหรือการเรียกขวัญให้กลับคืนมา โดยพิธีกรรมการเรียกขวัญนั้นต้องอาศัยหมอผี หรือหมอมดเข้า
มาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมการตามหาขวัญด้วยการเชิญผีต่างๆ ให้ไปตามหาขวัญกลับมาซึ่งเรียกว่า
“พิธีกรรมกำรแซปำง” สาหรับการเชิญผีชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขวัญนั้นไปตกอยู่ที่ใด เช่น ขวัญไปตก
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

อยู่ตามป่าตามเขา หมอมดก็จะเชิญผียะวายซึ่งเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาในการตามหาขวัญให้กลับมา เมื่อ
ขวัญกลับมาแล้วคนไข้ก็จะหายจากการเจ็บป่วย และเมื่อคนป่วยถูกรักษาหายแล้วก็จะต้องเป็นลูกเลีย้ ง
ของหมอมดต่อไป เมื่อครบ 4 ปี ชาวไทดาจะมีการจัดพิธีกรรมแซปางขึ้น โดยจะมีการเชิญเทพเจ้าที่
ชาวไทดานับถือลงมาชมปาง หลังจากนั้นก็จะอัญเชิญผีชนิดต่างๆ ลงมาชมปาง ซึ่งในพิธีกรรมนี้ชาวไท
ดาจะต้องเข้ามาร่วมพิธี ซึ่งการจัดงานในพิธีกรรมก็จะมีการเลี้ยงด้วยเหล้ายาปลาปิ้งและมีการฟ้อนรา
อย่างสนุกสนาน ซึ่ง สุริยา บรรพลา (2545: บทคัดย่อ) กล่าวว่า เหล้าและอาคารคาวหวานนั้นเป็น
เครื่องหมายที่แสดงนัยยะถึงความอุดมสมบูรณ์ กระบวนการกินเครื่องเซ่นไหว้จะมีการแยกผีที่มากินเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งระดับชนชั้นและความสัมพันธ์เชิงอานาจที่มีต่อผีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น เชื่อ
ว่าผีศักดิ์สิทธิ์และสามารถดลบันดาลให้ประสบความสาเร็จก็มักมีการเซ่นไหว้ด้วยอาหารที่เหมาะสมกับ
สถานภาพของผี เช่น วัว ควาย หมู อย่างไรก็ดีในพิธีกรรมการแซปางนั้นผีกับคนก็ล้วนต้องพึ่งพาอาศัย
กัน เพราะผีสนุกสนานเพลิดเพลินจากการร่ายราประกอบจังหวะของดนตรีก็ส่งผลต่อหมอมดที่จะช่วย
ให้ประสบความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกัน (สังคม พรหมศิริ, 2551: 2)
ไทดาบ้านนาป่าหนาดในปัจจุบันมีการพัฒนาสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น ชุมชนมีความก้าวหน้า
มากทั้งถนนหนทาง โรงเรียน สถานพยายาม สถานีตารวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไป
ปกครองส่งผลทาให้ความเป็นอยู่ชาวไทดามีความสะดวกสบายขึ้น เช่นเดียวกับกระแสการท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทดาถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นและจุดขายเพื่อการ
ท่องเที่ยว จึงมีหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการจัดการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้า
ไปสื บค้นความรู้ ร่ วมกับชาวบ้ านดาเนิ นการวิจัยทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มีการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อนาเสนอภาพของวิถีชีวิตไทดาผ่านข้างของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
รวมถึงการพยายามแสดงให้เห็นว่าคนไทดามีอัตลักษณ์ร่วมสมัยขึ้นผ่านการพูดการสื่อสารที่มีระบบ
แบบแผนตามแนวทางการจั ดการท่ องเที่ ยวชุมชน รวมถึงการรู้จักเลื อกที่จะผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งผ้าทอลายแตงโม ผ้าทอลายนางหาญ หรือตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้มบ้านและตุ้ม
หัวใจไทดาที่เป็นองค์ประกอบของต้นปางนามาขายในพื้นที่จัดการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการถูกเชิญ
ให้นาชุดการแสดงที่เป็นวิถีชีวิตไทดาอย่างแซปางไปนาเสนอขายเทศกาลต่างๆ ทั้งเทศกาลท่องเที่ยว
ระดับประเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะ แตกต่างและโดดเด่นมักถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นามาพัฒนาเพื่อการเข้าสู่การจัดการท่องเที่ยว หลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่าต่างๆ ใน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เขตจังหวัดเชียงใหม่ล้วนถูกนามาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้จากคนพื้นราบเนื่องจากความ
โดดเด่นทางภาษาพูด ภาษาเขียน พิธีกรรม การดาเนินชีวิต และการสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการใช้สอย
ในชีวิตประจาวัน ด้วยแนวความคิดที่ว่า “ถึงแม้ว่ำจะมีพิพิธภัณฑ์และผลงำนศิลปะและวัฒนธรรม
แสดงให้เห็นก็อำจให้ควำมรู้และสะท้อนชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนต่ำงชำติพันธุ์ได้ในระดับหนึ่งก็ตำม
แต่กำรสัมผัสสิ่งเหล่ำนี้ย่อมไม่อำจเทียบได้กับกำรสัมผัสโดยตรงด้วยกำรได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือพบปะ
พูดคุยกันในระยะเวลำหนึ่งได้” นั่นก็หมายความว่าการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์นั้นเป็น “กำรท่องเที่ยว
เพื่อกำรแสวงหำ สัมผัสกับคนที่มีชำติพันธุ์และภูมิหลังทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงไปจำกตัวนักท่องเที่ยว
ไม่ใช่กำรสัมผัสสิ่งประดิษฐ์ทำงวัฒนธรรม” โดยที่ระดับของการสัมผัสโดยตรงนี้ก็มีความแตกต่างกัน
เช่นการไปพักอาศัยอยู่และใช้ชีวิตเหมือนคนในชุมชนนั้น และการเข้าไปเยี่ยมชมในช่วงเวลาสั้นๆ
นภดล ตั้งสกุล (2554: 635 - 638) กล่าวว่า การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ไทแสก บ้านบะหว้า ตาบล
ท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีการนาเสนอความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติการมีตัวตนของ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรอบรู้ เช่น ทอผ้าไหม การรักษาโรคด้วยหมอพื้นบ้าน งานช่างฝีมือประดิษฐ์
เครื่องดนตรีอีสาน งานจักสาน และการทา ขนมประจาท้องถิ่น การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และยังคงยึด
มั่นในขนบประเพณีตามวิถีไทแสกและชาวพุทธอย่างเคร่งครัด ส่วน ญาณภา บุญประกอบ, จักรวาล
วงศ์มณี , สิ ริ พร เขตเจนการ, และโยธิน แสวงดี (2560: 93 - 107) กล่ าวว่า กลุ่ มชาติพันธ์ลาวครั่ง
จังหวัดชัยนาท มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารตารับลาวครั่งอย่างปลาร้า ปลาดุกต้มปลาร้า
แจ่ วไก่ แกงเห็ ดระโงก และขนมแดกข้าวโพด ผ่ านกระบวนการสร้างอัตลั กษณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์และการสร้างใหม่มาช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่วน
การวิจัยของ ชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และ เอื้องไพร วัลลภาชัย (2559: 10 - 24) ที่มีการศึกษาถึง
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง พบว่าวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความงามบนพื้นฐานของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่รวมเข้ากับประวัติศาสตร์การสู้รบและวัฒนธรรมการเคลื่อนย้ายพร้อมกับการปลูกต้น
พญาเสือโคร่งทิ้งไว้จนเกิดเป็นป่าดอกไม้ที่มีความงามและเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
กระแสการท่องเที่ยวชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อการสัมผัสคุณค่าของคนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับความนิยมมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงการสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะจึงเกิดขึ้น คน
ในชุมชนจึงสร้างการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วมกันด้วยการค้นหาและสร้าง 1) สิ่งดึงดูด
ใจ ที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วิถีชีวิต 2) สิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ที่พัก โฮมสเตย์
ร้านค้า ร้านอาหารและร้านจาหน่ายของที่ระลึก โดยที่การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวก็จะต้อง
สะดวกสบาย ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 3) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่มักเป็นวิธีการในการนาเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นรายบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการเข้ามา
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เรียนรู้กิจกรรมและคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่นามาเป็ นจุดขายเพื่อการท่องเที่ยว
(ปฐม หงส์สุวรรณ, 2560: 23 - 41)
สถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในเขตพื้นที่ของ
อาเภอเชียงคานได้มีการแวะเวียนเข้ามาเพื่อสั มผั สกับความงามของบรรยากาศของหมู่บ้านและ
พิพิธภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการจัดวางพื้นที่ผ่านรูปแบบของบ้านแบบไทดา วัตถุทางวัฒนธรรม
ของไทดาทั้งที่ใช้ในครัวเรือน และใช้ในการเกษตรกรรมเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงวิถีการดาเนิน
ชีวิตในอดีตที่ผ่ านมาและสามารถเชื่อมโยงมาถึงชี วิตในปัจจุ บันได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการมี
องค์ประกอบของเรือนที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากอดีต
คือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบไทดา ทั้งแบบที่มีการสวมใส่อยู่ใน
พื้นที่และรูปแบบของเครื่องแต่งกายไทดาที่อยู่ ในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการจัดตกแต่งประดับ
ประดาพื้นที่ด้วยเล้าข้าว ลานกิจกรรม ลานการละเล่นโยนลูกช่วงและการสร้างจุดถ่ายภาพที่สามารถ
สร้างบรรยากาศให้กับภาพบุคคลที่ถ่ายไปและนาไปเสนอขายวัฒนธรรมแบบปากต่อปากในโลกโซเชียล
มีเดีย (Social Media)

ภำพที่ 1 ร้ำนขำยของที่ระลึกของชุมชนไทดำ. ที่มำ: อิสริยำภรณ์ ชัยกุหลำบ.
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อย่างไรก็ดีผลการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์ในแนวทางของเอกชนก็ส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวหยุด
แวะและเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ไทดาผ่านพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีการเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส พุดคุยกับพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมไทดาดั้งเดิมที่มีทั้งอาคารสถาปัตยกรรมที่จาลองให้เห็นถึงพื้นที่การใช้สอย วัสดุที่ใช้การ
สร้างสถาปัตยกรรม วิถีการทอผ้าเปียวเปาะ การทอผ้าลายแตงโมและการทอผ้าลายนางหาญ ซึ่งการไม่
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทาให้ชาวบ้านที่มีการทอผ้าและนามาวางจาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายได้ ส่งผลทา
ให้พื้นที่เงียบและขาดบรรยากาศของการเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมในช่วงของวันปกติ เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ดาเนินการท่องเที่ยวและผู้ค้าขายของที่ระลึกไม่มาค้าขาย
จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านนาป่าหนาดรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการท่องเที่ยว และการสื่อสารผ่านการถ่ ายภาพในสื่ อสั งคม
ออนไลน์ ผู้เข้าถึงพื้นที่การท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมียานพาหนะเป็นของตนเอง เช่น รถยนต์ รถปิคอัฟ
รถจักรยานยนต์ ใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาจากถนนเลยเชียงคานเข้ามาประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วน
ใหญ่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทุกวันทั้งนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่างจังหวัด ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากกว่าปกติ มีทั้งมาแบบ
ครอบครัวและมาแบบเป็นหมู่คณะที่มีการติดต่อขอเยี่ยมชมวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ โดยทาง
ผู้ ดาเนิ นการจั ดการท่องเที่ยวชุมชนก็จะมีการจัดเตรียมผู้ คนที่แต่งกายแบบไทดามาต้อน มีการ
จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มตามที่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานแจ้งความจานงไว้

ภำพที่ 2 กำรแต่งกำยของกลุ่มชำติพันธ์ไทดำ.
ที่มำ: อิสริยำภรณ์ ชัยกุหลำบ.
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อัตลักษณ์และจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
การจั ดการท่องเที่ยวชุมชนอาจมีรู ปแบบของการจั ดการท่องเที่ยวได้กลายลักษณะและ
รูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ตลอดไป โดยมีกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมรวมเข้าไป
กับการท่องเที่ยวด้วย ส่วนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมก็อาจมีการรวมเรื่องของการ
เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ผสมผสานลงไปด้วยเช่นกัน (ไทยโรจน์ พวงมณี, สุภาวดี สาราญ, ศิริรัตน์
คาใส และวรากร ใจน้ อย, 2557: 14 - 56) โดยที่คนในชุมชนเองจะต้องร่วมกันค้นหาและมีการดึง
อัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่มาสู่การขายวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการเข้ามาสัมผัส
คุณค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นมา ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาก็มีการนาอัตลักษณ์เฉพาะ
มาสู่กระบวนการท่องเทีย่ วและมีการสร้างจุดขายเพื่อการท่องเที่ยว เช่นลักษณะของการแต่งกาย ภาษา
ไทดา ลักษณะอาคารบ้านเรือน รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การละเล่นแซปาง ซึ่งการมี
ลักษณะเฉพาะทั้งความเชื่อ ความศรัทธา วิถีการดาเนินชีวิตที่มีแบบแผนที่อยู่บนบรรทัดฐานของความ
เชื่อและพิธีกรรมทาให้ชาวไทดามีความแตกต่างจากชาวไทอีสานดังเช่นพิธีกรรมงานศพที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องผีและจิตวิญญาณของชาวไทดา เมื่อมีคนตายในหมู่บ้านจะต้องหยุด
กิจกรรมการทางานทุกอย่างจนกว่าจะนาคนตายไปป่าช้า โดยที่งานศพจะไม่มีเรื่องความเชื่อของพุทธ
ศาสนาเข้าไปเกีย่ วข้อง (สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล, 2557: 20 - 33)
ชาวไทยดามีการนับถือผีเป็นศาสนา ผีที่มีการนับถือประกอบด้วยผีแถน ผีเรือน ผีเจ้าบ้าน และ
ผีมดผีมนต์โดยมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ได้แก่ พิธีศพ พิธีเชิญ
ผีขึ้นเรือน พิธีเซ่นผีเรือน พิธีเข้ากรรมออกกรรม พิธีขอขมาผีเรือน พิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน พิธีต้นเคอ และ
พิธีเลี้ยงปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดารงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ญาติพี่น้องและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อย่างไรก็ดีการ
ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของชาวไทยดาร่วมกันในครอบครับและชุมชนอาจแสดงให้เห็นถึงการมี
ความสั มพั นธ์ กั นทางโครงสร้ างทางสั งคมทั้ งความสั มพั นธ์เชิงครอบครัวและเครื อญาติ เพราะมี
แนวความคิดเรื่องผีเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันแต่ละตระกูลล้วนแล้วแต่มีผีเรือนของตนที่จะต้อง
นับถือและเซ่นไหว้ การจัดลาดับญาติเป็นแบบฝ่ายเดียวโดยถือฝ่ายพ่อเป็นสาคัญ ส่วนความสัมพันธ์
เชิงศาสนาและพิธีกรรมนั้นการนับถือผี ได้ทาหน้าที่สร้างศรัทธาให้ชาวไทยดาได้มีความยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1199]

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

ตลอดจนลดความกดดันหรือความโศกเศร้าในจิตใจในกรณีที่กลุ่มสังคมจักต้องประสบภาวะวิกฤต (เพ็ญ
นิภา อินทรตระกูล, 2560: บทคัดย่อ)

ภำพที่ 3 กำรจัดสำรับเครื่องเซ่นไหว้สำหรับเจ้ำของ
กลุ่มชำติพันธ์ไทดำ. ที่มำ: อิสริยำภรณ์ ชัยกุหลำบ.

นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าบ้าน เป็นผีที่รักษาคุ้มครองหมู่บ้าน จะอาศัยอยู่หอเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นที่
อยู่ของผีหรือเทวดาผู้มีอิทธิฤทธิ์ ที่ได้ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองช่วยให้ชาวบ้านนาป่าหนาดตั้งบ้าน
ตั้งเมืองและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา หอเจ้าบ้านของชาวบ้านนาป่าหนาดมีจานวน 4 หลัง อยู่ทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ 100 เมตร ภายในบริเวณจะมีต้นไม้ใหญ่ ต้นไผ่ต่างๆ ขึ้นล้อมรอบ
และภายในบริเวณหอเจ้าบ้านมีลานกว้าง ปัจจุบันชาวบ้านได้ทาศาลาขนาดใหญ่ครอบหอเจ้าบ้านไว้ มี
ศาลาขนาดเล็กสาหรับให้คนมาร่วมพิธีกรรมนั่งพัก และใช้จัดงานเลี้ยงเจ้าบ้าน หอเจ้าบ้านมีทั้งหมด 4
หลัง ทุกๆ วันพระ ทุกครัวเรือนจะมีการนาดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะ โดยที่เจ้าจ้า มีหน้าที่ดูแลรักษา
หอรักษาทั้ง 4 หอรวมทั้งทาพิธีเซ่นสรวงสักการะหอเจ้าบ้านในงานเลี้ยงด้วย โดยมีเจ้าจ้าคนปัจจุบันคือ
นายแก้ว ซ้อนเติม และเจ้าเสื้อคือนายช่วง แหก่งกุยอม (ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2560: 1)

ภำพที่ 4 พิธีเลี้ยงศำลเจ้ำบ้ำนของกลุ่มชำติพันธ์ไทดำ
ที่มำ: อิสริยำภรณ์ ชัยกุหลำบ.

[1200]

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับผีของชาวบ้านในหมู่บ้านไทดาจึงมีการตัง้ ศาลใหญ่เพื่อการเลี้ยงผีใหญ่
ด้วยการตั้งเป็นศาล 4 ศาล คือ ศาลเจ้าไทดา ศาลเจ้าอนุเวียงจัน ศาลเจ้าภูแก้ว ศาลเจ้าภูหอ ทุกปีจะ
จัดเลี้ยงไก่ต้ม เหล้า โดยที่เจ้าจ้า ซึ่งผู้นาทางจิตวิญญาณเป็นผู้ทาพิธี ชาวไทดายังมีเครื่องรางเรียกว่า
“ตุ้มนกตุ้มหนู” โดยสมมุติว่ารูปบ้านคือบ้านเรามีพ่อมดพ่อหมออยู่ด้านใน ตุ้มนกรูปทรงสามเหลี่ยม
แทนนกคอยไล่จิกถ้ามีคนทามนต์ใส่ ตุ้มหนู รูปทรงสี่เหลี่ยม แทนหนูคอยกัดแทะโจรผู้ร้ายที่จะเข้าบ้าน
ต่อรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแทนตัวต่อ แตน คอยไล่ผู้ร้ายและเป็นการต่อโชคต่อลาภ รูปทรงหัวใจ
แทนหัวใจไทดาจะได้มีคนให้ความรักใคร่เอ็นดู เอามาแขวนไว้หน้าบ้านขับไล่สิ่งอัปมงคล จากนั้นไปยัง
ถนนริมโขงในตัวอาเภอเชียงคานชมความงามของพระอาทิตย์ตก ยามเย็นมาเดินเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองไปฝากญาติมิตรได้ เมื่อนักท่องเที่ยวสัมผัสและมีประสบการณ์แล้วจะเกิดการเรียนรู้และมี
ความรู้ความเข้าใจในเชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณในระยะเวลาอันสั้นจากการบอกเล่ า
เรื่องราวเชิงพื้นที่ บุคคลประเพณีหรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเช่น ประวัติของพิธีกรรม เรื่องเล่า
เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอพร้อมกับการทดลองปฏิบัติการผ่านกิจกรรมเชิงประยุกต์ และ
ความดื่มด่าซาบซึ้งกับอัตลักษณ์เฉพาะของความเป็นตัวตนของไทดาผ่านการทดลองสวมใส่เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายหลากหลายรูปแบบ หรือการได้สัมผัสรสชาติอาหารที่มาพร้อมกับคาบอกเล่าอย่าง “แจ่วอด”
ในงานสถาปัตยกรรมและอาคารบ้านเรือนของไทดาที่สร้างขึ้นมาอย่างมีอัตลักษณ์และเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศทาให้มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ 2 ลักษณะคือบ้านแบบมีใต้
ถุนสูง มีลักษณะเป็นบ้านขนาดใหญ่ ใช้เสาขนาดใหญ่หลายต้นมีชานยืนออกมาและมีครัวอยู่นอกตัว
เรือน ส่วนอีกแบบมีลักษณะใต้ถุนต่า ยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา ฝา
และพื้นใช้ไม้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนแต่ละแห่งที่มีการนามาเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวในแต่ละที่
นั้น นับว่ามีความสาคัญต่อการการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสกับ
ประสบการณ์เชิงคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของ
ไทดาบ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยนั้น ต้องผ่านกระบวนการดึงออกมาจากวิถีการ
ดาเนินชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ในชุมชนเองเพื่อนามาสร้างเนื้อหาเรื่องราวและ
การสร้างเล่าเรื่องในแบบใหม่ที่มีมิติหลากหลายกว่าเดิม เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาคารบ้านเรือน
อาหารการกิน ภาษา และสิ่งประกอบพิธีกรรมอย่างต้นไม้ไทดาที่ประกอบด้วยตุ้มนก ตุ้มหนู รังต่อรัง
แตนที่ล้วนเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสิริมงคลของชุมชนอย่างยิ่งด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้มี
บทบาทในแง่การคุ้มครอง ปกป้ องรั กษาให้ กับผู้ ครอบครอง จากการศึกษาพบว่า อัตลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมไมดาที่ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการคิดและออกแบบให้มีลักษณะ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1201]

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นผลผลิตจากการทอเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างผ้าลายแตงโม เสื้อฮี
ผ้าเปียวเปาะ หรือผ้าทออื่นๆ ที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาในบรรพบุรุษหรือผีเจ้านายที่เป็นชั้นสูงที่
ชาวไทดาเชื่ออย่างผ้าลายนางหาญ ซึ่งเป็นผ้าที่จะนามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมในช่วงของการเสน
บ้านเสนเมือง รวมถึงการนาผ้าทอไปสู่การแปรรูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อการสวมใส่ในชีวิตประจาวัน
และการสวมใส่ในพิธีกรรมอันเป็นประเพณีของชุมชน เช่น เสื้อฮี ที่ผลิตมาจากผ้าทอฝ้ายย้อมครามมี
การประดับด้วยกระดุมผีเสื้อเพื่อแยกสถานะทางเพศของผู้สวมใส่
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมกับการขายการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
การขายวัฒนธรรมชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวนับว่าเกิดขึ้นทั่วโลก หลายพื้นที่ในประเทศ
ไทยมีการนาเอาวัฒนธรรมมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มนักท่องเที่ยว
พร้อมกับการสร้างสีสันวัฒนธรรมใหม่เข้าไปเพื่อให้มีความน่าสนใจและน่าถวิลหาที่อยู่บนฐานของ
ความดั้งเดิม สาหรับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดานั้นก็มีการปรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ลงตัวเช่น มี
การจัดชุดสารับอาหารไทดาที่ต้องมี “แจ่วอด” เข้าไปเป็นหนึ่งของเมนูอาหาร เพราะแจ่วอดเป็นอาหาร
ที่ มี อั ตลั กษณ์ และเรื่ องราวที่ สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความเป็ นคนไทด าพลั ดถิ่ น และการเคลื่ อนที่ มี
องค์ประกอบอย่าง “บอน” ที่ผู้ปรุงต้องมีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ
ของแจ่วอดคือสามารถเก็บไว้กินได้นาน (สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล, 2557: 20 - 33) การเล่าเรื่องราวถึง
ประวั ติ ศาสตร์ อาหาร วิ ธี การปรุ งและวิ ธี การกิ น จะท าให้ นั ก ท่ องเที่ ยวสั มผั สกั บคุ ณค่ าและ
ประสบการณ์ของความเป็นตัวตนของคนไทดาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีการขายการท่องเที่ยวชาติพันธุ์
ผ่านแจ่วอดที่หมายถึงน้าพริกที่นามากินร่วมกับข้าวเหนียวและผักยังสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่าย
ของการดาเนินชีวิตที่มีการเล่าขานมาว่า “แจ่วอดสำมำรถที่จะนำติดตัวไปไร่นำหรือกำรเดินทำงไกล
สำมำรถที่จะเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อเพิ่มควำมหอมจำกกลิ่นของกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุได้”
นอกจากนี้การนาเอาต้นปางมานาเสนอขายร่วมในพิธีกรรมเสนบ้านช่วงเดือนเมษายนของ
ทุกปีก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ผ่านพิธีกรรมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีการเต้นรอบต้นปาง
ที่มคี วามสูงไม่ต่ากว่า 4 เมตรอย่างสนุกสนานและสวยงาม โดยต้นปางจะประดับด้วยตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้ม
ต่อและตุ้มแตน ที่ทาจากเส้นด้ายหลากสีโดยการนามาพันกันอย่างมีจังหวะและความหมาย เช่นการ
แสดงถึงการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น ส่วนเรือนไทดานั้นถูกสร้างขึ้นจากไม้จริงหรือไม้ไผ่ทั้งฝา
และพื้นบ้านนั้นจะผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความคงทนถาวรในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ใหม่ มีรูปแบบ
การวางผังและแสดงข้าวของเครื่องใช้และการใช้ชีวิตภายในบ้าน มีการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะผ่าน
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

รูปทรงโครงสร้างและภูมิปัญญาการคิด เช่น ฝาบ้านจะมีการสานก่อนที่จะใช้ในการสานมีการนาไม้ไผ่
ไปแช่น้าประมาณ 15 วันเพื่อไม่ให้มอด มดปลวกเข้ามาทาลายเนื้อไม้
การค้นหาอัตลั กษณ์เฉพาะเหล่ านี้ จะส่ งผลต่อผู้ ที่มีหน้าที่ในการสื่ อความหมายและการ
ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อความหมายอันจะไปช่วยสนับสนุนการเล่าเรื่องราวและเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของ
ชุมชนชาติพันธุ์ไทดาที่ทรงคุณค่าของบ้านนาป่าหนาด และยังช่วยตอกย้าความเป็นตัวตนของผู้เล่า
เรื่องที่เป็นคนในชุมชนได้ชัดเจนขึ้น เช่นเดียวกับการเล่าเรื่องแบบฉับพลันทางสายตาผ่านการแต่งกาย
แบบชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาก็หวังทางการสื่อสารให้มีการรับรู้และตระหนักในความแตกต่าง
อย่างรวดเร็วในความรู้สึกและทางสายตาของนักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการหยิบยกเอาสิ่งที่เคยปฏิบัติกัน
มาและกาลังจะหายไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมมาสร้างความมีชีวิตของคนและพื้นที่
อีกครั้งหนึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะการนาพาคนในชุมชนซึ่งอาจเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่มี
ศักยภาพ มีวางแผนกิจกรรมและดาเนินการก่อนที่จะจัดการท่องเที่ยว เช่นการศึกษาทบทวน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2560: 23 - 41 ) ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนจะส่งผลทาให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าในบริบทและพื้นฐานของความเป็นชุมชน
เฉพาะที่ก่อเกิดขึ้นมาจากหลายหน่ วยองค์ประกอบด้วยกัน ที่เรีย กว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” หรือ
“คุณค่าของมรดกชุมชน” ที่สามารถนามาใช้สื่อสารความหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเกิด
ความเข้าใจจากคนในชุมชนท้องถิ่นได้ (ธิป ศรีสกุลไชยรัก, 2560: 42 - 60)
กลุ่ มชาติ พั นธุ์ ไทด านั้ นได้มี การพั ฒนาการจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนมาอย่ างต่ อเนื่อง
นับตั้งแต่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว
ทั้งสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในงานเสนบ้านอย่างตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้มต่อ ตุ้มแตน แต่ผลจาก
การพัฒนาและขยายพื้นที่ไปสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ใหม่นอกพื้นที่ของหมู่บ้าน ส่งผลทาให้ภายใน
หมู่บ้านที่เป็นจุดการท่องเที่ยวเดิมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์เชิงคุณค่าของ
ความดั้งเดิมน้อยลง ซึ่งบางวันอาจไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเลย ส่งผลทาให้ชาวบ้านในชุมชนที่นาสินค้า
ที่ผลิตเองมาวางจาหน่ายจึงขาดรายได้จากการขายของที่ระลึก เช่นผ้าทอพื้นบ้านหรืออื่นๆ และที่
สาคัญทาให้ต้นทุนที่ลงทุนไปกับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่สามารถกลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อซื้อวัสดุ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

อุปกรณ์สาหรับการนามาผลิตให้ได้ เช่นเดียวกับเมื่อสินค้ามีการค้างมาอย่างยาวนานส่งผลทาให้สีซีด
จางลงทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวซื้อต้องมีการคิดหาวิธีการในการแปรรูปไปสู่แบบอื่นๆ ซึ่งชุมชนผู้ผลิตก็
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการออกแบบและการผลิตด้วย ดังนั้นการระดมความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาจึงเกิดขึ้นเพื่อการค้นหาและการสร้าง
ภาพลักษณ์สาหรับการดึงนึกท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาและมีการใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวกลับไป ซึ่งจะส่งผลทาให้ชุมชนเกิดรายได้ขึ้นมา เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2553: 51)
กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอาจต้องเน้นแนวคิดใหม่ ที่ต้องจุดเน้นที่ความสนุกสนาน ความ
ตื่นเต้นและท้าทาย มีความปลอดภัย สามารถสร้างความพึงพอใจ ความตื่นเต้นในเชิงประสบการณ์และ
คุณค่า และการได้รับความรู้ความเข้าใจกลับไปด้วย เช่นเดียวกับการแนวคิดในการสร้างรูปแบบของ
การจัดการท่องเที่ยวนั้นก็อาจมีความหลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือก เช่น ระยะสั้นใช้
เวลา 1 - 2 ชั่วโมง ระยะกลาง ใช้เวลา 3 - 5 ชั่วโมง หรือระยะยาวที่อาจต้องใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมงเป็น
ต้นไป ซึ่งการกาหนดรูปแบบที่หลากหลายออกมาจากกระบวนการแสดงความคิดเห็นจะทาให้ชุมชน
ท้องถิ่นที่กาลังจะดาเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสามารถที่จะทาการวางแผนได้ว่าจะมีการนาเสนอ
องค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่นได้ในระดับใดและมีวิธีการนาเสนออย่างไรที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(ชาญณรงค์ วงษ์ลา, 2560: 146 - 158)

ภำพที่ 5 กำรสำรวจเส้นทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชน. ที่มำ: อิสริยำภรณ์ ชัยกุหลำบ.
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

จากการจัดกระบวนการเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมนั้นจาเป็นที่จะต้องมี
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งจัดการให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้าเพื่อผลลัพธ์ปลายทางคือการพัฒนาชุมชนการ
ท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาที่ยั่งยืน จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา พบว่า กลุ่มมีศักยภาพในการที่จะจัดการท่องเที่ยวได้ โดยมีจุดแข็งคือมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลั กษณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีพื้นที่หลักที่จะดาเนินการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้านจุดอ่อนคือ การขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการท่องเที่ยว การขาดและยังไม่เข้าใจวิธีการค้นหาเรื่องราวและคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านโอกาสคือการมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั้ง การท่องเที่ยว
จังหวัดเลย องค์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเขตเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คอยหนุนเสริม
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจะส่งผลทาให้คนในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ทมี่ ี
หน้าที่ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้มีการคิดใหม่ทาใหม่ในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อม
ทั้งประเมินศักยภาพเพื่อที่จะสามารถนามาสู่การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการลงพื้นที่
ออกเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมกับการเตรียมบุคลากรในพื้นที่ของจุดการท่องเที่ยวที่ร่วมกันกาหนด
ขึ้นมา 11 จุดเพื่อนาไปสู่การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวในอนาคต สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสารวจ
เพื่อค้นหาศักยภาพใหม่ประกอบด้วย
1) ศูนย์วัฒนธรรมไทดา ถือว่าเป็นศูนย์หลักในการเรียนรู้ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ไทดาและศิลปวัฒนธรรม นับตั้งแต่การทอผ้า สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ประเพณีที่มีการจัด
แสดงอยู่ภายในศูนย์
2) ศาลหมู่บ้าน เป็นศาลที่มีการสร้างขึ้นในบริเวณท้ายหมู่บ้าน ประกอบด้วยศาล
ภูหวด ศาลภูแก้ว ศาลเจ้าอนุวงศ์ และศาลเจ้าไทดา ชาวบ้านจะเข้ามาประกอบพิธีกรรมเลี้ยง
บ้านใน 1 ปี 2 ครั้ง การประกอบพิธีกรรมต้นปีจะใช้หมูเป็นเครื่องประกอบการเลี้ยง ส่วน
ปลายปีจะใช้ไก่ในการเลี้ยง
3) บ้านปราชญ์ชาวบ้านในการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรที่ใช้สมุนไพรที่อยู่ในชุมชน
4) เรือนอ้ายเอ็ม เป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ประเภทผ้าทอ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและยังใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการทา
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การประดิษฐ์ตุ้มนก ตุ้มหนู และยังมีพื้นที่พักเป็นโฮมสเตย์อีกด้วย
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5) ภูแก้ว เป็นภูเขาสูง การเดินทางต้องนั่งรถอีแต๊กเข้าไป ภายในพื้นที่ภูยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าและต้นน้า เป็นที่ตั้งของสานักสงฆ์และเป็นพื้นที่ที่คนไทดาเชื่อว่าเป็น
ต้นน้ าที่บริ สุ ทธิ์ สามารถนาไปประกอบพิธีกรรม และในพื้นที่นี้ก็มีการประกอบพิธีกรรม
เกี่ยวกับน้าและภูแก้วด้วยเช่นกัน
6) กลุ่มทอผ้าชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการทอผ้าเพื่อการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชน ลักษณะผ้ามีทั้งมัดหมี่และผ้าพื้น
7) สระอโนดาต เป็นสระน้าประจาหมู่บ้านที่ใช้ในการเก็บน้าเพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง
มีการทาเขื่อนและฝายเพื่อการชะลอน้า ในช่วงสงกรานต์บางปีผู้นาชุมชนจะใช้เป็นพื้นที่ใน
การประกอบพิธีสงกรานต์
8) ภูหวด เป็นภูเขาสูงที่ต้องอาศัยรถอีแต๊กในการเดินทางเข้าถึงตีนภูและต้องเดิน
เท้าเข้าไปชื่นชมความงาม บริเวณด้านบนสามารถมองเห็นเมืองเชียงคานและบริเวณโดยรอบ
ได้ และบนภูยังเป็นพื้นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้งด้วย
9) สระน้าท้ายหมู่บ้าน เป็นสระน้าที่มีการขุดขึ้นมาเพื่อการสารองน้าไว้ใช้หน้าแล้ว
เป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เอื้อต่อการเดินพักผ่อนหรือการปั่น
จักรยานชื่นชมความงาม ภายในสระน้ามีการปลูกบัวหลวงไว้ด้วย
10) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชประเภท
มะนาว ลิ้นฟ้าแคระและพืชผักต่างๆ ที่สามารถจาหน่ายให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชนได้
มีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และซื้อพันธุ์กิ่งตอนมะนาวไปปลูกด้วย
11) พิพิธภัณฑ์ไทดาที่สร้างใหม่ มีการจัดวางอาคารบ้านเรือน และร้านขายของที่
ระลึกและเตรียมพื้นที่และเครื่องแต่งกายไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพด้วย (อิสริยาภรณ์ ชัย
กุหลาบ และไทยโรจน์ พวงมณี, 2560: 60 - 66)
อย่างไรก็ตามจากการระดมความคิดเห็นเพื่อการประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 11 จุด
พบว่า แต่ละจุดมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทั้งแนวการเดินป่าชื่นชมธรรมชาติที่แฝงร่วมกับความเชื่อ
ความศรั ทธาของชาวบ้ านกับแหล่ งท่องเที่ยวที่เป็นแนววิถีชีวิตวัฒนธรรมที่อยู่ในชุมชนและเป็น
วัฒนธรรมที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินชีวิตช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งแหล่งท่ องเที่ยวที่
เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของชุมชนอย่างศาลท้ายหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทดาอย่างยิ่ง
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อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยนั้นถือ
ว่าสามารถที่จะนามาสู่การสร้างความแปลกใหม่ แตกต่างและมีความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนได้ ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิต ผลจากการระดมความคิดเห็นพบว่า
รูปแบบการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาควรเป็นการท่องเที่ยวที่ขายความแตกต่างให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ เช่น การเข้ามาพักต้องมีการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามแบบอย่างในวิถีไทดา มีการปรุง
อาหารร่วมกันและมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจาลองวิถีชีวิตเช่นการหาของป่า การเดินทางตามจุดการ
ท่องเที่ยวเพื่อตามหาเส้นทางเดินทัพของแจ่วอด การฝึกฝนการประดิษฐ์ตุ้มนก ตุ้มหนูศิลปะพื้นบ้านที่
เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและพิธีกรรมสาหรับนากลับไปเป็นของที่ระลึก เช่นเดียวกับการเตรียมบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีทักษะในการเล่าเรื่อง การต้อนรับที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
รูปแบบการดาเนินชีวิตไปมากนัก อย่างไรก็ดีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
จาเป็นต้องอาศัยคนในชุมชนทั้งหมดให้เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชน โดยต้องพร้อมที่จะมี
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนให้คนทุกหน่วยในหมู่บ้านได้รับรู้จนเกิดความ
เข้าใจ และการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีร่วมที่อยู่ในชุมชนผ่านการสืบสาน การทาบุญตาม
ฮีตสิบสองคองสิบสี่และประเพณีเฉพาะของกลุ่ม และการรักษา การฟื้นฟูบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนที่กาลังจะสูญหายไปให้กลับมามีคุณค่าในสายตาของนักท่องเที่ยวผ่านการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง
จากการลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็นพบว่า แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทดานั้นโดยกระบวนการจะต้องมีการรับรู้และเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิต ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นาจะต้องมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแบบมีส่วน
ร่วมว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรและเป้าหมายปลายทางมีการคาดหวังอะไรที่ต้องการให้เกิดขึ้นบ้าง
อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดานั้นต้องมีการพัฒนามาจาก 1) การ
ค้นหาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากที่มีอยู่และนามาทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมี
ความหมายต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 2) การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาทุกหน่วยตารางพื้นที่สามารถเรียนรู้ได้ 3) สร้างภาคีเครือข่ายที่เอื้อต่อการ
หนุนเสริมทั้งหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ 4) มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถเรียนรู้
พัฒนาในการเป็ นผู้สื่ อสารการท่องเที่ ยวผ่านการเล่า การบอก การอธิบายหรือกระทาการใดใดที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของชุมชน 5) การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มี
ลั กษณะท้ าทายและทรงคุ ณค่ าในการตอบสนองกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวเป้ าหมาย 6) มี การออกแบบ
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สร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองในการซื้อกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึกหรือของ
ฝากหรือของเก็บสะสมที่ช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของผู้ซื้อ 7) การสร้างป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับการติดตั้งในมุมมองที่เหมาะสมทั้งในพื้นที่บ้านนาป่าหนาดและ
นอกพื้นที่ 8) มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีการนาเสนอมิติของสิ่ง
ที่มีอยู่ในชุมชนให้ออกมาอย่างน่าสนใจและแตกต่าง 9) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องทั้งการจัดโดยชุมชนเองและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยหนุนเสริม
การท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา สอดคล้องกับแนวคิดของ มธุรส ปราบไพรี และคณะ (2552:
บทคัดย่อ) ที่นาเสนอว่า แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนนั้นควรมีการจัดการความรู้ในชุมชน
ร่วมกัน ควรมีการบูรณาการการดาเนินการกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ ควรมีการจัดการพื้นที่
สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและควรมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นอกจากนี้การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการขายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทดา ก็ถือว่ามีความสาคัญที่ชุมชนจะต้องนามาสู่การพิจารณาและตกลงร่วมกัน โดยที่การจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ลงตัวก็มีเป้าหมายเพื่อการสร้างประโยชน์ในการเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์
เชิงคุณค่าและการเรียนรู้สูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเน้น
ให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้เกิดการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั นในอนาคต โดยหลั กการจั ดโปรแกรมต้ องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ต่ อคน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ บนฐานของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งอานวย
ความสะดวกทีม่ ีอยู่ในชุมชน (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2552: 120 - 150)
สรุปผลการศึกษา
การเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมกาเนินการ ร่วม
แก้ปั ญหาและร่ วมรับผลประโยชน์ นั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทาให้ชุมชมเกิ ดการพัฒนาผ่าน
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในกระบวนการนั้นจะเปิดประเด็นในการทบทวน
ตนเองผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสภาพปัจจุบันของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านนาป่าหนาด สภาพการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่พร้อมกับการนามาเขียนเป็นองค์
ความรู้เพื่อให้คนในชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสัมผัส
กับความแตกต่างของความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์

[1208]

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เอกสารอ้างอิง
ชาญณรงค์ วงษ์ลา. (2560). การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของแม่น้าโขงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมของชาวประมงในแม่น้าโขง อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1. สานักงาน
พื้นที่พิเศษเลย (อพท.5). เลย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน), หน้า 146 - 158.
ชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และเอื้องไพร วัลลภาชัย. (2559). การศึกษาความพร้อมเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน จังหวัดเลย. ใน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(3) เดือนกันยายน ธันวาคม 2559, หน้า 10 - 24.
ไทยโรจน์ พวงมณี. (2552). การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นสาหรับ
การนาเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ไทยโรจน์ พวงมณีและคณะ. (2557). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ: สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ธิป ศรีสกุลไชยรัก. (2560). การศึกษาคุณค่าบ้านไม้พื้นถิ่นเชียงคานเพื่อการอนุรักษ์ด้วยกระบวน
การมีส่วนร่วม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที1่ . สานักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5). เลย: องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), หน้า 42 - 60.
ณัฐกานต์ รุ่งเรืองลินจง โพชารี. (2559). องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สง่ ผลต่อ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และภูฆ้องคา ตาบลแก่งเค็งอาเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 7(2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 195 - 213.
ณัฏฐพล ตันมิ่ง. (2560). พิธีกรรมการเจ้าเลี้ยงบ้านไทดา บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว อาเภอ
เชียงคานจังหวัดเลย. ออนไลน์. จาก https://www.gotoknow.org/posts/220103
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560.

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1209]

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

มธุรส ปราบไพรี. (2543). ศักยภาพของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว: กรณีชุมชนไทยทรงดา
บ้านเขาย้อย ตาบลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: สถาบันราชภัฏ
เพชรบุร.ี
นภดล ตั้งสกุล. (2554). การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทแสก
บ้านบะหว้า ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจา ปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคง
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”. 27 - 29 มกราคม 2554, หน้า 635 - 638.
ญาณภา บุญประกอบ, จักรวาล วงศ์มณี, สิริพร เขตเจนการ และโยธิน แสวงดี. (2560). อาหารพื้นถิ่น
กับกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จังหวัด
ชัยนาท. ใน วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560, หน้า 93 - 107.
บุญยงค์ เกศเทศ. (2554). ไทดาเมืองแถลง ทรงดาถิน่ สยามจากหนองแฮดถึงหนองปรง. กรุงเทพฯ:
อินทนิล.
ปฐม หงส์สวุ รรณ. (2560). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชือ่ และ
วิถชี ีวิตชุมชนลุ่มน้าโขง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1. สานักงานพืน้ ที่พิเศษเลย (อพท.5). เลย: องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), หน้า 23 - 41.
พจนา สวนศรี. (2546). คู่มือการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิต
และธรรมชาติ.
เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า
จังหวัดเพชรบูรณ์. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์.
เพ็ญนิภา อินทรตระกูล. (2560). การศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยดา และ
ความสัมพันธ์ของการนับถือผีกับโครงสร้างทางสังคมของชาวไทยดา. เลย: สถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
ไพฑูรย์ พงษ์ศะบุตร และวิลาสวงษ์ พงษ์ศะบุตร. (2554). คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์. (พิมพ์ครั้งที3่ ).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล. (2557). แจ่วอด: วิถีการกินสู่การสร้างความหมายทางวัฒนธรรม. ใน วารสาร
ดอกจาน, 14(2) ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557, หน้า 20 - 33.

[1210]

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

วีระพล ทองมา. (2559). การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism :CBT) สาหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตที่ดินป่าไม้. (ออนไลน์). จาก http://www.cbt
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561, หน้า 17 - 22.
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ และไทยโรจน์ พวงมณี. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4. วันที่ 3 ธันวาคม 2560, หน้า 60 - 66.

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1211]

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย:
การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

[1212]

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล
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อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
A Spatial Study for Community - Based Tourism Development
in Kud Mak Fai Sub - District, Nong Wua So District,
Udon Thani Province

ไกรวุฒิ ชูวิลัย1 / Kraiwut Chuwilai
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสารวจและศึกษาเชิงพื้นที่ตาบลกุด
หมากไฟ ด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 2)
เพื่อประเมินและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟในระดับเบื้องต้น สาหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเป็นท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการศึกษาพบว่าตาบลกุดหมากไฟมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน
8 แห่ง มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้สามารถเดินทางได้สะดวกทั่วทั้งพื้นที่
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพเป็นที่ราบที่มีศักยภาพสาหรับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแทบ
ทุกมิติ มีความโดดเด่นของลักษณะทางกายภาพ มีภูมิทัศน์ที่มีความโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่ง
เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงกายภาพ ร่วมกับวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น แต่มี
ข้อจากัดด้านฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในบางฤดูกาล
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาเชิงพื้นที่ หนองวัวซอ ตาบลกุดหมากไฟ
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e - mail: kraiwutchu@gmail.com
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพือ่ การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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Abstract
The purposes of this study were: 1 ) to examine Kud Mak Fai Sub-district
emphasizing on development of community-based tourism (CBT) through field survey,
and 2) to evaluate and analyze Kut Mak Fai Sub-district in the preliminary level as
guidelines for CBT development. The study found that Kut Mak Fai Sub-district had eight
tourism and learning sites appropriate for CBT management. Diversity of these tourism
and learning sites provided convenient journey as they were situated in plain areas
supporting CBT development in all dimensions. Prominent Kud Mak Fai Sub-district was
shown through geographical features, spectacular scenery, tourism and learning sites
correlated with geographical features and the community’s unique lifestyles. However,
an inappropriate climate limited travelling in some seasons.
Key words: Community-Based Tourism (CBT), Spatial Study, Nong Wua So District,
Kud Mak Fai Sub-district
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บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้
อย่างมหาศาลโดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวกว่า 2.7 ล้านล้านบาท
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2651) คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของจีดีพีประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ให้
ความสาคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
และพยายามยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาและศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2558 รั ฐบาลได้ประกาศให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based tourism) เป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อทากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสและเข้าถึงวิถีชุมชนได้อย่างแท้จริงใน
หลากมิติ (ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรม) และปราศจากการแต่งเสริมใดๆ นอกจากนี้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้าและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เนื่องจาก
ชุมชนจะเป็นผู้ดาเนินการหลักในการจัดการการท่องเที่ยวในแทบทุกขั้นตอน ส่งผลให้คนในท้องถิ่นที่มี
การดาเนิ นการด้ านการท่องเที่ยวชุมชนจะสามารถเข้าถึงเม็ดเงินได้โดยตรงที่ไม่ผ่านตัวกลางการ
ท่องเที่ยวดังเช่นในอดีต
ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจในเชิงพื้นที่
โดยเฉพาะบริบททางกายภาพ ซึ่งพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟนับเป็นพื้นที่ต้นน้าของ “แม่น้าห้วยหลวง”
แม่น้าสายสาคัญในจังหวัดอุดรธานี โดยต้นกาเนิดของแม่น้าห้วยหลวงเป็นแนวภูเขาหินทรายรูปเกือกม้า
ที่โอบล้อมพื้นที่ราบของตาบล นอกจากเป็นแหล่งต้นน้าและมีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์แล้ว บนแนว
ภูเขายังพบประติมากรรมหินทรายธรรมชาติรูปทรงแปลกตาซึ่งมีการนามาเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนได้
อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น วัดที่ผสานความเชื่อทางพุทธศาสนากับประติกรรมหินทราย แหล่งน้า
ธรรมชาติกับวิถีเกษตรเชิงนิเวศ รวมไปถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นจากคนรุ่นใหม่ที่กลับมา
พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ได้แก่ การเลี้ยงควายแบบประณีต การทาการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น จากความน่าสนใจนี้จึงเป็นที่มาของการดาเนินการศึกษา
เชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟเพื่อเตรียมการเข้าสู่การพัฒนาและยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วมโดยชุมชนในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจและศึกษาเชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟ ด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อประเมินและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟในระดับเบื้องต้น สาหรับเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเป็นท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา คือ ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เดิมอยู่ภายใต้
การปกครองของบ้านห้วยไร่ ตาบลหมากหญ้า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยกฐานะขึ้นมาเป็นตาบล
กุดหมากไฟในปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 97.5 ตาราง
กิโลเมตร (60,945 ไร่) จานวนประชากร 1,814 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2558) ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย
80 คนต่อตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลอุบมูง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ติดต่อกับ ตาบลปางกู่ ตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสูง จังหวัดหนองบัวลาภู ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อาเภอหนองแสง อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตกติดต่อกับ ตาบลอุบมูง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สภาพภูมิประเทศของตาบลกุดหมากไฟโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนโดยเฉพาะใน
บริเวณขอบของตาบลซึ่งเป็นแนวเขาหินทรายล้อมรอบด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของตาบล ส่วนด้าน
ขอบทางทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นพื้นที่ราบ เช่นเดียวกับตอนกลางของตาบล มีลาน้าห้วยหลวงและ
ลาน้าสาขา ได้แก่ ห้วยไน ห้วยเชียงลี ห้วยคล้าย เป็นต้น เป็นระบบทางน้าที่มีทิศทางการไหลตามแนว
การลาดเทของพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตกของตาบล ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 230 - 500 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง มีจุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ตาบลซึ่งมีความสูง 561 เมตร สภาพภูมิอากาศของพื้นที่อยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon
climate) แบ่งฤดูกาลได้เป็น 3 ฤดูกาล คือฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนาความเย็นและอากาศแห้งมาจากประเทศจีน ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีอากาศร้อนและอบอ้าว และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่
จะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น) ซึ่งส่งผล
ให้ เกิดฝนตกในพื้นที่และสะสมเป็ นปริ มาณน้ าเพื่อส ารองใช้ฤดูหนาวและฤดูร้อน หรือหากได้รับ
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อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนทาให้ฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ก็มักจะเกิดน้าท่วม น้าป่าไหลหลากจาก
ที่สูงลงสู่ที่ราบ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน
ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ อาชีพของประชากรในเขตตาบลกุดหมากไฟส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ ในส่วน
อุตสาหกรรมครัวเรือนที่สาคัญได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าสายฝน แต่สาหรับ
อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้ตาบลกุดหมากไฟ คือ การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล ซึ่งมีการดาเนินการเป็น
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ครบวงจรตั้งแต่การปลูก การคัดเกรด ไปจนถึงการจัดจาหน่าย ซึ่งมีทั้งการจัด
จาหน่ายภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ โดยมีความร่วมมือทางธุรกิจกับต่างประเทศ ได้แก่
เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน กลุ่มเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น
ในส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตาบลกุดหมากไฟ มีแหล่งท่องเที่ยว
โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ
ภูมิประเทศ สภาพป่าไม้ และภูมิอากาศของพื้นที่ ได้แก่ น้าตกหินตั้ง น้าตกตาดข่า น้าตกวังป่าเตย ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตามแนวเขาทางทิศตะวันตกของพื้นที่ และอ่างเก็บน้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงแนวเขา
ติดต่อกับพื้นที่ราบ ได้แก่ อ่างเก็บน้าห้วยเชียงลี อ่างเก็บน้าห้วยคล้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ
สถานที่ที่มีการใช้พื้นที่บนแนวเขาหินทราย ซึ่งปรากฏลักษณะภูมิทัศน์ธรรมชาติในสถานที่เหล่านี้ที่มี
ความโดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่ วัดภูตะเภาทอง ซึ่งปรากฏ
ประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างแปลกตาเป็นบริเวณกว้าง สาหรับสถานที่ในชุมชนและพื้นที่ราบที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มทอผ้า
พื้นเมือง
ในการดาเนินการศึกษา ทางคณะผู้ดาเนินการศึกษาได้ดาเนินการในลักษณะความร่วมมือกับ
ชุมชนตาบลกุดหมากไฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ป่าหมากหญ้า ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขาหินทรายที่ล้อมรอบ
บริเวณชุมชนที่ราบของตาบลกุดหมากไฟ ทาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาข้อมูล สารวจภาคสนาม การ
สรุปข้อมูลการศึกษา และการสรุปแนวทางเบื้องต้นในการเตรียมพัฒนาพื้นที่สาหรับการท่องเที่ยวแบบ
มีส่วนร่วมโดยชุมชน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1) การประชุม 3 ฝ่าย และการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในขั้นตอนเริ่มแรกได้กาหนดให้มี
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกาหนดแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ ร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่
คณะผู้ดาเนินการศึกษา ตัวแทนชุมชนในตาบลกุดหมากไฟ และตัวแทนสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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6 (อุดรธานี) ในรูปแบบของการประสานข้อมูลและให้คาปรึกษา กาหนดข้อตกลงและแนวทางทาง
ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ จากนั้นจึงดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดาเนินการ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานชุมชนและพื้นที่ ได้จากเทศบาลตาบล
กุดหมากไฟ และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 และข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ ได้จากการจัดทาโดย
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการสารวจและการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2) การสารวจทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ ความหมายของทรัพยากรท้องถิ่นในที่นี้
หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนชุมชน ทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน พื้นที่การเกษตร กลุ่มอาชีพใน
รูปแบบต่างๆ การสารวจแผนผังชุมชน กลุ่มความร่วมมือภาคชุมชน เป็นต้น โดยแนวทางการสารวจ
มุ่งเน้นเพื่อศึกษาศักยภาพของสถานที่นั้น และความเชื่อมโยงทางพื้นที่และบริบทในชุมชนที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและลักษณะกายภาพของชุมชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3) การสรุปข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลและสารวจ จากขั้นตอนการศึกษาและจัดทา
ข้อมูลพื้นฐาน การสารวจทรัพยากรท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปข้อมูลที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว การสรุปข้อมูลนั้นอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม 3 ฝ่าย คือ คณะ
ผู้ดาเนินการศึกษา ตัวแทนชุมชนในตาบลกุดหมากไฟ ตัวแทนสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 โดยต้อง
มีการบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านข้อมูล บุคลากร ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่จะทาให้เกิดตระหนักคิด
กันได้อย่างรอบด้าน (2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ซึ่งคานึงถึงด้านมิติทางด้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน ประเด็นที่ต้องการพัฒนาได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ชุมชน
แผนผังชุมชน สาธารณูปโภค ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่จะประสานกันนาไปสู่
การพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ (3) การส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของชุมชน เป็นฐาน
ความคิดสาคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะเน้นการพึ่งพาอาศัย ใช้และ
เรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นในมิติต่างๆ ตลอดจนการเน้นถึงการใช้ชุมชนเป็นผู้ ดาเนินการหลั ก รักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ลดการพึ่งพิงจากองค์กรภายนอกซึ่งอาจ
ทาให้ชุมชนสูญเสียอัตลักษณ์ ผลประโยชน์ และขาดโอกาสในการเป็นผู้ร่วมพัฒนา
4) การจัดทาข้อมูลและแนวทางสาหรับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลังจากได้
ทาการสรุปข้อมูลแล้วจึงดาเนินการจัดทาแนวทางสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
ดาเนินการโดยคณะผู้ดาเนินการศึกษา โดยมีการให้ความเห็นร่วมกันกับตัวแทนชุมชน และสานัก
จัดการป่าไม้ กาหนดเป็นตารางแสดงทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาลตลอดทั้งปี และแผนที่ชุมชน
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ผลการดาเนินการ
1. ผลการส ารวจและศึ กษาพื้ นที่ ต าบลกุ ดหมากไฟ ในประเด็ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการส ารวจพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟ
จานวน 15 แห่ง โดยแบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 5 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ 2 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ 5 แห่ง ซึ่ง
กระจายอยู่โดยทั่วพื้นที่ ทั้งในส่วนที่เป็นที่ราบและแนวเขา จากนั้นคณะผู้ดาเนินการศึกษาได้ทาการ
สรุปเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทั้ง 15 แห่ง โดยให้เป็นไปตามแนวทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งต้องมีการจัดการโดยชุมชน เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเป็นหลัก จึงสรุปเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 8 แห่ง (ภาพที่ 1) แบ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 1 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชน 3 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ
2 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ 2 แห่ง
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางที่นาเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นถนนคอนกรีตและ
ลาดยางทั้งหมด และมีระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยจากทั้งหมด 8 แห่ง มี 2
แหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางขึ้นไปบนแนวเขาได้แก่ วัดภูตะเภาทอง และน้าตกหินตั้ง นอกจากนี้อยู่ใน
เขตพื้นที่ราบทั้งหมด โดยศูนย์กลางของตาบลจะอยู่ที่บ้านหนองแวงพัฒนา (หมู่ 9) เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของที่ทาการเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตาบลกุดหมากไฟ มีสาธารณูปโภคที่
ครบถ้วนที่สุดในตาบลและมีผังชุมชนที่เป็นระเบียบ มีการจัดการสาธารณูปโภคโดยเทศบาลฯ ร้านค้า
ปลีกชุมชนขนาดใหญ่ ตู้เอทีเอ็ม สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นได้โดยสะดวกผ่าน
โครงข่ายถนน

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 1 ทรัพยากรสาหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ศกึ ษา
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2. การประเมินและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟในระดับเบื้องต้น สาหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาเป็นท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนตาบลกุดหมากไฟเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจในบริบทเชิงพื้นที่ 3 ประการ ที่สามารถ
นาไปสู่การดาเนินการเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนี้
2.1) ด้านกายภาพ เป็นชุมชนที่ถูกล้อมด้วยแนวเขาหินทราย ทาให้มีภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม แปลกตา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เชิงวิถีชุมชน วัฒนธรรม ระหว่างพื้นที่ป่าบนแนว
เขากับชุมชนในพื้นที่ราบ ซึ่งไม่ได้ตัดขาดออกจากกัน เช่น วัดภูตะเภาทอง (ภาพที่ 2 ก.) ซึ่งตั้งอยู่บน
แนวเขาหินทราย มีประติมากรรมหินทรายธรรมชาติตั้งอยู่ในบริเวณวัด มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่
พยายามเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับศาสนาเข้าด้วยกันอย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการมีความร่วมมือที่ดี
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่จัดการพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่ เช่น น้าตกหินตั้ง (ภาพที่ 2 ข.) ซึ่งน้าตกตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า แต่การเข้าถึงพื้นที่มีการผ่อนปรนสาหรับนักท่องเที่ยวและชุมชน
โดยเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนได้ช่วยดาเนิ นการในการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว ในภาพรวมการดาเนินการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่มีอุปสรรคในด้านการสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวที่อาจมีความคาบเกี่ยวกับ
พื้นที่ของทางราชการ

ก.
ข.
ภาพที่ 2 ประติมากรรมหินทรายในเขตวัดภูตะเภาทองและน้าตกหินตั้ง

2.2) ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าห้วยหลวง ลาน้าสาย
สาคัญของจังหวัดอุดรธานี สามารถใช้เป็นจุดเด่น จุดนาทางสาหรับประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ได้ในหลากมิติ อาทิ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้าลาธารสาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สามารถพบพืช

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พรรณและสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจได้และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นทั้งแหล่งฟอก
อากาศและแหล่งอาหารที่สาคัญของชุมชนในทุกฤดูกาล
3) ด้านอาชีพ ด้วยเป็นชุมชนที่มีการทาการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชสวน นาข้าว
พืชไร่ สวนผลไม้ ตลอดจนการทาปศุสัตว์กระแสใหม่เช่น การเลี้ยงควายแบบประณีต การปศุสัตว์แบบ
ไร้สารพิษ และโครงการการเกษตรในพระราชดาริ (โคกล่าม แสงอร่าม) ทาให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางเกษตรได้ ตลอดจนการเป็นแหล่งวัตถุดิบสาหรับการต่อยอดในการแปรรูปจากทรัพยากรใน
ท้องถิ่น สาหรับการประเมินด้านศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จาแนกแนวทางการ
ประเมินไว้เป็น 3 มิติ มีรายละเอียดดังนี้
1) มิติด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว
และแหล่ งเรี ยนรู้ในพื้นที่ชุมชนกุดหมากไฟมีความหลากหลาย เนื่องด้วยมีทรัพยากรในท้องถิ่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในหลายด้าน โดยเฉพาะลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพ ซึ่งเป็นผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับแหล่ งท่องเที่ยวและแหล่ งเรี ยนรู้หลายแห่ ง ยกตัวอย่างเช่น วัดภูตะเภาทองที่มี
ความสัมพันธ์กับทั้งมิติด้านศาสนา ชุมชน และภูมิทัศน์กายภาพ หรือการมีอ่างเก็บน้าตามแนวเชิงเขา
เป็นจานวนมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้มีแหล่งน้าสาหรับการทาการเกษตรได้แทบตลอดทั้งปี ในส่วน
ของแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตาบลกุดหมากไฟมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่นาเอาวัตถุดิบเฉพาะของชุมชนมา
ยกระดับตนเองให้ดีขึ้น และเนื่องด้วยความห่างไกลจากเขตเมืองและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มี
กลุ่มอาชีพทั้งประเภทการเกษตร ปศุสัตว์และหัตถกรรม ซึ่งสามารถนามาต่อยอดสู่กระบวนการแปรรูป
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้
2) มิติด้านชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในตาบลกุดหมากไฟนั้น
มีทั้งชุมชนเมืองขนาดเล็กและชุมชนชนบท ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นประชากรในชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ทรัพยากรในท้องถิ่น มีข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่ประการหนึ่งในมิติด้านชุมชน
คือ หมู่บ้านในตาบลนั้นอยู่ในพื้นที่ราบเดียวกัน โดยอาศัยลาน้าสาขาที่ไหลลงมาจากแนวเขา ป่าหมาก
หญ้า อันเป็นลาน้าสาขาของลาน้าห้วยหลวงด้วยกันทั้งหมด การเดินทางไปมาหากันระหว่างชุมชน
เป็นไปได้โดยสะดวก และที่โดดเด่นที่สุดอีกประการได้แก่วิถีการเกษตร ทั้งคนเก่าคนแก่ในพื้นที่ และ
คนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางการทาการเกษตรวิถีใหม่ แต่ทั้งหมดได้อาศัยฐานทางทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งใน
ด้านนี้สามารถนามาพัฒนาต่อยอดสาหรับการทาอุตสาหกรรมการแปรรูปจากทรัพยากรในท้องถิ่นได้
เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง กล้วย และทาเมนูอาหารจากข้าวอินทรีย์ในท้องถิ่น แต่สาหรับด้าน
ชุมชนกับวัฒนธรรมนั้นยังอาจไม่มีความโดดเด่นเทียบเท่า เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมา
[1222]

ไกรวุฒิ ชูวิลัย / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ / คชา เชษฐบุตร

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ไม่ยาวนานมากนัก (ประมาณ 70 ปี) วัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นวิถีของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ ฮีต 12 คอง 14 แต่ไม่ปรากฏจนเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแปลกและแตกต่างจากชุมชนอื่น
3) มิติด้านเวลา (ฤดูกาลในการท่องเที่ยว) ฤดูกาลของชุมชนตาบลกุดหมาก
ไฟ มีผลทั้งในส่วนของมิติของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและด้านชุมชน โดยพบว่าในฤดูร้อนแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติจะขาดศักยภาพเนื่องจากความแห้งแล้ง อาจมีข้อจากัดพื้นที่การทาการเกษตร
ภูมิทัศน์แนวเขาแสดงถึงความแห้งแล้งเนื่องจากเป็นป่าดิบแล้งสลับกับป่าเต็งรัง ไม่ก่อให้เกิดผลบวก
ต่อการท่องเที่ยว ส าหรั บในฤดูฝนศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรจะมีความ
เหมาะสมจากปริมาณน้าที่ดี เหมาะสมต่อกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจมีความเสี่ยงต่อการ
เดินทางและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในบางลักษณะบ้างหากมีปริมาณฝนมาก สาหรับใน
ฤดูหนาวการท่องเที่ยวจะมีความเหมาะสมทั้งในเชิงธรรมชาติและการเกษตร ตลอดจนลั กษณะ
ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนมากนัก เหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรม
กลางแจ้ง การเดินทางเข้าและระหว่างอยู่ในพื้นที่ โดยได้สรุปไว้เป็นตารางกิจกรรมการท่องเที่ยว แยก
ตามฤดูกาล ซึ่งได้ดาเนินการร่วมกันระหว่างนักวิขาการและตัวแทนชาวบ้าน
ตารางที่ 1 ตารางฤดูกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ช่วงฤดูกาล
(เดือน)
ฤดูร้อน
(มี.ค. - พ.ค.)
ฤดูฝน
(มิ.ย. - ก.ย.)

ฤดูหนาว
(ต.ค. - ก.พ.)

ภูมิอากาศ

กิจกรรม/เทศกาล

อากาศร้อนอบอ้าว
ปริมาณฝนน้อย
อากาศอบอ้าว
ความชื้นสูง
ปริมาณฝนมาก

- งานบุญสงกรานต์
- การท่องเทีย่ ววัฒนธรรมในชุมชน
- การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรนิเวศ (และ
วัฒนธรรม)
- เทศกาลอาหารบ้านนา (เห็ดป่า กบ
ปลา ผักสมุนไพร)

อากาศเย็น – หนาว
ความชื้นต่า
ปริมาณฝนน้อยมาก

- การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
- การท่องเทีย่ วภายในและโดยรอบ
ชุมชน (การปั่นจักรยาน ชม
ทัศนียภาพ)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่
- บริเวณชุมชนและพื้นที่
โดยรอบ
- บริเวณชุมชนและพื้นที่
โดยรอบ
- พื้นที่การเกษตรกรรม
- โครงการเกษตรอินทรียใ์ น
พระราชดาริ
- พื้นที่ป่า
- น้าตกหินตั้ง
- จุดชมวิวเนินป่าหมากหญ้า
- วัดภูตะเภาทอง
- บริเวณชุมชนและโดยรอบ
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ในที่นี้ทางคณะผู้ดาเนินการศึกษาและตัวแทนชุมชนได้จัดทาแผนที่ชุมชนและตารางกิจกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประกอบการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาพที่ 2 ก และ ข.) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป

ก.
ข.
ภาพที่ 3 การจัดทาแผนที่ชุมชนและผังกิจกรรมและการท่องเทีย่ วชุมชน

การอภิปรายผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษานี้ ผลการดาเนินการในการสารวจและศึกษาพื้นที่ชุมชนตาบลกุด
หมากไฟพบว่าพื้นที่มีความโดดเด่นทางภูมิทัศน์ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
อันเป็นศักยภาพหนึ่งสาหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง “Integrative Participatory Community-Based Ecotourism
at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand” โดยสามารถจาแนกผลการศึกษาออกเป็นมิติ
ด้านต่างๆ อาทิ มิติทางด้านกายภาพนั้นพื้นที่ตาบลผาตั้ง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีแนวผาหิน
ทรายยาวมากกว่า 30 กิโลเมตร และพื้นที่ริมแม่น้าโขงที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทาให้เกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายนับเป็นฐานทรัพยากรหนึ่งที่จะทาให้ชุมชนนั้นสามารถ
ใช้พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ มิติทางด้านทรัพยากรนั้นพบว่าพื้นที่อาเภอสังคมนั้นเป็น
ฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายเนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่ที่ทาให้ทรัพยากรมีทั้งทรัพยากรการเกษตรและ
ทรัพยากรแร่ธาตุที่พบได้สามพื้นที่ คือ บนภูเขาที่ราบลุ่มแม่น้าและในแม่น้าและมิติทางด้านศักยภาพ
แหล่ งท่ องเที่ ยวและแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ เป็ นผลลั พธ์ ท้ ายสุ ดของศั กยภาพการท่ องเที่ ยวที่ เกิ ดจาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่สาคัญทั้งสองมิติข้างต้นที่ได้กล่าวมา มิติทางด้านกายภาพจะเป็น
ปัจจัยเบื้องต้นที่ทาให้มิติทางด้านทรัพยากรมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลต่อไปยัง
ศั กยภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ อ าเภอสั งคมและเป็ นต้ นแบบที่ ดี และมี ศั กยภาพแก่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้
ในส่วนของผลการดาเนินการศึกษาด้านการประเมินและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ตาบลกุดหมากไฟ
นั้ นพบว่ าชุ มชนต าบลกุ ดหมากไฟ มี ความพร้ อมเชิ งพื้ นที่ ในมิ ติ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการด าเนิ นการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วิถีสังคมการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรม
และด้านนิเวศ การเกษตร แต่ในด้านวิถีสังคมการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมนั้นอาจมีข้อด้ อยอยู่
ประการหนึ่งคือวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชุมชนที่ไม่มีความโดดเด่นมากนักอันเนื่องมาจากเป็นชุมชนที่
อพยพมาจากถิ่นฐานอื่นและไม่ได้มีรากเหง้าทางเผ่าพันธุ์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของการ
ดาเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ นิจิรา คลังสมบัติ ที่ศึกษา
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานี ”
ซึ่งกล่าวถึงความได้เปรียบของการนาเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นต้นทุนสาหรับการท่องเที่ยว โดย
ยกตัวอย่างการคิดประดิษฐ์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่ลาย ‘หอนางอุสา’ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุเพิงหินที่พัก
ตามตานาน ‘อุสา-บารส’ อันเลื่องชื่อมีความสวยงามเป็นที่ประทับใจไปในท้องถิ่นเกิดเอกลักษณ์และ
นวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมการสร้างการมีขีดความสามารถเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการศึกษา
1) พื้ นที่ ต าบลกุ ดหมากไฟมี แหล่ งท่ องเที่ ยวแหล่ งเรี ยนรู้ ชุ มชนที่ เหมาะสมส าหรั บการ
ดาเนินการกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 8 แห่ง และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว/เรียนรู้
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่ราบของตาบลซึ่งเป็นที่ราบผืนเดียวกันหมด มีเพียง 2 แห่งที่อยู่บนเนินเขาซึ่ง
การเข้าถึงมีถนนคอนกรีตถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง โดยศูนย์กลางของตาบลนั้นอยู่ที่ชุมชนบ้าน
หนองแวงพัฒนา (หมู่ 9) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตาบล โดยเป็นที่ตั้งของที่ทาการเทศบาลตาบลกุดหมาก
ไฟ และมีสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดในเขตตาบลกุดหมากไฟ
2) พื้นที่ตาบลกุดหมากไฟมีลักษณะทางพื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในแทบทุกมิติ โดยมีความโดดเด่นของลักษณะทางกายภาพ มีภูมิทัศน์ที่มีความโดดเด่น พื้นที่
ชุมชนตั้งอยู่ในที่ราบผืนเดียวกัน มีการเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้มี
ความสั มพั นธ์ ทั้ งในเชิ งกายภาพ วิ ถี สั งคมท้ องถิ่ นอั นเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตั วของท้ องถิ่ น ได้ แก่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วัดภูตะเภาทอง น้าตกหินตั้ง แหล่งเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น เป็นต้น แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขด้ านฤดูกาลที่มี
ความเหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวในบางฤดูกาลเท่านั้น ได้แก่ ในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูฝนที่มี
ปริมาณฝนไม่มากนัก ในขณะที่ฤดูร้อนมีข้อจากัดด้านสภาพอากาศและลักษณะกายภาพของพื้นที่ไม่
เหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ คือ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภาค 6 (อุดรธานี) และเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณ
ชาวบ้านและตัวแทนชุมชนกุดหมากไฟ ที่ได้ต้อนรับ อานวยความสะดวกด้านที่พักและสิ่งบริ การ
สาหรับการดาเนินการศึกษา และให้ความร่วมมือในกระบวนการศึกษามาโดยตลอด รวมไปถึงตัวแทน
ชุมชนตาบลอูบมุง พื้นที่ข้างเคียงของตาบลกุดหมากไฟ ที่ได้ร่วมมาเป็นเครือข่ายการดาเนินการ ให้
ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการศึกษา และเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
A Participatory Study on Implementing Wet Mountain System at
Thipsukhontharam Temple in Don Salaep Sub - District of Huai Krachao District,
Kanchanaburi Province as a Sustainable Tourist Attraction
เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ1 / Khewika Sukiam and Team

บทคัดย่อ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแส
ลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธารามให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาความยั่งยืนของ
โครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธารามให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษา
โดยวิธีเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการมีส่วนร่วม การศึกษาการจัดการทรัพยากร
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ร่วมศึกษาปัญหา หาสาเหตุและความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน มี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ร่วมกาหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และมีส่วน
ร่วมในการลงทุนและปฏิบัติตาม ตามลาดับ
ภาพรวมเรื่องแนวทางการจัดการทรั พยากรทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด การ
มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ถาวร อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใน
1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
e - mail: khewikasukiam@gmail.com
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทุกสภาพทั้งในสภาพดีตามธรรมชาติและในสภาพที่กาลังมีการใช้ในสภาพที่ทรุดโทรม มีการกาหนดขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีการจัดการองค์ประกอบภายในระบบ
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณและสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติเพื่อให้อยู่
ในสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ และการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับชุมชน เป็นลาดับสุดท้าย
ภาพรวมเรื่องแนวทางการจั ดการทรั พยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, ภูเขาเปียก, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Abstract
This study aimed to: 1) examine community participation in implementing Wet
Mountain System at Thipsukhontharam Temple in Don Salaep Sub-District of Huai
Krachao District, Kanchanaburi Province as a sustainable tourist attraction, 2 ) inspect
tourism resource management, and 3) appraise the sustainability of implementing Wet
Mountain System as a sustainable tourist attraction. Quantitative research methods as
well as questionnaires embodied with three aspects, i.e. participation, resource
management and sustainable tourism were employed for data collection. The findings
found that:
The overall community participation in Wet Mountain System for developing the
temple as a tourist attraction was shown in the highest level. The aspects of problem
study, diagnosing and community requirements were in the highest level, followed by: 1)
creating development models for solving problems and serving community requirements,
2) monitoring and evaluation, 3) establishing directions, working plans, projects or activities,
and 4) investment and practices, respectively.
The overall tourism resource management was indicated as the highest level. The
aspect of enabling natural resources and surroundings as potential resources to produce
sustainable and permanent products was in the highest level, followed by: 1) providing
maintenance and development of natural resources, 2 ) providing capability to limit
[1228]
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tourists in each tourism site, 3) providing management of inside natural and surrounding
systems consistent with the natures’ proportion and volume for natural balance, and 4)
providing capability to limit tourists for preventing forthcoming impacts to the community,
respectively.
The overall sustainable tourism resource management through economic and
surrounding aspects were in the highest level while the social one had the lowest mean.
Keywords: Participation, Wet Mountain, Sustainable Tourism
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บทนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลัง เป็นการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคมและความงามทางสุนทรียภาพโดยที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้
เป็นอย่างดี (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542: 40) โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนได้แก่ ทรัพยากร การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่ง
ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันในการให้ความร่วมมือเพื่อจะทาให้สถานที่ที่มีปัญหาเกิดการพัฒนาไป
ในทางที่ดีและก่อประโยชน์ให้กับทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการในพระราชดาริ จัดทาระบบภูเขาเปียก
วัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกโครงการที่เกิดจาก
การพัฒนาพื้นที่ที่แห้งแล้งและขาดแคลนแหล่งน้า โดยทรงเริ่มพัฒนาการจัดการให้ภูเขากลับมามีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ต้นประดู่ ต้นอบเชย ต้นมะค่าโม ต้นพยูง เป็นต้น
เพื่อเป็นการยึดหน้าดิน ทาให้ดินมีคุณภาพสามารถกักเก็บน้าได้ มีการสร้างอ่างเก็บน้าจานวน 2 บ่อ
และเป็นบ่อที่เกิดจากธรรมชาติอีก 1 บ่อ เพื่อสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการจัดทาระบบภูเขาเปียกและ
นาไปแจกจ่ายให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ จากพื้นที่แห้งแล้งขาดน้าในอดีต
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมจากโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียก พัฒนาจาก
ความแห้งแล้ง ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เกิดความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์
และพืชพรรณของต้นไม้ เป็ นต้ น ทาให้สถานที่เกิดความสวยงาม มีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตร
โลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 32 เมตร สื่อถึงอาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง 32
ประการของมนุษย์บนเนื้อที่กว่า 320 ไร่ และอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ นิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้
ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา ทั้งแก่นและเปลือก เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดสร้างพระพุทธ
เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ไว้ทั้งหมด อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุ ทธศาสนา ก่ อก าเนิ ด การเผยแผ่ และพั ฒนาการด้ านการสื บทอด
พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (จีรวรรณ พัฒนลักษณ์, 27 กันยายน 2560: สัมภาษณ์)
ในปี 2559 เป็นปีแรกที่ได้เปิดให้เข้าชมพุทธยานพระพุทธเมตตาประชาไทยและนิทรรศการ
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม และยังมีพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน จึงทา
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก อีก
ทั้งสถานที่ภายในมีความสวยงามทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในปี 2560 จานวนนักท่องเที่ยว
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ลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้คณะผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่วมและรูปแบบการ
พัฒนาที่ดินสู่การเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาความยั่ งยื นของโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุ คนธารามให้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตหลั กการในการจั ดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการจัดการทรัพยากร
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย โดยแบ่งเป็นทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
2.1 กลุ่มตัวอย่างการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อยู่อาศัย
อยู่ในตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการดาเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560
ถึง เดือนเมษายน 2561
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้านประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ภูมิลาเนา
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา 6. ระดับรายได้

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable)
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด (ที่มา: คณะผู้วิจัย)

วิธีการดาเนินการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการวิเคราะห์สถิติข้อมูล แบบสอบถามในส่วนที่ 1 คือ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ถามในด้านเพศ อายุ ภูมิลาเนา อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หาความถี่ (Frequency)
ในการหาข้อมูล และสรุปผล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทา
ระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยลักษณะคาถามจะสร้างจากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แบบสอบถามในส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการทรัพยากรในโครงการ
จัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอย่ างยั่ งยื น โดยลั ก ษณะคาถามจะสร้างจากแนวคิดและทฤษฎี การจัดการ
ทรัพยากร ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโครงการฯ ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอย่ างยั่ งยื น ในส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะที่ มี ต่ อ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียก วัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นปลายเปิด
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน

ร้อยละ

รวม

177
233
400

44.33
55.80
100

24
92
81
91
99
13
400

6.00
23.00
20.30
22.80
24.80
3.30
100

360
16
17
7
400

90.00
4.00
4.30
1.80
100

73
54
141
45
62
12
13
400

18.30
13.50
35.30
11.30
15.50
3.00
3.30
100

90
121
151
38
400

22.50
30.30
37.80
9.50
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
ภูมิลาเนา
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกรรม
อื่นๆ
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
รายการ
ระดับรายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
รวม
สถานะ
นักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่โครงการ
คนในพื้นที่อาเภอห้วยกระเจา
รวม

จานวน

ร้อยละ

42
71
80
112
95
400

10.50
17.80
20.00
28.00
23.80
100

244
21
135
400

61.00
5.30
33.80
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สามารถแยก
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายการดังนี้ เป็นเพศหญิงจานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80
และเพศชาย จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มากที่สุด จานวน 99 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.80 รองลงมา อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 อายุระหว่าง
41 - 50 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.30 อายุต่ากว่า 21 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.30 เป็นลาดับสุดท้าย
จ าแนกตามภู มิ ล าเนา พบว่ า ภาคกลาง มากที่ สุ ด จ านวน 360 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 90
รองลงมา ภาคตะวันออก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ภาคเหนือ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และ
ภาคใต้ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 เป็นลาดับสุดท้าย
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า รั บจ้ างทั่วไป มากที่สุ ด จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 นักเรียน/นักศึกษา จานวน 62
คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่ วนตั ว จ านวน 45 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.30 อื่ นๆ จ านวน 13 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.30 และ
เกษตรกรรม จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 เป็นลาดับสุดท้าย
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จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ
37.80 รองลงมา มัธยมศึกษา 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ต่ากว่ามัธยมศึกษา จานวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 เป็นลาดับสุดท้าย
จาแนกตามระดับรายได้ พบว่า 15,001 - 20,000 บาท มากที่สุด จานวน 112 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 28 รองลงมา 20,000 บาทขึ้ นไป จ านวน 94 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.50 รายได้ 10,001 15,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 15,001 - 10,000 บาท จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
17.80 และต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 เป็นลาดับสุดท้าย
จ าแนกตามสถานะ พบว่ า นั กท่ องเที่ ยว มากที่ สุ ด จ านวน 244 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61
รองลงมา คนในพื้นที่อาเภอห้วยกระเจา จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และเจ้าหน้าที่โครงการ
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 2 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
1. ร่วมศึกษาปัญหา หาสาเหตุและความต้องการของชุมชน
2. สร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
3. ร่วมกาหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4. มีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติตาม
5. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
รวม

Mean

S.D.

แปลผล

4.32
4.07

.78
.69

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก

3.96
3.62
3.98
3.99

.77
.87
.82
.79

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 2 ภาพรวมเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 สามารถแยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ร่วมศึกษาปัญหา
หาสาเหตุและความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เป็นลาดับแรก
รองลงมา คือ สร้ างรู ปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ลาดับต่อมา มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ร่วม
กาหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ มีส่วนร่วมในการลงทุน
และปฏิบัติตาม มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.62 เป็นลาดับสุดท้าย

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตารางที่ 3 แนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
แนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1. มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
2. การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน
3. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพ
ที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ถาวร
4. มีการจัดการองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณ และสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามธรรมชาติเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ
5. มีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพทัง้ ในสภาพดีตามธรรมชาติ
และในสภาพที่กาลังมีการใช้ในสภาพที่ทรุดโทรม
รวม

Mean S.D.
4.49 .73

แปลผล
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.43

.71

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.56

.66

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.46

.67

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.54

.66

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.50

.69

เห็นด้วยมากที่สุด

จากตารางที่ 3 ภาพรวมเรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 สามารถแยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ การมุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ถาวร อยู่ในระดับมากที่สุดมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 เป็นลาดับแรก รองลงมาคือ มีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติในทุกสภาพทั้งในสภาพดีตามธรรมชาติและในสภาพที่กาลังมีการใช้ในสภาพที่ทรุดโทรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ลาดับต่อมา มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 มีการจัดการองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมให้
มีปริมาณและสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลทางธรรมชาติมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันผลกระทบ
ที่จะเกิดกับชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.43 เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4 แสดงผลรวมแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

Mean
4.39
4.32
4.39
4.37

S.D.
.62
.61
.68
.64

แปลผล
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากที่สุด

จากตารางที่ 4 ภาพรวมเรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และแนวทางการ
จัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.32 เป็นลาดับ
สุดท้าย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การมี
ส่วนร่วมศึกษาปัญหา หาสาเหตุและความต้องการของชุมชนมีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ
ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมศึกษา
ปัญหา หาสาเหตุและความต้องการของชุมชน มากเหมือนกัน และสอดคล้องกับ นภัค วัฒนคุณ (2555)
จากแนวคิ ดและทฤษฎี การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน โดยไพโรจน์ สุ ขสั มฤทธิ์ (2541: 241) ให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะเข้าไป
ทาการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่การให้ความร่วมมือ หาสาเหตุ การวางแผน และการลงมือปฏิบัติ ในทาง
ตรงกันข้าม จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติตาม มีค่าน้อยที่สุด มีความ
แตกต่างกับการศึกษาของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) เรื่องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่พื้นที่มีมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรมป่าไม้ กรมชลประทาน และภาคเอกชน คอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการลงทุน ทาให้ชุมชนไม่
ต้องมีส่วนร่วมในการลงทุนในพื้นที่
จากการศึ กษาแนวทางการจั ดการทรั พยากรทางการท่ องเที่ ยว พบว่ า การมุ่ งหวั งให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ถาวร มีค่ามาก
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่สุด มีความแตกต่างกับการศึกษาของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) เรื่องการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากด้านการมีส่วนร่วมมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การ
ขยายถนน การพัฒนาเส้นทาง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ได้แก่ การตัดต้นไม้ ในทาง
ตรงกันข้าม จากการศึกษาพบว่า การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน มีค่าน้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุรัฐพงศ์ หมันใจดี (2556)
เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตาบลควน
โพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ค่า การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน มากเหมือนกัน สอดคล้องกับ สุถี เสริฐศรี (2557) พื้นที่มีการ
กาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว มีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปปลูกป่า
เพื่อลดการรบกวนระบบนิเวศบนภูเขาเปียก แต่ละพื้นที่ในบริเวณองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตร
โลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์มีผู้ดูแลดังนี้ 1) บริเวณองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาร
ราฐอนุสรณ์ มีการจ้างหน่วยเอกชนเป็ นผู้ดูแล 2) บริเวณภูเขาเปียก กรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลทั้งหมด
รวมถึงกิจกรรมในการปลูกป่าด้วย 3) บริเวณอ่างเก็บน้า กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบน้า
ทั้งหมด
จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ
พบว่า การท่องเที่ยวทาให้ เกิดอาชีพ เช่น ขายของที่ระลึ ก สิ นค้า OTOP มีค่ามากที่สุ ด มีความ
สอดคล้ องกั บการศึ กษาของ ชั ยชาญ ถาวรเวช (2559) เรื่ อง โครงการศิ ลปากรพั ฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่2 จากแนวคิดและทฤษฎีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559: 1) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน ทาให้เกิดอาชีพ
โดยในพื้นที่มีการจ้างงานจากคนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนนาผลผลิต
ทางการเกษตรมาจาหน่ายบริเวณหมู่บ้านชาวนาในพื้นที่ของโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นทาให้เกิด
รายได้ต่อชุมชน ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษาพบว่า ชุมชนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค มีค่าน้อยที่สุด เนื่องจาก รายได้ที่ชุมชนได้รับจากการจาหน่ายสินค้า
มีความแตกต่างกับรายได้ของมูลนิ ธิ ได้แก่ การเข้าชมนิทรรศการอนุสรณ์แห่ งการตื่นรู้ การเช่า
รถจักรยานและรถรางพาชมสถานที่ภายในโครงการ
จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านสังคม พบว่า
ความตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
มีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) เรื่อง
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เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนมีส่วนร่วม
ในประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม เช่ น การท าบุ ญ ตั ก บาตร และร่ ว มท ากิ จกรรมในวั น ส าคั ญทาง
พระพุทธศาสนา ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยขจัดปัญหาความ
แตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท มีค่าน้อยที่สุด ในปัจจุบันคนเมืองไม่นิยมท่องเที่ยวชุมชนที่ห่างไกล
เพราะการเดินทางที่ลาบาก ไม่สะดวกสบาย มีสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอหรือไม่ทันสมัย
จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม
พบว่า สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ แสงสรรค์ ภูมิ
สถาน และคณะ (2559) เรื่องการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
วังน้าเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้องกับ สุรัฐพงศ์ หมันใจดี (2556) เรื่อง
ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์เขาพญาบังสาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตาบลควนโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล การท่องเที่ยวที่ดีคือการไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว โดยโครงการมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกป่าคนละต้น ซึ่งทา
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและตระหนักที่จะไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงถึงต้นไม้ที่ตนได้
ปลูกไว้ ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษาพบว่า กิจกรรมของนักท่องเที่ยวจานวนมากทาให้เกิดปริมาณ
ของเสีย ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะ มีค่าน้อยที่สุด ในโครงการมีถังขยะคอยบริการ
ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของความสะอาดอยู่ตลอดเวลา
จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสิ่งแวดล้อมมีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ สุถี เสริฐศรี (2557) เรื่องการศึกษาแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และสงสรรค์
ภูมิสถาน และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นทีป่ า่
สงวนแห่งชาติป่าวังน้าเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา จากแนวคิดและทฤษฎีแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย (2559: 1) โดยการท่ องเที่ ยวที่ ให้ ความส าคั ญต่ อการเสมอภาคระหว่างด้าน
เศรษฐกิจโดยการกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมทั้งแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว ด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยการตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และสังคม
โดยการเคารพสังคมปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีขจัดปัญหาความ
แตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ด้านสังคม มีค่าน้อยที่สุด มีความแตกต่างกับ การศึกษาของ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพื้นที่ทา
วิจัยต้องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก เพราะปัญหาของพื้นที่คือ
ความแห้งแล้ง และยังมีมูลนิธิรองรับในการดูแล มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขายของในพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อมมีองค์กรของรัฐคือกรมป่าไม้เข้ามาดูแลในการปลูกป่า
บนภูเขาเปียกและดูแลรักษา ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนาสู่สังคม จึงทาให้การพัฒนา
ด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาเส้นทาง การพัฒนาสาธารณูปโภค มาเป็นอันดับรอง
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ผลการตอบ
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.40 อายุเฉลี่ย
51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 มีภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 90 มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 35.30 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีระดับรายได้อยู่ที่
15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 แนวทาง
พบว่า นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาหาสาเหตุและความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
จากการศึ กษาแนวทางการจั ดการทรั พยากรทางการท่ องเที่ ยวทั้ ง 5 แนวทาง พบว่ า
นักท่องเที่ยวมุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่าง
ยั่งยืนถาวรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยจากการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจทั้ง 5 แนวทาง พบว่า การท่องเที่ยวทาให้เกิดอาชีพ เช่น ขายของที่ระลึก สินค้า OTOP เห็น
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ด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 จากการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนด้านสังคมทั้ง 5 แนวทาง พบว่า ความตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และจาก
การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 แนวทาง พบว่า การเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกป่าบนภูเขาเปียก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่าสามารถนาตัวแปรคือการจัดการทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ไปใช้ได้กับพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
2. จากการวิจัยทาให้พบว่าสามารถทาให้สถานที่ไร้ประโยชน์เมื่อปรับแต่งพื้นที่แล้วกลายเป็น
แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งพุ ทธศาสน์ เชิ งวั ฒนธรรมและเชิ งนิ เวศน์ มี การสร้ างจุ ดสนใจขึ้ นมา เช่ น
มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ สร้าง
โดยโลหะสาริด และยังมีระบบการจัดการน้าที่ดีซึ่งสามารถนาไปใช้ได้กับระบบการจัดการภูเขาเปียกได้
อีกด้วย เมื่อได้เกิดการพัฒนาแล้วนั้นก็จะทาให้พื้นที่เจริญขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
3. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาทางด้านของการมีส่วนร่วมของชุมชนและความ
ยั่งยืน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องของส่วนผสมทางการตลาด (4’Ps) เนื่องจากพื้นที่นี้ยัง
ขาดการใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
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รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
System and Process Management for Driving Cultural Tourism
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

จตุพล ดวงจิตร1 / Jatupon Dongjit

บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวรวมถึง
รู ปแบบและกระบวนการ บริ หารต่ อการขั บเคลื่ อนการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมในเขต อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เป็ น หลั กและการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่ อสนั บสนุ นข้ อมู ล เชิ งคุ ณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยามีความพร้อมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม โบราณสถาน
การเดินทางมีความสะดวกเนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้พอสมควร แต่ช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ยังไม่
เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการดาเนินการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานที่และวัฒนธรรมที่มีความ
พร้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การบริหาร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
e - mail: dongjit@hotmail.com
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1243]

รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Abstract
This research aimed to examine readiness of tourism resources including system
and management processes for driving cultural tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya
District of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Qualitative research methods were majorly
employed in this research in which quantitative research methods were also applied to
support the qualitative data. Results indicated that Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
had readiness of cultural values, archeological sites, and convenient routes due to near
distance from Bangkok. It also had facilities to support tourists. However, the province was
still deficient in supporting a large number of tourists on festival days or long holidays.
The province had not yet demonstrated tourism management concretely despite the fact
that the province had tourism sites and cultures ready for tourism management.
Keywords: Cultural Tourism, Management, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
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บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวมาก
ประเทศหนึ่ง เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและอารยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
รูปแบบวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นผลให้นักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยให้ความ
สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
การท่องเที่ยวมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนและรายได้ โดยในปี
2556 มีรายได้กว่า 1.20 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ในปี 2557 มีรายได้ลดลงเหลือ 1.17
ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2558) ซึ่งความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทยมีรากฐานมาจากการมีทรัพยากรพื้นฐาน (Basic
Resources) ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีในบริบทของสั งคมไทย
ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
วิถีชีวิตที่ดารงอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็น
วัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมและพิธีการ รวมไปถึงการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ภาษาพูด และการประกอบอาชีพที่ส่วนหนึ่งแสดงถึงความสามารถ
ในเชิงช่างสร้างงานฝีมือที่งดงาม คือหนึ่งในทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของประเทศ แต่ เดิม
การท่องเที่ยวในบ้านเราเป็นเพียงการเดินทางไปในที่ต่างๆ เพื่อชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สวยงาม เป็น
การพั กผ่ อนหย่ อนใจเท่ านั้ น แต่ ปั จจุ บั นทิ ศทางการท่ องเที่ ยวเริ่มมี การเปลี่ ยนแปลงไปเป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี และหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งการท่องเที่ยว
ประเภทนี้เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา เป็ นจั งหวัดที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีเก่า ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีของ
ไทย โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ตั้งแต่ พ.ศ.1893 และมีพระมหากษัตริย์สืบเนื่องต่อ
กันรวมทั้งสิ้น 33 พระองค์ จนกระทั่งเสียกรุงให้แก่พม่า ในปี พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา 417 ปี (จตุพล
ดวงจิตร; อ้างอิงจาก วรรณกาญน์ เอกฉันท์, 2549) ในช่วงเวลาแห่งการดารงฐานะความเป็นราชธานี
ไทย พระนครศรีอยุธยาจัดได้ว่าเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สิ่งที่
ยืนยันได้คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งของชาติไทย และต่างชาติ ตลอดจนร่องรอยหลักฐานทางด้าน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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โบราณสถานประเภทวังและวัดเป็นจานวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรือง
รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจการค้า การทูต การศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ รักษาและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เอง ทาให้องค์การ
ศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และวั ฒนธรรมแห่ งชาติ แห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) มี มติ ให้ ขึ้ นทะเบี ยน
นครประวั ติ ศาสตร์ พระนครศรี อยุ ธ ยาไว้ ในบั ญชี มรดกโลกเมื่ อวั นที่ 13 ธั นวาคม พ.ศ.2534
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุฯ, 2542)
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามา
ศึ กษาหาความรู้ ทางประวั ติศาสตร์ และวั ฒนธรรม ศึ กษาเรื่ องราวทางประวั ติ ศาสตร์อั นเป็นผล
เกี่ยวเนื่ องกับวัฒนธรรม ศิลปะทุกแขนง ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หั ตถกรรม
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนมรดกทางประวัติศาสตร์ ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ประกอบ
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าสายใหญ่ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ แม่น้าป่าสัก ไหลผ่านทางทิศตะวันออก และแม่น้าลพบุรี
(ปัจจุบันเป็นคลองเมือง) ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ แม่น้า 3 สายนี้ ไหลมาบรรจบกันโอบล้อมรอบ
พื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ตัวเมืองจึงมีลักษณะเป็นเกาะ ดังจะเห็นได้จากบ้านเรือนปลูกเรียง
รายหนาแน่น ตามสองข้างฝั่งแม่น้า แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ามายาวนานเหมาะ
ต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนได้เป็นอย่างดี
ด้วยคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏชัดในเขตพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เอื้อ
ต่อการท่องเที่ยวอันจะนาไปสู่การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทาให้คุณภาพชีวิตของคน
ในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ผู้ วิจั ยจึ งทาการศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนาผลการศึกษาไปสู่การพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จตุพล ดวงจิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ทบทวนวรรณกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เริ่มได้รับความสนใจเป็นพิเศษ และ
กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมค่อนข้างมาก เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมักสนใจและต้องการเข้าใจวัฒนธรรมผ่านการชม หรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
ซึ่งหมายรวมถึง ศิลปะทุกแขนง ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนมรดกทางประวัติศาสตร์ และความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานความสนใจ
ดั้งเดิมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไว้ ดังนี้
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2556) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การศึกษาหา
ความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่า
เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม
องค์ความรู้ และการให้ คุณค่าของสั งคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้ อม อย่าง
ธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง
เศรษฐกิจ สั งคม หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในขณะที่ พลอยศรี โปราณานนท์ (2554) ได้ให้
ความหมายว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการมีความรู้
หรือมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทนี้
จะอยู่ในรูปแบบที่ได้รับความรู้หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็
มีความเพลิดเพลินรวมอยู่ด้วย เช่น การมีประสบการณ์ด้านอาหาร ดนตรี การละเล่น การเต้นราที่เป็น
วัฒนธรรมแหล่ งท่องเที่ยวที่ไปเยื อน เป็ นต้น ” ส่ วน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540) อธิบายว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทาง
ท่ องเที่ ยว เป็ นการท่ องเที่ยวที่เน้ นการพั ฒนาด้านภูมิ ปั ญญา สร้ างสรรค์ เคารพต่ อสิ่ งแวดล้ อม
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คนหรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเอง อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ใน
โลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้”
จากการศึกษาความหมายของการท่ องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น อาทิ ประเพณีขนบธรรมเนียม ตลอดจนสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่แสดงซึ่ง
วัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าสามารถแสดงออกให้เห็นถึงสภาพ
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ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้เสนอองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านแหล่ งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจอยู่ 10 ประการ
1.1 ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น
1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
1.3 งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง
รวมทั้งซากปรักหักพัง
1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก
1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา
1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ
1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา
1.8 วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การทาอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร
1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆ
1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการนามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
2. องค์ ป ระกอบด้ านกระบวนการศึ ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ นการท่ องเที่ ย วที่ มี
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่ง ท่องเที่ยว
ทางวั ฒนธรรม เพื่ อปลู กจิ ตส านึ กที่ ถู กต้ องในการอนุ รั กษ์ สภาพแวดล้ อมให้ แก่ ผู้ เกี่ ยวข้ องกั บ
การท่องเที่ยว
3. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทน
ในกาไรสู่ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้ง
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
พึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
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5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหรือจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
6. องค์ประกอบด้านการสร้ างจิตส านึกแก่ผู้ เกี่ยวข้อ งกับการท่องเที่ยวเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ต้องคานึงถึงการปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการ
ให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ว่า การ
ท่ องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรมจะต้ องเป็ นการท่ องเที่ ยวในลั กษณะที่ให้ ความส าคั ญกั บประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการคงไว้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันคนในชุมชนต้องได้มีส่วน
ร่วมและได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยวด้วย
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเอาไว้ว่า การพัฒนาควรเป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศวิทยาที่
มีอยู่เดิม ให้คงอยู่หรือดีขึ้น โดยเป็นการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์จากการท่ องเที่ยว
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกส่วน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5
ฝ่าย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชุมชน
ท้องถิ่นในแหล่ งท่องเที่ยว กลุ่ มเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ให้
ลักษณะสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 ประการคือ
1. เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทั้งแหล่ งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
2. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
3. เป็นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสัมผัส เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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5. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ ให้ ประโยชน์ ต่ อชุ มชนท้ องถิ่ น และคื นประโยชน์กลั บสู่
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรที่มี
อยู่ เดิ ม โดยการพั ฒนาในทุ กๆ ด้ าน อย่ างรอบคอบระมั ดระวั ง ทั้ งในเรื่ องของเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบกับมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้
นักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดี ได้เข้าใจคุณค่าอันสูงส่งของวัฒนธรรมนั้น จะเป็นสิ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้มีคุณภาพของการพัฒนาเกิดขึ้น
วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักและใช้วิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอน
ในการดาเนินงานและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะทาการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1. ลักษณะทางกายภาพ
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
4. ระบบการบริการพื้นฐาน
5. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล มีวิธีการ ดังต่อไปนี้
5.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) เพื่อการศึกษาถึง
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่ การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
ทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์เอกสารต่างๆ
5.2 การวิ จั ยภาคสนาม (field Research) เป็ นการศึ กษาและรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ทาการศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหาร
ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีกระบวนการ ดังนี้
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5.2.1 ทาการประสานสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับประชาชน
ในเขตพื้นที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขอความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2.2 สารวจข้อมูลการดาเนินงาน การขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ขาดหาย และแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ศึกษา โดยทาการสัมภาษณ์
ตัวแทน ประชากร ได้แก่ นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนศาสนา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ในเขต
พื้นที่อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2.4 สรุ ปผลจากขั้ นที่ 1 และขั้ นที่ 2 น าเสนอให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบตัวแทนของบพื้นที่ที่ทาการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข รูปแบบและแนวทางการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2.5 สรุปผลโครงการโดยหัวหน้าโครงการเขียนรายงานการวิจัย
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า
1. ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
จากการศึ กษาพฤติ กรรมและปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจมาท่ องเที่ ยว ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ช่วงอายุที่เดินทางมามากที่สุด คือ ช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพส่วนใหญ่โสด การศึกษาอยู่
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีไล่เลี่ยกัน เพราะส่วนใหญ่ คือนักเรียน/นักศึกษา จึงยังไม่ได้
ทางานรายได้จึงอยู่ระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัว
ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ วัตถุประสงค์เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและการทัศนศึกษา และมาทาธุระส่วนตัว ตามลาดับ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ถามว่านักท่องเที่ยวตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะสถานที่ท่องเที่ยวมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
การเดินทางมีความสะดวก อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักทั้งในด้านโบราณสถาน มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และได้รับรองเป็นมรดกโลกด้วย
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวพอใจในเรื่อง
ของความปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ จุด
พัก ฯลฯ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ไม่มีการค้างคืน
แต่ยังมีบางส่วนให้ความเห็นว่า บางช่วงเวลาไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ที่มี
จานวนนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจมา
เที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะสถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นทั้งในด้านสถาปัตยกรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นอย่างมาก อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังมีความสวยงาม บรรยากาศดีอีกด้วย
ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีความสาคัญในทางพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ วิถี
ชีวิตวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของคนในชุมชน และวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนมีความโดดเด่น
มีคุณค่าเหมาะสมที่จะเข้ามาเรียนรู้เป็นลาดับรองลงมา ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านการโฆษณาโทรทัศน์
วิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้มากที่สุด รองลงมาเป็ นการแนะนาจากบุคคลที่
เคยมาท่ องเที่ ยว การประชาสั มพั นธ์ จากจากการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) และการ
ประชาสัมพันธ์จากตัวแทนจาหน่าย หรือ บริษทั ทัวร์ ตามลาดับ
สาหรับความเห็นของ นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยมากกว่าชาวต่างชาติ และการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว พบว่า สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นมรดกโลก
การเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็น
แบบครอบครัว หรือมาแบบหมู่คณะ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับนักท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันยังมีเพียงพอ แต่ในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอ เพราะ
การขยายตัวของการท่องเที่ยวมีต่อเนื่องทุกปี แต่จะมีที่เป็นปัญหาอยู่บ้าง คือ เรื่องของการจราจรที่จะ
มีติดขัดบ้าง หรือแม้แต่ที่จอดรถ หากเป็นช่วงวันหยุดยาว จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปกติ
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ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า หากเป็นทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยามีอย่างเหลือเฟือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความโดดเด่น
ของสถาปัตยกรรม โบราณสถาน บรรยากาศดีร่มรื่น แต่อาจจะมีอยู่บ้างที่มีการถูกรุกล้า โดยประชาชน
ซึ่ งส่ งผลต่ อภูมิ ทั ศน์ ในพื้ นที่ นั้ นๆ ซึ่ งในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ ยนซึ่ งก็ ต้ องรอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พบว่า สาหรับพระนครศรีอยุธยาโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่อง
ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่อาจจะยังไม่มีการ
หยิบยกเรื่องนี้มาทาให้โดดเด่นมากขึ้นเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจึงเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ
มากกว่าการเที่ยวหลายวัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้าน
ด้ านการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว พบว่ า ส าหรั บเรื่ องการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว
หน่วยงานต่างๆ มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวอยู่แล้วอีกทั้งยังมีการบอกต่อๆ กันจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยว แต่ที่ยังขาด คือ การ
ประชาสั มพั นธ์หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบบูรณาการ การพัฒนาเส้นทาง การ
ท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกัน หรือการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมแบบเต็มรูปแบบ เพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเที่ยวแบบเรียนรู้มากกว่าไปเช้าเย็นกลับ
โดยสรุ ป ในเรื่ อ งของความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือว่ามีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสถานที่
ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการทุนเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากหน่วยงาน
ต่างๆ ยังดาเนินการแบบต่างคนต่างทา และยังพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. รูปแบบและกระบวนกำรบริหำรต่อกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นั้นไม่มีและ/หรือยังไม่เป็นรูปธรรม จากข้อมูลและจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ มาท่องเที่ยวแบบครอบครัวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่วน
ใหญ่ นิ ยมเดินทางโดยรถยนต์ ส่ วนตั ว และสถานที่ ท่ องเที่ ยวในเขตจั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา ที่
นักท่องเที่ยวหรือคนโดยทั่วไปรู้จักจะเป็นโบราณสถานเป็นส่วนใหญ่ มีความสนใจด้านวัฒนธรรมและมี
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความรู้ด้านวัฒนธรรมแต่ไม่ลึกซึ้ง การท่องเที่ยวยังไม่พบว่ามีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม หรือ
การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงสามารถสรุปได้
ว่าในเรื่ องของรูปแบบและกระบวนการในการบริ หารจัดการ ต่อการขับเคลื่ อนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ
นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ อานวยการส านั กศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ให้ - ข้อมูลว่ า
หน่วยงานภาคราชการ ได้ให้ความสาคัญในการวางแผนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง
ภายใต้อานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่ แต่ยังไม่พบการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจาสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 59) ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยั งขาดการบู รณาการร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งหมายความว่ า ในพื้ นที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ยังไม่พบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อจากัด ดังนี้
1. การทับซ้อนเชิงพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทาให้การบริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะ
โบราณสถาน ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
2. จากปัญหาข้อแรกส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดความเสื่อมโทรม
3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันแบบ
บูรณาการ กล่าวคือ การดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นแบบต่างคนต่างทาเป็นส่วนใหญ่
ภาพสะท้อนจากการศึกษา คือ การจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการ
บริหารโดยบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมจาก
การสัมภาษณ์ (วิชชุกร นาคธน, สัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็นว่า “จากข้อจากัดทางการเมืองระดับท้องถิน่
การทับซ้อนของเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดการ” ส่วนผู้อานวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อิสระพงษ์ แทนศิริ, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้น
ทุกๆ ปี แต่เป็นห่วงในเรื่องของการบริหารจัดการและการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจาก ททท. ไม่ใช่
ผู้มีอานาจในการบริหารจัดการ” ในขณะที่ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏอยุธยา ได้ให้ความเห็นสอดคล้ องกันว่า “ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการจัดการ
ท่องเที่ยวไว้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีข้อจากัดหลายๆ ส่วนด้วยกัน จึงยากที่จะพูดและไม่รู้ว่าจะมี
ทางในการพัฒนาได้หรือไม่”
จากมุมมองของนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ไม่แพ้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานอื่น แต่
ยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่พบหน่วยงานภายในจังหวัด ที่มีการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแบบธรรมดาหรือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมยังไม่ปรากฏรูปแบบการบริหารจัดการเลย
สรุป ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการต่อการขับเคลื่อน การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรที่พร้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมแต่ยังขาดการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นจริงอย่างเป็นระบบ และหน่วยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดยังไม่มีการบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างจริงจัง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นเหมือนตั วกลางในการขอความร่วมมือเพื่อการบูรณาการ
อย่างจริงจัง ดังที่ผู้วิจัยได้นาเสนอแล้วว่า การจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
ข้อจากัดอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปข้อจากัดการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้ดังนี้
1. ข้อจากัดด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จากการสารวจและการสัมภาษณ์จะมี
ปัญหาในเรื่องของถนนที่ไม่มีทางเท้าสาหรับคนเดิน และท่อระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้ทันเวลา
เกิดฝนตกหนักรวมถึงปัญหาด้านการจราจรภายในบริเวณเกาะเมือง โดยเฉพาะวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยว
จานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งรถของนักท่องเที่ยว และรถรับจ้างทั่วไป รวมถึงปัญหา
ที่จอดรถบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เพียงพอ
2. ข้อจากัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากการสารวจและการสัมภาษณ์จะมี
ปัญหาในเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากร
แฝงจานวนมาก โดยเฉพาะคนที่เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรม นักท่องเที่ยวจานวนมากที่เข้ามา
ท่องเที่ยว รวมทั้งบ้านเรือนที่พักอาศัย และบางแห่งเปิดเป็นโรงแรม บ้านพักสาหรับนักท่องเที่ยวจึงทา
ให้เกิดปัญหาขยะเป็นจานวนมาก ประกอบกับพื้นที่ในการฝังกลบขยะของเทศบาลมีจานวนไม่เพียงพอ
ยิ่งการท่องเที่ยวขยายตัวมากเท่าไร ปัญหาในเรื่องขยะก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อีกปัญหา คือ ปัญหา
น้าเสียเนื่องจากในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมแม่น้าจึงมักระบายน้าที่ยังไม่ได้รับการบาบัดลงสู่แม่น้าจึงทาให้เกิดปัญหาน้าเน่า
เสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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3. ข้อจากัดด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและค่าครองชีพ
สูงขึ้นทาให้รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลมีอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน จึงทาให้ประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลต่อการ
เข้ามามีส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวที่น้อยลง
เนื่องจากประชาชนต้องคิดถึงปากท้องของตนเองและครอบครัวก่อน
4. ข้อจากัดด้านการพัฒนาสังคม เนื่องจากภายในเขตเทศบาลนอกจากประชาชน ที่มี
บ้ านเรื อนอาศั ยอยู่ เดิ มแล้ วยั งมี นั กท่ องเที่ ยวและผู้ ใช้ แรงงานแฝงอยู่ เป็ นจ านวนมาก อี กทั้ งยั งมี
นักท่องเที่ยวขาจรที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลจานวนมาก จึงอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของ
สุขภาพอนามัยที่อาจจะเป็นโรคติดต่อที่ติดมากับนักท่องเที่ยว หรือโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่
หรือปัญหาด้านด้านปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่อาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่อ
ความเดือดร้อนให้ทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ข้อจากัดด้านการเมืองและการบริหาร ในเขตเทศบาลมีชุมชนอาศัยอยู่หลายชุมชน แต่ขาด
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาภายในเขตเทศบาลที่เกิดขึ้น และขาดการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรั บนั กท่องเที่ยวเพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องทามาหากิน ฉะนั้ น ปัญหา
บางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ที่ประสบปัญหาจริงๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนโยบำย
1. หน่ วยงานภาครั ฐระดับกระทรวงควรทบทวนแผนพัฒนาการท่ องเที่ยว เพื่อประเมิ น
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และมอบนโยบายหรือแนว
ทางแก้ไขให้แต่ละพื้นที่/ส่วนงานรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
2. ภาครัฐควรวางรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกส่วนงาน รวมถึงภาคประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น
3. ควรใช้การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อศึกษาศักยภาพ
ในด้านความพร้อมต่างๆ และพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติ
1. การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่ ควรมีการดูแล ฟื้นฟูโบราณสถานให้เกิดความ
เป็นระเบียบและสวยงาม จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างภายนอกที่บังภูมิทัศน์ อาทิ ตึก อาคาร ร้านค้าต่างๆ
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จตุพล ดวงจิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ให้เหมาะสมกับภูมิสถาปัตย์หรือโบราณสถานในเขตพื้นที่ เพื่อให้ เกิดความสวยงามมากขึ้น ดูแลจัด
ระเบียบที่จอดรถ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
2. การจัดการขยะและน้าเสีย จัดหาหน่วยงานที่รับผิดชอบรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อดูแลปรั บปรุ งโบราณสถานให้ เกิดความเป็นระเบียบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก จัดทาร้านค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เพิ่มจุดพักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น และมีหน่วยงานรับผิดชอบสิ่งอานวยความ
สะดวกของสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งไม่มี
ความชัดเจนในด้านการบริหาร จึงทาให้ ในบางพื้นที่สิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะขาดผู้รับผิดชอบ
และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายต่างๆ เป็นต้น
4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่ดูแล
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เช่น มีตารวจท่องเที่ยวบริการประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ อาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น
5. สร้ างความร่ วมมื อระหว่ างหน่ วยงาน ควรมี การจั ดท าแผนการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว
เชิงบูรณาการโดยจัดรูปแบบการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเป็น
ส่วนใหญ่
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน ส านั กงานคณะกรรมการศึ กษา (สกอ.) สนั บสนุ นงบประมาณในการวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ประจา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายประทีป
เพ็งตะโก ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อานวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลในการจัดทาวิจัยนี้ และขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการดาเนินการจัดทาวิจัยนี้จนสาเร็จเป็นอย่างดี
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รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ
อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
Management Guidelines for Ban Pong Neep Community Based Lifestyle
and Cultural Tourism, Phu Kradueng District, Loei Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทของ
พื้นที่บ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประชากรเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครู
ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชาวบ้านบ้านพอง
หนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จานวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การประชุม
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นเครื่องมือ และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ประกอบ
ภาพถ่าย ผลการศึกษาพบว่า 1) บ้านพองหนีบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ลักษณะโดยภาพรวมของพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอภูกระดึง ห่างจาก
อาเภอภูกระดึงประมาณ 35 กิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านมีจานวน 2,500 ไร่ สาหรับวิสัยทัศน์ของ
หมู่บ้านคือ “หมู่บ้านสามัคคี” ส่วนคาขวัญ “พองหนีบแหล่งธรรมชาติมีลาดใหญ่ ชมแก่งหิน ถิ่น
กาเนิดต้นน้าพอง” ชาวบ้านในชุมชนเห็นว่าบ้านพองหนีบสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมได้ผ่านการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเช่น ใบเสมาสมัยทวารวดี น้าตกตาดใหญ่ และความเป็น
พื้นที่ต้นแม่น้าพองที่ไหลลงไปสู่ปลายทางที่เขื่อนอุบลรัตน์ 2) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมบ้านพองหนีบนั้น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการ 1) จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
1
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3
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เกี่ยวกับการเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว 2) การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพื้นที่ของหมู่บ้าน ทรัพยากร
การท่องเที่ยว กลุ่มที่พัก กลุ่มอาหาร กลุ่มมัคคุเทศก์ผู้สื่อสารความหมายของชุมชน กลุ่มการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว โดยรวมให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดาเนินการและการจัดการ 3) มี
การเตรียมการบุคลากรด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบต่างๆ 4) มี
การจัดการและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน
คาสาคัญ: การจัดการท่องเที่ยวชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม,
บ้านพองหนีบ, กิจกรรมการท่องเที่ยว

Abstract
This qualitative research aimed to 1) study Ban Pong Neep context and area; it is
located in Phu Kradueng District, Loei Province 2) study Ban Pong Neep Community Based
Lifestyle and Cultural Tourism Management Guidelines. Participants were purposive
sampled from 35 Ban Pong Neep villagers. They were the heads of the village, teachers,
local philosophers, and the leader of Community Based Tourism Management Group.
The data collecting techniques in this study comprised of (1) meetings (2) group
discussions (3) interviews and (4) observation. The data was then analyzed by using
descriptive analysis. The results from the study were revealed to be as follows: 1) Ban
Pong Neep is located at Moo 5, Sri Suan Sub-District, Phu Kradueng District, Loei Province.
The overall geography is similar to the basin pan area with 2500 rai and it is located about
35 kilometers west of Phu Kradueng District. Ban Pong Neep Vision is to be unity village
with the village motto of “Greatest Lad Yai nature resources, see the rapids (Kaeng Hin),
and is the origin of Nam Phong River.” The villagers suggested that they were willing to
manage Community Based Lifestyle and Cultural Tourism with many interesting tourist
attractions in the village such as Dvaravati Sema or slab marker stones (boundary stones),
and Tad Yai Waterfall. The Ban Pong Neep area is also dedicated as the origin of the Mae
Nam Phong River; the river then flows down to the Ubolrat Dam. 2) The way to manage
Ban Pong Neep Community Based Lifestyle and Cultural Tourism, the community and its
[1260]
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stakeholders need to 1) understand and acknowledge on Community Based Lifestyle and
Cultural Tourism with clear concepts 2) develop the village area and the urban landscape
including tourist attractions and consult its stakeholders to include accommodations,
restaurants, local guides, and tourism management groups or agencies to be ready and
gain more knowledge and skills to perform and manage tourism services 3) prepare
various media and public relations staff to inform tourists about Ban Pong Neep
Community Based Lifestyle and Cultural Tourism and 4) create a network to manage
and co-ordinate related agencies and organizations in order to promote and support Ban
Pong Neep Community Based Tourism.
Keywords: Community Based Tourism Management,
Community Based Lifestyle and Cultural Tourism, Ban Pong Neep,
Tourist Activities
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บทนา
การท่องเที่ยวชุมชน หมายถึง การเดินทางออกไปจากบ้านหรือที่พักเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อความสนุกสนาน เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการทัศนศึกษาและเพื่อการสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้
ส่งผลทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคนในชุมชน ธุรกิจ และการบริการในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์เชิงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2560: 23 41) โดยชุมชนส่วนใหญ่มักจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักที่มีอัตลักษณ์มาจัดการให้เกิดความงาม
เพื่อการนาเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางเข้ามา เช่น ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นผลรวม
ของการประกอบสร้างของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ รูปแบบการดาเนินชีวิต ความเชื่อความศรัทธา และ
ศิลปหั ตถกรรม เมื่อกล่ าวถึงคาว่า “ทรั พยากรการท่องเที่ยวชุมชน” จะหมายถึ งแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ ประวั ติ ศาสตร์ และวั ฒนธรรมที่ มี อยู่ ในชุ มชน โดยแหล่ งท่ องเที่ ยวจะท าให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เชิงคุณค่า ได้ความสุขใจที่ได้เข้ามาสัมผัสความงดงาม
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผ่านการท่องเที่ยวภายใน 1 - 2 วัน (ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ, 2560:
98 - 117)
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญคือการมีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว การมีกระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด้านการมีจิตสานึกที่ดีในการให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้นที่
ผลประโยชน์ ด้านรายได้ โดยมุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งมีตัวผู้นาที่เปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม (พิมพ์ลภัส พงศกร
รั งศิลป์ , 2557: 650 - 665) ส่ วนการสร้างกลุ่ มชาวบ้านและผู้ นาในชุมชนเพื่อจัดการท่องเที่ยวนั้น
จะต้องเริ่มต้นจากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ค้นหา วางแผนและดาเนินการ ซึ่ง
กลุ่มชาวบ้านที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลยนั้น ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม ยังไม่ถนัดกับการให้บริการหรือการต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญ
หรือองค์กรเข้าไปจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนและการเตรียม
พื้นที่จึงมีความสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในอนาคต สาหรับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยกลุ่มคนในชุมชน ยังมีลักษณะที่ยังไม่เป็นระบบมากนักทั้งด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
การบริหารจัดการคน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การสืบค้นและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากคนในชุมชนเอง และจากคณะนักวิจัยที่เดินทางเข้าไป
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ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ก็จะทาให้มีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ (ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ,
2560: 118 - 132)
บ้านพองหนีบเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ลักษณะของพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบในลักษณะของรูปหัวใจ จากการศึกษาพบว่า บ้าน
พองหนีบมีการค้นพบใบเสมาที่กรมศิลปากรระบุว่ามีอายุราว 1,500 ปี โดยสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไป
ยั งพื้นที่อาเภอศรี เทพ จั งหวัดเพชรบู รณ์ ที่มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้าตกตาดใหญ่ น้าตกตาดเล็ก วิถีชีวิต
ทางการเกษตรกรรม การปลูกกาแฟ ทั้งวัดศรีชมพูนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านพองหนีบด้วยเช่นกัน ซึ่งเอื้อ
ต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนั้นจุดแข็งของพื้นที่ชุมชน คือมีความเงียบสงบ การเข้าถึงยาก
ผู้คนยังมีความเป็นมิตรและเอื้ออาทรทั้งกับคนในชุมชนและคนนอกชุมชน เช่นเดียวกับกับจุดอ่อนที่
เกิดขึ้น คือ ชุมชนเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งถ้ามี
การเรียนรู้การดาเนินการท่องเที่ยวและการเคยมีประสบการณ์การต้อนรับนักท่องเที่ยวมาก่อน จะทา
ให้เป็นการบริการท่องเที่ยวนั้นมีความความหมายแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะมีการนาเอาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการ นักท่องเที่ยวสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ อีกทัง้ จะทาให้กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มี
การหวงแหนทรัพยากรของตน และทาให้ระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้นและเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป สาหรับการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น คนใน
ชุมชนจะต้องร่วมคิดและร่วมอนุรักษ์และมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้
ต่อไปได้ในระยะยาว และต้องกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งต้องสร้างความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ (ไพฑูรย์ พงษ์ศะบุตร และวิลาสวงษ์ พงษ์ศะบุตร, 2554: 1) ซึ่งการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมมาสู่
การสร้างรายได้และการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง อย่างไรก็ดีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เองท้ายสุดย่อมส่งผลทาให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง คิดเป็นทาเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้
พัฒนา เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม 3)
สิ่งแวดล้อม โดยสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนก็คือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา การสืบสาน
สื บทอด การน าไปใช้ ประโยชน์ ได้ เกิ ดความรั กความภาคภูมิ ในความรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของ และเกิด
กระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกัน (วีระพล ทองมา, 2547: 17 - 22)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้าน
พองหนีบ ถือว่าเป็นแนวคิดเบื้องต้นเพื่อเตรียมการนาไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยที่คนใน
ชุมชนเองก็มีความต้องการ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาพื้นที่บ้านพองหนีบไปสู่พื้นที่การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่บ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย
วิธีดาเนินการศึกษา
1. ประชากรเป้าหมาย คณะผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป้าหมาย จานวน 35 คน ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว
ชาวบ้านบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ของบ้านพองหนีบ ประวัติศาสตร์และความเป็นมา ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การเขียนแผนที่เดินดินและแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
2. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้การประชุม การสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์ การประชุม และการสังเกตเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลส่วนใหญ่โดยใช้เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพจึงใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การนาเสนอข้อมูล คณะผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรมการวิจัยโดยการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ต้อง
พิจารณาควบคู่กัน ซึ่งการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ ทางด้านองค์ความรู้ และการให้
คุณค่าแก่ชุมชน ในขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน แต่การจัดหาแนวทางการ
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จัดการท่องเที่ยวแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องสาคัญเช่นกัน ทั้งนี้
แนวคิ ดหลั กเพื่ อใช้ในการจั ดการท่ องเที่ยวเชิงวิถี ชี วิตและวัฒนธรรมประกอบด้ วย แนวคิ ดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละแนวคิดประกอบด้วยกลยุทธ์
และแนวทางสนับสนุน เพื่อนาไปสู่การการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
1. แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเมื่อปี พ.ศ.2515 และได้ข้อสรุปให้ประเทศ
สมาชิกใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และใส่ใจต่อชุมชน ซึ่งการประชุมครั้งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งในที่ประชุมได้เพิ่มข้อเสนอแนะด้าน
การท่องเที่ยว โดยเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างภายใน
ชุมชน จนเป็ นที่มาของแนวคิดเรื่ องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Theobald, 1994) ซึ่งต่อมากรอบ
แนวคิดนี้ได้ถูกพัฒนาโดย Swarbrooke (1999) ที่เน้นการรักษาสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึง่
นาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไปด้วย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้น
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวซึ่งทาให้เศรษฐกิจงอก
งาม แต่ต้องไม่สร้ างความเสี ยหายต่อทรั พยากรการท่ องเที่ยว และต้องไม่กระทบต่ อคุ ณค่าทาง
วัฒนธรรม รวมไปถึงโครงสร้างทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
นอกจากนี้หลักการพัฒนาที่สาคัญของ Swarbrooke (1999) ยังเน้นการวางแผนและการ
จัดการที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
ยังรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกด้วย ทั้งนี้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดี
นั้น ไม่ควรมองว่ามรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยว เป็นเพียงแค่สินค้าที่นารายได้เข้าสู่ประเทศ
เท่านั้น หากแต่ควรคานึงว่าแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเสมือนมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
จากการศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ Ivanovic (2008) และ Cooper et.
Al (2008) กล่าวว่า วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นรูปแบบการพัฒนาในการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นใหม่ โดยแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีบทบาทสาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ผู้เข้าชม ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมักเน้นการเดินทางที่จะนาไปสู่ประสบการณ์ และได้ทากิจกรรม
ที่มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชุมชน ที่อาจจะพบเห็นได้ยากในชีวิตประจาวัน (Goeldner & Ritchie, 2009)
นอกจากนี้ Ismail (2008) ยังได้เสนอแบบจาลองเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนจะได้รับจากการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่สามารถสนองความต้องการของชุมชนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต ตามที่ Ximba (2009) ได้กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น
ต้องเน้นความเข้าใจในวัฒนธรรม และการมีเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งทางด้าน
ภูมิปัญญา ความงาม และความรู้สึก ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ควบคู่
ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ และร่วมกัน
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม อันดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
2. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จุดเริ่มต้นแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีที่มาจากทวีปยุโรปซึ่งมักเน้นการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นประสบการณ์ และการเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดย Raymond และ Richards ซึ่งเป็นสมาชิกของ
สมาคมเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวและสันทนาการ (ATLAS) ได้ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างเป็นทางการว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของชุมชน โดย
ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรยูเนสโก โดย
มุ่งเน้นการพัฒนา และสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ซึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม และอัต
ลักษณ์ของแต่แต่ละท้องถิ่น ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ (Wurzburger, Aagensen, & Pratt, 2009)
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มี
การปฏิสัมพันธ์ ได้รับความรู้และคุณค่า เกิดความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวในบริบททางวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ มักเน้นการสะท้อนถึงวิถีชีวิต
และการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม จนทาให้สถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ
จากความสาคัญและแนวคิดเบื้องต้น นาไปสู่แนวทางการจัดการเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดกลยุ ทธ์ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และเพื่อสนองตอบสนองความต้องการแก่
นักท่องเที่ยว อันจะนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการ
รักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้คงไว้ โดยยึดตามแบบจาลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ Garrod และ
Fyall (1998) ดังแสดงโดยภาพที่ 1 ดังนี้
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การจัดการแหล่งเรียนรู้

การตลาดและการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

การวางแผน
โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

โครงสร้างองค์กร
และการจัดการ

การดาเนินการ
โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 แบบจาลองการจัดการท่องเที่ยว. ทีม่ า: Garrod และ Fyall (1998)

1. การตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จะเกิดผลและสาเร็จลุล่วงไปได้
นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการ หรือ
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ควรทราบสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจากการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน เช่น
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมักเน้นที่ความรู้ ความประทับใจ หรือ การได้สัมผัสประสบการณ์ เป็นต้น
ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวควรมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ซึ่งความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวจะช่วย
ผลักดันการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยการโฆษณาปากต่อปาก และนักท่องเที่ยงอาจเกิดความ
ประทับใจจนทาให้อยากกลับมาเยือนอีกครั้ง อีกทั้งอาจมีการสร้างตราสินค้าของแหล่งท่องเที่ยว
(Destination Branding) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยังเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญอย่าง
หนึ่ง เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง ล้วนมีความหลากหลาย และ
มีอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
2) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วย
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข่าวสาร และให้ความสนใจในการมาเยี่ยมชม เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
และการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียโดยนาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการดาเนินชีวิตของชุมชนมา
เป็นจุดขาย (Brand Idea) พร้อมการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว (Destination Communication) เพื่อ
สร้างการรับรู้ (Destination Awareness) และร่วมสัมผัสประสบการณ์ จะเกิดเป็นกระบวนการจัดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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2. การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ขั้นตอนการวางแผนโครงการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
กระบวนการดังนี้ คือ
- การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว
- การวางแผนการใช้พื้นที่และการคมนาคมขนส่ง
- การกาหนดศักยภาพรองรับ
- การประเมินผลกระทบของโครงการ
- การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
รวมถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพัฒนาปรั บปรุ ง และความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวว่าจะสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ยังสถานที่แห่งนั้น
หรือไม่ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ณ สถานที่แห่งนั้นเป็นเช่นไร ซึ่งรวมถึง
ภาพรวมด้านความงดงามของสภาพภูมิทัศน์ และวิถีชีวิต ลักษณะเด่น หรืออัตลักษณ์ของชุมชน ความ
เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญทางศาสนา นอกจากนี้ประเด็นของความพร้อมทางด้านความ
สะดวกซึ่งรวมถึงทั้งความสะดวกในการเข้าถึง และสิ่งอานวยความสะดวกล้วนถือเป็นสิ่งสาคัญในการ
วางแผนการใช้พื้นที่ และการกาหนดศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในการกาหนดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น ประเด็นสาคัญคือ ต้องสามารถจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวกเบื้องต้น เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา การกาจัดขยะ ระบบการสื่อสารและคมนาคม ที่จอด
รถ ที่พักค้างคืน ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกที่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงต้องควบคุม
จานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินความสามารถที่จะรองรับได้ และควรมีการประเมินผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว
ประเด็นพื้นฐานที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะนาไปสู่การวางนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่เหมาะสม คือ การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งนี้การสร้างหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในการประเมินผลกระทบอาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย หากแต่ควรมีการประเมินผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ร่ วมกั นจากผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อทุ กภาค (Butler, 1999) โดยหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลกระทบนั้น
แบ่งเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม และผลกระทบ
ต่อการเสริมสร้างลักษณะเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อนาไปสู่การวางแผนนโยบายที่สมดุล
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และเพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนโดย
คานึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ
ส่วนขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรครอบคลุมถึงการฝึกอบรมคนใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลากรในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ และร่วมกันดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ความรู้ และการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ เข้าใจแนวคิด
และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นการวาง
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว
3. โครงสร้างองค์กรและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
การจัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงสร้างองค์กรและการ
จัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จะมุ่งเน้นที่การประสานงานกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาจุดเด่น หรือ อัตลักษณ์ที่จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
ควรมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน หรือแก้ไขปัญหา ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จาเป็นต่อการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
4. หลักการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามข้อเสนอของกรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย (2550) มีด้วยกัน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1) การเร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว
ใหม่ทั้งสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชน เพื่อที่จะรักษา
แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน
2) การเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว
แหล่งมรดก การท่องเที่ยวศิลปะ การท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง การท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท รวมไป
ถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3) การเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก การวางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการ
ของนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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4) การส่งเสริมความเชื่อมโยง ก่อเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น และบุคลากรใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่หลากหลาย
ดังนั้ นแนวทางการจั ดการท่องเที่ยวเชิงวิ ถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนี บ อาเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย จึงต้องคานึงถึงหลากหลายมุมมอง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการปกครอง ตามที่ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ ((ม.ป.ป.):
145) กล่าวว่า หัวใจสาคัญของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน คือ การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะสาเร็จลุล่วงไปได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กร อิสระ และท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอนของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น ยังประกอบด้วยการตลาดที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่นั กท่องเที่ยว การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงการวางแผน การใช้พื้นที่การวางแผนการขนส่ง การประเมินผลกระทบและ
ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการโครงสร้างองค์กร
และการจัดการเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนา รวมไปถึงการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่ อสนั บสนุ นการท่ องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม ควบคู่ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ผลการศึกษา
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลจากการดาเนินการศึกษาตามประเด็นดังนี้
1. บริบทพื้นที่บ้านพองหนีบ
1.1 บริบทของพื้นที่
1.1.1 ความเป็นมาของบ้านพองหนีบ บ้านพองหนีบมีลาน้าสองสายคือห้วยพอง
หนีบและน้าพอง ที่มีต้นน้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงไหลมาบรรจบกัน แต่เดิมหมู่บ้านตั้งอยู่
ณ ปากพองหนีบ ปู่ย่าตายายจึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านตามปากน้าสายนี้ สาหรับชุมชนบ้านพองหนีบใน
เริ่ มแรกนั้น มีเพียงชาวบ้ านเข้ามาในพื้นที่เพื่อการล่าสัตว์ป่าและการเลี้ยงสั ตว์ในพื้นที่ ต่อมาพอ
ชาวบ้านเห็นว่าสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้าและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จานวนมาก จึงได้เข้า
มาตั้งรกรากอยู่เป็นหลักแหล่ง ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ในยุคแรกและยุคต่อมาจึงมีการอพยพมาจาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย และจากบ้านวังกวาง ตาบลวังกวาง อาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัดในพื้นที่อยู่จานวน 2 วัด คือวัดศรีชมพูและวัดป่าบ้านพองหนีบ
1.1.2 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของบ้านพองหนีบ สาหรับบ้านพองหนีบนนั้นตั้งอยู่หมู่
ที่ 5 ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ลักษณะเป็นแอ่งกระทะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อาเภอภูกระดึง ห่างจากอาเภอภูกระดึงประมาณ 35 กิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านมีจานวน 2,500 ไร่
สาหรับวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน คือ “หมู่บ้านสามัคคี” ส่วนคาขวัญนั้นระบุว่า “พองหนีบแหล่งธรรมชาติ
มีลาดใหญ่ ชมแก่ง หินถิ่นกาเนิดต้นนาพอง”
1.2 บริบทเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
1.2.1 วัดป่าบ้านพองหนีบ วัดป่าพองหนีบ ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ตั้งอยู่บนเนินเขา
เป็นถนนเกษตรที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ภายในวัดมีพระสงฆ์ 2 รูป ภายในวัดมี
องค์ประกอบสาคัญคือ เมรุเผาศพ ศาลาการเปรียญ ห้องน้า กุฏิพระสงฆ์ และต้นประดู่ยักษ์ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมที่ชาวบ้านเข้ามาใช้วัดก็เพื่อการทาบุญ การเผาศพ และยังมีกิจกรรม
อื่นๆ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อการสร้างป่าให้เกิดความเขียวขจี โดยการปลูกต้นประดู่ นอกจากนี้ยังมี
เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเผาศพว่า “ที่ผ่านมานันในพิธีกรรมการเผาศพของคนในชุมชนในสมัยก่อน จะมี
การเสี่ยงทายโดยการนาไข่ไปโยนเพื่อที่จะหาพืนที่การเผาศพ หากพืนที่นันเหมาะสมสาหรับการทาการ
ฌาปนกิจ ไข่ที่โยนจะไม่แตก ซึ่งบางรายนันชาวบ้านกว่าจะหาพืนที่ที่เหมาะสมได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนาน โดยมีพราหมณ์ หรือหมอพืนบ้านเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม”
1.2.2. วัดศรีชมพู วัดศรีชมพู ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย ได้รับจานวนพื้นที่วัด 8 ไร่ วัดสร้าง พ.ศ.2478 และยกสถานะวัด เมื่อสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
เป็นวัดเก่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.(พระราชบัญญัติ) คณะสงฆ์ 2505 ที่อยู่วัดศรีชมภู บ้านพองหนีบ ตาบล
ศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 ภายในวัดมี
เสนาสนะ ประกอบด้วย
- ศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน อาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยม พื้ นปูด้วย
กระเบื้องเซรามิก หลังคาโครงไม้มุงด้วยอลูซิงค์ ภายในศาลาการเปรียญประกอบด้วย
- พระพุทธรูปประธานของวัด เป็นพระหล่อโลหะแบบสมัยใหม่ สีทอง ประทับนั่ง
ปางสมาธิ
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- พระสีวลี ใช้เทคนิคการแกะสลักไม้โดยชาวบ้านบ้านพองหนีบที่มีความสามารถ
พระสีวลีทาจากไม้ตะไคร้ แกะสลักในลักษะลอยตัว มีความสูงประมาณ 150 เมตร ติดตั้งอยู่
ใกล้กับใบเสมาหินที่มีการขุดค้นพบ และมีลวดลายที่สมบูรณ์ที่สุด
- ไซดักปลาขนาดใหญ่ นามาประดับตกแต่งในศาลการเปรียญ มีรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นมาเฉพาะ ใช้ไม้ไผ่ในการจักสาน เพื่อสื่อสารและแสดงนัยยะสื่อความหมายถึงการดักเงิน
ดักทอง ซึ่งผู้ที่เข้ามาในวัดก็จะเป็นสิริมงคล จากการได้รับรู้และสัมผัสกับวัตถุทางวัฒนธรรม
ที่เป็นสิริมงคลนี้ด้วยเช่นกัน
- ข้องดักปลาขนาดใหญ่ ที่มีการจักและการสานขึ้นมาเฉพาะเพื่อนามาใช้เป็นวัตถุ
และเครื่องมือที่แสดงออกถึงความเชื่อและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้คนที่เดินทางเข้ามา
ในวัดทั้งการฟังเทศน์ฟังธรรม หรือการทาสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สาหรับ
ลักษณะข้องดักปลาทาจากไม้ไผ่ ใช้เทคนิควิธีการสานให้เกิดเป็นรูปทรง ข้องมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลม ก้นแคบช่องตัวผายออก มีนัยยะสื่อความหมายถึงการเก็บเงินเก็บทอง
- ใบเสมาโบราณ สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี แกะสลักจากหินทรายในลักษณะ
นูนสูง เป็นรูปลายเส้นปราสาทไพรชยนต์ อันเป็นที่สถิตขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
รูปพระเจดีย์ มีความสูง 155 นิ้ว มีการขุดค้นพบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลาบ่ายสองโมง
ค้นพบโดยอาจารย์นาถลาโภ (สุชาติ แตงอุดม) จากการศึกษาพบว่า ก่อนที่จะมีการค้นพบใบ
เสมาสมัยทวารวดีนั้น พระอาจารย์ได้มีการนิมิตเห็นใบเสมา หลังจากนั้นฝนได้ตก และมีส่วน
ใดส่วนหนึ่งของใบเสมาปรากฏขึ้นมาจากพื้นดิน พระอาจารย์และชาวบ้านจึงช่วยกันขุดและ
นามาประดิษฐานไว้ภายในศาลาการเปรียญ
- สวิงขนาดกลาง ตั้งอยู่บนเพดานในศาลาการเปรียญ สร้างรูปทรงขึ้นมาด้วยการใช้
วิธีการถักจากเชือกในลอน ใช้ไม้เป็นกรอบในการทาให้เกิดที่จับในการช้อน มีนัยยะสื่อความ
หมายถึงการช้อนเงินช้อนทอง
1.2.3 พื้นที่ตั้งแสดงกลุ่มใบเสมา ตั้งแสดงใบเสมาอยู่ในวัดอยู่ทางทิศตะวันตกถัด
จากศาลาการเปรียญ สร้างขึ้นมาใหม่บนฐานซีเมนต์ โดยพระคุณเจ้าและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน โดยมี
ใบเสมาที่มีการขุดค้นพบในวัดศรีชมพู นามาประดิษฐานและติดตั้งแบบถาวร ใบเสมาที่มีการติดตั้งไม่
ปรากฏลวดลาย บางใบเสมามีปรากฏร่องรอยของริ้วตามขอบเส้นของใบเสมาด้วย
1.2.4 น้าตกลาดใหญ่ น้าตกลาดใหญ่อยู่ถัดไปจากลาดกกค่าขึ้นมาประมาณ 300
เมตร พิกัดของลาดใหญ่อยู่ที่ 0788399 - 1873929 เดินลัดเลาะตามริมห้วยขึ้นมา จะเจอกับลานหิน
ขนาดใหญ่ซึ่งมีแอ่งน้าตื้นๆ และสายธารเล็กๆ ไหลพาดผ่านลงไปยังลาดกกค่า ที่ตรงนี้คือ ลาดใหญ่
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1.2.5 น้าตกตาดสูง หรือลาดกกก่า เริ่มต้นเดินเท้าจากโรงเรียนบ้านพองหนีบ ไปยัง
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ลย.4 และเดินทางไปตามเส้นทางธรรมชาติทางทิศใต้ประมาณ 2,500 เมตร
โดยการนาทางของเจ้าหน้าที่ เส้นทางจะผ่านป่าทึบ ป่าไผ่ และเส้นทางเลาะริมห้วย จุดหมายที่ทางลาด
ลงลาดกกค่า ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์ก หรือจุดสังเกตหนึ่งของเส้นทางนี้ คือ ต้นมะค่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วย
กล้วยไม้นานาพรรณ และเนื่องจากความชื้นในพื้นที่มีมากจึงทาให้เกิดการเจริญเติบโตของมอสและ
ไลเคนรู ปแบบต่างๆ ซึ่งต้นมะค่าใหญ่จะให้ ความรู้สึ กถึงการมีอยู่และการตั้งตระหง่านในพื้ นที่ ที่
ผสมผสานกับสายธารน้าตกน้อยๆ
1.2.6 ลาน้าพอง แม่น้าพอง ต้นกาเนิดเกิดจากน้าตกขุนพองบนภูกระดึง จังหวัด
เลย ไหล่ผ่านจากทาง ตะวันตกมาทางตะวันออกเข้าเขต จังหวัดขอนแก่น บริเวณผานกเค้า ทิวเขา
ภูเปือย เขตติดต่อระหว่างอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กับอาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไหลเข้าอ่าง
เก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ และไหลต่อไปในเขตอาเภอน้าพอง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และไปบรรจบ
กับแม่น้าชีที่บ้านหนองแสง ตาบลโพนงาม อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวประมาณ
125 กิโลเมตร ด้วยสภาพพื้นที่บนหลังแปภูกระดึงที่ค่อยๆ ลาดเอียง จึงเป็นต้นกาเนิดของน้าพองที่ไหล
ผ่านมาตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและบ้านพองหนีบ ซึ่งคนในท้องถิ่นมีชื่อเรียกตามสภาพ
ภูมิประเทศของลาน้าพอง น้าพองที่ไหลพาดผ่านบ้านพองหนีบจะเป็นลาดหินสลับกับวังน้า มีตะไคร่
น้าขึ้นในช่วงน้าตื้น ตลอดสาย มีสัตว์น้าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าน้อยใหญ่อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น หอย
หอม (ก้นตัด) อีแงด อีง้าว กบหมื่น อีปุ่ม ปูหิน ปูราชินี ปลาผั่น และปลากั้ง
1.2.7 ตาดวังแข้ ตาดวังแข้ มีเรื่องเล่าว่า “มีตาดอยู่ท้ายวัง แต่ก่อนมีจระเข้เยอะ
ก่อนจะมีหมู่บ้านตังขึนมา” พิกัดของตาดวังแข้อยู่ที่ 0785990 - 1872333 เริ่มต้นเดินทางจากโรงเรียน
บ้านพองหนีบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางการเกษตรโดย
พาหนะรถอีแต๊ก หรือรถยนต์ เส้นทางค่อนข้างขรุขระและลาดชัน สองข้างทางจะเป็นพื้นที่เพาะปลูก
ผลผลิตทางการเกษตรกรรม ภายในพื้นที่มีน้าตกธรรมชาติที่มีต้นไม้ล้อมล้อมมีป่าไม้ที่สวยงาม
1.2.8 บ้านปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรมการจักสาน อยู่จากวัดศรีชมพูประมาณ
500 เมตร ลักษณะเป็นเรือนกลุ่มที่ชาวบ้านจะสร้างแคร่ไว้ใต้บ้านเพื่อการพักผ่อนและใช้เก็บเครื่องมือ
ทางการเกษตรกรรม ด้านล่างมุมทางทิศตะวันตกเป็นใต้ถุนแต่มีการกั้นเป็นพื้นที่ห้องมีผู้สูงอายุที่เป็น
ปราชญ์ด้านการจักสานนั่งจักสานอยู่ด้านหน้าตรงประตู โดยมีวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจักสาน เช่น
มีด กรรไกร ตอกและเครื่องจักสานที่สานเรียบแล้วอยู่ข้างกาย
1.2.9 บ้านปราชญ์ชาวบ้านด้านนวดแผนโบราณและสมุนไพรท้องถิ่น มีการสืบ
ทอดมาจากปู่พรมมา ปู่แพทย์สิง ปู่สุนทร และ ยายทองหัน มีนางทองหัน คามา เป็นผู้ผลิตยารักษาโรค
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ตับ โรคไต โรคนิ่ว โรคข้อขัดยอก โรคริดสีดวง โรคมดลูก โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง สาหรับยาแก้โรค
หมาดขาวนั้นมีคุณลักษณะเป็นยาต้มแก้โรคผู้หญิงเป็นหมาดขาวเกิดจากปีกมดลูกอักเสบหรือคอมดลูก
อักเสบ ส่วนยาสมุนไพรรักษาโรคตับ เช่น ตับอักเสบ ตับใหญ่บวมแข็ง ท้องบวม ท้องแข็ง ตัวเหลือง ตา
เหลือง หรือโรคสังคะลีดีซ่าน (ดี) เหนื่อยฟกช้าบวมตามเท้า เป็นลมจุกแน่นหน้าอก หาวเอี้ยม ปวดหัว
ตามัว เมื่อใช้ยานี้ต้มดื่มแล้วอาการต่างๆ จะทุเลาเบาบางลง
1.2.10 จุดชมวิว เป็นจุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยประธานกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว พื้นที่มี
ลักษณะเป็นเนินสูง ด้านบนเป็นลานโล่งมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลตามแนวความสูง มีการ
สร้างเก้าอี้นั่งพักผ่อน และนาธงชาติไปติดเพื่อให้สามารถมองเห็นและเป็นจุดเช็กอินได้ จุดชมอยู่ติด
ถนนสายหลักที่วิ่งเข้าหมู่บ้าน การเข้าถึงพื้นที่จุดชมวิวนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขับรถโฟร์วิลขึ้นไปกาง
เต็นท์พักแรม หรือขึ้นไปชมทิวทัศน์และถ่ายภาพได้
1.2.11 ไร่ กาแฟและการผลิ ตกาแฟของภู ไก่ ฟ้ า ปั จจุ บั นภู ไก่ ฟ้ ากาแฟก าลั ง
ดาเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยทางกลุ่มจะมีการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ให้ปลูกและ
ดูแลกาแฟ และมีการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านไปเป็นวัตถุดิบสาหรับการจาหน่ายให้เป็นสินค้าชุมชน
และสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ภูไก่ฟ้ากาแฟเริ่มต้นมาจากครูบุษกร พงษ์นาม ได้นากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
มาปลูกที่สวนภูขี้ไก่ ราวปี พ.ศ.2556 ใช้วิธีการปลูกที่ปลอดสารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก การจากัด
หญ้าและวัชพืช จุดเด่นของการปลูกกาแฟ คือ ปลูกแวดล้อมภูเขาสูงและมีความเย็นตลอดทั้งปี
1.2.12 เรื่องราวและเรื่องเล่าท้องถิ่นบ้านพองหนีบ พบว่า มีทั้งเรื่องเล่าเก่าและ
เรื่องเล่าใหม่ที่เป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบด้วย เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีบัง
บด เรื่องเล่าเกี่ยวกับการขุดค้นพบใบเสมา โดยพระคุณเจ้าเป็นผู้นิมิตเห็นในฝัน และเมื่อวันที่ฝนตกลง
มาในพื้นที่ของวัดศรีชมพู บ้านพองหนีบ ก็ปรากฏให้เห็นใบเสมาโบราณปรากฏขึ้นมาบนผืนดินจานวน
มาก ส่วนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเห็นพญานาคในพิธีกรรรมการวางศิลาฤกษ์อุโบสถนั้น จากการพูดคุยกับ
ชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีกรรมจะเห็นปรากฏการณ์ของท้องฟ้าปิด ในช่วงประกอบพิธีกรรม
นั้นชาวบ้านจะใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือในการถ่ายพิธีกรรม ซึ่งเมื่อก่อนถ่ายภาพนั้นจะไม่มีปรากฏ
ให้เห็น แต่เมื่อเปิดดูหลังถ่าย จึงได้เห็นปรากฏการณ์ร่องรอยของพญานาคขนาดใหญ่และยาว พาดผ่าน
ไปตามแนวด้านล่างของภาพถ่าย
1.3 บริบทเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเริ่มต้น
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านพองหนีบนั้น เริ่มต้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ราวปี 2558 โดย
การจัดบ้านเพื่อการต้อนรับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เดินทางเข้ามาทากิจกรรม
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การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จานวน 3 วัน และกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันใช้บ้านมาเป็นที่พัก
ให้กับนักศึกษากว่า 100 คน และมีแม่บ้านในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทาการประกอบอาหาร
ให้แก่กลุ่มนักศึกษา ซึ่งกลุ่มนักศึกษาก็ได้มีการโพสต์ภาพการเข้ามาทากิจกรรม รวมถึงสภาพหมู่บ้าน
และแหล่ งน้ าธรรมชาติ ส่ งผลท าให้ มี การสอบถามถึ งการเข้ าถึ งพื้ นที่ และหลั งจากนั้ นก็ ได้ มี
นักท่องเที่ยวทาการติดต่อไปยังเจ้าของบ้านที่มีเคยมีการจัดเตรียมที่พักให้นักศึกษาเหล่านั้น เพื่อที่ตน
จะได้ขอเข้าพักและเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์เชิงคุณค่าในพื้นที่ของชุมชนบ้าง
หลังจากนั้นราวปี พ.ศ.2559 - 2560 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างเครือค่ายความร่วมมือ
เพื่อใช้หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สาหรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พร้อมกับมีการระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของหมู่บ้าน และจุดที่จะต้องมีการพัฒนา รวมถึงการเข้าไปจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนบ้านพองหนีบด้วยการพาเข้าไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านผาหวาย เพื่อการนามาเป็นต้นแบบตัวอย่างการดาเนินการในอนาคต และมีการ
จัดกิจกรรมการทบทวนเรื่องราวของชุมชนผ่านการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบ้านพอง
หนี บ พร้ อมกับการจัดกิจกรรมการสืบค้นทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
นักเรียนบ้านพองหนีบ โดยมีครูอาจารย์ในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ และการพาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับการนามาทาเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน อพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เข้าไปร่วมใน
การศึกษาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพอง
หนีบ พร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสารับอาหารประเภทต่างๆ ที่มาจากรากเหง้าของ
ชุมชนจานวน 5 สารับ พร้อมอาหารคาวหวานในแต่ละมื้อ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ด้านที่พัก ทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การดูแลรักษาความสะอาดของที่พัก เครื่องเรือน ห้องน้า
การปู ที่นอนและการทาความสะอาดหมอนอันเป็นปัจจั ยส าคัญส าหรับการเตรี ยมความพร้อมแก่
เจ้าของบ้าน และชุมชนการท่องเที่ยว
2. การวิเคราะห์พื้นที่สาหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านพองหนีบ
2.1 การวิเคราะห์ SWOT
2.1.1 จุดแข็ง พบว่า
- มีน้าตกลาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แหล่งน้า สัตว์ป่าทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

- ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านพองหนีบ จะมีเรื่องราวหลายประเภทมาหล่อ
หลอมรวมกันเช่นเรื่องมีการค้นพบใบเสมาโบราณ เรื่องการเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทาให้มี
นายพรานเข้ามาล่าสัตว์และเห็นว่ามีความเอื้อต่อการอยู่อาศัยจึงเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
- อั ตลั กษณ์ ของผู้ คนในบ้ านพองหนี บที่ มี ความเอื้ ออาทรและมี ความ
ซื่อสัตย์ รวมถึงมีความจริงใจทั้งจากคนในชุมชนเองและคนนอกชุมชน
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติและอาหาร ทั้งอีปุ่ม ปูแป้ง ปูหิน หอยหอม
และอีลอก ทาให้มีการนามาใช้นามาเป็นวัสดุในการปรุงและแปรรูปอาหารบริโภคในครัวเรือน
- การอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะที่เป็นรูปหัวใจโดยบ้านพองหนีบอยู่ตรงช่วง
รอยต่อของกลางหัวใจ
- เส้นทางการเดินทางเข้าถึงยากและมีความท้าทายตลอดเส้นทาง ผสมผสาน
ร่วมกับการมีทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ป่าชุมชน ป่าสงวน แปลงนา สวนยาง ป่าอ้อย สวน
กาแฟทีส่ วยงาม
2.2.2 จุดอ่อน พบว่า
- เป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาก่อน
- ยังไม่มีผู้นาพา และร่วมพัฒนาการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดอัต
ลักษณ์ (Identity) และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีความชอบในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน
- ขาดงบประมาณและเงินทุนเริ่มต้นในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
- ขาดแกนนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน การจัดการ
ท่องเที่ยว และการใช้สื่ อเทคโนโลยี ในการประชาสั มพั นธ์ แหล่ งท่องเที่ยวในพื้นที่ บ้านพองหนี บ
2.2.3 อุปสรรค พบว่า - ไม่มี
2.2.4 โอกาส พบว่า
- หน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมเดิน
ทางเข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรม และการให้มีโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่
- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนรูว้ ิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเข้ามา
ช่วยพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาอาคาร และแหล่งเรียนรู้ชุมชน
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัย
2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จากการประชุมระดมความคิดเห็น พบว่า
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ณศิริ ศิริพิมา / ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

- เส้นทางการเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านมีความยากลาบาก แต่สามารถสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์เชิงคุณค่าได้
- มี การจั ดกิ จกรรมการพู ดคุ ยระหว่ างคนหลากหลายวั ยเกี่ ยวกั บการ
ท่องเที่ยว
- ชุมชนมีการเตรียมประธานกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีการพา
ไปศึกษาดูงานจากบ้านผาหวาย อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย ที่มีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็จ
- มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น น้าตกตาดใหญ่ วัดศรีชมพูที่มี
การขุดค้นพบใบเสมาจานวนมาก บ้านปราชญ์ชาวบ้านที่ทาเครื่องจักสาน
- การมีบุคลากรที่ต้องการและกระตือรือร้นจะพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็น
ชุมชนการท่องเที่ยว จึงมีการตั้งกลุ่มทาอาหารและการตั้งกลุ่มที่พักและโฮมสเตย์
- มี การวางระบบการบริ หารจั ดการชุ มชนการท่ องเที่ ยวเบื้ องต้ นโดย
หน่วยงานพัฒนาพื้นที่พิเศษร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น อพท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จากการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอก พบว่า
- กระแสการท่องเที่ยวโลกที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเน้นการเรียนรู้
ความเรียบง่าย และความทรงคุณค่าของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่งบ้านพองหนีบสามารถที่
จะตอบโจทย์การจัดการท่องเที่ยวได้
- อพท.และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริม
ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
- สถาบันการศึกษาภายนอกอย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาใช้พื้นที่
ในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ซึ่งภาพถ่ายและกิจกรรมที่นักศึกษาเหล่านั้นทาก็จะช่วยประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชนได้
- อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐานเข้ามา
สนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับ อพท.และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพองหนีบ
จากการประชุ มระดมความคิ ดเห็ นที่ จะส่ งผลต่ อการจั ดการท่ องเที่ ยวเชิ งวิ ถี ชี วิ ตและ
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่า
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมี
การจัดกิจกรรมการเตรียมตัวของคนในชุมชนเพื่อการเข้าสู่พื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชน
3.2 ต้องมีการระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมองค์ประกอบการท่องเที่ยว เช่น สิ่ง
อานวยความสะดวก ความปลอดภัย อาหารและที่พัก และจัดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
3.2 ต้องมีการเตรียมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้นับตั้งแต่กระบวนการค้นหาข้อมูล การ
สรุปและการนาเสนอประวัติความเป็นมา ภาพและรวมถึงรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเหล่านั้น
3.3 ต้องมีการจัดเตรียมที่พักและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานของการท่องเที่ยว
ชุมชน เพื่อที่จะนาไปสู่การขอมาตรฐานการเป็นที่พักและโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานการรองรับ
3.4 หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น การจั ด การท่ อ งเที่ ย วควรมี ก ารจั ด กา ร
ประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านการทาวิดีโอ แผ่นพับ ป้าย โฆษณา และนามบัตรให้กับชุมชน
3.5 ต้องมีการร่วมกันทาความสะอาดหมู่บ้านให้เกิดความสะอาด รวมทั้งมีการปลูก
ต้นไม้ดอกไม้ และจัดการหน้าบ้านให้เกิดความงดงามเอื้อต่อการเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
3.6 ต้องมีการพัฒนาพื้นที่หลักที่ต้องการนาเสนอขายด้วยการร่วมกันค้นหาและ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่และเมื่อทาการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาให้นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาเรียนรู้
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เช่น พื้นที่ทีมีการขุดค้นพบใบเสมาที่มีอายุกว่า 1,500 ปี
3.7 สร้างและเตรียมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมที่เป็นกิจกรรมตามปฏิทิน
ของปี และกิจกรรมที่เป็นไปตามความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่อง
ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาเครื่องจักสาน การพับดอกไม้จากใบเตย การปรุงอาหารจาก
วัสดุทมี่ ีอยู่ในพื้นที่ เช่น ผักหนาม หวาย หอยที่อยู่ในลาน้าพอง
อภิปราย
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. บริบทของพื้นที่การท่องเที่ยวบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จากการศึกษา
พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะจากการเป็นแอ่งกระทะและอยู่แวดล้อมทิวเขา โดย
แอ่งกระทะจะมีเส้นรอบนอกเป็นรูปหัวใจ และบ้านพองหนีบจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นเส้นมาบรรจบ
กันด้านบนของหัวใจ จุดเด่นของพื้นที่คือการมีธรรมชาติที่สวยงาม การมีธรรมชาติ ป่าไม้และป่าที่อุดม
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับการมีประวัติศาสตร์อยู่ในพื้นที่ผ่านการขุดค้นพบใบเสมาที่วัดศรีชมพู โดยเจ้า
อาวาสของวัด ซึ่งกรมศิลปากรชี้ให้เห็นว่า มีรูปแบบและลักษณะคล้ายกับใบเสมาสมัยทวารวดี ซึ่งการ
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มีพื้นที่และทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ ชาวบ้านจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบ้านพองหนีบให้เป็นพื้นที่
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่าง อพท.เข้ามาสนับสนุน
การดาเนินการโดยเน้นกิจกรรมที่จะทาให้คนในชุมชนมีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมช่วยให้คนในชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกับคนอื่นๆ ได้เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติการร่วมกับคนอื่นๆ และร่วมปฏิบัติการทั้งการเสนอแนวคิดหรือร่วมปฏิบัติการใน
การพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ท้องถิ่น จึงมีความสาคัญต่อพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ เพราะจะทาให้การเริ่มต้นนั้น มีทั้งข้อมูลที่มาจาก
ความต้องการและความสนใจของชุมชน และยังมีกระบวนการในการดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาพื้นที่นั้นๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 5) เช่นเดียวกับแนวคิดของ
บารุง บุญปัญญา (2549: 109 - 110) ที่กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนที่ประสบความสาเร็จนั้นจะต้องมาจาก
การให้ความร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกันคิด วางแผน และร่วมปฏิบัติการที่เน้นการทางานในรูปแบบของกลุ่ม
หรือองค์กรของชุมชน และตามแนวคิดของตามแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 15 - 25) ระบุ
ว่า การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ (Identity) ของพื้นที่การท่องเที่ยว
ของชุ มชนนั้ น จะต้ องใช้ กระบวนการและขั้ นตอนที่ ส าคั ญคื อ ขั้ นที่ 1 การจั ดแบ่ งเขตพื้ นที่การ
ท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน ขั้นที่ 2 การกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในแต่ละเขตทรัพยากรท่องเที่ยว
ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเสริมในทรัพยากรท่องเที่ยว ขั้นที่ 4 การประเมินขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละเขตพื้นที่ของทรัพยากรท่องเที่ยว ขั้นที่ 5 การศึกษาผลกระทบของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวในทรัพยากรท่องเที่ยว ขั้นที่ 6 การจัดให้มีข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการรู้
และขั้นที่ 7 การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวให้เพียงพอ อย่างไรก็ตามแนวคิด
เพื่อการเริ่มต้นการดาเนินการท่องเที่ยวนั้น ชุมชนบ้านพองหนีบก็มีแนวคิดเช่นเดียวกับแนวคิดของ
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557: 650 - 665) ที่มีแนวคิดว่าการท่องเที่ยวของชุมชนควรจะต้องเน้นการ
นาเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่ องเที่ ยว การบริ การนั กท่ องเที่ ยวจะค านึ งถึ งศั กยภาพของพื้ นที่ ในการรองรั บการเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนแก่นักท่องเที่ยว และมีวิธีการจัดการที่มุ่งเน้นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการมุ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดีการเตรียมชุมชนบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ใหม่ในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดเลยนั้น ก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว อาหารเพื่อ
การท่องเที่ยวและโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมกลุ่มชาวบ้าน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

และเด็กนักเรียนให้เรียนรู้และเข้าใจอัตลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน สอดคล้อง
กับแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวของ สุดถนอม ตันเจริญ (2560: 1 - 24) ให้ข้อเสนอแนะว่า จะต้อง
เริ่มจากการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนทั้งด้านบวกและลบของการท่องเที่ยว จากนั้นจึงมี
การศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน เช่น การสารวจทางกายภาพ มีการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงลึก
การดึงเอาภูมิปัญญามาสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าใหม่ และการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงประเพณี
ของชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่ อนให้เห็นถึงความแตกต่างจากพื้นที่การท่องเที่ยวอื่นๆ และยังต้องมี
การศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการยังชีพ และการใช้ทรัพยากร
เพื่อการท่องเที่ยว และศึกษากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อที่จะทาให้ชุมชนเองได้เห็นศักยภาพ ข้อจากัด
ของชุมชน และปั ญหาของชุมชนร่ วมกันแล้ วทาการวิเคราะห์ ข้ อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านศักยภาพ
ข้อจากัด โอกาสและความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน วางรูปแบบการบริหาร
จัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทางาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่
เพิ่ มเติ มบทบาทหน้ าที่ มี การก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ให้ ชัดเจน ก าหนดรู ปแบบของการท่ องเที่ยว
โปรแกรมและราคาการจั ดสรรผลประโยชน์ สู่ ชาวบ้ านและชุมชน และมาตรการในการป้ องกั น
ผลกระทบ โดยอาจจะเป็นการสร้างกฎ กติกา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ แล้วจึง
ทดลองดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว หลังจากทดลองดาเนินกิจกรรมแล้ว และต้องมีการประเมินผล
แยกออกมาเป็ น 2 ส่ วนคือ การประเมินผลและสรุปบทเรียนหลั งเสร็ จกิจกรรมทุกครั้ง หรือการ
ประเมินผลเป็นช่วงๆ ทุกๆ 3 - 6 เดือน เพื่อเป็นการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้นจึงนา
ผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาองค์กร เช่น ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อ
ความหมาย การศึกษาดูงาน หรือพัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการในชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ
กัน เพื่อเป็นตัวอย่างนาไปประยุกต์ หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
และวางมาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก
2. แนวทางการจั ดการท่องเที่ยวเชิ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า แนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพองหนีบในฐานะพื้นที่ที่มี
ความต้องการเปิดตัวใหม่นั้น ผู้เกี่ยวข้องอย่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียม
พื้ นที่ เตรี ยมคน เตรี ยมวิ ธี การ เพื่ อที่ จะด าเนิ นการพั ฒนาที่ เน้ นกระบวนการมี ส่ วนร่ วม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดและแนวปฏิบัติการที่
เป็นรูปแบบหรือมีสไตล์ของชุมชนนั้นเอง เช่นแนวคิดของชุมชนที่ต้องการจะดารงไว้และอนุ รักษ์
วัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชนให้คงอยู่ ดังที่ ณัฐกานต์ รุ่งเรือง และลินจง โพชารี (2559: 195 [1280]

ณศิริ ศิริพิมา / ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

213) ได้กล่ าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้ นจะนาประโยชน์ มาสู่ ชุมชนหลายประการ เช่น การ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน การทาให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีงาม คนในชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และนามาสู่การสร้างรายได้ เศรษฐกิจ และ
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และต้องมีการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งคนในชุมชนเอง เจ้าหน้ารักษาป่าไม้ในกรณีป่าสงวน หรือระหว่างคนกับป่าและ
ธรรมชาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินการในพื้นที่นั้น (ไพฑูรย์ พงษ์ศะบุตร และวิลาสวงษ์
พงษ์ศะบุตร, 2554: 1) ส่วน พิเศษ เสนาวงษ์ และคณะ (ม.ป.ป.: 5 - 6) นาเสนอว่า การจัดการท่องเที่ยว
ของชุ มชนที่ เน้ นแนวคิ ดมาจากคนในชุ มชนนั้ น จะต้ องให้ ความส าคั ญกั บวั ฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ต
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของตนเอง รวมถึงการระวังเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งน้าและ
อากาศ
อย่ างไรก็ดีการเตรี ยมคนเพื่อการจั ดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง
จังหวัดเลยนั้น ควรกระทาอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดกระบวนการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านทุกฝ่ายและหลากหลายวัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดถนอม ตันเจริญ (2560: 1 - 24) ที่พบว่า สมาชิกของชุมชนและ
ผู้นาชุมชนควรมีการร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการวางแผน
จัดการท่องเที่ยว พร้อมกับการมุ่งนาเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหลัก และ
คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกั บนักวิจัยของ
สถาบันต่างๆ เช่นเดียวกับการเตรียมศักยภาพของชุมชน ทั้งด้านองค์กรชุมชนและด้านการจัดการใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
การที่ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน หรือชุมชนสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยรวมได้ และการมีกฎกติกาในการจั ดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ล้ วนเป็น
องค์ประกอบสาคัญของศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากที่สุด เช่นเดียวกับการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้ นอาจต้ องมีการออกแบบและคิดสร้างสรรค์เพื่อ ให้ มีความน่าสนใจ และ
แตกต่างในความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ซึ่ง วรรณวิมล ภู่นาค (2558: 63 - 74) แนะนาว่ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ควรอยู่ภายใต้ (1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่กิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้
และร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (2) มิติด้านการเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับล่าง โดยเน้นการสร้าง
กระบวนการวางแผน และการตัดสิ นใจในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน (3) มิติด้านสั งคมและ
วัฒนธรรม มุ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม (เมือง - ชนบท) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
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และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น (4) มิติด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้กิจกรรมการสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านพองหนีบก็มีการเตรียมการด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสิ่งที่
ตนเองมี อยู่ มาจั ดให้ กั บนั กท่ องเที่ ยวได้สั มผั สเชิงคุ ณค่ า ซึ่ ง มนั ส สุ วรรณ (2545: 111) กล่ าวว่า
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์นั้น และชาวบ้าน
ต้องมีส่วนร่วมทั้งในการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์
สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมกระบวนการเป็นคนใน
พื้นที่ โดยมีคนนอกเข้ามาเป็นวิทยากร และเป็นผู้ให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยคณะผู้วิจัยมีการใช้
กระบวนการประชุม การสนทนากลุ่ ม การสั งเกต และการปฏิ บัติ การในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า บ้านพองหนีบมีบุคลากรที่เกิดจากการ
เตรียมความพร้อมที่จะทาการพัฒนาในเบื้องต้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเดิมพื้นที่ ยังไม่เคยมีการดาเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวมาก่อน จึงยังไม่ทราบระเบียบในการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน สาหรับ
แนวทางในการพัฒนาบ้านพองหนีบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนั้น ชุมชนและ
ผู้นาควรดาเนินการกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ที่จะส่งผลทาให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณและเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมการวิจัย ขอบขอบคุณประธานการจัดการท่องเที่ยวบ้านพองหนีบ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์
ประธานกลุ่มอาหาร ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าไปร่วมดาเนินกิจกรรมของนักวิจัย จน
เกิดผลการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมขึ้น
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล
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Study on the Cost of Souvenirs in Tourist Areas:
A Case Study of Bamboo Money Boxes with Lifestyle
and Cultural Motifs of Loei Province
อุไรวรรณ บุษทิพย์1 / Uraiwan Butsathip
ไทยโรจน์ พวงมณี2 / Thairoj Phoungmanee

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาบริบทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ 2) ศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย ประชากรเป้าหมาย
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้ประกอบการทากระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
อาจารย์ด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการด้านการตลาด จานวน 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล แบบวิเคราะห์ต้นทุ นผลิตภัณฑ์
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ประกอบภาพถ่าย ผลวิจัยพบว่า
1. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่มีการผลิตอย่างแพร่หลายในพื้นที่
อาเภอหนองหินจังหวัดเลย มีการเขียนสีเป็นลวดลายการ์ตูนโดยขายในราคากระบอกละ 25 - 30 บาท
ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิตนามาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเขียนลวดลายประดับตกแต่งโดยรอบให้มีลักษณะ
เป็นภาพเล่าเรื่องเชิงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม และมีการตั้งราคาที่ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ลวดลาย อยู่ระหว่าง 60 - 120 บาท
2. ต้ นทุ นของผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ระลึ กจากกระบอกไม้ ไผ่ มี การเขี ยนลวดลายวิ ถี ชี วิ ตและ
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า ในการคิดมีต้นทุนการผลิตจะมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย ต้นทุน
วัตถุทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ทั้งนี้ผู้ผลิตควรมีการจัดทาบัญชี
1

อาจารย์ประจาสาชาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: uraiwan53.leo.ub@gmail.com.
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: thai-roj@hotmail.com.
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เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการคานวณราคาขายเพื่อให้ผู้ขายไม่ขาดทุน และผู้ซื้อรู้สึกได้รับความ
ยุติธรรม
คำสำคัญ: ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, กระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่, วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม,
พื้นที่การท่องเที่ยว

Abstract
This qualitative research aimed to: 1) examine contexts of bamboo money boxes
as a souvenir, and 2) explore cost of bamboo money boxes with lifestyle and cultural
motifs of Loei Province. Ten participants, i.e. bamboo money box vendors, bamboo
money box vendees, art and design teachers, and marketing educators were involved in
this study. To collect the data, interviews, records, product cost analysis, and group
discussion were used. All the data acquired were analyzed and revealed through analysis
description and photographs. The findings found that:
1. Bamboo money boxes as a souvenir were widely produced in Nong Hin
Subdistrict, Loei Province. They were painted with cartoon motifs and sold 25 - 30 baht
per each. Currently, some vendors have increased value of bamboo money boxes by
adding motifs all around the boxes with lifestyle and cultural tales. Prices of these value
added boxes are not fixed. They might be 60 - 120 baht, depending on motifs.
2. Cost of producing bamboo money boxes as a souvenir was based on three
factors, i.e. direct material cost, direct labor cost, and production expense. Normally, all
vendors should include accountancy to acquire accurate data for sales value calculation.
By doing this, the vendors would not get losses, and vendees felt fair to purchase the
products.
Keywords: Souvenir Cost, Bamboo Money Boxes, Lifestyles and Cultures, Tourist Areas
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บทนำ
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยในแต่ละอาเภอจะมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีจุดเน้นหลักในเรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทั้งภูเรือ ภูป่าเปาะ
ภู กระดึ ง ด่ านซ้ าย ปากชม และเชี ยงคาน ในแต่ ละปี จะมี นั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ ามาสั มผั สกับ
ประสบการณ์ทางธรรมชาติและความงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจานวนมาก โดยการเข้ามาท่องเที่ยว
จะเดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดท้ายปี โดยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมักจะเข้ามาใช้
จ่ายผ่านการพักแรมและการกิน และมีการหาซื้อของที่ระลึกกลับบ้านเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็น
ถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยแล้ว อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดเลย เช่น หน้ากาก ผีตาโขน หน้ากากผีขนน้า ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้าทอมือและงาน
จักสานอื่นๆ ล้วนเป็นของที่ระลึกในการสร้างภาระในการเก็บให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อและผลิตภัณฑ์
บางชนิ ดไม่มีความจาเป็นสาหรับชีวิตของคนรุ่ นใหม่ ดังนั้นการค้นหานวัตกรรมผ่านวิธีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มบนกระบอกไม้ไผ่ด้วยการทาเป็นออมสิน การออกแบบและสร้างลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดเลยผ่านการเขียนภาพพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว หรือวัตถุทางวัฒนธรรมลงไปบนกระบอกไม้ไผ่
ก็ถือว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบอกไม้ไผ่และสามารถนาออกเผยแพร่ให้กับชุมชนในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ระลึ ก (Souvenirs) หมายถึ ง ผลงานศิ ลปหั ตถกรรมที่ เกิ ดจากความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวความงาม อารมณ์ และความประทับใจกับเหตุการณ์หรือ
สถานที่ ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผสมผสานวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแหล่งท่องเที่ยวนี้มาอย่างยาวนาน โดยเน้น
จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกนั้นจะต้องมองเชื่อมโยงความเป็นอนาคตนั่นคือต้องมีการผสมผสานนวัตกรรมความทันสมัยและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ประกอบด้วยความแปลกใหม่
สวยงาม เอกลักษณ์ รสนิยม และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งการจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นไม่เพียงแต่
จะต้องให้ความใส่ใจ ด้านรูปแบบและการออกแบบเท่านั้น หากยังต้องมีการให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วย (SUN YING XIN, 2559: 133 - 148) เช่นเดียวกับการพยายาม
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วยรายละเอียดของวัฒนธรรมการ
ดารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ซึ่งการทาให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มีความโดด
เด่ น และมี เอกลั กษณ์ เฉพาะนั้ นจะต้ องน าเสนอเรื่ องราวของวิ ถี ชี วิ ต ประเพณี วั ฒนธรรมและ
ศิลปหัตถกรรมที่มีการสั่งสมคุณค่าความเป็นท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคไว้พร้อมที่จะได้รับการสืบทอด
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อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ในวิถีการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน แม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่
เป็นผลจากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนและท้องถิ่น (ทรง
คุณ จันทรจร วิสิฏฐ์ บุญไชย และไพรัช ถิตย์ผาด, 2552: บทคัดย่อ) จนส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ตนเองไปสู่อัตลั กษณ์แบบใหม่เพื่อให้เกิดความอยู่รอดในชุมชนและสังคมขึ้นซึ่งก็ส่ งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่การท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
เมื่อกล่าวถึงคาว่า “อัตลักษณ์ชุมชน” จะหมายถึงลักษณะเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต นาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีลักษณะของความ
โดดเด่น ความน่าสนใจ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชน เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
คานึงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมมีคุณค่าและราคาทางเศรษฐกิจและทางใจ โดยที่อัตลักษณ์นั้นมีทั้งที่
สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์นั้นจะทาหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวเกิด
การจดจาและเกิดความประทับใจ และทาให้พื้นที่การท่องเที่ยวนั้นมีจุดขายที่ไม่เหมือนใคร
ส่วนคาว่า “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกร่วมของกลุ่มคนหรือตัวแทนที่เกิดจากความเจริญงอกงาม เช่น ภาษา คติความเชื่อ ศาสนา
ขนบวิถี ประเพณีและศิลปกรรมที่มีการสืบทอดปฏิบัติและมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง (ทรงคุณ จันทรจร วิสิฏฐ์ บุญไชย และไพรัช ถิตย์ผาด, 2552: บทคัดย่อ) ซึ่งการนา
อัตลักษณ์ของชุมชนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางของการพัฒนาและการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกจากการมีคุณค่าและการสร้าง
ประสบการณ์ของการรับรู้ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคเป้าหมาย (อินทิรา พงษ์นาค และศุภกรณ์
ดิษฐพันธ์, 2558: 511 - 523) โดยที่ผู้ผลิตของที่ระลึกจะต้องผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอันประกอบด้วย 1) การผลิต (Production) ที่มีกระบวนการสร้างความหมาย
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ล้วนมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยที่ความหมายของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
นั้นจะถูกผลิตขึ้นมาอย่างหลากหลายและแตกต่างกัน 2) การบริโภค (Consumption) เป็นกระบวนการ
ต่อมาโดยเริ่มจากการตีความหรือการพยายามสร้างภาพตัวแทนของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากกว่าหนึ่ง
ความหมายอันอาจมีทั้งความหมายตรงและความหมายเชิงประหวัด 3) ตัวตนหรืออัตลักษณ์ (Identity)
เป็ นการพยายามแสดงออกและสร้ างตั วตนให้ กั บผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ระลึ กด้ วยการตั้ งค าถามว่ า
“ผลิตภัณฑ์คืออะไร” “ผลิตภัณฑ์ให้อารมณ์และความรู้สึ กอย่างไร” และ “ผู้บริโภครู้สึกร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไหน” 4) ภาพตัวแทน (Representation) อันเป็นการประกอบสร้างความหมายใหม่
ผ่านภาษา โดยใช้สัญญะเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้บริโภคเป้าหมายที่ซื้อผลิตภัณฑ์
[1290]

อุไรวรรณ บุษทิพย์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

และสามารถใช้สั ญญะเพื่อการอ้างอิงถึงโลกความจริง รวมถึงสิ่ งที่เป็นจินตนาการ และความคิด
นามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุได้ (เสริมศักดิ์ ขุนพล, 2559: 82 - 103) โดยการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
ผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้ นจะต้องมีการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความ
ต้องการความแตกต่างและไม่เหมือนใคร ผ่านการรักษาบางสิ่งบางอย่างเดิมๆ ไว้และสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องราวเข้าไปเพื่อใช้สื่อสารและบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การท่องเที่ยว และสามารถถ่ายทอด
แนวคิ ดด้ านความงามที่ มี ต่ อสถานที่ นั้ นลงบนผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ระลึ กได้ อย่ างเหมาะสม โดยมี
องค์ประกอบของภาพที่อาจแสดงให้ เห็นถึงวัตถุทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมและสไตล์ของผู้บริโภคเป้าหมายปัจจุบัน
(SUN YING XIN, 2559: 133 - 148)
ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นผู้พัฒนาจาเป็นต้องมีการสารวจให้เข้าใจถึงปัญหา
และความต้ องการที่ จะมี การพั ฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ จากชุ มชนท้ องถิ่ น และเข้ าใจผู้ บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายในทุกมิติทั้งด้านรูปแบบ กระบวนการทาการผลิต วัสดุ เทคนิควิธีการและปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่อยอดจากเดิม ซึ่งศักยภาพในการทางานของผู้ พัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ระลึ กนั้ นจะต้ องสามารถสะท้ อนอั ตลั กษณ์ ของชุมชนอย่ างวิถี ชี วิต บรรยากาศ
วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและหัตถกรรมท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลทางการ
ยอมรับและตัดสินใจซื้อกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกอันเป็นวัตถุที่ช่วยย้าเตือนความทรงจา (ปัณณ์ณัช
ธนัทพรรษรัตน์ และฉันทนา สุรัสวดี, 2558: 76 - 89)
สาหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่นั้นชาวบ้านในแถบอาเภอหนองหินมี
การผลิตเพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวมานานนับ 20 ปีคนในชุมชนเป็นผู้ผลิตและขายให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตสวนผาหินงามและภูป่าเปาะ จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มี
อยู่เดิมพบว่า 1) มีการทาขึ้นมาอย่างฉาบฉวยไม่มีความละเอียด 2) ลวดลายเขียนด้วยสีเมจิ มีลักษณะ
ซึม เมื่อเคลือบด้วยแลคเกอร์และยั งเป็นลวดลายที่มีลิขสิ ทธิ์ 3) กระบอกไม้ไผ่มีลักษณะอ่อนทาให้
รู ปทรงของผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ขาดความทนทานและดูไม่มี คุ ณค่า 4) ผลิตภั ณฑ์ขาดอัตลั กษณ์
ทางด้านการออกแบบ และ 5) ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะ โดยเฉพาะถ้ามีการนามาสู่
การออกแบบลวดลายโดยการระบายสีด้วยสีเมจิกและมีเทคนิคการเคลือบเพื่อไม่ให้สีหลุดด้วยแลคเก
อร์กระป๋องโดยการพ่นใส่ไปบนตัวผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
เมื่อกล่ าวถึงการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึ กที่เป็นอัตลั กษณ์เฉพาะของจังหวัดเลยนั้ น
ผู้ประกอบการจาเป็นที่จะต้องมีการคิดค้น พัฒนาและต่อยอดในเชิงรูปแบบ หรือวัสดุหรือวิธีการใหม่
ให้เกิดความสวยงาม โดดเด่นและแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งเมื่อคิดสร้างสรรค์และ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว:
กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

จิ นตนาการพร้ อมกับการสร้ างคุณค่าของสิ่งที่มีการค้นพบออกมาให้ปรากฏก็จะมีการพัฒนาจาก
ต้นแบบไปสู่ การสร้ างนวัตกรรมและผลิ ตภัณฑ์ หรือสร้างลวดลายที่หลากหลายขึ้นมาตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สาหรับ
ลวดลายที่นามาออกแบบนั้นจะมาจากอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยลวดลายที่ออกแบบอาจมีลักษณะ
ของภาพเล่าเรื่องและเป็นภาพเฉพาะของสิ่งนั้นๆ ที่ไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเข้ามาสร้างเรื่องราว
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และแนวทางในการ
กาหนดราคาที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มักคานวณราคาขึ้นมาตามความรู้สึกว่าควรกาหนดราคาขายเท่าใด
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่กลุ่มผู้ประกอบการมีการผลิตขึ้นมาเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดไปสู่การกาหนดราคาขายขึ้นมาอย่างเหมาะสมจาก
ต้นทุนที่แท้จริงเพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคเป้าหมาย และผู้ขายไม่
ขาดทุน
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึ กกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่สาหรั บน ามา
วิเคราะห์ต้นทุนในเขตอาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลาย ลายวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก หมายถึง ผลรวมของรายการที่ผู้ผลิตของที่ระลึ กต้องจ่าย
ออกไปในรูปของตัวเงินและหรือแรงกายที่เมื่อนามารวมกันจะทาให้เห็นถึงส่วนที่ต้องจ่ายออกไปเมื่อ
น ามาคิ ดเป็ นมู ลค่ าของเงิ น และพร้ อมที่ จะเข้ าสู่ กระบวนการก าหนดราคาจริงและราคาขายใน
ท้องตลาดต่อไป ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต
กำรคิดรำคำต้นทุน หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการคิดราคาต้นทุนมี
ลักษณะเป็นวิธีการที่ชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของต้นทุนในแต่ละรายการ
กระปุกออมสินจำกกระบอกไม้ไผ่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ชุมชนและนักออกแบบมี
การผลิตขึ้นมาสาหรับขายเป็นของที่ระลึกโดยมีบนกระบอกไม้ไผ่จะมีอัตลักษณ์ของชุมชนและจังหวัด
ปรากฏเป็นลวดลายระบายสีอยู่โดยรอบกระบอกออมสินที่เขียนโดยผู้ประกอบการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

กำรเขียนลวดลำย หมายถึง กรรมวิธีการใช้ดินสอ สีเมจิกสูตรน้าสีต่างๆ ระบายลงในพื้นที่ที่
มีการร่างไว้ก่อนจากนนั้นจึงมีการตกแต่งด้วยการเน้น หรือการตัดเส้นเพื่อให้เกิดความคมชัด
ลวดลำยศิลปวัฒนธรรม หมายถึง จุด เส้นและรูปร่างรูปทรงที่เกิดจากการคิดออกแบบ
สร้างสรรค์จากรูปแบบที่มีอยู่จริงโดยนาข้อมูลมาจากการถ่ายภาพแล้วทาการคลี่คลาย ผสมผสานหรือ
ปรับปรุงจนเกิดรูปแบบใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะออกมา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภาพเล่าเรื่อง
พื้นที่กำรท่องเที่ยว หมายถึง จุดหรือบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันบนพื้นฐานของการต่อรองราคาค่า
สิ นค้าและบริ การ เช่นเดียวกั บพื้นที่ก็มีความสวยงามและมีสิ่ งที่เอื้ ออานวยความสะดวกต่อการ
ท่องเที่ยว
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
คณะผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการศึกษาดังนี้
1. ประชำกรเป้ำหมำย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทากระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ อาจารย์ด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการด้านการตลาด จานวน 10 คน ได้มา
โดยวิธีการเจาะจง โดยพิจารณาจากความสามารถในการบอกเล่า พรรณนาและวิเคราะห์รายละเอียด
ของข้อมูลจากการตอบคาถาม
2. เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2.1) แบบสัมภาษณ์ ใช้
เก็บข้อมูล บริบทพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระบอกไม้ไผ่จากผู้ผลิตกระบอกไม้ไผ่ 2.2)
แบบบันทึกข้อมูล ใช้บันทึกข้อมูลจากการสังเกต การรับฟังข้อคิดเห็นหรือการพูดคุยสนทนากันภายใน
กลุ่ มผู้ ประกอบการ 2.3) แบบวิเคราะห์ ต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของต้นทุน
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปจนถึงผลิตเสร็จออกมาเป็นสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย 2.4) การ
สนทนากลุ่ม ใช้เก็บข้อมูลตามประเด็นที่คณะนักวิจัยกาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันตอบคาถาม
พร้อมกับการอธิบายรายละเอียดในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2.5) การบันทึกภาพ ใช้
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ สีสัน รูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระบอกไม้ไผ่และการ
บันทึกบรรยากาศของการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยการประสาน
อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้ผลิตเป้าหมาย

ภาพที่ 1 - 3 นักวิจัยลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ณ สถานที่ทาการผลิต
ภาพโดย: ไทยโรจน์ พวงมณี. เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561.
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยการจัดระเบียบ
ของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่มหรือการสังเกตเพื่อนามาเขียนตามประเด็นที่มีการกาหนดไว้ก่อน
5. กำรนำเสนอข้อมูล คณะผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผ่านการเขียนในเชิงพรรณนาเชิงวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย
ผลกำรศึกษำ
จากการดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยมีผลการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. บริบทของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกกระบอกไม้ไผ่
1.1 สภำพของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเดิม จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่มีการจัดทาขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่อาเภอหนองหิน จังหวัด
เลย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ โดยชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากป่าด้วยการหาของป่า
ประเภทพืชผักและแมลงมายังชีพและการขาย และมีการใช้ประโยชน์จากป่าไผ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยการนามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาหน่ายโดยการทาเป็นออมสินรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่สวนผาหินงาม น้าตกเพียงดินสาหรับ
การนากลับไปเป็นของที่ระลึก ลักษณะการทาเป็นการผลิตในครัวเรือนใช้แรงงานในครัวเรือนตั้งแต่การ
เข้าป่าตัดไม้ไผ่ การตัดเลื่อย เฉือน อบไม้ไผ่ เจาะและประกอบส่วนประกอบให้เป็นกระบอกออมสิน
ด้วยแรงงานพ่อและแม่ ส่วนการวาดลวดลายลงบนกระบอกไม้ไผ่ จะเป็นหน้าที่ของลูกและพ่อแม่
ช่วยกัน ส่วนจานวนการผลิตนั้นจะเป็นไปตามการคาดเดาของผู้ผลิตเองว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เท่าไหร่และจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ต้องการให้เกิดการคงค้างของผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่ผลิตขึ้น
สาหรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์กระบอกออมสินจากไม้ไผ่นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบ
ทั้งแบบกระบอกสั้นและกระบอกยาว รวมถึงการใส่รายละเอียดลงไปอย่างเช่นการวาดลวดลายดอกไม้
การ์ตูน และภาพทิวทัศน์พร้อมกับการเคลือบใสด้วยแลคเกอร์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคเป้าหมาย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ชาวบ้าน
ในปัจจุบันมีการรับทาตามคาสั่งของผู้ค้ารายย่อยเพื่อนาไปจาหน่ายต่อในพื้นที่อื่นๆ สาหรับราคา
จาหน่ายอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 25 - 100 บาท ตามขนาดของกระบอกไม้ไผ่และประเภทของผลิตภัณฑ์
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1.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาผ่านเอกสารต่างๆ รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว อาจารย์ด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการ
ทางด้านการตลาด พบว่า
1.2.1 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
1.2.1.1 จุดแข็ง จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระบอกไม้
ไผ่เดิมมีจุดแข็ง ดังนี้ 1) มีการใช้ไผ่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีจานวนมากต่อการที่
จะนามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้อย่างยั่งยืน 2) ผลิตภัณฑ์กระบอกออมสินสามารถนามาใช้
ได้อย่างหลากหลายทั้งการใช้ประโยชน์ โดยนามาตกแต่งพื้นที่ตามที่ผู้ซื้อเป้าหมายต้องการ 3) ราคาไม่
สูงนักท่องเที่ยวบางกลุ่มสามารถจ่ายเงินซื้อได้ 4) หาซื้อได้ง่ายเพราะมีการผลิตที่คล้ายกัน
1.2.1.2 จุดอ่อน จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระบอก
ไม้ไผ่เดิมมีจุดอ่อน ดังนี้ 1) รูปแบบของลวดลายยังไม่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
2) ใช้ภาพการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์มาเป็นภาพประกอบบนกระบอกออมสิน 3) การเขียนลวดลายยังขาด
ทักษะในการวาดและการตัดเส้น 4) การเคลือบที่มีลักษณะของความเงายังไม่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายที่มีศักยภาพได้ 5) รูปแบบการผลิตในพื้นที่จากหลายครัวเรือนยังมีลักษณะคล้ายกันทาให้
เกิดการแข่งขันกันสูง
1.2.2 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากกระบอกไม้ไผ่มีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนี้
1.2.2.1 มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.2.2 ชอบเดินทางท่องเที่ยวชื่นชมวิถีชีวิต วั ฒนธรรมและธรรมชาติใน
พื้นที่ต่างๆ ที่หลากหลาย
1.2.2.3 ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่มีความเรียบง่าย
และมีตัวตน
1.2.2.4 ชอบความแตกต่างไม่เหมือนใครโดยอยู่บนพื้นฐานของความเรียบ
ง่ายและการเข้าถึงการเรียนรู้แห่งประสบการณ์ได้ง่าย
1.2.2.5 รักอิสระและต้องการมีเสรีภาพ
1.2.3 การวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากกระบอกไม้ไผ่ควรมีการดาเนินการจัดจาหน่ายตามช่องทางการตลาด ดังนี้
1.2.3.1 ตลาด/ร้านค้าในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเชียงคาน ภูเรือ ด่านซ้าย
โดยเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏอยู่บนกระบอกออมสินไม้ไผ่จะต้องสื่อถึงเรื่องราวในพื้นที่
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1.2.3.2 การฝากขายกับร้านค้าขายของที่ระลึก
1.2.3.3 การขายในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์
1.2.3.4 การขายในช่วงเทศกาลพิเศษในแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมทั้ง
ทางประเพณีและเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจ
1.3 กระบวนกำรพั ฒนำผลิ ตภัณฑ์ ของที่ ระลึ ก จากการศึ กษาผ่ านการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ์ การบันทึกจากการสังเกตและการสนทนากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย พบว่า
1.3.1 การศึกษาสภาพของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.3.2 การศึกษาตลาดและผู้บริโภคเป้าหมาย
1.3.3 การค้นหาแรงบันดาลใจและสร้างแนวคิดในการออกแบบ
1.3.4 การออกแบบร่าง
1.3.5 การสร้างต้นแบบ
1.3.6 การวิเคราะห์ประเมินผลการสร้างต้นแบบ
1.3.7 การทดลองตลาดและผู้บริโภคเป้าหมาย
1.3.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1.3.9 การดาเนินการผลิตตามมาตรฐาน
1.4 หลักกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาผ่านการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายพบว่า
1.4.1 การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนามาพัฒนาต่อ
1.4.2 การคานึงถึงความต้องการและรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
1.4.3 ความสามารถในการเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่แสดงให้เห็นถึงการ
มีอัตลักษณ์
1.4.4 ศักยภาพด้านราคาการจาหน่ายที่มีความเหมาะสมกับการยอมจ่ายเงินของ
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
1.4.5 ศักยภาพเชิงทักษะในการพัฒนาและการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตทั้งการขัด การ
วาดและการเคลือบรวมถึงทักษะทางการตลาด
1.4.6 ศักยภาพเฉพาะของการเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
1.4.7 พื้นที่ สื่อ ช่วงเวลา เทศกาลในการวางจาหน่ายและการขาย
1.4.8 กลยุทธ์และกระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.4.9 ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว:
กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

1.5 กำรพั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ จากการศึ กษาการประกอบการของผู้ ผลิ ตคื อนาย
ปริญญา ศรีจันนะ และนางสาวเวฬุกา ค่อมสิงห์ ที่มีการนาเอาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านมาสู่การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยการนาเอาเนื้อหา
เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาเป็นองค์ประกอบลงบนกระบอกออมสินไม้ไผ่ พบว่า
มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1.5.1 ขั้นการวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่การท่องเที่ยวพร้อมกับการหา
กลยุทธ์ที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้มีมูลค่าสูงกว่าเดิมและนักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกซื้อรูปแบบ
อื่นๆ ที่มีความหลากหลายขึ้นโดยไม่ซ้ากับแบบที่มีอยู่
1.5.2 ขั้นตัดสินใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการคงอยู่ของรูปแบบ
ของกระบอกออมสินแบบเดิมแต่ปรับเปลี่ยนลวดลายบริเวณส่วนของกระบอก โดยการนาลวดลายมาวาด
บนกระปุกออมสินนั้น สื่อผ่านความคิด ประสบการณ์ ความทรงจา นามาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งาน
วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน ผ่านลวดลายที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย
1.5.3 ขั้นการค้นหาอัตลักษณ์และแนวคิดจากศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย ด้วย
การศึกษาจุดเด่นที่คนนอกรู้จักเมื่อกล่าวถึงจังหวัดเลยผ่านการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักท่องเที่ยว รวมถึง
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่และเป็นที่รู้จักโดยมีการจัดไว้ในตารางของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เช่น ประเพณีงานบุญหลวง ประเพณีตุ้มโฮมไทดา ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์
1.5.4 ขั้นการออกแบบร่างลวดลาย โดยการลดทอนรูปทรงของวัตถุทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ มีรูปแบบเป็นลวดลายเส้นและลงสี โดยภาพมีลักษณะแบนๆ ลักษณะของภาพมีลักษณะการเล่า
เรื่องราวที่สามารถสื่อความหมายได้
1.5.5 ขั้นการดาเนินการผลิต ด้วยการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา ดินสอ สีและ
แลคเกอร์สาหรับการเคลือบ พร้อมทั้งการกาหนดเวลาเบื้องต้นเพื่อจะดูว่าผลงานแต่ละชิ้นใช้เวลาใน
การผลิตมากน้อยเพียงใด
1.5.6 ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาและตรวจดูความ
สมบูรณ์ เช่น ต้องสีคมชัด หมึกที่ระบายลงไปไม่ซึม ไม่มีเสี้ยนไม้ปรากฏให้เห็น
1.5.7 ขั้นการติดแบรนด์ที่มีการออกแบบลงไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
และโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและสามารถสร้างการจดจาให้กับผู้บริโภคได้ โดยมีองค์ประกอบ
ของชื่อแบรนด์ เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้และการดูแลรักษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

1.5.8 ขั้นการวางจาหน่ายในตลาด โดยเลือกตลาดเฉพาะกิจในงานบุญงานประเพณี
ของจังหวัดเลย เช่น งานประเพณีผีตาโขน งานของกระทรวงพาณิชย์ที่มากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งงาน
เหล่านี้จะมีผู้บริโภคเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถซื้อและให้ข้อมูลในการพัฒนาต่อไปได้
1.5.9 ขั้นการประเมินผลการดาเนินการ ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
ผู้ผลิตทั้งเสียงตอบรับ ราคาในการจาหน่ายและความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจาหน่าย
1.6 ผลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากการศึกษาผ่านการศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายพบว่า
1.6.1 รูปแบบ พบว่า มีการจัดภาพในลักษณะการเล่าเรื่องใช้สีสันสดใส มีการตัด
ทอนรูปร่างรูปทรงของเนื้อหาเรื่องราวให้ง่ายต่อการรับรู้และมีการตัดเส้นให้เกิดรูปทรงที่คมชัดสวยงาม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย
1.6.2 เนื้อหาเรื่องราว พบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีการพัฒนามีรูปแบบของออม
สินกระบอกไม้ไผ่ มีการใส่ลวดลายที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ในลักษณะของภาพเล่าเรื่องที่นาเอาเรื่องราว
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและธรรมชาติเขียนเรียงต่อกันไป บางผลงานมีการใช้ตัวอักษรที่มี
คาหลักอย่างเช่น เชียงคาน ด่านซ้าย จังหวัดเลย มาเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายมีการ
รับรู้ที่รวดเร็วขึ้น
1.6.3 ความสอดคล้ องกั บผู้ บริ โภคเป้ าหมาย พบว่ า ผู้ บริ โภคเป้ าหมายที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี ชอบท่องเที่ยวและเดินทางไปชื่นชมและสัมผัสถึง
คุณค่าทางวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยและอื่นๆ และมักมองหาของที่
ระลึกที่สามารถเป็นเครื่องบ่งชี้พื้นที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวได้ เป็นกลุ่มคนช่างเลือกช่างคุย มีรสนิยม
เฉพาะที่แตกต่างจากคนทั่วไป
2. ศึกษำต้ นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลำยวิถี ชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย
2.1 กระบวนกำรคิดต้นทุน จากการศึกษาพบว่า กระบวนการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกนั้นประกอบด้วย
2.1.1 การสารวจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2.1.2 การสร้างตารางสาหรับการบันทึกรายละเอียดของต้นทุน
2.1.3 จัดประเภทรายการออกเป็น วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้น
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว:
กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

2.1.5 รวบรวมและสรุปข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิ ตของที่ระลึก
ประเภทกระปุกออมสินแต่ละรูปแบบ
2.2 รู ปแบบของกำรคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า การคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลยนั้นควร
มีการคิดต้นทุนที่อยู่บนฐานของต้นทุนดังนี้
2.2.1 ค่าวัตถุทางตรง อันประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบอย่างกระบอกออมสินพร้อม
เขียนลวดลาย ที่ผู้ผลิตมีการสั่งตรงมาจากกลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่อาเภอหนองหินจังหวัดเลย โดยมี
ต้นทุนในแต่ละขนาดที่แตกต่างกัน
2.2.2 ค่าแรงงานทางตรง อันประกอบด้วยค่าแรงจากแรงงานของผู้ผลิต
2.2.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต อันประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการผลิต เช่น สี กาว แลคเกอร์
ตารางที่ 1 ตารางการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประเภท
1) ขนาดเล็ก (9x13 cm.)

วัตถุดิบ

ค่ำแรงงำน

กระบอกไม้ไผ่
ชิ้นละ 20 บาท

ค่าจ้างคนทา/
กระปุก
15 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
ค่าสี 110 บาท/กล่อง
ค่ากาว 35 บาท/หลอด
ค่าแลคเกอร์ 65 บาท
ทั้งหมดใช้ในการผลิตจานวน 60
กระบอก ค่าใช้จา่ ยในการผลิตต่อ
110+35+65
กระบอก เท่ากับ
60
=

2) ขนาดกลาง (30x35 cm.)

กระบอกไม้ไผ่
ชิ้นละ 30 บาท

ค่าจ้างคนทา/
กระปุก
20 บาท

= 20+15+3.50
= 38.50 บาท

3.50 บาท

ค่าสี 110 บาท/กล่อง
ค่ากาว 35 บาท/หลอด
ค่าแลคเกอร์ 65 บาท
ทั้งหมดใช้ในการผลิตจานวน 30
กระบอก ค่าใช้จา่ ยในการผลิตต่อ
110+35+65
กระบอก เท่ากับ
30
=
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210
=
60

ต้นทุนรวม

= 30+20+7
= 57.00 บาท

210
= 7 บาท
30

อุไรวรรณ บุษทิพย์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตารางที่ 1 ตารางการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย (ต่อ)
ประเภท
3) ขนาดใหญ่ (60x25 cm.)

วัตถุดิบ

ค่ำแรงงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต

กระบอกไม้ไผ่
ชิ้นละ 50 บาท

ค่าจ้างคนทา/
กระปุก
40 บาท

ค่าสี 110 บาท/กล่อง
ค่ากาว - บาท/หลอด* (กาวใช้กบั
ขนาดกลางและขนาดเล็ก จานวน 2
หลอด)
ค่าแลคเกอร์ 65 บาท
ทั้งหมดใช้ในการผลิตจานวน 20
กระบอก ค่าใช้จา่ ยในการผลิตต่อ
110+65 175
กระบอก เท่ากับ 20 = 20
= 8.75 บาท

ต้นทุนรวม
= 50+40+8.75
= 98.75 บาท

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว: กระปุก
ออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลยคณะผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปราย
ดังนี้
การคิ ดต้ น ทุ น ผลิ ตภั ณฑ์ ของที่ ร ะลึ กกระปุ กออมสิ นไม้ ไผ่ เขี ยนลวดลายวิ ถี ชี วิ ตและ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่าย
การผลิต พบว่า ต้นทุนการผลิตกระปุกออมสินแต่ละขนาดมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไป ขนาดเล็ก
ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 38.50 บาท ขนาดกลางต้นทุนการผลิตเท่ากับ 57 บาท และขนาดใหญ่ต้นทุน
การผลิตเท่ากับ 98.75 บาท เมื่อแยกรายละเอียดแต่ละขนาด พบว่า ส่วนประกอบของต้นทุนที่มี
จานวนมาก ได้แก่ ต้นทุนของวัตถุดิบทางตรง ขนาดเล็กต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 20 บาท ขนาดกลาง
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 30 บาทและขนาดใหญ่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 50 บาท สอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของ แก้วมณี อุทิรัมย์ และคณะ (2560: 122) ที่ศึกษาเรื่อง ต้นทุนจากการทอผ้าไหมมัดหมี่
ตีนแดงตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้นทุนที่สูงที่สุดในการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีน
แดงคือ ค่าวัตถุดิบ เนื่องจากการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงจะใช้เส้นไหมเป็นวัตถุดิบหลักมากที่สุด และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตหรา แสนสามารถ (2559: 568) ที่ศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตปลาแปรรูปบ้านน้าพ่น ตาบลน้าพ่น อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ต้นทุนวัตถุดบิ
เป็นต้นทุนสูงที่สุด ร้อยละ 57.85 ของต้นทุนการผลิตรวม เนื่องจากต้องรับซื้อมาจากผู้จัดจาหน่าย
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1301]

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว:
กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

มากกว่าการหาปลาเอง ปลาที่รับซื้อมาจึงมีราคาแตกต่างกัน ทาให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงตามด้วย อย่างไรก็
ตามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจาเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการควบคุมให้ต้นทุนอยู่ใน
ระดับที่พอรับได้เพื่อให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจะได้ไม่สูงเกินไป
ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตจึงควรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ผลิต เช่นเดียวกับการมีการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่สมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานการผลิตผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น หลังทางานเสร็จควรมีการบารุงรักษา
ทาความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนามาใช้งาน
นอกจากนี้ผู้ผลิตควรมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงให้มีความ
ละเอียด เพื่อจะได้ทราบต้นทุนในการผลิตเป็นการนาข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาเป็นต้องมีการสร้าง
แบรนด์หรือตราสินค้าให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อการสร้างการจดจา สอดคล้องกับที่ นิรัช สุดสังข์ (2556: 41)
ได้เสนอกลยุทธ์ทางการตลาดในการดาเนินกิจการตามแผนธุรกิจกระปุกออมสิน ตาบลบางลาย อาเภอ
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ใช้ในด้านสินค้าและบริการที่ว่า กระปุกออมสินควรมีแบรนด์สินค้า ให้จดจา
ได้ง่ายการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ และสอดคล้องกับคนธาภรณ์
เมียร์แมน (2556: 27 - 40) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบและคุณค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เหมืองกุง โดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูเอกลักษณ์ในการออกแบบ พบแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 แนวทางคือ 1) ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของรูปทรง ลวดลาย และ
เรื่องราว 2) ต่อยอดภูมิปัญญาเทคนิคการตกแต่ง และ 3) พัฒนารูปแบบโดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ร่วมสมัย ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย กฤษดา จามรวัฒนากุล (2556: ออนไลน์) กล่าวไว้
ว่า ผู้ประกอบการควรมีการหาหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาได้ไปเข้ารับคาปรึกษา
หรือเข้าถึงวิธีการในการสร้างการจดจาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้กับผู้บริโภค เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ
เองจะต้องรู้จักการระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการออกแบบร่วมกันในกลุ่มผู้ผลิต เช่น มีการ
คิดเกี่ยวกับการจั ดทาฉลากสิ นค้าให้ มีความโดดเด่น การพูดคุยหรือหาจุดเน้นย้ าให้ เห็ นถึงความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์ผ่านการวาดลวดลายลงบนนกระบอกออมสินให้เป็นภาพที่แสดงตัวตนและอัต
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเลย
สอดคล้องกับ อุไรวรรณ บุษทิพย์ และคณะ (2556: 210) ที่กล่าวว่า กลุ่มผู้ผลิตควรมีการ
ค้นหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถและมีทักษะในการให้
ความรู้มาให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น กรมพาณิชย์ พัฒนาชุมชน
อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอก
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อุไรวรรณ บุษทิพย์ / ไทยโรจน์ พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

พื้นที่ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรได้รับการส่งเสริมความรู้คือการจัดทาบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ อัมพร พรวานิชพงศ์ และธีระ ฤทธิรอด (2556: 12) ได้ทาการศึกษากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ บ้านแคนคา ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ซึ่งมีประเด็นควรพัฒนาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) การ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และ 3) การอบรมการจัดทาบัญชีให้แก่กลุ่ม
อาชีพ โดยทาเป็นโครงการซึ่งควรมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน
สรุปผลกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการหลากหลายทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม รวมถึงการประเมินผลการกาหนด
ต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระบอกไม้ไผ่ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการร้านค้า
นักท่องเที่ยว นักวิชาการศิลปะและการออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากกระบอกไม้ไผ่ที่มีการพัฒนาจากเดิมมาใส่เนื้อหาเรื่ องราวลงบนผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์
เฉพาะ ซึ่งการคานวณจะอยู่ บนพื้นฐานของ ต้นทุนวัตถุทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการคานวณอาจมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากการคานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์
ในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของความมีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ในเชิงพื้นบ้าน
หรืออาจมีลักษณะเชิงศิลปะ มาเป็นตัวช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์กระบอกออมสินจาก
ไม้ไผ่
กิตติกรรมประกำศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมการ
วิจั ยอันเป็ นการช่วยพัฒนาทักษะของการคิด การติดต่อประสานงานและการดาเนินการอย่างมี
หลักการและเหตุผลสามารถที่จะทาการทดสอบซ้าได้ ขอขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตกระบอกออมสินไม้ไผ่
เขียนลวดลายจากบ้านผาฝ้าย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขอขอบคุณผู้ประกอบการ
ชาวบ้านในชุมชน นักท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
เปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยดึงประสบการณ์เชิงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวออกมาเพื่อการต่อยอดความคิดต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการจาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว:
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A Relationship between Vocabulary Size, Reading Strategies,
and Reading Comprehension of EFL Learners at Udon Thani Rajabhat University
วิศรุต ไหลหาโคตร1 / Witsaruth Laihakhot

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ มีต่อ
จานวนคาศัพท์และการใช้กลวิธีการอ่านของนักศึกษา จานวน 45 ราย มีอายุเฉลี่ย 18 ปี เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสารวจกลวิธกี ารอ่าน 2) แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3) แบบทดสอบ
ขนาดคลังคาศัพท์ การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ t - test ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความตระหนักต่อการใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา EFL
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในระดับพอใช้ แต่กลวิธีสาหรับการอ่านเชิงวิ พากษ์ยังต้องการ
การพัฒนาต่อไป 2) ขนาดคลังคาศัพท์ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ 2,674 คาซึ่งนับว่ายังต่าเมื่อเทียบ
กับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 3) ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ โดย
สรุปแล้วตัวแปรทั้งสามตัวล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ คลังคาศัพท์ กลวิธีการอ่าน การอ่านเพื่อความเข้าใจ
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Abstract
The purpose of this study was to examine a relationship between reading
comprehension, vocabulary size and reading strategies of 45 EFL students studying at
Udon Thani Rajabhat University. The average age of these samples was 18. Research tools
were consisted of: 1) a survey of reading strategies, 2) a reading comprehension test, and
3 ) the Nation’s vocabulary size test. Statistics used in this study were t-test, mean,
percentages, and standard deviation. Results revealed that: 1) students’ awareness of
using reading strategies to comprehend a reading text was shown in a moderate level (x̄=
4.03); however, improvement of their critical reading skill was still required, 2) a level of
students’ vocabulary size indicated 2,674 word families was found under standard in
perspectives of undergraduate level, and 3 ) a level of students’ ability in reading
comprehension was shown in an unsatisfied level (x̄ = 6.2). Thus, these three variations
were relevant to each other.
Keywords: Relationship, Vocabulary Size, Reading Strategies, Reading Comprehension
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บทนา
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญอย่ างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งในแง่ของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การค้า และภาษาอังกฤษยังถูกกาหนดให้มีการเรียนการสอนในทุก
ระดับของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) ทักษะการอ่านเป็นหัวใจการเรียนรู้และการศึกษา
สาหรับมนุษย์การอ่านเป็นทักษะเกิดขึ้นเป็นลาดับที่สามรองจากการฟังและการพูด การอ่านหมายถึง
การถอดรหั สงานเขี ยนเพื่ อเข้ าใจข้ อมู ลและแนวคิ ดที่ ผู้ เขี ยนได้ ถ่ ายทอดออกมาผ่ านตั วอั กษร
ความสาคัญของการอ่านไม่ได้จากัดเฉพาะในการอ่านภาษาของตนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการอ่านใน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย การอ่านออกจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการรู้หนังสือ
(รวมไปถึงการเขียนได้) ดังนั้นความสามารถในการอ่านภาษาต่างประเทศอย่างแตกฉานจึงเป็นตัวชี้วัดที่
แม่นยาตัวหนึ่งต่อการรู้ภาษาของตนและภาษาต่างประเทศได้ด้วย (Al - Nujaidi, 2000: 1)
ความรู้ ค าศั พ ท์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ
นอกเหนือไปจากความรู้ด้านไวยากรณ์และความรู้พื้นฐานของผู้อ่าน ลอฟเฟอร์และซิม (Laufer & Sim,
1985) กล่าวว่าในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจาเป็นจะต้องมีความรู้คาศัพท์ ความรู้ เกี่ยวกับ
เนื้อหาของบทอ่านและความรู้เชิงไวยากรณ์อย่างเพียงพอ ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสาหรับระดับมหาวิทยาลัยจึงกลายเป็นทักษะหลักที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการ แอนเดอร์สัน (Anderson, 1999) กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับผู้อา่ น
และสิ่งที่อ่านเพื่อสร้างความหมายต่อการอ่านในครั้งนั้น ดังนั้นการอ่านจึงเป็นกระบวนการที่เป็นพหุ
ทักษะซึ่งมีเป้าหมายคือความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่าน นักวิจัยได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน
เพื่อความเข้าใจต่อความรู้คาศัพท์ เพื่อหาว่าคาศัพท์ นั้นมีความหมายต่อโครงสร้างของกระบวนการ
อ่านของผู้อ่านที่พูดภาษาอื่น เพื่อศึกษาตัวแปรอื่นเช่น ปัจจัยการอ่าน กลวิธีการอ่าน ที่ใช้โดยผู้เรียนที่
พูดภาษาอื่นระหว่างที่อ่าน ดังนั้นในการศึกษาครั้ง จะศึกษาทักษะในสามด้านคือ ความรู้คาศัพท์ กลวิธี
การอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามตัวดังกล่าวที่ใช้โดย
ผู้เรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ประสบความสาเร็จสูง กลุ่มที่ประสบความสาเร็จปานกลาง และกลุ่มที่
กาลังพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ งานวิจัยนี้จึงคาดหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการอธิบายที่
ตอบสมมติฐานสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้คือ ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน จานวน
ค าศั พท์ ภาษาอั งกฤษ และกลวิ ธี การอ่ านภาษาอั งกฤษ เป็ นปั จจั ยส าคั ญที่ สั มพั นธ์ ต่ อการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเสาะหาผลสรุปต่อ
ความสัมพันธ์ของ ขนาดคลังคาศัพท์ของผู้เรียนต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ และกลวิธีการอ่านต่อการ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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อ่านเพื่อความเข้าใจ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) ที่เรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language: EFL) คือ การ
ใช้ภาษาอังกฤษโดยผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในประเทศที่ภาษาอังกฤษมิได้ถูกใช้เป็น
ภาษาถิ่น แต่ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่ง
ทบทวนวรรณกรรม
ในการอ่านภาษาต่างประเทศ มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา อาทิ ประเภทของบทอ่าน ความ
หนาแน่นของคาศัพท์ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจบทอ่าน คลังคาศัพท์ของผู้อ่าน และกลวิธีที่ผู้อ่านใช้ใน
ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ในการศึกษาครั้งนี้ ความรู้คาศัพท์และกลวิธีการอ่านสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ได้ศึกษาจากมุมมองที่มีการปฏิสัมพันธ์ในการอ่าน รูปแบบการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์
เป็นการศึกษาผู้อ่านถึงภูมิหลัง ความรู้ และกลวิธีการอ่าน ระดับความสามารถทางภาษา แรงจูงใจ และ
ทัศนคติต่อกระบวนการอ่าน (Aebersold & Field, 1997) การอ่านเป็นกระบวนที่มีส่วนร่วม (Reading
as an Interactive Process) ในขณะเดียวกันการอ่านก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการร่วมกันระหว่าง
การจดจาได้ซึ่งคาศัพท์ ตัวอักษร และการสร้างรูปแบบทางความหมายและแนวคิดในกระบวนการ นั่น
คือกระบวนการไม่ได้เน้นไปที่รูปแบบทางภาษาศาสตร์ตั้งแต่ตอนเริ่มแรก การให้ความสาคัญต่ อความ
ซับซ้อนของการอ่านและปัจจัยที่แตกต่างที่เกี่ยวข้องกันในกระบวนการอ่านนั้น วิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์ยัง
นั บว่าเป็นกระบวนการ Bottom - up and Top - down และในการปฏิสั มพันธ์ระหว่ างผู้ อ่านและ
บทความด้วย
เปอร์เฟตติ (Perfetti’s, 1995) กล่าวว่าผู้อ่านที่เกิดผลสัมฤทธิ์จากการอ่าน ใช้กระบวนการ
ทางความหมายเพื่อจาแนกคาศัพท์อย่ างรวดเร็วซึ่งส่ งผลต่อการใช้ในบริบท เกรบ (Grabe, 1991)
รายงานผลการวิจัยว่าการจดจาได้มีความหมายต่อการเรียนรู้คาศัพท์ได้เป็นอัตโนมัติและช่วยให้อ่านได้
อย่างคล่องแคล่ว ในการวิจัยครั้งนี้ยังได้เน้นกระบวนการศึกษากลวิธีการอ่านและการตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนผสมผสานระหว่างกลวิธีและความรู้ ก่อให้เกิดเป็นการอ่านที่มีคุณภาพ
(Afflerbach, 1995)
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ทฤษฎีการอ่านที่หลากหลายก่อให้เกิดมุมมองใหม่ในการอ่าน การใช้รูปแบบการอ่านทั้งขั้น
ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่านช่วยทาให้ผู้อ่านได้มีการตอบสนองต่อบทความที่อ่าน
ได้อย่างมีโครงสร้างซึ่งเป็นกระบวนการของผู้อ่านในการตีความบทอ่านตามทฤษฎีการอ่าน บทบาท
ของภูมิความรู้ที่มีมาก่อน บทบาทของการใช้กลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ และบทบาทการเชื่อมโยงเพือ่
การสร้างความหมาย บทบาทของบริบททางสังคม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากทฤษฎีต่างๆ ในการ
อ่านนั่นเอง
แม้การศึกษาวิจัยด้านการอ่านภาษาอังกฤษในระดับประเทศจะมีอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็
ตามหลักฐานทางการศึกษาวิจัยกลับยังไม่เพียงพอในบริบทของท้องถิ่น ดังนั้นการให้ภาพที่ชัดเจนต่อ
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการอ่าน และการทบทวนรูปแบบการอ่านที่จะนาไปสู่การตอบคาถามเกี่ยวกับ
กลวิธีการอ่านที่ใช้โดยผู้เรียนในระดับท้องที่เฉพาะ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีที่ผู้เรียนใช้
จานวนคาศัพท์ที่ผู้เรียนมีความรู้ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้
นักวิจัยและผู้สอนต่อการศึกษาด้านการอ่านในท้องถิ่นช่วยให้นักวิจัยและผู้สอนได้เข้าใจบทบาทของ
การปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ขนาดวงศ์คาศัพท์ และระดับการใช้กลวิธีการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ ขนาดวงศ์คาศัพท์ และการใช้กลวิธี
การอ่านของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยคือนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (GE 10002) ซึ่งเป็นวิชาภายใต้
สังกัดสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จานวน 45 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยเครื่องมือสาหรับการวัดผลพื้นฐาน 3 ชนิด
ได้แก่ 1) แบบสารวจกลวิธีการอ่าน (Reading Strategies Survey) แบบสารวจกลวิธีที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ปรับใช้จากต้นฉบับงานของม็อคข์ทารีและชีโอเรย์ (Mokhtari & Sheorey, 2002) Survey of
Reading Strategies (SORS) เพื่อวัดประเภทและความถี่ของการใช้กลวิธีการอ่านโดยผู้เรียนวัยรุ่นถึง
วัยผู้ใหญ่สาหรับการอ่านบทความเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบการอ่าน ประกอบไปด้วย
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บทอ่านจานวน 3 เรื่อง นามาจากหนังสือต่างเล่มกันโดยทั้งหมดนักศึกษาไม่เคยเห็นมาก่อน จานวน
คาถามรวม 20 คาถาม โดยบทอ่านนี้มีระดับความยากสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (GE 10002) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คาถามถูกออกแบบให้เป็น
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกเพื่อให้นักศึกษาทาได้ทันตามระยะเวลากาหนด แต่ละบทความมีห้าคาถามที่
จะต้องใช้ทักษะและกลวิธีในการอ่ านที่เฉพาะเจาะจงทักษะเหล่ านี้ได้แก่ Skimming, Scanning,
Guessing word meaning from context, และ Making inferences 3) แบบทดสอบค าศั พ ท์
แบบทดสอบคาศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเวอร์ชั่น 10,000 คาของเนชั่น ที่ประกอบไปด้วย
ข้อสอบ 140 ข้อ มีรูปแบบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จากแต่ละ 1000 ระดับวงศ์คาศัพท์ คะแนนรวมของผู้
เข้าสอบจะถูกนาไปคูณด้วย 100 เพื่อหาระดับคลังคาศัพท์เพื่อการรับรู้ (Receptive Vocabulary
Size) แบบทดสอบเวอร์ ชั่นนี้ เนชั่น (Nation, 2001) กล่ าวว่ าถูกออกแบบมาเพื่อให้ ง่ายต่อการทา
ข้อสอบ ง่ายต่อการจัดสอบ และง่ายต่อการแปลความหมายค่าคะแนน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้เครื่องมือทั้ง 3 ชนิด คือ 1) แบบสารวจการใช้กลวิธี 2) แบบทดสอบการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ 3) แบบทดสอบระดับวงศ์คาศัพท์ น ามาใช้กับนั กศึกษากลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนของภาค
การศึกษาที่ 1/2560 เนื่องจากมีการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น สาหรับการเก็บข้อมูล
จริงจาเป็นต้องใช้เวลาในภาคการศึกษาปกติ ในการเก็บข้อมู ล ในขั้นแรก ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ทา
แบบทดสอบ แล้วหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนามาใช้โดยทาการทดลองใช้ก่อนในห้องเรียน โดยใช้เวลา 3
ชั่วโมง เฉลี่ยกิจกรรมละ 1 ชั่วโมง เมื่อทาการทดสอบและได้ค่าของกิจกรรมครบแล้ว ในขั้นต่อมาได้นา
ข้อสอบดังกล่าวมาใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา และนาข้อสอบมาตรวจและบันทึกคะแนน
ลงในแบบบันทึกคะแนนที่จัดทาขึ้น ในชั้นเรียนปกติผู้วิจัยได้ดาเนินการด้วยตนเองในฐานะอาจารย์
ประจารายวิชา
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามหัวข้อคาถามวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษา
ผู้วิจัยออกแบบการศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้สามารถวัดค่า 1) กลวิธีการอ่าน 2) ขนาดวงศ์คาศัพท์ และ 3)
ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อตอบคาถามวิจัยที่หนึ่ง “นักศึกษามีระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ขนาดวงศ์คาศัพท์ และการใช้กลวิธีการอ่าน อยู่ในระดับใด”
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ตัวแปรที่ 1 กลวิธีการอ่านที่นักศึกษาใช้ในการอ่านบทความ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ถูกนามาใช้เพื่อดาเนินการหาค่ากลาง (Means)
สาหรับการใช้กลวิธีแต่ละรายการ การตัดสินค่าความถี่ขึ้นอยู่กับค่ากลางที่ถูกใช้ ค่าคะแนน 4 คะแนน
ขึ้นไป ถือว่าเป็นการใช้ในระดับสูง ค่าคะแนน 3 - 3.9 สะท้อนค่าการใช้ในระดับปานกลาง และค่า
คะแนน 2.99 ลงมาถือว่าถูกใช้ในระดับต่า กลวิธีการอ่านที่มีค่าคะแนน 4.00 จานวน 17 กลวิธีที่ได้รับ
รายงานจากผู้เรียนว่ามีความถี่ในการใช้สูงถูกนามาจัดเรียงไว้เป็นลาดับต้นในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสารวจการใช้กลวิธีสาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาที่ใช้มากใน 10 อันดับแรก
ลาดับ

กลวิธี

1

ข้าพเจ้าพยายามคิดถึงสิ่งที่รู้หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อให้
เข้าใจสิ่งที่อ่าน
เมื่อข้าพเจ้าพบคาศัพท์ที่ไม่ทราบ ข้าพเจ้าจะค้นคานั้นใน
พจนานุกรม
ข้าพเจ้าจะขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาสีเน้นข้อมูลทีส่ าคัญเพื่อ
ช่วยในการจา
ข้าพเจ้าจะดูรูปภาพ ตาราง แผนภูมิที่มีในบทความ
ประกอบความเข้าใจ
เมื่อพบว่าส่วนที่อ่านยากมากขึ้น ข้าพเจ้าจะแปลเป็นภาษา
ของข้าพเจ้าก่อน
ข้าพเจ้าจะวนกลับไปอ่านบรรทัดที่ข้าพเจ้าได้ขาดสมาธิ
ขณะที่อ่านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดส่วนที่สาคัญ
ข้าพเจ้าจาบันทึกในขณะที่อ่านไปด้วยเพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ที่อ่าน
ข้าพเจ้าจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เดานัน้ ถูกหรือผิด
ข้าพเจ้าจะคิดภาพตามข้อมูลทีไ่ ด้จากเนื้อเรื่องเพื่อช่วยให้
จาได้แม่นยายิ่งขึ้น
ระหว่างที่อ่าน ข้าพเจ้าจะเดาความหมายของคาศัพท์หรือ
วลีที่ไม่ทราบความหมาย

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

GLOB

4.98

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.84

SUP

4.75

1.09

SUP

4.67

0.74

GLOB

4.6

0.94

SUP

4.57

0.98

PROB

4.31

0.89

SUP

4.3

0.8

GLOB
PROB

4.3
4.3

0.92
0.85

PROB

4.2

0.92

ชนิด ค่าเฉลี่ย
(Types) (M)
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ในบรรดากลวิธีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการรายงานการใช้ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่ามี
จานวน 15 กลวิธี ส่วนกลวิธีที่ใช้ในระดับต่าพบว่ามีจานวน 4 กลวิธี (แสดงในตารางที่ 2) จากที่ได้มี
การใช้แบบสารวจรายบุคคลต่อการใช้กลวิธีการอ่าน พบค่ากลางภาพรวมที่ 4.03 ในขณะที่คะแนน
สูงสุดคือ 5.52 และคะแนนต่าสุดคือ 2.52 โดยพิจารณาจากข้อนี้สามารถสังเกตได้จากการที่สมมติว่า
ผู้เรียนคนหนึ่งได้ใช้ทุกๆ กลวิธีในเวลาเดียวกันผู้เรียนคนนั้นจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 6.00 และหาก
ผู้เรียนคนใดไม่ใช้กลวิธีใดๆ เลยจะได้ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 1.00 แม้ว่ามีนักศึกษาที่ร่วมการวิจัยบางรายได้
คะแนนที่ปลายสุดของแต่ละด้าน แต่ก็พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังถือว่าเป็นผู้ใช้กลวิธีในระดับพอใช้
ค่ากลางส าหรั บกลุ่ มตัวอย่ างทั้ งหมดหรื อค่ากลางของค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .92
ตารางที่ 2 แสดงกลวิธีสาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาที่ใช้น้อย
ลาดับ
30 ข้าพเจ้าจะดูลักษณะของบทอ่านเช่นลักษณะของการจัด
วางองค์ประกอบและความยาวของบทอ่าน
31 ข้าพเจ้าจะหาใจความสาคัญในเนือ้ เรื่อง
32 ข้าพเจ้าวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลที่นาเสนอในบทอ่าน
ข้าพเจ้าคาดเดาเนื้อเรื่องก่อนอ่านจริง
ระดับต่า
33 ข้าพเจ้ากาหนดความเร็วในการอ่านตามประเภทของสิ่งที่
อ่าน
34 เมื่ออ่านบทความภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าจะย่อความให้สั้นลง
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

GLOB

3.16

0.88

GLOB
GLOB
GLOB

3.1
3.1
3

2.06
0.67
1.1

PROB

2.9

1

SUP

2.63

0.81

ตัวแปรที่ 2 ขนาดวงศ์คาศัพท์ของนักศึกษา
การวัดระดับคาศัพท์ของนักศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบทดสอบระดับคาศัพท์แบบ
10,000 คา โดยต้นฉบับประกอบไปด้วยข้อสอบ 100 ข้อ ในแต่ละ 10 ข้อนามาจากแต่ละ ระดับ 1000
วงศ์คาศัพท์ เมื่อหาค่าคะแนนได้แล้วจะต้องนาไปคูณเข้ากับ 100 เราจะทราบระดับคาศัพท์ ของ
นักศึกษาแบบคาศัพท์สาหรับการใช้งาน (Receptive Vocabulary) แบบทดสอบการวัดนี้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงคือ แบบทดสอบคาศัพท์ของเนชั่นและเบ็กลาร์ (Nation
& Beglar, 2007) เมื่ อนั กศึ กษาได้ ท าแบบทดสอบขนาดคลั งค าศั พท์ เพื่ อการใช้ งาน (Productive
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Vocabulary) ระดับของขนาดคลังศัพท์สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังอยู่ในระดับต่า
มากเมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 2,674 วงศ์คาศัพท์ (Word Families) ในขณะที่มีนักศึกษาที่
ได้ค่าคะแนนสูงสุดจากการทดสอบคือ 4,900 วงศ์คาศัพท์ เพียง 1 คน และมีคนที่มีขนาดวงศ์คาศัพท์
ต่าที่สุดในระดับ 800 คา
ตารางที่ 3 คะแนนจากการทดสอบระดับวงศ์คาศัพท์ของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบคาศัพท์ของเนชัน่
และเบ็กลาร์ (Nation & Beglar, 2007)
ค่าเฉลี่ย
2,674

คะแนนสูงสุด
4,900

คะแนนต่าสุด
800

ตัวแปรที่ 3 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและกลวิธีที่ใช้
ทักษะการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาอยู่ในระดับใด จากการใช้สถิติเชิง
พรรณนาเพื่อคานวณคะแนนจากการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ทาการทดสอบนักศึกษาด้วยชุดทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งข้อสอบมี 20 ข้อ ในแต่ละ 5 ข้อ
จะทดสอบกลวิ ธี ก ารอ่ า น 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ scanning, skimming, guessing from context, และ
inferencing คะแนนเฉลี่ยจากการอ่านคือ 6 ซึ่งสามารถตีความหมายได้ว่าผู้เข้าสอบสามารถทาข้อสอบ
ได้ถูกต้อง 6 ข้อจากข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อของข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีนักศึกษาเพียง 1 คน
ทาคะแนนได้มากกว่า 10 ข้อขึ้นไป และมีนักศึกษาทาคะแนนได้ต่าที่สุดคือ 2 ข้อ มีจานวนเพียง 1 คน
คะแนนดังได้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนจากการอ่านเพื่อความเข้าใจ
N
45

Min
3

Max
13

Mean
6.2

SD
2.2

ในการวัดความสามารถในการอ่านบทอ่านจานวน 3 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจต่อบทความเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ 6.2 คะแนน คิดเป็น 31%
อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่ามากที่สุ ด คือ 13 คะแนน และผู้ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 3 คะแนน แต่ละ
บทความมี ห้ าค าถามที่ จะต้ องใช้ ทั กษะและกลวิธีในการอ่ านที่ เฉพาะเจาะจง ทั กษะเหล่ านี้ ได้ แก่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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Skimming, Scanning, Guessing word meaning from context, และ Making inferences เมื่อพิจารณา
จากคะแนนที่ทาได้ว่าตรงกับทักษะในการใช้กลวิธีใด ผลปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนที่ได้จากการทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยแยกชนิดของคาถามตาม
ประเภทของกลวิธีที่ใช้
ประเภทกลวิธี
scanning
making inferences
skimming
guessing word meaning from context

N
45
45
45
45

คะแนนที่ได้
87
85
57
49

เฉลี่ย
1.93
1.88
1.26
1.08

S.D.
7.05
7.94
1.49
1.46

ร้อยละที่ได้
38.66
37.77
25.33
21.77

ผลคะแนนจากการจัดกลุ่มกลวิธีการอ่าน 4 ชนิด ได้แก่ Scanning, Skimming, Guessing
from context และ Inferencing ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดสาหรับการทดสอบการอ่านในส่วนของ
Scanning เท่ากับ 1.93 ซึ่งหมายความว่ามีนักศึกษาได้ 2 ข้อจาก 5 ข้อ คะแนนเฉลี่ยสูงลาดับถัดมาคือ
Making inferencing เท่ า กั บ 1.88 ข้ อ ค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ กลวิ ธี Skimming และ Guessing word
meaning from context ต่าที่สุ ด คือ 1.26 และ 1.08 ตามล าดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้
ชี้ให้เห็นว่าผลการสอบของนักศึกษามีการกระจายที่มากทั้งในการทดสอบการอ่านโดยรวมและในแง่
ของทักษะการอ่านทั้งสี่ทักษะ แบบทดสอบแต่ละส่วนได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น
ระหว่างกลวิธีที่ใช้กับคะแนนในการทดสอบการอ่าน
2. เพื่อตอบคาถามวิจัยที่ 2 “การอ่านเพื่อความเข้าใจ ขนาดวงศ์คาศัพท์ และการใช้
กลวิธีการอ่านของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน
อย่างไร” การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้รับการตรวจสอบนับจากการหาระดับความรู้
คาศัพท์ของนักศึกษา ระดับความสามารถในการอ่าน และการใช้กลวิธีต่างๆ ในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ เมื่อไม่สามารถคานวณค่าตัวแปรที่มีจานวนมากกว่าสองตัวแปรได้ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ทา
การเปรียบเทียบตัวแปรทีละคู่ ดังนี้ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดคลังศัพท์และการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ 2) กลวิธีการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3) ขนาดคลังศัพท์และกลวิธีการอ่าน
ความสัมพันธ์คู่ที่ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดคลังศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดคลังศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจการทดสอบความสัมพันธ์
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ระหว่างกัน (Correlation Test) ถูกนามาใช้ คะแนนการอ่านมีความสัมพันธ์ต่อคะแนนระดับคาศัพท์
ของนักศึกษาค่าความสัมพันธ์ที่ r = .33 ซึ่งเป็นระยะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่น
ความสัมพันธ์คู่ที่ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจและการสารวจการใช้กลวิธีในการอ่านของนักศึกษา
นั้น จะมีการวัดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้ง 2 ปัจจัย คะแนนที่ได้มีความสัมพันธ์ต่อค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบนักศึกษา ค่าคะแนนปรากฏดังนี้
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านและผลสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ คะแนนการใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ

Mean
SD
r

คะแนนการใช้กลวิธีการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
4.03
0.57
-0.16

คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.17
2.24

ความสัมพันธ์คู่ที่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดคลังศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านและขนาดคลังศัพท์ จึงได้ดาเนินการทดสอบค่าความสัมพันธ์
โดยการให้นาผลที่ได้จากการทดสอบคาศัพท์มาเปรียบเทียบกับผลกับแบบทดสอบการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่ยังอยู่ในระดับสูงระหว่างขนาดคลังศัพท์กับการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
ตารางที่ 7 ระดับของขนาดคลังศัพท์และคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ขนาดคลังศัพท์ คะแนนการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
Mean
SD
r

ขนาดคลังศัพท์
26.4
6.4
0.34

คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.17
2.24

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สรุปผลการศึกษาที่พบ
บทนี้เป็นการวิเคราะห์ผลที่จาเป็นเพื่อใช้ในการตอบคาถามวิจัยที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้นผลลัพธ์หลัก
เกิดมาจากการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันได้นามาสรุปไว้ดังต่อไปนี้
1) ความตระหนักต่อการใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี อยู่ในระดับพอใช้ แต่กลวิธีสาหรับการอ่านเชิงวิพากษ์ยังต้องพัฒนาต่อไป (เช่น การ
ประเมินค่าข้อมูลในบทความ การสรุปเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น การพิจารณาลักษณะพิเศษของ
ตัวอักษรในบทความเช่น ตัวหนา ตัวเอนเพื่อสังเกตส่วนที่สาคัญในเนื้อหา และการดูลักษณะการวาง
รูปแบบของย่อหน้าในบทความ เป็นต้น) นักศึกษามีความสามารถในการใช้กลวิธีด้านการแก้ปัญหา สูง
กว่าการใช้ทั้งกลวิธีสนับสนุนความเข้าใจและกลวิธีสากล
2) ขนาดคลังคาศัพท์ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในระดับต่า คือ
ระดับ 2000 - 3000 วงศ์คาศัพท์
3) ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจยังอยู่ในระดับต่า นักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทาคะแนนเฉลี่ยได้เพียง 6 เต็ม 20 และได้คะแนน จากที่กาหนดให้ นักศึกษาสามารถทาข้อสอบประเภท
กลวิธี Scanning สูงสุด ตามด้วยประเภทกลวิธี Inference ประเภทกลวิธี Skimming และ ประเภท
กลวิธี Guessing from the context ตามลาดับ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและขนาดคลังศัพท์จึงสอดคล้องกันอย่างมีนัยยะสาคัญ และมีความสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่น (ค่า r = .34)
อภิปรายผลการศึกษา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
การตั้งเป้าหมายในการอ่านส่งผลดีต่อการส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยการสนับสนุน
ให้มีการใช้กลวิธีในการอ่านหลายกลวิธี (Blanton & Wood, 1991) และยังมีผลดีต่อการเรียนรู้คาศัพท์
ที่ เกิ ดขึ้ นโดยไม่ ตั้ งใจอี กด้ วย (Swanbom & Glopper, 2002) ผลจากการศึ กษานี้ แสดงให้ เห็ นว่า
นักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไม่ได้ตั้งเป้าหมายใดๆ ในการอ่านเลย หรือมีแต่อยู่ในระดับ
ต่าหรือกลาง สาหรับกลุ่มนี้สมควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ความกระตือรือร้นต่อความสาคัญของการอ่านและการเอาใจใส่ของผู้เรียนต่อการเรียนและการทาให้
เห็นถึงความสาคัญของกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ ครูผู้สอนควรมีการนาเสนอบทความหรือวัสดุการ
อ่านที่เน้นวัตถุประสงค์ มีข้อมูลที่น่าสนใจต่อการอ่านสาหรับนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยเฉพาะได้อ่านบทความเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น และบทความที่อ่าน
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วิศรุต ไหลหาโคตร

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เน้นในการเรียนไวยากรณ์ ข้อเสนอแนะสาหรับส่วนนี้คือการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการอ่าน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอ่าน ในกระบวนการสอนควรจัดการสอนโดยเพิ่มการอ่าน
นอกเวลาเรียนเข้าไปด้วยเพื่อปลูกฝัง โดยค่อยๆ ไต่ระดับความยากของบทความที่ใช้จากความยาก
ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 10 โดยค่อยๆ บวกระดับเพิ่มไปตามความสามารถของผู้เรียน ตามทฤษฎี
สมมติฐานการรับเข้าข้อมูลของคราเชน (Krashen’s Input Hypothesis)
การใช้กลวิธีการอ่าน
การศึกษาครั้งนี้พบว่านักศึกษามีความรู้ในการใช้กลวิธีการอ่านและยังได้ใช้กลวิธีการอ่านใน
การทาแบบทดสอบ กลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยมี 4 กลวิธี คือ 1) การอ่านเชิงวิพากษ์และการประเมินค่า
บทความ 2) การสรุปความบทอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 3) การสังเกตลักษณะการพิมพ์ข้อความตัวหนา
ตัวเอน เพื่อสังเกตการณ์เน้นส่วนสาคัญของข้อความ และ 4) การตรวจดูการวางลาดับและลักษณะของ
บทความ ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นลักษณะทั่วไปของผู้อ่านในระดับพื้นฐานเนื่องจากการอ่านโดยใช้
กลวิธีดังกล่าวเหล่านี้เป็นทักษะการอ่านขั้นสูงที่เหมาะสาหรับผู้เรียนในระดับก้าวหน้า ต้องมีการฝึกฝน
การใช้มาเป็นอย่างดี ผลการค้นพบในการศึกษาครั้งนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถยอมรับได้
สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ นักศึกษา EFL ในประเทศซาอุดิอาระเบียมีการใช้กลวิธีประเภท
การแก้ปัญหา (PROB) มากกว่ากลวิธีแบบสากล (GLOB) และกลวิธีแบบสนับสนุน (SUP) แม้จะพบว่า
นักศึกษามีความตระหนักต่อการใช้กลวิธีการอ่าน ในการศึกษาครั้งนี้กลับพบว่ามีนักศึกษาบางคนไม่ได้
ใช้หรือใช้บางกลวิธีการอ่านน้อยมาก เช่น การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
นักศึกษาไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านเองเนื่องจากนักศึกษาได้รับคาสั่งให้อ่านโดยผู้สอนและทาให้
วัตถุประสงค์ในการอ่านถูกตั้งโดยผู้สอน รวมไปถึงการจัดหาบทความสาหรับการอ่านให้กับผู้เรียนก็ยัง
ทาโดยผู้สอนอีก จึงสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้กลวิธีนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลย ดังนั้นข้อเสนอแนะสาหรับการฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นผู้อ่านที่ดี ควรกาหนดให้
ผู้อ่านได้เลือกบทความสาหรับการอ่านเอง และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเลือกบทความที่ต่ากว่าระดับ
ความรู้ของตน ผู้สอนควรเตรียมบทความจานวนมากพอเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกอ่านให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ระดับวงศ์คาศัพท์ (Vocabulary Size)
จากการทดสอบระดับวงศ์คาศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในครั้งนี้พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2000 คา จากค่าคะแนนเฉลี่ยนี้แสดงว่าระดับคาศัพท์ของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่า
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ค่ามาตรฐานที่ต้องการสาหรับการอ่านบทความเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษของนั กศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยระดับวงศ์คาศัพท์ที่อยู่ระหว่าง 500 ถึง 700 คา ไม่เข้าใกล้ระดับ 3000 words
ที่จาเป็นสาหรับการอ่านบทความเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (Laufer, 1997) แม้กลุ่มตัวอย่างนี้มี
จ านวนน้ อยและไม่ได้ถือว่าเป็ นตัวแทนของนั กศึกษาทั่วประเทศ แต่ผลจากการศึกษานี้สามารถ
คาดคะเนค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับวงศ์คาศัพท์ของประชากรไทยในช่วงอายุนี้ได้ในหลายพื้นที่ รวมถึง
เป็นการไขข้อกระจ่างด้านหนึ่งต่อการหาแนวทางปรับปรุงภาษาต่างประเทศของนักศึกษาในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยสรุปแล้ว การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งเป็ นสถาบั นการศึกษาที่ดูแลรั บผิดชอบท้องถิ่นที่ห่ างไกล ผู้ คนขาดความตระหนั กต่อ
ความส าคั ญของภาษาอั งกฤษทั้ งในแง่ ของการน าไปใช้ งานหลั งเรี ยนจบ และในแง่ ของการใช้
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการศึ กษาหาความรู้ จะต้ องส่ งเสริ มและผลั กดั นให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความใส่ ใจและ
ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเพื่อพิชิตเป้าหมายในการอ่านบทความเชิงวิชาการ อาจจะ
ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มคาศัพท์ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คา ในระหว่างที่เรียนระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อการแก้ไขปั ญหาอย่ างตรงจุดการตั้งเป้าหมายให้นักศึกษามีวงศ์ คาศัพท์ได้ตาม
เป้าหมายของการเริ่มต้นคือที่ระดับ 3,000 คา จึงเป็นเรื่องสาคัญรวมไปถึงการเน้นการเรียนการสอน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยการเสริมกิจกรรม อุปกรณ์ การปรับกลวิธีการเรียนการสอน และ
การสอนใช้ผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีการเรียนคาศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพและคงทนต่อการจดจา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนั กศึ กษา EFL มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
อุดรธานีอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับผลการศึกษาอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เช่น Al Nujaidi (2003) พบว่า
นักศึกษา EFL ชั้นปีที่ 1 ในประเทศซาอุดิอาระเบียยังอยู่ในระดับต่า โดยมีค่าเฉลี่ย 6 ข้อจากจานวน
ข้อสอบ 20 ข้อ นักศึกษาสามารถทาข้อสอบที่เน้น scanning and skimming ได้ดีกว่าข้อสอบที่เน้น
การใช้ทักษะการเดาคาศัพท์จากบริบท นักศึกษาทาข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจได้คะแนนต่า โดย
พื้นฐานแล้วผลดังกล่าวสะท้อนระดับความรู้คาศัพท์ของนักศึกษา แม้ว่าคะแนนของพวกเขาจะต่า แต่
โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาสามารถทาข้อสอบที่เน้นทักษะ scanning และ skimming ได้ดีกว่าอีกสอง
ทักษะอย่างมีนั ยยะสาคัญ เมื่อคาถามในแบบทดสอบต้องการให้นักศึกษาหาคาตอบที่เจาะจงต่อ
คาถามข้อนั้ น นั กศึกษาสามารถหาคาตอบได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลั บกันเมื่อคาถามต้องการให้
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นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อบริบทรอบข้างและหาคาตอบจากความเข้าใจของตนต่อ
บทความที่อ่านหรือบางส่วนของบทความนักศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังมีความอ่อนด้อยในจุดนี้
ความรู้คาศัพท์ (คะแนนปรากฏในตารางที่ 2) เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการที่นักศึกษาจะต้องทา
การเดาคาตอบจากบริบทและทาการอนุมานความหมายของคาศัพท์ และยังเป็นอุปสรรคต่อนักศึกษา
บางคนในการใช้กลวิธี Scanning ข้อเสนอแนะเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และตัวแปรสาคัญอื่นๆ ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการนาคะแนนจากการอ่านของนักศึกษามาใช้
เพื่อจาแนกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถในการอ่านจานวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มดี กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผู้อ่านกลุ่มดีกับ
กลุ่มอ่อนในด้านระดับความรู้คาศัพท์และเพื่อดูข้อมูลการใช้กลวิธีการอ่านที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับวงศ์คาศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จากการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญระหว่างวงศ์คาศัพท์และความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา กลุ่มที่มีความสามารถทางการอ่านและความสามารถทาง
คาศัพท์ที่สูงและต่าต่างก็มีความแตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญในแง่การใช้กลวิธีการอ่าน ซึ่งแต่ละกลุ่มมี
การใช้กลวิธีที่แตกต่างกันออกไป ผลของการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึ งความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ระหว่างการศึกษาทั้งสามตัวแปรคือ ระดับวงศ์คาศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เมื่ออภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างคลังคาศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการอ่านและการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ และวงศ์คาศัพท์และกลวิธีการอ่าน จึงมีการจับคู่อภิปรายทีละสองประเด็นเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
ระดับวงศ์คาศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้คาศัพท์ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างมีนั ยสาคัญ (r = .60,
p < .001) ระหว่างคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาพรวมและระดับ วงศ์คาศัพท์ ที่ 2000 คา
สอดคล้องกับงานวิจัยของลอฟเฟอร์ (Laufer, 2002) ซึ่งกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คาศัพท์
และการอ่านเพื่อความเข้าใจจะอยู่ที่ระหว่าง .50 และ .75 คะแนนคาศัพท์ระดับ 3000 คา ระดับ
คาศัพท์ที่ 3000 คา สัมพันธ์กับคะแนนการอ่านในระดับปานกลาง และคะแนนของระดับคาศัพท์เชิง
วิชาการมีความสัมพันธ์ต่อการอ่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบค่าสหสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่นระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจต่อระดับวงศ์คาศัพท์ที่ระดับ 2000 คา คิดเป็น 36% ของคะแนน
การอ่านซึ่งแสดงให้เห็นความสาคัญของบทบาทของความรู้คาศัพท์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจบทบาท

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ของคาศัพท์มีความสาคัญยิ่งต่อบริบทของภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนอาจจะเรียนภาษาเขียนและภาษาพูดในขณะเดียวกัน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและกลวิธีการอ่าน หลังจากการศึกษาการใช้กลวิธีการ
อ่านของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้ว พบว่านักศึกษาที่ได้คะแนนสูงในการทา
แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจมีการใช้กลวิธีการอ่านมากกว่านักศึกษาในกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย
กว่า รูปแบบในการได้คะแนนสูง - ต่านี้จึงสอดคล้องกับความรับรู้ในวิธีการใช้กลวิธีสากล (GLOB) และ
กลวิธีแก้ปั ญหา (PROB)แม้ว่าในภาพรวมแล้ วนักศึกษาจะใช้กลวิธีแก้ปัญหา (PROB) ในระดับสูง
รวมถึงนักศึกษาที่ได้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูงมีการใช้กลวิธีนี้ถี่เช่นกัน การศึกษานี้
พบข้อสรุปที่น่าสนใจว่า ความสามารถในเชิงภาษาศาสตร์เช่น การมีความรู้คาศัพท์ที่กว้างขวางไม่ได้
เป็ นเพียงปั จจั ยเดียวที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการอ่านอาจจะมี
ความสาคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และกลวิธีที่สาคัญนั้นคือกลวิ ธีเช่น การอ่าน
เชิงวิพากษ์ การสรุปความ และการใช้ตัวบ่งชี้ในบริบท สามารถช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
ผู้เรียนได้ จากจุดนี้ชี้ว่านักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
กลวิธีการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะในการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับวงศ์คาศัพท์และกลวิธีการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
วงศ์คาศัพท์และกลวิธีการอ่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
คาศัพท์และกลวิธีการอ่านเป็นสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกัน ในการเปรียบเทียบตัวแปรคู่นี้นักวิจัยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับวงศ์คาศัพท์ ซึ่งทาให้พบว่าผู้มีระดับคาศัพท์ในแต่ละระดับจะมี
การใช้กลวิธีการอ่านแตกต่างกัน ในกรณีนี้ไม่พบว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างกลุ่มได้คะแนน
สูงต่อกลุ่มได้คะแนนปานกลาง จึงสามารถสรุปผลการอภิปรายนี้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวงศ์
คาศัพท์ ต่อกลวิธีการอ่าน และต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นมีความสัมพั นธ์ต่อกันและกันอย่าง
เชื่อมโยง แม้ว่าผลการศึกษานี้จะพบว่านักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีวงศ์คาศัพท์ไม่
เพียงพอจึงส่งผลด้านลบไปถึงตัวแปรอื่นๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนะว่าการเรียนรู้คาศัพท์ให้มี
ความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อขยายวงศ์คาศัพท์จะช่วยพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นในการ
อ่านบทความเชิงวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่ตัวนักศึกษาเองและการศึกษาในประเทศของเราด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การใช้แบบสารวจอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการได้รับข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นการสุ่ม
สัมภาษณ์นักศึกษา หรือการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการ
อ่านจะทาให้ได้ประเด็นด้านการอ่านที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. การเพิ่มเติมประเด็นความแตกต่างด้านเพศที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการอ่าน ระดับ วงศ์
คาศัพท์ และความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จะทาให้ได้แง่มุมที่หลากหลายต่อการวางแผน
งานวิจัยและได้คาตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจากัดของการศึกษาในครั้งนี้
1. ในการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้นจึงไม่อาจจะ
กล่าวได้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้เป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยของทั้งประเทศ
2. ในการจัดการทดสอบขนาดวงศ์คาศัพท์ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผลคะแนน
และระดับทีป่ รากฏจะเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เพราะประชากรที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษ
การสรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ช่วยยืนยันว่าความสาคัญของการอ่านบทความวิชาการในภาษาต่างประเทศ
ส่งผลต่อนักศึกษาไทย การที่พวกเขาจะหาความรู้ได้การอ่านเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอยู่ไม่น้อย และ
พบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจคือประกอบด้วยทั้งขนาดวงศ์คาศัพท์และกลวิธีที่ใช้
ในการอ่านโดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมาจะมีลักษณะร่วมของ
ผู้อ่านที่สามารถเข้าใจบทความที่เป็นภาษาต่างประเทศได้จะต้องมีคาศัพท์ที่ระดับ 2,000 และต้อง
พัฒนาเพื่อขยายวงศ์คาศัพท์ ในกลุ่ มคาศัพท์ความถี่การเกิดสูงไปที่ 5,000 - 10,000 คา รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้คาศัพท์ในกลุ่มความถี่การเกิดต่าด้วย นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างความรู้
คาศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และนักศึกษาที่มีทักษะในการอ่านก็จะเป็นผู้ที่ใช้กลวิธีการอ่านได้
อย่างเชี่ยวชาญอีกด้วย แม้ว่านักศึกษาทุกคนควรจะสามารถเรียนรู้การใช้กลวิธีการอ่าน เพราะได้เคย
เรียนกระบวนการนี้มาแล้วในระดับมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตามการที่นักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ขาดความรู้คาศัพท์ ส่งผลในด้านลบต่อความสามารถใน
การอ่ านและมี ข้ อจ ากั ดในการใช้กลวิ ธีบางอย่ าง ดั งนั้ นในการศึ กษาครั้งนี้ จึ งมี ข้ อเสนอแนะต่อ
นักวิชาการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สอนภาษาอังกฤษในการเสริมให้ผู้เรียนมีการขยายขนาดวงศ์
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
Processes of Commercialized Reproduction
in Na Dun Baked Clay Buddha Sculpture

ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ1
Acting Major Kittikorn Bamroongboon

บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องกระบวนการผลิตซ้าประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตซ้าของประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน โดยใช้หน่วยในการวิเคราะห์
ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ เพื่ อใช้ ในการท้ าความเข้ าใจถึ งครอบคลุ มกระบวนการสร้ างความหมายของ
ประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน ผ่านกระบวนการผลิตซ้า รวมทังวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่
ส่งผลให้เกิดการน้ามาซึ่งการผลิตซ้า ความเป็นมา โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ปราชญ์ ชาวบ้าน ผู้รู้ นักวิชาการ
และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 50 คน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่าพระดินเผากรุนาดูนในอดีตเป็นพระพิมพ์ที่สร้างบรรจุไว้ในเจดีย์ ไม่ได้สร้าง
ขึนมาเพื่ออิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และไม่มีประวัติความเป็นมาและมีต้านานประกอบที่ชัดเจน พระกรุ
นาดูนมีการผลิตซ้าในมิติของการศึกษา การท่องเที่ยว และการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ พระกรุนาดูนถูก
สถาปนาให้ความหมายว่ามีอิทธิ ปาฏิหาริย์ ในการคุ้มครองป้องกัน ขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ดลบันดาล
โชคลาภ คงกะพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย มีอ้านาจ วาสนา และมีเมตตามหานิยม จึงส่งผลให้มีการ
ตีค่า ก้าหนดราคา ตามความเชื่อและความงาม ความสมบูรณ์ด้านสุนทรียะ และถูกจัดว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าเพิ่มขึนเรื่อยๆ
คาสาคัญ: กระบวนการผลิตซ้า ประติมากรรม พาณิชย์

1

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
e – mail: kittikornarc06@gmail.com
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Abstract
This article aimed to explore processes of commercialized reproduction in Na
Dun baked clay Buddha sculpture. To acquire meanings and all processes of constructing
Na Dun baked clay Buddha sculpture, using qualitative analysis methods through: 1)
analyzing requisites and conditions influencing Na Dun baked clay Buddha sculpture on
reproduction, 2) semi-structured interview with 50 samples, i.e. village scholars,
knowledgeable villagers, educators, and experts, 3) participant and non-participant
observations, and 4) focus group discussion was done.
The findings found that the main purpose of constructing former Na Dun baked
clay Buddha sculpture was only for enshrining inside pagodas, not for representing any
miraculous power purposes. Unfortunately, there were not any explicit histories or
legendary documentation regarding these sculpture. However, the further findings
indicated that Na Dun baked clay Buddha sculpture were reproduced through dimensions
of education, tourism and commercialized reproduction. These sculpture were also
convinced to have miraculous power in expelling harms, safeguarding, fortunate
contribution, invulnerability, superiority, and reputation. As a consequence, these Buddha
sculpture were appraised and priced according to belief, beauty, and aesthetic perfection
which nowadays, they have become value-added property.
Keywords: Reproduction, Sculpture, Commercialize
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บทนา
ท่ามกลางประวัติความเป็นมาของความเชื่อทางศาสนาแล้ว ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดน
แห่งพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ้าชาติ ผู้คนจ้านวนมากในประเทศ
ไทยนันนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนันแล้วยังปรากฏหลักฐานทางศิลปะและประติมากรรม รวมทัง
สิ่งก่อสร้างที่สะท้อนความเป็นพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายที่สืบตกทอดมาตังแต่อดีต นับตังแต่ครัง
ความเชื่อของอาณาจักรทวารวดี กระทั่งปัจจุบัน (กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, 2469)
การสร้ างสรรค์ ผลงานทางด้ านศิ ลปะ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งงานด้ านประติ มากรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ส้าคัญคือ พระพุทธรูป ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นรูปเคารพ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนวคิดและคติเมื่อแรกเริ่มการสร้างพระพุทธรูปนันเป็นการสร้างขึน
เพื่อประดิษฐานเป็นประธานของวัด โบสถ์วิหาร หรือประธานของศาสนสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการร้าลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และเผยแพร่หลักค้าสอนทาง
พระพุทธศาสนา (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556) ซึ่งความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปนัน ปรากฏหลักฐาน
ในสังคมไทยมาตังแต่ยุคสมัยสุโขทัย อยุธยา ตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปทังหมดได้สร้ าง
เพื่อประดิษฐานไว้ในศาสนสถาน ซึ่งส่วนมากผู้ที่สร้างมักจะเป็นชนชันน้า ชนชันปกครองหรือผู้น้า
รวมทังพระมหากษัตริย์
การสร้างประติมากรรมตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยการสร้างพระพุทธรูปนันพบ
เห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าการสร้างพระพุทธรูปจะเป็นไปเพื่อเป็นตัวแทน
ขององค์พระพุทธเจ้า แต่การสร้างพระพุทธรูปนันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อราวปี
พ.ศ.2500 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้จัดให้มีการฉลองพุทธศาสนาครบยี่สิบห้าศตวรรษ และ
ก้าหนดให้มีการสร้างพุทธมณฑลขึน ที่อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คือ พระศรีศากยะทศพล
ญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ประดิษฐานบริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ศักดิ์ชัย สายสิงห์,
2556) ซึ่งได้เป็นแรงบันดาลใจให้มีการผลิตซ้าการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในประเทศไทย
นอกจากพระพุทธรู ปแล้ วยั งพบว่าความเจริญก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ในกระแสสังคม
ปัจจุบัน ผู้คนในสังคมไทยยังให้ความส้าคัญต่อความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสามารถบันดาลให้เกิด
สิริมงคลหรือความปลอดภัยในชีวิตได้ และได้พยายามสร้างสรรค์ที่พึ่งทางใจจ้านวนมากเพื่อรองรับ
สนองความต้องการด้านจิตใจ และพระดินเผา หรือการสร้างพระเครื่องก็นับว่าเป็นส่วนส้าคัญของการ
สร้างวัตถุมงคลที่สามารถพกพาได้ ซึ่งการสร้างนันมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นวัสดุดินเผา ว่าน ผง
วิเศษรวมทังโลหะผสมต่างๆ ท้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าและพระเกจิอาจารย์ด้วยเทคนิคหลายแบบเป็นต้น
ว่า ปั๊ม หล่อ ฉีด หรือกดพิมพ์จากแม่พิมพ์ ส้าหรับเทคนิคแบบหลังนีเป็นเทคนิคโบราณที่สามารถผลิต
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พระได้เป็นจ้านวนมาก และเป็นที่มาของชื่อ “พระพิมพ์” ก่อนที่จะพัฒนาเป็นพระเครื่องในสมัย
ปัจจุบัน
ในจังหวัดมหาสารคามปรากฏว่ามีประติมากรรมตามความเชื่อทางศาสนา ในลักษณะของ
พระพุทธรูปทังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เป็นจ้านวนมากไม่ว่าจะเป็ นพระพิมพ์พระกันทรวิชัย พระ
พิมพ์พระกรุนาดูน อีกทังยังพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส้าคัญของจังหวัดคือ พระธาตุนาดูน ซึ่งตังอยู่ใน
อาณาเขตของอ้าเภอนาดูน ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยบริเวณ
ที่ตังของอ้าเภอนาดูน คือ เมืองจัมปาศรีที่เจริญรุ่งเรื่องในสมัยทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13
- 15 ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบซึ่งได้ สันนิษฐานได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรือง
มา 2 ยุค คือ1) ยุคทวารวดี ระหว่าง พ.ศ.1000 - 1200 และ 2) ยุคลพบุรี ระหว่าง พ.ศ.1600 - 1800
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2556) ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 ได้มีการขุดค้นพบสถูปบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ สถูปท้าด้วยทองส้าริด คือ ตัวสถูปหรือองค์ระฆัง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตัวสถูป เป็น
ส่วนที่บรรจุ พระอังคาร (ขีเถ้า) เทียนดอกไม้ ตอนคอสถูปเป็นส่วนที่บรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุโดย
ผอบจะบรรจุพร้อมกัน 3 ชัน คือ ผอบทองค้า จะซ้อนอยู่ในผอบเงิน ผอบเงินจะซ้อนอยู่ในผอบทอง
ส้าริด ทุกผอบมีฝาปิดมิดชิด ภายในผอบทองค้ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 1 องค์ มีลักษณะเป็นเกล็ด
สีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลียงไว้ด้วยน้ามันจันทน์เมื่อเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมมาก
และส่วนยอดท้าด้วยทองส้าริดกลมตัน ท้าเป็นปล้องไฉนลูกแก้วและปลียอด ตอนต้นท้าเป็นเกลียว
สามารถปิดประกอบกับส่วนตัวองค์สถูป
นอกจากการค้นพบองค์พระธาตุนาดูนแล้ว ยังพบว่าในบริเวณนีการค้นพบประติมากรรมดิน
เผา ในลักษณะของพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดพบจากกรุต่างๆ ในเขตพืนที่นครจัมปาศรี ซึ่งจากการศึกษา
ทางด้านมนุษยวิทยาทางกายภาพ ได้ระบุว่าลักษณะพระพักต์และพระวรกายของพระพิมพ์ เป็นชน
พืนเมืองสยามโบราณ นอกจากนันยังสังเกตพระพุทธศิลป์ร่วมสมัยกับพระพิมพ์ แบบพระประถมท้าขึน
ประมาณ พ.ศ.950 - 1250 โดยจารึกอักษรคฤนต์ หรืออักษรขอมโบราณไว้ด้วยพระพิมพ์ดินเผานาดูน
ปางประทานพรหรือปางทรงแสดงธรรมบางองค์ที่ ขุดพบที่กรุพระธาตุก็มีอักษรคฤนถ์ทังขีดและเขียน
ด้วยสีแดงจารึกไว้บนแผ่นหลังของพระพิมพ์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระพิมพ์กรุนาดูนนันได้รับความนิยม
จากนักสะสมของโบราณหรือนักสะสมพระเครื่องเป็นจ้านวนมาก จนกระทั่งท้าให้มูลค่าของพระพิมพ์มี
สูงและเป็นที่ขาดแคลนหาได้ยาก แต่ต่อมามูลค่าของพระพิมพ์ได้ถูกลดทอนลงด้วยการท้าพระพิมพ์
ขึนมาใหม่จากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ กดบล็อกพิมพ์แล้วน้าไปเผา ก่อนน้ามาตกแต่ง
ด้วยคาบกรุและขีกรุ ทังนีเพื่อรองรับความต้องการทางด้านพาณิชย์
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ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ.

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เมื่ อสั งคมแบบสมั ยใหม่ ขยายอิ ทธิ พลมากขึ นท้ าให้ ศิ ลปะ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีการด้าเนินชีวิตของชาวบ้านแบบดังเดิมใน
ด้านต่างๆ จะสูญหายไป อันมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมถิ่นและรวมทังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอี ก
ด้วย (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, 2538) ซึ่งนั่นรวมหมายถึงพระพิมพ์ดินเผานาดูน ซึ่งเดิมจากกระบวนการผลิต
และการสร้ างสรรค์เพื่อความศักดิ์สิ ทธิ์ และการคุ้มครองปกปักรักษาตามความหมายเดิม ได้ถูก
แปรเปลี่ยนให้สอดรับกับการขยายอิทธิพลทางสังคม อันส่งผลให้ความหมายในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านประติมากรรมเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากผลงานทางด้านศิลปกรรม ประติมากรรมได้ถูก
ผนวกเข้าไปกับการสร้างรายได้ สร้างอาชีพผ่านมิติความเชื่อที่อ้างอิงอยู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ โดยจะ
พบว่ามีการจัดจ้าหน่ายตามร้านค้าซึ่งเป็นการผลิตซ้าน้ามาวางเป็นทังของที่ระลึก ของฝาก หรือน้าไป
ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ กลายเป็นอาชีพทังผู้ผลิต ผู้ค้าสามารถท้ารายได้ให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
บทความนีเป็นบทความวิชาการที่สังเคราะห์จากการท้าวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการออกแบบ
การศึกษาครอบคลุมกระบวนการสร้างความหมายของประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน ผ่าน
กระบวนการผลิตซ้า รวมทังวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดการน้ามาซึ่งการผลิตซ้า เลือก
พืนที่การวิจัยและหน่วยในการวิเคราะห์ในระดับชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อใน
การสร้างผลงานประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน ทังที่เป็นชุมชนที่ผลิต และชุมชนใกล้เคียง อีก
ทังยังเป็นพืนที่ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการสร้างและจ้าหน่าย เช่า
บูชา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วยกลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลในเชิงลึก
และส้าคัญเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความหมายของพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน รวมทังผู้รู้ด้านการ
ตี ความทางพั ฒนาการด้ านคุ ณค่ าทางศิ ลปะ ความหมายทางประมาณวิ ทยา ประกอบไปด้ วย
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ กลุ่มผู้น้าทางศาสนา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้น้าชุมชน นักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม นักการตลาด (กลุ่มผู้จ้าหน่ายพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน รวมทังเจ้าของกิจการสินค้า
โอท็อป) และกลุ่มประชาชนทั่วไป (General Informants) ได้แก่ ชาวบ้านทังชายและหญิงที่มีภูมิล้าเนา
ในชุมชนที่เป็นพืนที่วิจัยทังที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน และชาวบ้านทั่วไป รวมทังกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ผู้ซือสินค้า เช่าบูชา หรือผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องหรือของที่ระลึก รวมจ้านวน 50 คน
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ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
ความเป็นมาของการขุดค้นพระพิมพ์ดินเผาและพระบรมสารีริกธาตุ
จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศที่ตังนครจ้าปาศรี มีลักษณะเป็นรู ปไขยาวจากเหนือไปใต้
พืนที่ เป็นที่สูงๆ ต่้า มีหนองน้าขาดตอนเป็นห้วงๆ อยู่มากมายหลายแห่ง ชาวบ้านเรียกว่า “กูด” เช่น
กุดทอง กุดฮี กุดโด กุดลอบ กุดหล่ม กุดหล่มม่อง กุดอ้อ หนองกุดบอน กุดสระบัว กุดฟ้าฮ่วน เป็นต้น
หนองน้าเหล่านีไม่ได้เกิดขึนเองโดยธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการขูดแต่งของชาวนครจัมปาศรีโบราณ
เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและเป็นคูเมื องป้องกันข้าศึกศัตรู นอกจากนันยังมีเศษกระเบือง
ดินเผา หม้อ ไห แตกกระจายกลาดเกลื่อนอยู่ทั่วไปนันแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานในปัจจุบัน ได้แก่ กู่
สันตรรัตน์ กู่น้อยและศาลานางขาว ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า “เมืองนครจัมปาศรีเป็นเมืองที่
เจริญรุ่งเรืองในสมัยทราวดี ตัวเมืองเป็นรูปไข่ ก้าแพงเมืองประกอบด้วยเชิงเทิน 2 ชัน มีคูอยู่กลาง คู
กว้างประมาณ 20 เมตร เชิงเทินดินสูงประมาณ 3 เมตร และกว้างประมาณ 6 เมตร มีอายุอยู่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 - 16 ภายในตัวเมืองและนอกเมืองมีเจดีย์สมัย ทราวดีอยู่ประมาณ 25 องค์” (อดิศักดิ์
โสมอินทร์, 2522: 39)

ภาพที่ 1 บริเวณกู่สันตรัตน์ นครจาปาศรี. (ถ่ายเมื่อ 11 เมษายน 2559)

พืนที่ของนครจัมปาศรี มีโบราณสถานโบราณวัตถุอยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งได้มีการขุดพบแล้ว
หลายแห่ ง เช่ น พ.ศ.2511 ทหารเรื อจากกรุ งเทพฯ จ้ านวนหนึ่ งได้ ขุ ดค้ นหาวั ตถุ โบราณที่ ซาก
โบราณสถานริมฝั่งห้วยนาดูน ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอนาดูนไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
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ขุดได้พระพิมพ์ดินเผาและวัตถุโบราณอื่นๆ อีกเป็นจ้านวนมาก นอกจากนันยังได้วัตถุโบราณชินหนึ่ง
ซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายน็อตสีเขียวหยก ท้าเป็นมุม 8 เหลี่ยม และ 16 เหลี่ยม ส่วนยอดท้าเป็นลักษณะ
กลมๆ คล้ายขันครอบ ขุดใต้แผ่นอิฐลงไปพบพระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นขนาดกว้าง 12 นิว ยาว
ประมาณ 2 ฟุต มีพระพุทธรูปบรรจุเรียงรายอยู่จ้านวน 108 องค์ เรียกว่าพระมงคล 108 จากการขุด
ครังนีได้พระพิมพ์ดินเผาประมาณ 3 กล่องกระดาษใหญ่ (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน, 2551)
ลาดับเหตุการณ์การค้นพบพระกรุนาดูน
พ.ศ.2513 ชาวนาดูนจ้านวนหนึ่ง ได้ขุดพบซากโบราณสถานอยู่ทางด้านทิศเหนือของโรงเรียน
ชุมชนบ้านกู่โนนเมือง หรืออยู่ห่างจากกู่สันตรัตน์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ
ได้ขุดพบพระพิมพ์ปางนาคปรกเดี่ยว สีขาวจ้านวนมาก นับเป็นพระเครื่องนครจัมปาศรีรุ่นแรก
พ.ศ.2514 เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ท้าการขุดแต่งโบราณสถานใน
พืนที่อ้าเภอนาดูนจ้านวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย
1) ขุดแต่งกู่สันตรัตน์ ได้ขุดพบโบราณวัตถุสมัยลพบุรีหลายชิน มีอยู่ชินหนึ่งสวยงาม
และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ พระวัชรธร ท้าด้วยหินทรายสีเขียว

ภาพที่ 2 พระวัชรธร ทีพ่ ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น.
(ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2559)

2) ขุดแต่งกู่น้อย ได้ขุดพบโบราณวัตถุสมัยลพบุรีหลายชิน ชินที่สวยที่สุดเป็นเทว รูปพระอิศวรพระนารายณ์ และเศียรเทวรูป ท้าด้วยหินทราย

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 3 เศียรเทวรูป ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น.
(ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2559)

3) ขุดแต่งศาลานางขาว ได้ขุดพบศิลาจารึก 1 หลั ก สูง 21 เซนติเมตร กว้าง 9
เซนติเมตร หนา 4.50 เซนติเมตร มีอักษรจารึกอยู่จ้านวน 14 บรรทัด

ภาพที่ 4 บริเวณศาลานางขาว.
(ถ่ายเมื่อ 11 เมษายน 2559)

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2522 ชาวอ้าเภอนาดูนจ้านวนหนึ่ง ได้ขุดค้นหาโบราณวัตถุ
ตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณรอบกู่สันตรัตน์ กู่น้อย ศาลานางขาว และบริเวณ
ใกล้เคียงในเขตเมืองโบราณ วัตถุโบราณที่ขุดพบส่วนมากเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวั นของชาวนคร
จัมปาศรีโบราณ ได้แก่ หม้อ ไห เครื่องบดยา เป็นต้น

ภาพที่ 5 หม้อ ไห เครื่องบดยา จาปาศรีโบราณ.
(ถ่ายเมื่อ 11 เมษายน 2559)
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ครันเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2522 ชาวอ้าเภอนาดูนจ้านวนหนึ่งได้ขุดพบซากเจดีย์
โบราณที่เนินนาซึ่งอยู่ห่างจากกู่สันตรัตน์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตร หรืออยู่ห่าง
จากถนนเข้าตัวอ้าเภอนาดูนทางทิศใต้ประมาณ 100 เมตร ซึ่งบริเวณตรงนันเป็นที่นาเจ้าของที่นาปลูก
ข้าวเป็นประจ้าทุกปี ไม่เคยคิดว่าจะมีซากโบราณสถานวัตถุอยู่ เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 70 เซนติเมตร
ก็พบก้อนอิฐขนาดใหญ่ และขุดต่อลึกลงไปอีกก็พบพระพุทธรูปทองส้าริดปางห้ามญาติบรรจุอยู่ในไห
โบราณขนาดใหญ่ พระพุทธรูปทองส้าริดที่พบหลายชนิดตังแต่ 5 นิว จนถึง 14 รวม จ้านวนทังหมด 50
องค์ ซึ่งจากปรากฏการณ์ของข่าวการขุดพบพระพุทธรูปทองส้าริดได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ้าเภอนาดูน ต่างออกเสาะหาขุดค้นตามแหล่งต่างๆ โดยบางกลุ่ม
อาศัยการดูลั กษณะพืนที่ด้วยการสั นนิ ษฐาน บ้างก็ใช้วิธีเสี่ ยงทายนั่งทางในตามหลักไสยศาสตร์
จากนันเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ชาวนาดูนกลุ่มหนึ่ง ได้ขุดคันที่บริเวณเนินตินในที่นาของ นาย
ทองดี ปะวะภูตา ราษฎรบ้านนาดูน อ้าเภอนาดูนลักษณะเนินดินสูงจากระดับพืนดินเดิมประมาณ 1
เมตร เศษ เนือดินสีด้ายุ่ย มีต้นไม้เล็กๆ ขึนปกคลุมอยู่โดยรอบ แต่ตรงกลางจะไม่มีต้นไม้หรือหญ้า
เกิดขึนเลย มีคันนาล้อมรอบทังสี่ด้าน ครังแรกขุดทางด้านทิศตะวันออกของเนินดินได้ขุดพบก้อนศิลา
แลงจ้านวน 3 ก้อน และขุดต่อลงไปอีกลึกประมาณ 1.80 เมตร ก็พบวัตถุจ้านวนหนึ่งท้าด้วยทองส้าริด
ลักษณะเป็นวงแหวน จ้านวน 4 ชิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิว และพบทองส้าริด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแผ่นบางแบนยาวประมาณ 1 ศอก ก็พบพระพิมพ์ดินเผาปางต่างๆ จ้านวนมาก ได้ท้าการ
ขุดต่อตลอดทังคืนจนสว่างได้พระพิมพ์ดินเผาทังหมด 12 กระสอบ ข่าวการขุดได้พระพิมพ์ดินเผาครัง
นีได้กระจายไปอย่างรวดเร็ว กระทั่งมีประชาชนจ้านวนมากได้หลั่งไหลไปขุดต้นหาพระพิมพ์ดินเผา
อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2522 เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ประกอบด้วย
นายสถาพร ขวัญยืน นักโบราณคดี ระดับ 3 กับพวกรวม 9 คน เดินทางถึงอ้าเภอนาดูนและขอก้าลัง
เจ้ าหน้ าที่ ต้ ารวจเข้ าคลุ มพื นที่ แจ้ งให้ ประชาชนทราบว่ า การกระท้ าในขณะนี เป็ นการท้ าลาย
โบราณวัตถุ ต่อไปนี เจ้ าหน้ าที่จะด้าเนิ นการขุดแต่งเพื่อค้นหาเค้าเงื่อนของโบราณสถานแหล่งนี
ประชาชนจึงได้งดการขุด และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ท้าการขุ ดแต่ง โดยแบ่งเป็นตารางกริด (GRID
SYSTEM) ครอบคลุมเนินดินไว้ทังหมดและแบ่งเป็น 12 ช่อง แต่ละช่องมีขนาด 4 x 4 เมตร ให้แนวตัง
ขนานกับแนวทิศเหนือแม่เหล็ก (MAGNETIC NORTH LINE) บริเวณที่มีการขุดและตกแต่งเป็นส่วน
ของที่นา นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎรบ้านนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตังอยู่ที่เส้นรุ่งที่ 15˚ 42′ 25ʺ
เหนือ และเส้นแวง 103˚ 42ʺ 48′ ตะวันออก อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอนาดูน ไปทางทิศตะวันออกประมาณ
2 กิโลเมตร อยู่ห่างกู่สันตรัตน์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีล้าห้วยนาดูนไหลผ่านทางทิศ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1335]

กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน

ตะวันออก ห่างประมาณ 200 เมตร เนินดินนีมีลักษณะเป็นวงรี กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ
14 เมตร สูงจากระดับพืนดินเดิมประมาณ 1.15 เมตร ผิวดินเป็นสีด้าคล้ายดินเตาเผาถ่าน ล้อมรอบ
ด้วยคันนาทัง 4 ด้าน มีต้นไม้และเถาวัลย์ขึนโดยรอบ แต่บริเวณตรงกลางไม่มีต้นไม้เกิดขึนเลย
แบบพระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน
พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2522 นัน เป็นพระพิมพ์ดินเผาฝีมือช่าง
ประจ้าราชส้านัก โดยในกอมระตาญง์พร้อมด้วยพระสหายได้ร่วมกัน สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อ
พระพุทธศาสนา พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน มีพุทธศิลป์ ลวดลายลีลาอ่อนช้อยสวยงามและเป็น
ศิลปะสมัยทวาราวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 พระพิมพ์บางองค์กลายเป็นเนือหิน สีเนือ
พระพิมพ์มี 5 สี คือสีหิน (น้าตาลแก่) สีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองมันปู สีชมพู สีแดงหินทราย และสีขาว
นวล ในพระพิมพ์เกือบทุกพิมพ์จะมี รูปเจดีย์ และสถูปจ้าลองปรากฏอยู่เสมอ และเป็นพระพิมพ์เล่า
เรื่ องพุทธประวัติที่มีความหมายอยู่ ในตัว พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบได้น้าตัวอย่างไป
วิเคราะห์หาส่วนผสม ซึ่งพบว่าส่วนผสมหลัก ได้แก่ ศิลาแลง ดินเหนียว แกลบข้าว ทราย กรวด ด้วย
ส่วนผสมที่ใช้มากได้แก่ ทราย ซึ่งเมื่อเผาแล้วจะท้าให้เนือดินมีความแกร่งมาก ลักษณะการเผาจะเผา
แบบกลางแจ้งอุณหภูมิไม่คงที่ จึงท้าให้สีของพระพิมพ์ดินเผาแตกต่างกัน
แบบพระพิมพ์พระดินเผากรุนาดูนบางส่วน (งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระ
บูชา พระเครื่อง จังหวัดมหาสารคาม, 2549)
พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปางทรงแสดงธรรม ประทับนั่งห้อย
พระบาท (ปางนั่งเมือง) ฐาน 8.5 ซม. สูง 14.8 ซม. พระพุทธรูปประทับนั่ง
ห้อยพระ บาทบนบัลลังก์ฐานดอกบัวใต้ซุ้มโพธิ์ มีช่อโพธิ์ 2 ช่อ ปลายโค้ง
ลงมาจดพนักพิงบัลลังก์ ห่มจีวรเฉียงบ่า พระหัตถ์ทังสองข้างยกขึนแสดง
ท่าวิตรกะ (ลังเลใจ) มุมบนทังสองข้างมีรูป พระอาทิตย์หรือพระจันทร์
เปล่งรัศมีข้างละ 1 ดวง ตรงที่พืนโดยรอบประดับด้วยดอกไม้ และ ใบไม้
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปางทรงแสดงธรรมประทับยืน (ปาง
ประทาน พร) ขนาดฐานกว้าง 9 ซม. สูง 14.4 ซม. พระพุทธประทับยืนฐาน
ดอกบัว ห่มจีวรเฉียง บ่า พระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวร พระหัตถ์ขวาท้าท่าวิตร
กะ (ลังเลใจ) มีประภามลฑล (รัศมีที่พวยพุ่งจากเศียร) ภายใต้ซุ้มโพธิ์ 16
ใบ ที่มุมบนมีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เปล่งรัศมี ข้างละ 1 ดวง ใต้ลงมา
มีสถูปข้างละ 1 องค์ด้านข้างทั งสองมีบุคคลยืนพนมมือหั นเข้าหาพระ
พุทธองค์ บุคคลด้านพระหัตถ์ขวาเกล้าผมสูงนุ่งผ้าคลุมเข่า บุคคลด้านพระ
หัตถ์ซ้ายเกล้าผม มวยนุ่งผ้าสันแค่เข่า ปล่อยชายด้านหน้า
พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปางยมกปาฏิหาริย์นูนต่้าหรือพิมพ์
บาง ขนาดบานกว้าง 10.8 ซม. สูง 13.7 ซม. พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ
บนบัลลังเตียฐานดอกบัว มีรัศมีเปล่งแสง 2 ชัน พนักพิงบัลลังก์ประดับ
ด้วยลวดลายประณีต บนสุดมีพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิบนบัลลังก์ มี
รัศมีเป็นเส้นวงกลมใต้ซุ้มใบมะม่วง มีบุคคลนั่งพับเพียบพนมมือข้างละ 1
คน ใต้ลงมามีพระพุทธรูปทรงพระบรรทมหงาย และสีหไสยาสน์ ข้างละ 2
องค์ ด้านซ้ายมีสตรีสวมเครื่องประดับ นั่งพับเพียบพนมมือด้านพระหัตถ์
ขวา เป็ นบุ รุ ษสวมเครื่องประดั บเท้าแขนขวา มือซ้ายวางไว้ที่เข้าซ้ าย
ลวดลายประณีตงดงาม
พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปางยมกปาฏิหาริย์พิมพ์นูนสูงหรือ
พิมพ์หนาขนาดฐานกว้าง 10.4 ซม. สูง 12.5 ซม. พระพุทธรูปประทับนั่ง
สมาธิบนบัลลังก์แท่นสูง ฐานดอกบัวภายในซุ้มรัศมี ห่มเฉียงบ่า บนสุด
พระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่งสมาธิบน บัลลังก์ด้านข้างมีบุคคลนั่งคุกเข่า
พนมมือผินหน้าเข้าหาพระพุทธรูปข้างละ 1 คน ใต้ลงมามี พระพุทธรูปทรง
แสดงกิริยาอาการต่างๆ และทรงพระบรรทมหงายและสีหไสยาสน์ข้างละ 2
องค์ ด้านพระหัตถ์ขวามีบุรุษสวมเครื่องประดับนั่งชันเข่าซ้าย มือซ้ายวางที่
เข่า และเท้า แขนขวา ผินหน้าเข้าหาพระพุทธองค์ด้านพระหัตถ์ซ้ายมีสตรี
สวมเครื่องประดับ นั่งพับเพียบปล่อยแขนลงแนบตัวผินหน้าเข้าหาพระพุทธ
องค์พระพิมพ์มีลวดลายละเอียดประณีตสวยงาม
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1337]

กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน

พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปางเสด็จดาวดึงส์ ขนาดฐานกว้าง 7
ซม. สูง 15.6 ซม. พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานดอกบัว ห่มคลุมจีวรบาง
แนบพระองค์ ยกพระหัตถ์ ทังสองขึนท้าท่าวิตรกะ (ลังเลใจ) มีรัศมีเป็น
เส้นรอบพระเศียร ทังสองข้างมีพระพุทธรูปปางสมาธิ ข้างละ 4 องค์ ใต้
ฐานข้างล่าง มีสถูป หรือรูปเจดีย์ 7 องค์

พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 63 องค์ ขนาดฐานกว้าง 7.7 ซม. สูง
9.5 ซม.พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ 7 แถวๆ ละ 9 องค์ เรียกว่า พระ
แผงสี่เหลี่ยม 63 องค์

พระพิมพ์ซุ้มโพธิ์บัลลังก์สูง ขนาดฐานกว้าง 8.7 ซม. สูง 15
ซม. พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิใต้ซุ้มโพธิ์ มีประภามณฑล เป็นเส้นโค้ง
รอบพระองค์เป็นวงกว้าง เหนือพระอังสา (ไหล่) ด้านพระหัตถ์ซ้ายเป็น
รูปสถูป มีบุรุษด้านพระหัตถ์ขวาเกล้าผม มวยนุ่งผ้าสันแค่เข่าปล่อยชาย
ด้านหน้า ยืนพนมมือบุคคลด้านพระหัตถ์ซ้ายเกล้าผมสูง นุ่งผ้ายาวคลุม
ขายืนพนมมือ

พระแผงสี่ เหลี่ ยม ขนาดฐานกว้ าง 10.4 ซม. สู ง 12.6 ซม.
พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ 12 แถว แถวที่ 1 - 3 มีพระพุทธรูปสมาธิ
ด้านข้างแถวละ 3 องค์ แถว ที่ 3 จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง
ประกอบด้วย กลุ่มต้นไม้และดอกไม้ 7 ต้น และเจดีย์ 2 องค์ แถวที่ 4 - 9
มีพระพุทธรูปแถวละ 12 องค์ เรียกว่า พระแผงสี่เหลี่ยม 81 องค์
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ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ.

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

พระพิมพ์นาคปรกเรือนแกวใบไม้แท่นดอกไม้ มีพระปางนาค
ปรกขนาดใหญ่ อยู่กลางมีพระปางสมาธิข้างละ 1 องค์ มีช่อดอกไม้เป็น
แท่นรองรับ และมีสถูปใต้ช่อดอกไม้ ข้างละ 1 องค์

พระแผงพิมพ์สามเหลี่ยม 15 องค์ ขนาดฐานกว้าง 5.6 ซม.
สูง 9 ซม. พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียง 5 แถว แถวบน 1 องค์ แถว
ล่าง 5 องค์ เรียกว่า พระแผงสามเหลี่ยม 15 องค์

พระแผงพิมพ์สามเหลี่ยม 30 องค์ ขนาดฐานกว้าง 9.5 ซม.
สูง 11.5 ซม. พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียงแถว 6 แถว เรียกว่า พระ
แผงสามเหลี่ยม 30 องค์

กระบวนการผลิตซาประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
กระบวนการผลิ ตซ้ าประติ มากรรมพระดิ นเผากรุ นาดู น เกิ ดขึ นภายใต้ การปรั บเปลี่ ยน
อัตลักษณ์และความหมายให้กับพระนาดูนแต่ละแบบพิมพ์ ที่เกิดขึนเพื่อรองรับระบบทุนและระบบ
เศรษฐกิจที่มาพร้ อมกับการให้ความหมายและความนิยมในการสะสมในวงการพระเครื่อง หากจะ
พิจารณาปรากฏการณ์นีตามแนวคิดของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu, 2001) พบว่า กระบวนการ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน

ผลิตซ้าประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมไม่แตกต่างจาก
การผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีกระบวนการที่คล้ายกัน เช่น กระบวนการท้าให้เป็นสินค้า ซึ่ง
กระบวนการผลิ ตสิ นค้าทางวัฒนธรรมของประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน เสมือนเป็นสิ นค้า
อุตสาหกรรม นั่นคือแม้แต่วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมก็ผ่านกระบวนการท้าให้เป็นสินค้าหรือถูกผลิต
เป็ นสิ นค้ าได้ นั บตั งแต่ ความรู้ ด้ านการผลิ ตพระดิ นเผาของช่ างท้ องถิ่ นในพื นที่ หรื อนอกพืนที่
กระบวนการท้าให้เป็นมาตรฐานการผลิตแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันของอุตสาหกรรม นั่นคือวัฒนธรรม
ที่ผลิตผลงานออกมาเหมือนๆ กันจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีแล้วการสร้างประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของความศักดิ์สิทธิ์เชิงพืนที่ที่พบประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิตซ้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวีดิทัศน์วิถีชีวิตในชุมชนลงเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต อีกทังมีการ
ผลิตจ้านวนมากเช่นเดียวกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตในเชิงปริมาณ เช่นภาพถ่าย
องค์พระธาตุนาดูน หนังสือคู่มือพระกรุนาดูน และอื่นๆ ผ่านโรงงานการผลิตทังนีเพื่อให้ราคาถูกลง
และได้จ้านวนมาก
เมื่อพืนที่อ้าเภอนาดูน ได้รั บการยกย่ องว่าเป็นพุ ทธมณฑลอีสาน จึงส่ งผลต่อการสร้าง
ความหมายใหม่และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของพระกรุนาดูน นั่นคือประติมากรรมพระกรุนาดูนได้
ถูกครอบง้า (Hegemony) จากกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสร้างเศรษฐกิจผ่านนโยบายการ
ท่องเที่ยวและการอนุรั กษ์ รวมทังการใช้ประโยชน์จากพืนที่อ้าเภอนาดูน ดังที่แอนโตนิโอ กรัมชี
(Gramsci Antonio, 1971) ได้กล่าวไว้ว่า อ้านาจของการปฏิบัติการทางวัฒนธรรมจะมีการกระท้าผ่าน
กลไกอุดมการณ์ และชนชันที่มีอ้านาจในกลไกของการผลิต ทังนีกรัมชีเชื่อว่าผู้ที่มีอ้านาจในการผลิตจะ
มีอ้านาจในการควบคุมความคิดด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อน้ามาวิเคราะห์ผ่านกลไกของการผลิตซ้าพระดินเผา
กรุนาดูนแล้ว จึงเชื่อได้ว่าการผลิตซ้านีกระท้าโดยผู้มีอ้านาจคือหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มคนที่นิยม
สะสมพระเครื่อง ที่มีบทบาทควบคุมปัจจัยในการผลิต ด้วยเหตุนีกระบวนการสร้างความหมายและ
อัตลักษณ์ของประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน ถูกก้าหนดไว้ด้วยการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ
และความต้องการของตลาดพระเครื่อง และการถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่านกลไกการพัฒนาลงสู่พืนที่นา
ดูน ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการผลิตซ้าประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูนอย่างเลี่ยงไม่ได้ คือ กลุ่มของ
คนในชุมชนนาดูน ที่ได้ถูกบดบังผลประโยชน์จากการใช้พืนที่บริเวณรอบชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ รวมทังการเสาะแสวงกาพระกรุนาดูน
การผลิตซ้าประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งวัฒนธรรม (Circuit of
Culture) ซึ่งเริ่มจากการผลิต (Produced) การบริโภค (Consumed) การควบคุมจัดการ (Regulated)
และการสร้างความหมายใหม่ (Creating meanings) ให้กับพระดินเผากรุนาดูน ดังนี
[1340]

ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ.

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

การผลิตซาด้านความเชื่อถือและความศรัทธา
ประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน มีลักษณะเป็นพระพิมพ์ดินเผาที่รับการสร้างขึนมา
เป็นศิลปะทวารวดี ซึ่งได้เข้ามีอิทธิพลในภาคอีสาน เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 18 โดยได้รับ
อิทธิพลด้านพระปฏิมากรมาจากอินเดียในสมัยราชวงศ์คุบตะ ส่วนมากวัตถุที่ใช้ในการสร้างมักท้ามา
ด้วยดินเผา ส้าหรับพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนได้มีการขุดค้นพบและน้าไปบูชาเป็นพระเครื่องประจ้าตัว
และมีการเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ของพระเครื่องกรุนาดูนอยู่เสมอ
พุทธคุณด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชื่อถือศรัทธาในพระพิมพ์ดินเผานาดูน มีความ
เชื่อมั่นว่า ถ้าหากผู้ใดได้ครอบครองหรือบูชาพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน จะท้าให้ได้รับความคลาดแคล้ว
ปลอดภัยจากภัยอันตรายอันเนื่องมาจากการ เกิดปาฏิหาริย์จากอ้านาจพระพุทธคุณของพระเครื่อง
บูชา ได้แก่ ความคลาดแคล้วอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
พุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
กลุ่มนักนิยมพระเครื่องซึ่งมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน จ้านวน
ไม่น้ อยที่เป็ นข้าราชการ เป็ นพนั กงานของรัฐ ที่เชื่อว่าพุทธคุณของพระดินเผากรุนาดูนมีบ ารมีที่
สามารถจะท้าให้ได้เลื่อนยศ ต้าแหน่ง ให้สูงขึน เป็นเมตตามหานิยมส่งผลให้ผู้ที่ได้ครอบครองนันเป็นที่
รักและโปรดปรานของผู้บังคับบัญชา เป็นที่เมตตาของผู้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันกลุ่มของพ่อค้า
นั กธุ รกิ จ ต่ างก็ มี ความเชื่ อว่ าพระดิ นเผากรุ นาดู นจะสามารถช่ วยให้ การประกอบธุ รกิ จการค้ า
เจริญก้าวหน้าร่้ารวย รุ่งเรือง ซึ่งต่างแสวงหาพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
แต่ถึงอย่างไรก็ตามความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน พบว่ากลุ่มผู้มีความ
เชื่อถือศรัทธาและนิยมพระพิมพ์เผากรุนาดูน มีความเชื่อถือต่อพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนว่ามีพุทธคุณ
ดีเด่นทุกด้าน ได้แก่พุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัย พุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี พุทธคุณด้าน
เมตตามหานิ ยมและพุ ทธคุ ณด้ านโชคลาภ ทั งนี สิ่ งที่ ใช้ อ้ างอิ งความเชื่ อถื อศรั ทธาดั งกล่ าว คื อ
ประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาและจากการบอกเล่าของบุคคลอื่นที่เคยมีประสบการณ์
ด้านการบูชาพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน
การผลิตซาเชิงพาณิชย์
จากข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน หากจะวิเคราะห์ด้านการผลิต
ซ้าเชิงพาณิชย์ จ้าเป็นต้องทราบปรากฏการณ์ที่เกิดขึนต่อพระดินเผากรุนาดูนจาก กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพจ้าหน่ายและกลุ่มผู้ที่สะสมพระเครื่อง ดังนี
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผลจากการส้ารวจทังจากตลาดพระเครื่องในประเทศไทย และจากการประกวดพระ
เครื่องระหว่างปี 2560 พบว่าผู้ประกอบอาชีพจ้าหน่ายพระเครื่องส่วนใหญ่จะมีแผงพระเครื่องของ
ตนเองและให้เช่าพระเครื่องทุกรุ่นทุกชนิดที่เป็นที่นิยมในตลาดพระเครื่อง โดยตังเป็นแผงอิสระและ
ชมรมพระเครื่อง ในส่วนของพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่นิยมและแสวงหาจาก
กลุ่มผู้สนใจเป็นจ้านวนมาก มีผลท้าให้ราคาของพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนสูงขึนมากในแต่ละพิมพ์ ดังนี
ตารางที่ 1 ราคาพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนในแต่ละพิมพ์
พิมพ์
1. พิมพ์นาคปรกเดี๋ยว
2. พิมพ์นั่งเมือง
3. พิมพ์ลีลา
4. พิมพ์นาคปรกคู่ตัดเดี่ยว
5. พิมพ์ประทานพร
6. พิมพ์ปรกโพธิ์
7. พิมพ์เสด็จดาวดึง
8. พิมพ์ยมกปาฏหาริย์
9. พิมพ์พระแผง
10. พิมพ์พระแผงตัด

ราคาในตลาดพระเครื่อง (บาท/องค์)
200,000 บาทขึนไป
50,000 บาทขึนไป
50,000 บาทขึนไป
10,000 บาทขึนไป
10,000 บาทขึนไป
10,000 บาทขึนไป
10,000 บาทขึนไป
10,000 บาทขึนไป
5,000 บาทขึนไป
900 บาทขึนไป

(อ้างอิงราคาจากตลาดพระเครื่องพันธุ์ทิพย์, 2560)

จากราคาที่อ้างอิงจากตลาดพระเครื่องส่งผลให้พระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนเป็นที่ต้องการของ
ตลาดพระเครื่อง ดังจะเห็นได้จากเนือข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนเมื่อปี
2552 มีนั กศึกษาชายคนหนึ่ ง ที่ได้โจรกรรมฉกพระกรุนาดูน จากพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น ซึ่งจากการ
สอบสวน พบว่า นักศึกษาสารภาพรับใบสั่งจาก เซียนพระลูกเจ้าของที่ดินที่จุดพบพระกรุนาดูน ข้อมูล
จากการสอบสวนเชื่อว่าท้าเป็นขบวนการ ส่วนพระพิมพ์ที่ถูกขโมยและโจรกรรมโบราณวัตถุจ้านวน 91
รายการ แบ่งเป็นพระพิมพ์ดินเผาจากกรุพระธาตุนาดูน อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 55 รายการ
พระพิมพ์ดินเผาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 12 รายการ พระพุทธรูปส้าริดสมัยทวารวดี
ประทับยืน ปางเสด็จจากดาวดึงส์ จ้านวน 11 รายการเทวรูปส้าริดสมัยลพบุรี จ้านวน 7 รายการ พระ
โพธิสัตว์ส้าริดสมัยลพบุรี จ้านวน 5 รายการ และแผ่นทองค้าจากกรุพระธาตุนาดูน จ้านวน 2 รายการ
ซึ่งแต่ละรายการมีอายุไม่ต่้ากว่า 1,000 ปี เหตุเกิดในคืนวันที่ 4 ต่อเนื่องวันที่ 5 ธันวาคม 2552
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ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ.

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

จากสถานการณ์ที่เกิดขึนท้าให้เชื่อได้ว่าประติมากรรมพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน มีผลท้าให้
วงการตลาดพระเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงไป จากพระพิมพ์ดินเผาที่มีราคาไม่สูงนักแต่ในระยะหลังมี
ราคาพุ่งสูงขึนจากเดิมไปมาก ซึ่งเป็นไปตามกระแสตลาดพระเครื่อง กระทั่งน้ามาสู่การผลิตซ้าผ่ าน
กระบวนการสร้างพระปลอมลอกเลียนแบบพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูน โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพระเครื่องเท่านัน
ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดการผลิตซาเชิงพาณิชย์ของประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
วิถีชีวิตของคนไทยนันประกอบไปด้วยวิธีคิดและปฏิบัติบนความเชื่อ ผี พราหมณ์ และพุทธ
และด้วยความเชื่อที่เกี่ยวกับผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมใน
โอกาสต่างๆ แบบความความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ทังหมดล้วนส่งผลต่ออิทธิพลต่อการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันที่ไม่สามารถแยกออกว่าเป็นวิถีปฏิบัติตามความเชื่อใด กระทั่งน้ามาสู่ความเชื่อที่เป็น
ที่มาของไสยศาสตร์ที่เป็นความเชื่อผสมสาน ดังจะเห็นได้จากการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีใน
ขณะที่องค์ประกอบของผู้สวดมีการแต่งกายแบบพราหมณ์ ในขณะที่บทสวดเป็นสวดพระปริตรของ
พุทธ อันเป็นอุบายที่ท้าให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยว่าได้ท้าพิธีกรรมทางศาสนา
ด้วยเหตุนีการสะสมความเชื่อจึงออกมาในรูปของการสร้างเวทมนต์คาถา และเครื่องรางของ
ขลัง ไม่เว้นแม้แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึนกับประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตในพืนที่วิจัยภาคสนามและการสัมภาษณ์แล้ว สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตซ้า
เชิงพาณิชย์ มีดังนี
1) ความเชื่ อ ความศรั ท ธาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจและแรงบั น ดาลใจให้ ส ร้ า ง
ประติมากรรมพระดินเผา รวมทังศิลปกรรมในรูปแบบอื่นๆ เช่นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ โดย
ความเชื่อและความศรัทธานันเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ความเคารพนับถือยกย่องเชิดชู จึงต้องการสร้าง
วัตถุที่ทรงคุณค่ามาท้าการสักการบูชาจนแสดงออกมาเป็นปฏิมากรรมต่างๆ รวมถึงความศรัทธาความ
เชื่อในกุศลผลบุญที่จะได้รับจากการได้สร้าง ได้ด้ารงไว้ และสืบทอดพระศาสนาในรูปแบบของการสร้าง
ศิลปกรรมพระพุทธปฏิมาเก็บไว้ตามกรุต่างๆ ก็เป็นผลมาจากความศรัทธาในพระศาสนาทังสิน
2) สะสมไว้เพื่อเป็ นเครื่ องเตื อนให้ ระลึ กถึง “พระธรรม” ของพระพุทธองค์ อยู่
ตลอดเวลาการที่มีความรู้สึกสัมผัสกับองค์พระพิมพ์เล็กๆ จะเป็นด้วยการห้อยอยู่ที่คอ หรืออยู่ในตลับ
ในกระเป๋าเสือ หรือกลัดติดอยู่กับเสือก็ตาม ขณะใดที่เกิดสัมผัส ย่อมก่อเกิดสติในธรรม
3) สะสมไว้เพื่อเตือนให้ระลึกถึง “พระเดช” “พระคุณ” ของพระเจ้าที่ตนนับถือ
ตราบใดที่มีความรู้สึกสัมผัสองค์พระพิมพ์ เชื่อว่าช่วยให้เกิด “พลังอ้านาจ” ของพระเจ้าองค์นันๆ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ปรากฏเป็นอานุภาพต่างๆ ขึนได้ แล้วแต่ครูอาจารย์ผู้สร้างปลุกเสกพุทธานุภาพบรรจุลงในพระพิมพ์
หรือพระเครื่องนันๆ
4) สะสมไว้เพื่อการศึกษาทางโบราณคดีและสกุลศิลปะ การสะสมพระพิมพ์ของ
บุคคลกลุ่มนี มุ่งสืบสาวเรื่องราวเบืองหลังของการสร้างพระพิมพ์ ที่ไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกการสร้าง
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของพระพิมพ์ที่ค้นพบ
5) เป็นการสร้างสมองค์ความรู้ด้านวัตถุ โบราณ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแหล่ง “ตลาด
พระ” ที่ส้าคัญๆ ตามจังหวัดต่างๆ ถือว่าเป็นแหล่งส้าคัญในการค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี ถึงแม้
พระพิมพ์บางองค์ ผู้ขายปกปิดไม่ยอมเปิดเผยแหล่งที่ขุดพบมา เนื่องจากเป็นการผิดกฎหมาย แต่
อย่างไรก็ตามส้าหรับผู้มีความรู้ผู้ ศึกษาค้นคว้าประเภทที่กล่าวมานี จะสามารถทราบเรื่องราวทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้ ทังยังสามารถคาดคะเนอายุ (Dating) แม้กระทั่งทราบว่าเป็นสกุล
ศิลปะใด อาทิเช่น ศิลปะการสร้างแบบอินเดีย (Indian Art School) หรือสกุลศิลปะพืนเมือง ซึ่งส่งผล
ให้มีอิทธิพลในรูปแบบการสร้างพระพิมพ์ได้จากการอ่านศิลปะทางประติมากรรมนันๆ และความรู้ที่
ได้รับนี ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาส่วนรวมอย่างมหาศาล
6) สะสมไว้เพื่อการธุรกิจ นักการค้าผู้สะสมแลกเปลี่ยนและซือหา เพื่อน้าพระพิมพ์
มาแลกเปลี่ยนให้เช่าบูชาเป็นธุรกิจ ปัจจุบันนีแพร่หลายมากในร้านค้าของเก่า และ “ตลาดพระ” ศูนย์
พระเครื่องทั่วไปอย่างแพร่หลาย หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (Private Collections)
จากปรากฏการณ์การผลิตซ้าประติมากรรมเชิงพาณิชย์พระดินเผากรุนาดูน สามารถสรุปได้
ดังนี
- นักสะสม
- พิธีกรรม
- เซียนพระ
- โฆษณา
พระดินเผากรุนาดูน
- พระสงฆ์
- การประกวด
- บุคคลทั่วไป
- การตังราคา

- ความเชื่ออิทธิปาฏิหาริย์
- ตลาดพระเครื่อง
- การสะสม
- เพื่อการศึกษา
ภาพที่ 6 ปรากฏการณ์การผลิตซาประติมากรรมเชิงพาณิชย์พระดินเผากรุนาดูน
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สรุปผลการวิจัย
กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูนนัน ไม่แตกต่างไปกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึนกับพระเครื่องวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังที่พบในประเทศไทย ที่นักสะสม
และผู้ที่สนใจทั่วไปต่างเสาะแสวงหามาบูชา ตามแต่ความชอบและความศรัทธา ซึ่งพระดินผากรุนาดูน
นี มีกระบวนการสร้ างในอดีตมาจากความเชื่อความศรัทธาโดยมีความสั มพันธ์ทางด้านศาสนา มี
หลักฐานเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึนมีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ในอดีตความเชื่อในเรื่องพระกรุนาดูนคือ
เป็นประติมากรรมพระดินเผาที่สร้างเป็นพุทธบูชาบรรจุไว้ตามกรุเจดีย์ เพื่อหวังที่จะเป็นอานิสงส์ให้
ผู้สร้างรุ่งเรืองในชาติหน้า และจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
พระดิ นเผากรุ นาดูนในอดีตเป็ นพระพิ มพ์ ที่ สร้างบรรจุ ไว้ในเจดีย์ ไม่ ได้ สร้ างขึ นมาเพื่อ
อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และไม่มีประวัติความเป็นมาและมีต้านานประกอบที่ชัดเจน หรือมีหลักฐาน
บันทึกไว้เป็นต้าราเป็นขันตอน พระดินเผากรุนาดูนนันเก่าแก่เกินกว่าที่จะทราบที่มาที่ชัดเจนได้ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามพระดินเผากรุนาดูนถูกน้ามาผลิตซ้าในฐานะของวัตถุโบราณที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของ
พื นที่ ที่ มี การค้ นพบ เป็ นแหล่ งศึ กษาด้ านประวั ติ ศาสตร์และโบราณคดี มี การผลิ ตซ้ าในมิ ติของ
การศึกษา และยังถูกน้ามาผลิตซ้าในมิติของการท่องเที่ยว เพราะเมื่อมีการค้นพบพระกรุนาดูน และมี
การสร้างสถาปัตยกรรมพระธาตุนาดูน หน่วยงานภาครัฐจึงได้ยกระดับพืนที่เป็นพุทธมณฑลอีสานและ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดมหาสารคามและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แม้ ว่ าประติ มากรรมพระดิ นเผากรุ นาดู น จะได้ รั บการผลิ ตซ้ าในมิ ติ การศึ กษาและการ
ท่องเที่ยวแล้ว ยังพบว่ามีการผลิตซ้าที่ส้าคัญและมีชื่อเสียงคือ การผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ ทังนีเพราะพระ
กรุนาดูนถูกสถาปนาให้ความหมายว่ามีอิทธิ ปาฏิหาริย์ เช่น เชื่อว่าคุ้มครองป้องกัน ขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่ว
ร้าย ดลบันดาลโชคลาภ คงกะพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย มีอ้านาจ วาสนา และมีเมตตามหานิยม
เมื่อพระดินเผากรุนาดูนได้รับการสร้างความหมายและอัตลักษณ์แบบนีแล้ว ผลที่ตามมาคือความ
ต้องการครอบครองเป็นเจ้าของ จึงส่งผลให้มีการตีค่า ก้าหนดราคา ตามความเชื่อและความงาม ความ
สมบูรณ์ด้านสุนทรียะ กระทั่งถูกน้ามาผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ และถูกจัดว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึน
เรื่อยๆ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพ
กับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา
บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Ton Pang: Lifestyle, Culture, Belief and Aesthetics
with Their Transformation as Tourist Products of Tai Dam Ethnic Group
in Ban Na Pa Nard, Chiang Khan District, Loei Province
ไทยโรจน์ พวงมณี1 / Thairoj Phoungmane
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ2 / Itsariyaphon Chaikulap
วิระ อิสโร3 / Wira Isaro
คชสีห์ เจริญสุข4 / Kotchasee Jariensuk

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นปางในฐานะวิถีชีวิต ความเชื่อ เครื่อง
ประกอบพิธีกรรมและการละเล่นแซปางของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ใช้แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมมาเป็น
แนวทางในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสั มภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา
พบว่า 1) ต้นปางเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพิธีกรรมการแซปาง ใช้สาหรับการฟ้อนรอบต้นปางของ
หมอมดหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรม บนต้นปางจะประกอบด้วยตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้มต่อ ตุ้มแตนและตุ้มรูปบ้าน
นามาปักลงบนแกนไม้ 2) กระบวนการปรับเปลี่ยนต้นปางให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเกิดจากการเปิด
บ้านให้กับคนนอกได้เข้าไปศึกษาในพิธีกรรมและความเชื่อ มีการนาเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อ การเกิด
1

สาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย e - mail: thai-roj@hotmail.com
สาขาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: zoxy04@yahoo.com
3
สานักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย e - mail: isaro2514@gmail.com
4
สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
e - mail: mtcomputer9@hotmail.com
2

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการเข้ามาจัดการ
รูปแบบการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านการละเล่นแซ
ปาง
คาสาคัญ: ต้นปาง, การละเล่นแซปาง, กลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด, สินค้าทางการท่องเที่ยว

Abstract
This article aimed to: 1) explore Ton Pang in terms of lifestyle, belief, ritual
elements and Saepang game of Tai Dam ethnic group in Ban Na Pa Nad of Chiang Khan
District, Loei Province, and 2) investigate processes of cultural product transformation.
Concepts of cultural theory was applied to use in this study. Data collection was from
reviewing related document, interviews and group discussion. Content analysis was
employed to analyze the data, and the data acquired were revealed through descriptive
analysis.
The study indicated that Ton Pang was an element of Saepang ritual for a shaman
dancing around it after ritual completion. Ton Pang’s apex was decorated with traditional
colorful mobiles hanging in different sizes and shapes like Tum Nok (bird shape), Tum
Nooh (mouse shape), Tum Tor (wasp shape), Tum Tan (hornet shape) and Tum Baan
(house shape). These mobiles were stuck in the pitch of Ton Pang. Processes of
transforming Ton Pang as tourist products caused from: 1) opening houses and letting
tourists study about the ritual and belief, 2) presenting body of knowledge through media,
and 3) arising of cultural tourism. These factors influenced related tourism sectors on Tai
Dam tourism management as cultural tourism via Saepang game.
Keywords: Ton Pang, Tai Dam Ethnic Group of Ban Na Pa Nard, Saepang Game,
Cultural Tourism Products
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ความนา
อาเภอเชียงคานเป็นอาเภอชายแดนของจังหวัดเลยที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกันอยู่บนพื้นที่
ของการมีประวัติศาสตร์การอพยพร่วมกันของคนลาว คนพื้นที่และกลุ่มคนที่มีเชื้อสายเฉพาะอย่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทดาและไทพวน สาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทดานั้นตั้งอยู่เขตตาบลเขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมผสมผสานกันอยู่ระหว่างคนใน
พื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาร่วมกัน บนพื้นฐานของการปรับปรนมานับแต่อดีต สภาพพื้นที่เป็นที่
ราบมีภูเขาล้อมรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขึ้นมาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวนา เช่น กลุ่มทอผ้าที่มีการนาเอาอัตลักษณ์เฉพาะมาแปรรูปเพื่อ
การสร้ างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้ กับชุมชน เช่ น ผ้ าทอลายนางหาญ ผ้ าทอลายแตงโม เสื้อฮี
ผ้าเปียวเปาะที่มีการปักลวดลายเฉพาะและใช้สีสดใสจัดจ้าน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกนามาจัดวาง
เรื่องราวและประกอบสร้างพิธีกรรมใหม่ผ่านเรื่องเล่าจากผ้านางหาญที่ทอขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม
บูชาและบวงสรวงมาสู่การประกอบสร้างเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวไว้อธิบายให้กับผู้ซื้อ
เป้าหมายได้เข้าใจเหตุและผลจากการทอขึ้นมา (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2556: 70)
นอกจากนี้ยังมีบ้านไทดาที่สร้างขึ้นมาเป็นบ้านตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้กลางหมู่บ้านมี
ลักษณะเป็นบ้านไม้ไผ่ ยกพื้นสูง หลังคามุงด้วยหญ้าแฝกปกคลุมตัวบ้าน ส่วนบนหลังคาประดับด้วยไม้
แกะคล้ายสัญลักษณ์ของควายอยู่ด้านบนหลังคา เพื่อใช้ทากิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น งานบุญตุ้มโฮม
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี อย่างไรก็ตามรูปแบบของบ้านไทดาปัจจุบันมีการผสานผสานกับรูปแบบ
ของบ้านสมัยใหม่ของคนเมืองที่มีการก่อสร้างด้วยปูนและมีการทาสีสันอย่างสวยงาม ก็แสดงให้เห็นว่า
ชาวไทดามีการปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตผ่านงานสถาปัตยกรรมไปตามสถานะทางเศรษฐกิจของ
ตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต ค่านิยมสมัยใหม่
เช่นเดียวกับปัญหาเกี่ยวกับการดารงอยู่ของที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยวัสดุ
สมัยใหม่แทนวัสดุแบบดั้งเดิมอย่างไม้ไผ่ที่มีอายุไม่ยาวนานก็ส่งผลทาให้มีการผุกร่อนไปตามกาลเวลา
อย่างไรก็ตามการเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และอาเภอเชียงคานมานาน กลุ่มชาวบ้านจึงเห็นช่องทางการ
พัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักของการปรับ
ภาพลักษณ์ชุมชนร่วมกันให้สวยงาม น่าอยู่ และใช้พื้นที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้พร้อมกับการนาเสนอ
พิธีกรรมการผูกรับขวัญผู้มาเยือนและพัฒนารูปแบบของอาหารสาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีการ
ปรับเอาพิธีกรรมต้นปางมาสู่กิจกรรมการฟ้อนและการละเล่นเพื่อการขายแก่นักท่องเที่ยวด้วย สาหรับ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ประเพณีของชาวไทดาที่มีการสร้างพื้นที่เพื่อขายความงดงามในวิถีผ่านการท่องเที่ยวประจาทุกปี คือ
“งานตุ้มโฮมไทดา” ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
ต่างก็เข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากปกติ เช่น มีพิธีเปิด และ
การมอบของรางวัลโดยมีกลุ่มชาวไทดาที่อยู่ใน สปป.ลาว เวียดนาม เพชรบุรี และราชบุรีเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีกิจกรรมการกินอาหารพื้นเมือง (สังคม พรหมศิริ, 2551: 27 - 28) และมีการละเล่นรอบ
ต้นปางด้วยการฟ้อนไปกับจังหวะของเสียงกระทบของบั้งบู ส่วนการประดิษฐ์ตุ้มนก ตุ้มหนู รังต่อรัง
แตนที่ถักทอและพันจากเส้นฝ้ายหลากสีและหลากรูปทรงจานวนมากมาผู กติดอยู่กับก้านไม้ไผ่ที่ถูก
เหลาให้มีขนาดเล็ก โดยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 20 นิ้วและนาไปประดับตกแต่งบนท่อนไม้ไผ่ที่มีการ
เจาะเป็นช่องเพื่อการสอดก้านไม้ไผ่ลงไปจนมีลักษณะจานวนมากในแต่ละช่องและกลายเป็นต้นปางใน
ที่สุด โดยชาวบ้านจะร่วมกันประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรมและนามาใช้เป็นตัวแทนจิตวิญญาณชุมชนพร้อม
กับการใส่นัยยะเชิงความหมายลงไป อาจกล่าวได้ว่าต้นปางเป็น “อัตลักษณ์เฉพาะที่เชื่อมต่อและสร้าง
ความสั มพันธ์กับสังคมไปสู่ มิติภายในตัวตนของสิ่ งนั้นทั้งในแง่มุมของอารมณ์ ความรู้ สึ กนึกคิดและ
จินตนาการ” (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543: 4) ซึ่งกระบวนการเกิดอัตลักษณ์นั้นเกิดจาก “กระบวนการ
ทางสั งคมที่ มี การสร้ างและการสื บทอดต่ อไป” (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2550: 17) ทั้งนี้อัตลั กษณ์ จะ
เปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม ระบบความคิด คุณค่าที่ความสัมพันธ์กับ
พื้นที่และเวลาของการรับรู้ที่ยาวนาน ดังนั้นต้นปางจึงเป็นวัตถุที่เป็นสิ่งแทนของความเชื่อที่ถูกปรับ
ประยุกต์ใหม่และผสานเข้ากับระบบการสืบทอด และนัยยะแห่งความหมายเดิมบนฐานคิดของการ
ปฏิบัติใหม่ทถี่ ูกสร้างรหัสขึ้นโดนคนในชุมชน ซึ่ง ธวัช ปุณโณทก (2533: 61) กล่าวว่า “ความเชื่อจะอยู่
ในจิตสานึกของมนุษย์ มีพลังอานาจที่อาจจะเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคมนั้นๆ แม้ว่าพลัง
อานาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ แต่มนุษย์ก็ให้การยอมรับและให้ความเคารพ
เกรงกลัวและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด” ซึ่งคณะผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาต้นปางไทดานั้น
เป็นการศึกษาเชิงคุณค่าของวัฒนธรรมจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้สนใจต่อไป
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด
ชาวไทดาอพยพมาจากแคว้นพวน หรือประเทศลาวในปัจจุบัน ราวปี พ.ศ.2417 เนื่องจากมี
พวกฮ่อยกกาลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองสาคัญในแคว้นพวน ฝ่ายไทยส่งกองทัพไปช่วยเหลือ
โดยมีพระยาภูธราภัย เป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อจนสาเร็จ เมื่อเหตุการณ์สงบก็มีผู้คนจากแคว้น
พวนอพยพเข้ามายังประเทศไทย โดยที่ชาวไทดาถูกกวาดต้อนมาถึงกรุงเทพฯ ภายหลังพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งหลักแหล่งที่บ้านหมี่ คลองสนามแจง จังหวัดลพบุรี
หลังจากนั้นประมาณ 8 ปี เจ้าเมืองบริขันธ์มาทูลขอราษฎรกลับไปยังเมืองเชียงขวางตามเดิม โดยชาวไท
ดาเริ่มอพยพลงมาตามเส้นทางจนได้มาพักที่บ้านน้ากอใหญ่ อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสเข้าครอบครองดินแดนล้านช้าง และขอให้ไทยส่งคนอพยพคืนสู่ภูมิลาเนาเดิม ชาว
ไทดาบางส่วนก็หยุดตั้งหลักแหล่งที่บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน ส่วนชาวไทดา อีกกลุ่มหนึ่งได้
เดินทางข้ามแม่น้าโขงไปยังบ้านน้ากุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้นเขตเวียงจันทน์ มีปัญหากับ
ฝรั่งเศส ชาวไทดาจึงข้ามแม่น้าโขงย้อนกลับมาตั้งหมู่บ้านที่บ้านตาดซ้อ ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชี ยงคาน
แล้วจึงย้ายมาที่บ้านนาเบน ต่อมาก็อพยพมาตั้งหลักแหล่งถาวรที่หมู่บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว
เพราะสภาพเป็นที่ดอนน้าท่วมไม่ถึง สภาพป่าเขาคล้ายถิ่นฐานเดิม ในปี พ.ศ.2438 ซึ่งก่อนที่จะอพยพมา
ตั้งบ้านเรือนถาวรอยู่ที่นี่ และยังเคยอพยพไปมาอยู่หลายที่โดยครั้งสุดท้ายที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านนา
ป่าหนาด ราวปี พ.ศ. 2460 เนื่องจากพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ และผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้นให้
ความอิสระไทดาในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยมีผู้นาพาที่สาคัญ 5 คนคือ อ้ายเฒ่า
มน ไพศูนย์ (สิงลอคา) อ้ายเฒ่าแฝง ดีแอ (สิงลอ) อ้ายเฒ่าโหย อ้อยนอ (สิงลอ) อ้ายเฒ่าหม่วน ทันหา
(สิงวี) และอ้ายเฒ่าคิม ซ้อนเปียยุง (สิงวี) สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับนามสกุลคือการบอกที่มาของบรรพบุรุษ
ที่บ่งชี้ถึงตระกูล ดังเช่น คาว่า “สิง” มีตระกูล “สิงลอคา” เป็นตระกูลใหญ่สุดเพราะสืบเชื้อสายมาจาก
เจ้าผู้ปกครองแคว้นและเป็นบุตรของภรรยาเอกตระกูลรองลงมาคือ “สิงลอ” ที่สืบเชื้อสายมาจากบุตร
ของภรรยารอง ส่วนตระกูลสิงอื่นๆ ก็จะมีลาดับความสาคัญแตกต่างกันไปตามที่มาของบรรพบุรุษ
สาหรับตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองนครนั้นจะได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมก่อน
ตระกูลอื่นๆ ในหมู่บ้านเสมอ สาหรับระยะแรกของการลงหลักปักฐานมีจานวนครัวเรือนจานวน 15
หลัง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การแต่งกาย ภาษาพูดและภาษาเขียนมีลักษณะเฉพาะ มีการ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด ส่วนลักษณะนิสัยของชาวไทดานั้นจะ
อยู่กันอย่างสงบและที่เรียบง่าย มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าชาวไท
ดามักจะไม่อดทนเมื่อถูกรุกรานและถูกจากัดสิทธิในการแสดงออก ดังเช่นเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามา
ครอบครองและออกข้อห้ามประกอบพิธีกรรม รวมทั้งการจัดเก็บภาษีบ้านเรือนที่ตั้ งถาวรเกินสามปี
ชาวไทดาจึงเลือกอพยพบ้านเรือนไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่อยู่เรื่อยๆ ส่งผลต่อบ้านเรือนที่นิยมปลูก
สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่ เพราะเมื่อถูกรุกรานโดยไม่มีทางสู้พวกไทดาก็
พร้อมที่จะอพยพถิ่นฐานไปหาที่อยู่ใหม่ไปพร้อมกับการอัญเชิญต่อผีบรรพบุรุษร่วมเดินทางและติดตาม
ไปด้วย

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กลุ่ มชาติ พั นธุ์ “ไทด า” นั บถื อผี และประกอบพิ ธี กรรมอย่ างเคร่ งครั ด แม้ ว่ าจะมี การ
ผสมผสานและรับอิทธิพลภายนอกเข้าไปแล้วก็ตาม เช่น มีการรับนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์
ส่วนการปฏิบัติพิธีกรรมจะแยกปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยพิธีกรรมเกี่ยวกับผีก็จะไม่นาพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง (สังคม พรหมศิริ, 2551: 1) ชาวไทดาเชื่อว่า “ทุกคนเกิดมาย่อมที่จะมีขวัญติด
ตัวมาด้วย เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีสาเหตุมาจากการที่ขวัญไม่อยู่กับตัวหรือหนีหายออกไปจากร่างกาย”
ดังนั้นจึงต้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญ โดยอาศัยหมอมดมาประกอบพิธีด้วยการเชิญผีต่างๆ ให้ไปตา
มหาขวัญกลับมา ส่วนการเชิญผีชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขวัญนั้นไปตกอยู่ที่ใด เช่น ขวัญไปตกอยู่ตาม
ป่าตามเขา หมอมดก็จะเชิญผียะวายมาตามหาขวัญ เมื่อขวัญกลับมาแล้วคนป่วยก็จะหายหลังจากหาย
แล้วจะต้องมาเป็นลูกเลี้ยงของหมอมดและอยู่ให้ครบ 4 ปี ชาวไทดาจะมีการจัดพิธีกรรมแซปางขึ้น โดย
จะมีการเชิญเทพเจ้าที่ชาวไทดานับถือลงมาชมปาง หลังจากนั้นก็จะอัญเชิญผีชนิดต่างๆ ลงมาชมและ
ร่วมฟ้อนไปกับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน จะมีการเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยเหล้ายาปลาปิ้ง
โดยอาหารที่นามาเลี้ยงจะมีนัยยะเชิงความหมายแฝงอยู่ ดังที่ สุริยา บรรพลา (2545: บทคัดย่อ) กล่าว
ว่า “พิธีกรรมการเลี้ยงผีนั้นสิ่งที่จะต้องมีคือเหล้าและอาคารคาวหวานอันเป็นเครื่องหมายแสดงนัยยะ
ถึงความอุดมสมบูรณ์” ส่วนการแยกระดับของผีที่มากินอาหารคาวหวานก็แสดงให้เห็นถึงการแบ่ง
ระดับชนชั้นและความสัมพันธ์เรื่องอานาจ หากเชื่อว่าผีมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถดลบันดาลให้
ประสบความสาเร็จก็มักจะเซ่นไหว้ ด้วยอาหารที่ดูยิ่งใหญ่ เช่น วัว ควาย ไก่และหมู ดังเช่นมีการ
กาหนดให้ลูกเลี้ยงของหมอมดนาไก่ 1 ตัว เผือก มัน อ้อยไปไว้ที่บ้านหมอมดเพื่อใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้
ผีมดในตอนเช้าวันเลี้ยง และหมอมดจะจัดสารับไว้ 9 ที่ในกระหย่อง อย่างไรก็ดีในพิธีกรรมการแซปาง
นั้นจะมีผีกับคนเข้าร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะช่วงท้ายของพิธีกรรมที่ต้องมีการฟ้อนรารอบต้นปางเพื่อ
การเลี้ยงผีอันเป็นเครื่องสื่อสารให้เห็นถึงการสานึกถึงบุญคุณที่ช่วยในการรักษาคนป่วยจนสาเร็จ
แม้ว่าพื้นที่ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาดมีการพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งถนน
หนทาง ไฟฟ้า ประปามาอย่างต่อเนื่องทาให้ชาวไทดามีความสะดวกสบายขึ้นสามารถเข้าถึงพื้นที่
สาหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยวได้ง่าย ทาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างเข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให้มีการหยิบเอาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาสู่การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการ
เข้าไปสื บค้นองค์ความรู้ร่ วมกับชาวบ้าน สร้ างศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกอย่างผ้าทอลายแตงโม ผ้าทอลายนางหาญ ตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้มบ้าน และตุ้ม
หั วใจไทดาที่เป็ นองค์ประกอบของต้นปางน ามาขายให้ กับนักท่ องเที่ยว และการปรับเปลี่ ยนพิธี
กรรมการแซปางมาสู่การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
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ไทยโรจน์ พวงมณี / อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / วิระ อิสโร / คชสีห์ เจริญสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ภาพที่ 1 - 2 ผู้หญิงไทดาและต้นปาง - ตุม้ นกตุม้ หนู และหัวใจไทดา. ที่มา https://pantip.com/topic/36805730

ต้นปางกับการสื่อสารในพิธีกรรมและการละเล่น
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาที่แสดงตัวตนทางจิตวิญญาณนั้นจะนาเสนอผ่านพิธีกรรม
แซปางที่มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีชาวบ้านเข้ามาร่วมพิธีกรรมและร่วมการละเล่น โดย
การละเล่นนี้จะมีต้นปางเข้ามาเป็นองค์ประกอบย่อยที่ช่วยสนับสนุนองค์ประกอบหลักให้การละเล่น
และพิธีกรรมมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สาหรับต้นปางที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการแซปางนั้นถูก
ทาขึ้นโดยชาวบ้านสามารถเลือกทาได้ 2 ลักษณะคือ 1) ทาจากต้นกล้วยโดยการตัดใบตองออกเหลือแต่
ก้านไว้ โคนต้นจะนาไม้มายึดเพื่อทาเป็ นที่ตั้งต้นกล้วยให้วางอยู่ได้ จากนั้นจึงนาดอกไม้มาประดับ
ประดาอาจมีการนากระดาษสีมาตัดตกแต่งร่วมด้วย และ 2) ทาจากไม้ปางที่ได้จากป่านามาเจาะเป็น
ช่องเพื่อการเสียบตุ้มนก ตุ้มหนู หัวใจไทดา บ้านไทดา ซึ่งการแซปางถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาการคิดที่
ผ่านการปฏิบัติมาอย่างต่อจนเนื่องจนเกิดความคิดเห็นร่วมกันว่ามีความดี งาม ดังนั้นต้นปางจึงเป็น
ตัวแทนวิถีสังคมที่ซับซ้อนและมีนัยยะทางความเชื่ออาจแสดงให้เห็นถึงระบบคุณค่า ระบบภูมิปัญญา
และระบบอุดมการณ์ที่ซ้อนรวมกันอยู่อย่างมีความสัมพันธ์
เดิมพิธีกรรมการแซปางจะมีการจัดพิธีในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 3 และเดือน 6 มีต้นปางเป็น
องค์ประกอบหลักสาคัญ และมีชาวบ้านผู้ร่วมพิธีกรรมและการเป็นผู้ฟ้อนรอบต้นปาง การแซปางนั้น
เป็นระบบการแสดงออกถึงการเคารพต่อหมอมด ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของชุมชนและเป็น
ตัวเชื่อมกับผีบรรพบุรุษและผีเจ้านายที่ปกปักรักษาคนในชุมชน โดยหมอมดจะสวมเครื่องแต่งกาย
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เฉพาะประกอบพิธีกรรมด้วยชุดเสื้อฮี ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวสีดา และมีการสวมซิ่นสีดา มือถือดาบพร้อม
กับการขับร้องร่ายมนตร์เป็นทานองเพื่ออัญเชิญผีเจ้านายและผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้ ส่วน
บทบาทของลูกหลานหมอมดที่เข้าร่วมจะทาหน้าที่ในการฟ้อนไปรอบๆ ต้นปางชาวบ้านบางส่วนมี
หน้าที่เป่าปี และกระแทกบั๊งบูกับพื้นให้เกิดจังหวะร่วมไปกับการฟ้อน อันมีนัยยะที่แสดงให้เห็นถึงการ
สานึกและการเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้าน (สุดิศ ภาคสุชล, 2553: 223 - 229) สาหรับพิธี
กรรมการแซปางจะมีการจัดขึ้น 2 - 3 ปีต่อครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหมอมด และการจัดจะต้อง
มีการเตรียมการมากกว่า 3 เดือนส่วนสาเหตุที่เลือกเดือน 3 และ 6 เป็นเพราะเป็นช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่
พืชพันธุ์เริ่มมีการผลิตดอก ชาวบ้านจึงอาศัยการมีอยู่ของดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความงามมา
ประดับต้นปาง แต่ในการเลือกนามาใช้ก็จะมีข้อห้ ามว่าดอกไม้สี แดงทุกประเภทมีนัยยะที่แสดงถึง
อัปมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของผีร้าย เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอย่างบั่งบู ปี พางฮาด และไม้ก๊อปแก๊บที่
ถูกเลือกมาเป็นเครื่องให้จังหวะและการเปลี่ยนท่าการฟ้อนมีนัยยะสื่อให้ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ที่
เกิดจากความหนักแน่นของการกระแทกและการตีจนเกิดความชัดเจนส่งผลทาให้ผีเกิดความสนุกสนาน
และพึงพอใจ

ภาพที่ 3 - 4 การละเล่นแซปางของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด. ที่มา https://www.noomsaotours.co.th

เครื่องดนตรีในการละเล่นแซปางประกอบด้วยผางฮาด เป็นเครื่องดนตรีในตระกูล ldiophone
จัดอยู่ในประเภทเครื่องตี ชนิดฆ้องไม่มีปุ่ม มีจานวน 1 ใบ ผู้ตี 1 คน บรรเลงโดยการวางผางฮาดลงบนไห
คว่าลง ครอบปากไหไว้ ใช้ไม้ตีทาด้วยไม้ไผ่เคาะจังหวะ พร้อมทั้งทาการยกฝาผางฮาดขึ้น ส่วนบั้งบูนั้น
เป็นเครื่องดนตรีในตระกูล ldiophone ประเภทกระแทก ทาจากลาไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 - 1.5 เมตร อีก
ด้านหนึ่งจะทาเป็นที่จับสาหรับให้ผู้บรรเลงจับเวลากระแทก เรียกว่า “หูจับ” บั้งบูจะมีตัวผู้กับตัวเมีย
ตัวผู้จะยาว ตัวเมียจะสั้นกว่า ซึ่งเป็นกระบอกไม้ไผ่สาหรับกระทุ้งเป็นจังหวะ จานวน 8 บั้งและมีผู้
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กระทุ้งบั้งละ 1 คน จังหวะดนตรีที่ใช้ประกอบการแซปาง นั้นแบ่ง ออกเป็น 5 แบบ แบบที่ 1 ใช้ประกอบ
ท่าเดิน รอบบริเวณต้นปาง เป็นการเคาะจังหวะของบั๊งบูและผางฮาดไปพร้อมกันในจังหวะที่เร็วเพื่อให้ผู้
แสดงเตรียมพร้อม แบบที่ 2 ใช้ประกอบการแซท่าแซอิ้น เป็นการเคาะจังหวะของบั๊งบูและผางฮาดพร้อม
กัน แบบที่ 3 ใช้ประกอบการแซท่าแซตอกกล้วยเสี้ยน เป็นการเคาะจังหวะของบั๊งบูและผางฮาดพร้อม
กัน แบบที่ 4 ใช้ประกอบการแซท่าส่า เป็นการเคาะจังหวะของบั๊งบูและผางฮาดพร้อมกัน แบบที่ 5 ท่า
แซต่าว เป็นการเคาะจังหวะผางฮาดให้เป็นตัวนาในการเปลี่ยนจังหวะ โดยจะตีติดต่อกันในจังหวะที่เร็ว
ติดต่อกัน 1 จังหวะ บั๊งบูจะหยุดบรรเลงรอให้ผางฮาดขึ้นจึงหวะใหม่ (สุดิศ ภาคสุชล, 2553: 223 - 229)
เมื่อถึงช่วงของการเปลี่ยนท่าทางก็จะใช้จังหวะของเครื่องดนตรีเป็นตัวบอก สาหรับเสียงและคาที่ใช้ใน
การขับแซปางนั้นมีรายละเอียดว่า “ทุม ทุม เสียง เซียไอ้เลอ ไอ้เลียงเด้อ มากินข้าวยังว่าเผาว่าเด กิน
แล้วหยังมางันบอเด อาย เทียวเอยมาตีลาเมอยังเอิ้นบ่นาย แต่นอบาตีกายเอิ้น ยังเอิ้นปอเลี้ยงปั้นเข้า
เลี้ยงซีมาแบกคอคันไก จังเล...” โดยมีความหมายที่บอกถึงตัวตนถอดความได้ว่า “กินข้าวกันแล้วมา
สนุกสนานกัน บัดข้อเรียกทุกผู้ทุกคนมาที่แห่งนี้มาเลี้ยงเขาผู้เคยช่วยเหลือเรา” ซึ่งกระบวนการใช้เสียง
ยังไม่จบยังมีการขับเคลื่อนไปต่อหลังจากที่ลูกเลี้ยงไปหาหมอมด หมอมดก็จะเอาผ้าฮ้างคาไปพาดบ่าให้
ซึ่งคนที่ได้รับผ้าพาดบ่าก็จะมีการฟ้อนสนุกสนาน หากว่าลูกเลี้ยงคนใดไม่มาไม่บอกกล่าว หมอมดจะ
เรียกผ่านการขับลาอีกว่า “ทุม ทุม เสียง เซียไอ้เลอ ไอ้เลียงเด้อ มากินข้าวยังว่าเผาว่าเด กินแล้วหยังมา
งันบอเด อาย เทียวเอยมาตีลาเมอยังเอิ้นบ่นาย แต่นอบาตีกายเอิ้น ยังเอิ้นปอเลี้ยงปั้นเข้าเลี้ยงซีมาแบก
คอคันไก จังเล...” จนลูกเลี้ยงมาครบได้รับผ้าฮ้างคากันทั่วถึง หมอมดก็จะไม่ขั บลาอีก แต่จะฟ้อนรา
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยใช้ปี่เป่าสลับกันไป ส่วนบั้งบูจะใช้กระทุ้งไปกับพื้นไปเรื่อยๆ อย่างมีจังหวะ
โดยจังหวะการร่ายราจะยึดตามเสียงกระทุ้งบั๊งบูกับพื้น ดังเสียงที่ว่า “ตึ่งตึ่งตึ่ง / ตึ่งตึ่งตึ่ง / ตึ่งตึ่งตึ่ง”
โดยระหว่างการร่ายราอย่างสนุกสนานก็จะมีการนาเหล้าที่เตรียมไว้จากลูกเลี้ยงมาแจกจ่ายอย่างทั่วถึง
โดยการฟ้อนรานี้จะมีการทาอยู่ 3 วัน จะหยุดจนกว่าจะเกิดความเหนื่อย หรือประมาณเวลา 23.00 น.
แล้วจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตอนเย็นวันถัดไป (สังคม พรหมศิริ, 2551: 58 - 59)
การแซปางผ่านแนวคิดการฟ้อนและการละเล่นพื้นบ้านใหม่ถูกนามาพัฒนาใหม่สามารถจับ
ต้องได้ พบว่า มีท่าฟ้อนรา 5 ท่า คือ ท่าแซอิ้น ท่าแซตอกกล้วยเสี้ยน ท่าแซส่า ท่าแซสามัคคี และท่า
แซต่าว แต่ละท่าที่มีการร่ายราออกมานั้นล้วนมีความหมายคือ ท่าแซอิ้น เป็นท่าที่สื่อถึงการเชิ ญผี
บรรพบุรุษและผีต่างๆ ให้มาร่วมแซกับลูกลานและชาวบ้านที่ร่วมพิธีกรรม ลักษณะของท่าทางนั้นฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงจะกาผ้าเปียวพร้อมกับการยกขึ้นยกลงเหนือศีรษะซ้ายขวาสลับกัน ท่าตอกวยตอก
เสี้ยน สื่อถึงการหยอกล้อกันระหว่างคู่แซด้วยกันด้วยความรักใคร่และมีความผูกพันต่อกัน โดยคู่แซจะ
หันหน้าเข้าหากัน พร้อมกับการกระโดดสลับมือทั้งสองกาหลวมๆ แล้วใช้มือชนกันตามจังหวะ กระโดด
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ทาตัวแข็งๆ วนตามเข็มนาฬิกา สาหรับท่าแซส่านั้น สื่อถึงผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ที่ออกมาเต้นรากันอย่าง
สนุกสนานโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นและการให้เกียรติผู้อื่นในความเท่าเทียมกัน ลักษณะท่าทางนั้นจะมี
การใช้มือทั้งสองข้างแนบลาตัวระดับอกกระโดดไปทางซ้ายและขวาสลับกัน และให้สะโพกชนกัน โดย
การกระโดดทาตัวแข็งๆ ตามจังหวะวนเข็มนาฬิกา ส่วนท่าสามัคคี จะสื่อความหมายถึงความรักความ
ผูกพัน ความสามัคคีที่มีต่อกันจนเป็นสายใยเหนียวแน่นเหมือนการชักใยของแมงมุม ลักษณะท่าแซจะ
ให้ผู้แซฝ่ายหนึ่งนาผ้าเปียวที่คล้องคอมาจับตอกันใช้มือซ้ายจับจุดที่ต่อผ้า มือขวายกขึ้นเหนือศีรษะทา
มือโบกไปมา พร้ อมกับกระโดดลักษณะลาตัวแข็งๆตามจังหวะของดนตรี เต้นวนตามเข็มนาฬิกา
สาหรับท่าสุดท้ายนั้นคือท่าแซต๋าว ที่มีการสื่อสารให้เห็นถึงการส่งผีที่เชิญลงมาแซกลับยังที่เดิม ถือว่า
เป็นการส่งกันและอาลากันขอให้โชคดีมีชัย มีสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในโอกาสหน้า โดยผู้ชาย
และผู้หญิงที่แซจะยกมือขึ้นเหนือระดับศีรษะหันผ่ามือไปด้านหน้าทาลักษณะเหมือนการโบกมือลา
ยกมือซ้ายขวาขึ้นลงสลับกันโยกตัวไปมาตามจังหวะของเสียงดนตรี (สังคม พรหมศิริ, 2551: 59 - 63)
ส่วนการแต่งกายเข้าร่วมพิธีกรรมการแซปางนั้นทั้งหญิงและชายจะต้องแต่งเป็นสีด าหรื อ
สีกรมท่า โดยชายจะมีการสวมใส่เสื้อในลักษณะเป็นแบบกระดุมเฉียงมีจานวนกระดุม 11 เม็ด หรือ
บางครั้งก็นิยมใส่กระดุมออกมาให้เป็นเลขคี่เพราะมีความเชื่อกันว่า “คี”่ หมายถึง การอยู่ “คู”่ หมายถึง
การพลัดพราก ดังนั้นเหตุผลที่จะต้องนาเอากระดุมมาติดเป็นจานวนมากก็เพราะต้องการให้คนได้เกิด
การตั้งสติก่อนที่จะออกจากบ้านไป ซึ่งขณะที่มือทาการติดกระดุมชาวไทดาก็มีการสอนกันมาว่า “ให้นึก
ถึงว่ าวันนี้ จะทาอะไรบ้ าง” ส าหรั บรู ปแบบของเม็ดกระดุมนั้ นจะมีลักษณะคล้ายกับเม็ดผักบุ้ง ซึ่ง
ต้องการสื่อสารถึงความเจริญงอกงาม อันเกิดจากการสังเกตของปราชญ์ชุมชนที่คอยเฝ้าสังเกตธรรมชาติ
ดังเช่น กระดุมผักบุ้งก็จะสังเกตว่าเวลามีเม็ดผักบุ้งไปตกที่ไหนก็จะสร้างความเจริญงอกงามจึงนามาเป็น
ปรัชญาในการดาเนินชีวิตพร้อมกับการอ้างอิงธรรมชาติ ส่วนเสื้อสีดาผู้หญิงมีกระดุมรูปผีเสื้อ ผ้าถุงสีดา
ลายแตงโม ใส่กับผ้าถุงมันสีดา โดยเสื้อสีดามีไว้สาหรับชาวบ้าน ส่วนเสื้อสีสันมีไว้สาหรับผู้ที่อยู่ในวัง
หรือราชสานัก ผู้หญิงจะมีผ้าโพกหัว และการไว้ทรงผมบ่งบอกถึงสถานะของแต่ละคน "ปล่อยผม"
หมายถึง ไว้ทุกข์ ส่วน "การมวยผม" นั้นก็หมายถึง หญิงสาวที่ยังโสดอยู่ ส่วนรูปแบบของผู้หญิงที่มี "การ
มัดผมไว้ตาแหน่งตั้งตรงกลางศีรษะ" หมายถึง ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และวิธีการมัดผมของผู้หญิงใน
ลักษณะที่ "มัดเอียง" ก็หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นหม้าย ส่วนชุดของผู้หญิงนั้นจะมีการคาดด้วยด้วยเข็มขัดสี
เขียวเท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่าอยู่กับธรรมชาติ ต้องมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้นพิธีกรรมการ
แซปางส่วนหนึ่งที่ต้องการสื่อสารก็คือ การแสดงออกเชิงวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบทั้งคน พิธีกรรมและจิต
วิญญาณที่นามาสัมพันธ์เพื่อการบ่งบอกถึงตัวตนของความเป็นไทดา

[1356]

ไทยโรจน์ พวงมณี / อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / วิระ อิสโร / คชสีห์ เจริญสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

การสื่อความหมายของต้นปาง
นั ยยะเชิ งความหมายของต้ นปางไทด าเป็ นการประกอบสร้ างความหมายขึ้ นมาผ่ าน
องค์ประกอบในพิธีกรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ต้นปางตามความเชื่อเดิมนั้นเป็นการจาลองแบบ
ของต้นไม้ของจริงผ่านการประดิษฐ์ด้วยการเจาะลาต้นและเสียบองค์ประกอบที่แทนความหมายของ
เครื่องบรรณาการอย่างข้าวตอก ดอกไม้ อาหาร เครื่องใช้พาหนะ ตุ้มนก ตุ้มหนู ตุ้มต่อ และตุ้มแตน
ส่วนต้นปางที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและการละเล่นในปัจจุบันชาวไทดาต้องร่วมกันผลิตขึ้นมา ผ่าน
องค์ประกอบของ ตุ้มนก ตุ้มหนู ที่ทาขึ้นมาจากเส้นใยของ “ฝ้าย” ที่มีการย้อมสีต่างๆ เช่น สีแดง สี
เหลือง สีเขียว สีน้าเงินและสีอื่นๆ จากนั้นจึงนามาพันกับแกนไม้ไผ่ที่มีการออกแบบเป็นรูปทรงต่างๆ
สาหรับความหมายที่แฝงอยู่กับรูปแบบของต้นปางเช่นรูปแบบของบ้านไทดาเป็นสัญลักษณ์แทนความ
อบอุ่นของครอบครัว ส่วนตุ้มนกก็มีการออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นตัวแทนในเรื่องของการทามาหากิน
โดยมีการเล่าต่อมาว่า “เนื่องจากในสมัยก่อนชาวไทดาใช้นกในการติดต่อสื่อสารและเลีย้ งสัตว์ นกไทดา
นั้นมีความแสนรู้มาก โดยเฉพาะความสามารถ ในการต้อนฝูงสัตว์ออกไปหาอาหารและสามารถกลับ
บ้านเองได้ โดยชาวไทดาไม่ต้องออกไปเลี้ยงสัตว์เอง” ซึ่งรูปแบบของตุ้มหนูนั้นถูกนามาสร้างให้เป็น
ตัวแทนเกี่ยวกับการป้องกันภยันอันตรายต่างๆ ไม่ให้เข้ามากล้ากลาย โดยความเชื่อจะเกี่ยวข้องกับคน
ชาวไทดาสมัยเก่าที่มีการเลี้ยงหนูไว้เป็นอาวุธ สาหรับส่งไปทาลายเสบียงของข้าศึกศัตรู ซึ่งภูมิปัญญา
การคิดของคนรุ่นเก่าก็ส่งผลเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ให้มีความเชื่อถือในสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาก
สาหรับตุ้มต่อและตุ้มแตนนั้นถูกสร้างภาพให้เป็นตัวแทนในเรื่องการป้องกันภยันอันตรายต่างๆ ไม่ให้
เข้ามากล้ากลาย โดยการเล่าสืบต่อกันมาว่า “ในสมัยก่อนชาวไทดาเลี้ยงสัตว์ประเภทต่อ - แตน ไว้เป็น
อาวุธ สาหรับการส่งไปต่อยตีกับข้าศึกศัตรู” ส่วนรูปแบบสุดท้ายคือ “หัวใจไทดา” ถูกกาหนดให้เป็น
ตัวแทนในเรื่องความรักและสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา อย่างไรก็ดีการมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับอย่างผี
เจ้านายหรือผีบรรพบุรุษนั้นเป็นผลมาจากการบอกเล่าต่อกันมาภายในครัวเรือนหรือกลุ่มชนก็ส่งผลทา
ให้ความเชื่อนั้นมีความหมายและมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นผ่านพิธีกรรมและต้นปางที่มีองค์ประกอบ
ย่อยมาประกอบกันอย่างมีนัยยะเชิ งความหมายในการสร้างสานึกร่วมกัน ทาให้อัตลักษณ์เฉพาะ
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
การสร้างพื้นที่ทางสังคมกับการคงอยู่ของต้นปาง

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การมีลั กษณะเฉพาะที่เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเลยและภาคอีสานผ่านการนาเสนอขาย
วัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ไทดาที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่และวัฒนธรรมในพิธีกรรม
การแซปางที่มีการเชิญผีที่รักษาโรคต่างๆ มาร่วมสนุก โดยเชิญมาทีละตนแล้วส่งกลับ ซึ่งผู้ป่วยที่รักษา
จะต้องนาไก่ต้ม 1 ตัวเหล้า 1 ขวดมาร่วมพิธีและร่วมแซปางกับหมอมดด้วยถือว่าเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ผู้ป่วยและชาวบ้าน ส่วนการสร้างพื้นที่การละเล่นเพื่อการขายการท่องเที่ยวจะใช้พื้นที่
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นพื้นที่นาเสนอให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ซึ่งนักท่องเที่ ยวก็จะมีการสร้างการรับรู้
ตัวตนและคุณค่าของความงามเฉพาะที่เน้นการเรียนรู้แบบคนนอก อันเป็นกระบวนการจัดการให้
เหมาะกับกลุ่ มนั กท่องเที่ยวที่เข้ามาเยื อน ดังที่ สังคม พรหมศิริ (2551: 64) กล่ าวว่า การแซปาง
ปัจจุบันถูกนาไปประยุกต์ไปใช้ในโอกาสปกติทั่วไปทั้งในงานรื่นเริงต่างๆ เช่นงานตุ้มโฮมที่จัดขึ้นในวัน
ปีใหม่หรือการแสดงเผยแพร่ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอมาให้ไปแสดงทั้งในพื้นที่และ
ต่างถิ่น โดยการขาย “อัตลักษณ์” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้
ดังนั้ นในพื้นที่และอาณาเขตของการจ าลองพิธีกรรมโดยใช้ พิพิธภัณฑ์จึงถือว่าเป็นพื้นที่
เฉพาะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาที่เชื่อมโยงไปสู่การเลือกที่ตั้งหมู่บ้านโดย
การยึดแหล่งกาเนิดน้าเป็นสาคัญ เช่น ภูแก้ว ถือว่าเป็นต้นธารของสายน้าที่หล่อเลี้ยงชุมชน และพื้นที่
ดังกล่าวก็สามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้ โดยเชื่อว่า “น้าที่อยู่บนเขาแก้วมีความสะอาดและ
บริสุทธิ์” ก็ถือว่าเป็นการคิดที่อยู่บนฐานความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ เพราะการทานาต้องใช้
น้าจึงมีการเลี้ยงผีน้าโดยเชื่อว่า “ผีน้าจะช่วยรักษาฝายไว้ไม่ให้พังให้มีน้าพอได้ทานา” (เพชรตะบอง
ไพศูนย์, 2553: 107) ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนบ้านนาป่าหนาดจึงให้ความเคารพศรัทธาช่วยดูแลรักษา
แม่น้าและมีการนาน้าที่บริสุทธิ์มาใช้ในการประกอบในพิธีกรรมแซปางในชุมชนด้วยเช่นกัน
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ไทยโรจน์ พวงมณี / อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / วิระ อิสโร / คชสีห์ เจริญสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ภาพที่ 5 - 6 การฟ้อนรอบต้นดอกไม้และการใช้บั้งบูเคาะกระทบพื้นให้เกิดจังหวะ
ที่มา: http://i-san.tourismthailand.org/detail/read/180

อย่างไรก็ดีพื้นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาดที่อยู่มานับตั้งแต่อดีตก็จะเป็น
ภาพฉายให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์การเคลื่อนที่ การอพยพจากสงคราม การกวาดต้อนผู้คนไทดา
จากผู้ชนะไปยังเขตเมืองหลวง การตระหนักและความจงรักภักดีต่อพื้นที่อยู่อาศัยเดิม การเคารพสิ่ ง
ศักดิ์และบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษา รวมถึงการเชื่อมั่นในอัตลักษณ์ตนเองผ่านเครื่องแต่งกาย ภาษา
พูดและเขียน รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่ง “ความศักดิสิทธิ์นั้นเป็นเหตุการณ์
ปริมณฑล พื้นที่และเวลาที่แตกต่างจากโลกของวิถีชีวิตประจาวันของมนุษย์ อันมีความพิเศษตรงที่
สามารถทาให้มนุษย์ได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่สูงส่งที่ครอบคลุมถึงความเป็นอดีต โลกนี้และโลกหน้า รวมถึง
โลกของเทพเจ้าและผีด้วย โดยอาศัยความหลากหลายของพื้นที่ทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์
สร้างขึ้นมา” (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกุล, 2552: 363) และต้นปางก็เป็นผลผลิตจากความคิดและ
ความเชื่ อที่ เชื่ อมโยงเข้ ากั บความศั กดิ์ สิ ทธิ์ และในพิ ธี กรรมก็ จะมี การใช้ พื้ นที่ และน้ ามาเป็ น
ส่วนประกอบด้วย แม้ว่าพิธีกรรมนี้ในปัจจุบันจะเลิกดาเนินการไปแล้วเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
งบประมาณในการจัดสูง ซึ่งหมอมดจะต้องจ่ายเองอันส่งผลต่อการสร้างภาระและลูกเลี้ยงของหมอมดมี
น้อย (สุดิศ ภาคสุชล, 2553: 223 - 229) แต่ก็มีคนในชุมชนต่างพยายามรื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิตและให้
ดารงอยู่ต่อไปในพื้นที่เดิม พร้อมกับการสร้างกระบวนแบบและความหมายใหม่ผ่านเรื่องราวของผีมดที่
หมายถึงผีที่มีบทบาทต่อการปราบผีร้ายต่างๆ ที่มารังควาญคนและทาให้คนอยู่อย่างไม่มีความสุข ซึ่ง
นัยยะเชิงความหมายผ่านพิธีกรรมใหม่ล้วนช่วยทาให้นักท่องเที่ยวมีการเรียนรู้ เห็นคุณค่าตระหนักใน
ความดีงามของวัฒนธรรมย่อยและการใช้พิธีกรรมการแซปางเป็นเครื่องมือในการรวมคนในชุมชน
ดังนั้น การมี “พื้นที่ทางสังคม” ผ่านพิธีกรรมแซปางอาจเริ่มจากการก่อรูปทางสังคม มีการยึดเหนี่ยว
กั นของ สมาชิ กในพื้ นที่ ต่ อมาคื อการสร้ างภาพตั วแทนของพื้ นที่ ที่ เป็ นตั วแทนการยึ ดเหนี่ ยว
ความสัมพันธ์ผ่านสัญลักษณ์หรือความรู้ที่มีการสร้างขึ้นร่วมกันและท้ายสุดคือพื้นที่แห่งภาพตัวแทน
ที่ เกิ ดจากการก่ อตั วและทั บ ซ้ อนกั น ของสั ญลั กษณ์ ที่ สมาชิ กในพื้ นที่ สร้ างขึ้ นมา โดยมี กลไก
ความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางสังคม ซึ่งเป็นความหมายของผลผลิตที่เกิดจากการสร้างพื้นที่เพื่อสร้างการอยู่
รอดของตน
อย่างไรก็ตามการสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านพิธีกรรมการแซปาง ต้นปางจึงเป็นการสร้างพื้นที่
ทางความรู้สึกที่เกิดจากกระบวนการความสัมพันธ์เชิงอานาจของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นผลกระทบมาจาก
ความเหลื่อมล้าในสังคมทุกระดับ ทั้งการสร้างพื้นที่จริงกับพื้นที่จิตวิญญาณที่มีการสื่อสารสัมพันธ์กับ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หมอมดและชาวบ้านผู้เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านการสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงพื้นที่แห่งรากเหง้า
และตัวตน หมอมดนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในพิธีกรรมซึ่งเป็นคนพิเศษต้องมีการสืบต่อมา
จากสายเลือดและต้องมีพิธีกรรมการรับมด โดยที่ตัวหมอมดเองจะมีผีมดรวม 3 ตนอยู่ในเรือนชาน
ตนเอง ประกอบด้วย ผีต้าวหิ้ว ผีต้าวแถน ผีต้าวใหญ่ หรือผีแถนหลวง และหมอมดยังมีบทบาทหน้าที่
ในการเป็นผู้สื่อสารระหว่างผีกับคน ซึ่งก่อนที่จะมีการแซปางนั้นจะเริ่มต้นจากพิธีกรรมกินปางก่อน
เริ่มจากหมอมดจะบอกกล่าวให้ผีเรือนให้รับทราบว่าจะมีการเลี้ยงกินปางเกิดขึ้น จากนั้นหมอมด
จะแจ้งให้ลูกเลี้ยง ญาติและชาวบ้านทราบเพื่อช่วยกันเตรียมงาน โดยอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม
กินปาง ได้แก่ อาหารคาวหวานเลี้ยงผี อุปกรณ์การเสี่ยงทาย เครื่องเซ่นต่างๆ งานพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่
เช้าด้วยพิธีป๊าดต๊งโดยจะให้ผีเรือนกินก่อน จากนั้นจึงอัญเชิญผีมดและผีอื่นๆ ที่หมอมดเลี้ยงไว้ลงมา
กินอาหารและรับเครื่องเซ่นไหว้ จากนั้นจะมีพิธีกรรมการร่วมฟ้อนราหรือ “การแซปาง” รอบๆ ต้นปาง
เพื่อให้ผีมดและผีมนตร์ที่อัญเชิญมาร่วมพิธีกรรมเกิดความสนุกสนานและพึงพอใจ (เพชรตะบอง ไพ
ศูนย์, 2553: 111) ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับผีนั้นถือว่ามีการฝั งลึกมากและยากที่จะเปลี่ยนแปลง “เป็น
ความเชื่อเฉพาะของท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นว่าคนตกอยู่ภายใต้อานาจของผีที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถจับต้องได้” อย่างไรก็ดีผีถือว่าเป็นจิตวิญญาณท้องถิ่นที่จะช่วยปกป้องคน
ในชุมชนและลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการดารงอยู่ของจิตวิญญาณนั้นจะผ่านการแลกเปลี่ยนกัน
ผ่านพิธีกรรมที่จะต้องมีเครื่องเซ่นไหว้และพิธีกรรมรื่นเริงเพื่อให้ผีเกิดความพึงพอใจ เมื่อพึงพอใจแล้ว
ก็จะดลบันดาลให้สิ่งที่ดีกับชุมชนและลูกหลานตามที่ร้องขอผ่านจ้าหรือผู้นาทางจิตวิญญาณนั่นเอง
ดังนั้นพื้นที่ทางสังคมอย่างพื้นที่กลางบ้านหรือศูนย์วัฒนธรรมไทดาที่มีการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนก็จะมีการเตรี ยมการละเล่ นแซปางและการประดิษฐ์ ตุ้มนก ตุ้มหนูและบ้านไทดาไว้ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้ทดลองทาและร่วมเรียนรู้และค้นหาคุณค่าเชิงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจึงถือว่าเป็น
การสานึกร่วมกันของชุมชนในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสู่การขายกิจกรรมการละเล่นแซปาง
การกลายตัวไปสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
การปรับตัวของวัฒนธรรมต้นปางผ่านการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจาก
การมีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่นจากภายนอกหรือสังคมข้างเคียงที่มีวัฒนธรรมอื่นๆ โดยเป็นกระบวน
การแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านการพัฒนาชาวบ้านและชุมชน พร้อมกับการนาอัตลักษณ์เฉพาะมาสร้าง
เป็นจุดขายความเชื่อและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่มีการบอกเล่าและเล่าขานโดยปราชญ์ชาวบ้านของ
ไทดาเอง เช่นการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ้มนก ตุ้มหนูผ่านรายการท่องเที่ยวที่
ชุมชนจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อทาเสร็จแล้วก็ให้นากลับบ้านไปแขวนประดับหรือเสียบไว้หน้าบ้าน เพื่อที่จะ
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นามาสู่ความโชคดีและมีความปลอดภัยในชีวิตตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดา ดังนั้นการนาต้น
ปางมาประยุ กต์ใช้ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวจึ งต้องผ่ านกระบวนการคิดของกลุ่ มชาวบ้านผู้ จัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อนาเสนอจุดขายและอัตลักษณ์ที่แตกต่างผ่านการละเล่นที่มีชาวบ้านเข้าร่วมด้วย
การแต่งกายแบบไทดาพร้ อมถือบั้งบูกระทบพื้นประกอบจังหวะการฟ้อนของกลุ่ มผู้ ฟ้อนไทด าและ
นักท่องเที่ยวที่ยืนเรียงรายรอบต้นปางพร้อมกับการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ในลักษณะวงกลม ก่อให้เกิด
ความสนุกสนานพร้ อมกับการเรี ยนรู้วิถี การจากเจ้าของวั ฒนธรรมผ่านช่วงเวลาที่สั้ นๆ ซึ่งการน า
วัฒนธรรมความเชื่อมาตอบโจทย์นักท่องเที่ยวก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่
จังหวัดเลยที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้นอกช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมในช่วงปกติ

ภาพที่ 7 – 8 การฟ้อนและการเคาะบั้งบูและผางฮาดเพื่อให้จังหวะในการฟ้อนสาหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว.
ที่มา: https://th.readme.me/p/12088

อาจกล่าวได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวไทดาผ่านการใช้กิจกรรมการแระดิษฐ์ตุ้มนกตุ้มหนูและ
การฟ้อนรอบต้นปางเป็นการสร้างจุดต่างของการขายคุณค่า (value) และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว
จะได้รับส่วนกระบวนการทาให้ต้นปางกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้นเกิดจากกระบวนการผลิต
สร้างใหม่ การกระจายข่าวสาร และการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วย
หนุนเสริมศักยภาพผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการพัฒนาดังนี้ 1) การเตรียมชุมชน
และการสารวจพื้นที่ของคนในชุมชน 2) การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้ การสร้างความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 3) การปฏิบัติการพัฒนา การส่งเสริมและการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะวัฒนธรรม คน พื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 4) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
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ภาพที่ 9 - 10 การใช้ต้นปางเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วผ่านการฟ้อนของนักท่องเทีย่ วร่วมกับชาวบ้านไทดา

สรุปผลการศึกษา
ต้นปางเป็นชื่อเรียกองค์ประกอบหนึ่งของพิธีกรรมแซปาง เกิดจากการใช้ไม้ปางที่มีลาต้น
ขนาดพอควร เจาะให้เป็นช่องตามแนวของลาไม้ไผ่เพื่อการเสียบดอกไม้ หรือตุ้มนก ตุ้ มหนู ตุ้มต่อ
ตุ้มแตนที่ทาจากเส้นด้ายหรือฝ้าย ซึ่งหมอมด และชาวบ้านที่ร่วมพิธีกรรมจะใช้เป็นแกนหลักของการ
ฟ้อน โดยพิธีกรรมการแซปางเป็นการรักษาผู้ป่วยที่ขวัญหายไป และหมอมดจะเชิญผีมากินเครื่องเซ่น
และหลังจากกินเสร็จก็มีกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนานร่วมไปกับชาวบ้าน หมอมดหมอมนตร์และ
ชาวบ้านที่กาลังแซปาง ซึ่งผลท้ายสุดผีที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยก็จะเกิดความพึงพอใจและดลบันดาลให้
โรคภัยไข้เจ็บของคนที่มาหาหมอมดหายขาดไป ปัจจุบันการแซปางมีการถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
จากพิ ธี กรรมเฉพาะคนในชุมชนมาสู่ การแสดงเพื่ อการท่องเที่ ยวเชิงวิถี ชีวิ ตและวัฒนธรรม โดย
กระบวนการของกระแสการท่องเที่ยวที่ผู้คนต้องการสัมผัสกับประสบการณ์เชิงคุณค่า จึงมีการรื้อฟื้น
ผ่านกระบวนการของการอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่และมีสีสันและลักษณะที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมของชุมชน ทั้งร่วมเต้นราไปพร้อมกับชาวบ้านและการร่วมประดิษฐ์ตุ้ม

[1362]

ไทยโรจน์ พวงมณี / อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ / วิระ อิสโร / คชสีห์ เจริญสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

นกตุ้มหนู ที่เป็ นส่วนหนึ่ งของกิจกรรมการสัมผั สกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีชาวบ้านและ
ปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทในการเล่าเรื่อง ร่วมแสดงและร่วมสอนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
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นาฏมวยไทย
การประยุกต์ศิลปะต่อสูป้ ้องกันตัวแบบไทยผสมกับศิลปะการแสดงร่วมสมัย
Thai Boxing Dance: Application of Thai Martial Art Fighting
with Contemporary Performance

ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ1์ / Treethawat Meesomsak

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสดงนาฏมวยไทย รูปแบบการแสดงโดยประยุกต์นาเอา
เอกลักษณ์ไทยประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยหรือที่รู้จักทั่วไปว่า มวยไทย มาผสมกับการ
แสดงร่ วมสมั ย โดยมี ประวั ติ ความเป็ นมารู ปแบบการแสดงองค์ ประกอบด้ านมวยไทย และการ
ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัย รูปแบบที่สาคัญของการแสดงนาฏมวยไทย เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะดาเนินการเจ้าของโครงการนาฏมวยไทย และ
คณะกรรมการตัดสินนาฏมวยไทย รอบชิงชนะเลิศ พบว่านาฏมวยไทยกาเนิดขึ้นเมือปี พ.ศ.2552 และ
ดาเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 ในปี พ.ศ.2561 ทีมผู้ชนะเลิศในแต่ละปีจะได้รับถ้วย
พระราชทานจาก “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รูปแบบการแสดง
นาฏมวยไทยจะประกอบไปด้วย ท่าไหว้ครูมวยไทย การออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก โดยถือเป็นกฎ
กติกาบังคับ และท่าแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยที่สามารถออกแบบสร้างสรรค์ท่ามวยไทย ท่านาฏมวยไทยได้
อย่างอิสระ เครื่องแต่งกายต้องมีองค์ประกอบสาคัญของมวยไทย คือ มงคลสวมศีรษะ ผ้าพันมือ
ประเจียดแขน มีการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงสวยงาม อีกทั้งรูปแบบการนาเสนอ
สามารถนาวรรณกรรมต่างๆ อาทิ โขนรามเกียรติ์ นิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ มาประยุกต์ในการ
นาเสนอได้อย่างไม่จากัดรูปแบบ
คำสำคัญ: นาฏมวยไทย, มวยไทย, การแสดงร่วมสมัย
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Abstract
This article analyzed Thai boxing dance through its performance applied from
Muay Thai (traditional Thai martial arts) and contemporary performance. Related contents,
i.e. Thai boxing dance history, components of Muay Thai, combination of contemporary
performance, and important patterns for performing Thai boxing dance were included.
Data collection was done through structured interviews with an owner of Thai boxing
dance campaign and judges of Thai boxing dance contest in the final round. Results
indicated that Thai boxing dance was originated in 2009. A campaign of Thai boxing dance
contest had been held continuously. The latest contest was the ninth one held in 2018.
An each year winning team received a Royal Cup from His Majesty King Maha
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Patterns of Thai boxing dance included: 1) Muay
Thai ritual dance, 2) regulated fighting postures through combined use of fists, elbows,
knees, and shins, and 3) created fighting and self-defense postures combined with Thai
classical dance. Essential Thai boxing dance accessories that must always have were
sacred boxing headbands, boxing hand wraps, and sacred boxing armbands. Costumes of
Thai boxing dance were also designed beautifully and elegantly. Showing patterns of Thai
boxing dance were presented by applying literature into the show like Ramayana
pantomime, story-telling, folktales, and history.
Key words: Thai Boxing Dance, Muay Thai, Contemporary Performance
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บทนำ
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแขนงในหลายด้านทั้ง จิตรกรรมไทย
โบราณสถาน ประเพณี ภาษาที่ยั งสามารถแบ่ งได้เป็นภาษาในท้องถิ่นต่างๆ ล้ วนแล้ วสื บทอดมา
ยาวนาน จนอาจกลายเป็นอารยธรรม วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมเชิง
รูปธรรม คือ วัตถุสามารถจับต้องได้ อาทิ ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรมเชิงนามธรรมคือสิ่ง
ที่ไม่ใช่วัตถุ อาทิ ดนตรี พิธีกรรม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี (กาจร สุนพงษ์ศรี, 2559) อีกกระทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมในศาสตร์แขนงด้านศิลปะการแสดงของไทย เช่น โขน ละคร ฟ้อนรา ศิลปะการแสดง
หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อผ่านทางเสียงและ
ทางร่างกาย ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี การร่ายรา การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ
ก็ได้มีการถ่ายทอด ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นมรดกของท้องถิ่นของชาติมาจนถึง
ยุคปัจจุบัน และยังมีการพัฒนาปรับปรุงหรือปรุงแต่งตามความนิยมในช่วงยุคนั้นผสมผสานความ
หลากหลายในการนาเสนอ จนสามารถประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์ตะวันตก ผสมผสานศิลปะการแสดงกับแขนงอื่นๆ เป็นต้น รูปแบบ
ของการแสดงล้วนแล้วแต่นาเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม มานาเสนอผ่าน
รูปแบบการแสดงนั้น ที่ผู้ชมในช่วงยุคหรือสมัยนั้นมักยอมรับเพราะสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ง่ายไม่
ซับซ้อนมากเกินไปมักเรียกว่า “การแสดงร่วมสมัย” (สุพรรณี บุญเพ็ง, 2556)
มวยไทย คื อศิ ลปะการต่ อสู้ ป้ องกั นตั วแบบไทยที่ สื บทอดก่ อนสมั ยกรุ งศรี อยุธยาโดยมี
หลักฐานจารึกเป็นภาษาล้านนาเรียกว่าภาษาไทยยวน โดยบันทึกคัดลอกไว้ในใบลาน เรียกว่า มังราย
ศาสตร์ มีการบันทึกบทบัญญัติเกี่ยวกับคาว่า “มวย” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก (ศึกเดช กันตามระ, 2553)
นอกจากนั้นมวยไทยยังเป็นอาวุธของคนไทยโดยใช้สรีระเป็นอาวุธมักเรียกกันว่า นวอาวุธ คือ สองหมัด
สองเท้า สองเข่า สองศอก และหนึ่งศีรษะ สมัยอยุธยา “สมเด็จพระเจ้าเสือ” หรือสมเด็จพระสรรเพชญ
ที่ 8 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักมวยไทยพระองค์ทรงปรีชาด้านมวยไทยโดยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวย
ไทยต่างๆ จนเป็นแบบฉบับของพระองค์เรียกว่า “มวยไทยตารับพระเจ้าเสือ” นับว่าคือศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัวแบบไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรง
ทางร่ายกาย และจิตใจทาให้ผู้ฝึกซ้อม มีสมาธิ มีปฏิภาณไหวพริบ การดูชั้นเชิงของคู่ต่อสู้ อีกกระทั่ง
การมีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จากที่กล่าวมาในยุคปัจจุบันมีการนา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยมานาเสนอผ่ าน
รู ปแบบการแสดงแบบร่ วมสมั ยโดยประยุ กต์ ท่ ามวยไทย แสดงผ่ านเรื่ องราว ผสมศาสตร์ ด้ าน
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ศิลปะการแสดง อีกทั้งมีการแข่งขันในสถานศึกษาในระดับหลายพื้นที่นับว่าเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสมผสานรูปแบบการแสดงแบบร่วมสมัยและเรียกว่า “นาฏมวยไทย”
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการแสดงนาฏมวยไทย ที่นาเสนอผ่านการแสดงร่วมสมัย
กำรดำเนินกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) มีการกาหนด
ประเด็นคาถามในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ประวัตินาฏมวยไทย นาฏมวยไทยคืออะไร และรูปแบบการ
ผสมผสานของมวยไทยกับการแสดงแขนงอื่นๆ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และประเด็นคาถามรวมกับการสนทนากับผู้สัมภาษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ได้รายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น
นำฏมวยไทย
นาฏมวยไทย เริ่มต้นประมาณปี 2552 ได้มีการเริ่มทาโครงการ “รักชาติ รักษ์มวยไทย” โดย
ผ่านรูปแบบการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทย ประยุกต์กับนาฏศิลป์ไทยและตั้งชื่อรูปแบบการ
แสดงนี้ว่า “นาฏมวยไทย” โดยในแต่ละปีผู้ชนะเลิศของการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด ให้การสนับสนุนหลักดาเนินการจัดติดต่อ
เป็นที่ 9 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจกรรม
นาฏมวยไทยคืออะไร นาฏศิลป์ผสมมวยไทย นาฏศิลป์ในที่นี้คือคาที่มีความหมายว่า ศาสตร์
ของศิลปะการแสดง เพราะมีองค์ประกอบเรื่องราว ดนตรี มีความหมายของการแสดง โดยการแสดง
ทั้งหมดนาเสนอในรูปแบบ “มวยไทย” ก็คือการต่อสู้ออกอาวุธแบบมวยไทย มีการไหว้ครู หมัด เท้า
เข่า ศอก โดยถือเป็นกฎกติกาบังคับ และต่อด้วย แม่ไม้ลูกไม้มวยไทย เลยเป็นคาสมาสว่า นาฏมวยไทย
(นพรัตน์ พุธรัตน์มณี, 2559) นาฏมวยไทยและนาฏศิลป์ มีความคล้ายในเรื่องการแสดงออกเหมือนกัน
แต่แตกต่างที่รู ปแบบ นาฏมวยไทยเน้ นเรื่ องราวที่เป็นมวยไทย ภาพการต่อสู้ นาฏศิลป์ไทย เป็น
ลักษณะการร่ายรา และมีความคล้ายกัน คือ ความอ่อนช้อยสวยงามเพราะมวยไทยมีการร่ายราไหว้ครู
ทุกครั้งที่นับเป็นจารีตปฏิบัติ การไหว้ครูนั้นยังถือเป็นเอกลักษณ์รูปแบบของลักษณะกลมวย ว่าเป็น
แบบใดหรือในทางมวย มักเรียกว่ามาจากสานักใด (แสวง วิทยพิทักษ์, 2559: สัมภาษณ์)
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ลักษณะการแข่งขันนาฏมวยไทยที่จัดต่อเนื่องมีเป็นปีที่ 8 (2552 - 2560) โดยรูปแบบการ
แข่งขัน มีการคัดเลือกและค้นหาทีมที่ดีที่สุดโดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1) ระดับจังหวัด เริ่มแข่งขันในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปีกาหนดการ
แข่งขันในแต่ละจังหวัดเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภูมิภาค
2) ระดับภูมิภาค เริ่มแข่งขันในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปีกาหนดการ
แข่งขันในแต่ละภาค ประกอบด้วย 1) ภาคกลาง 2) ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ 4) ภาคใต้ และ 5) ภาค
อีสาน เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับรอบรองชิงชนะเลิศ
3) รอบรองชิงชนะเลิศ หรือเรียกว่ารอบออดิชั่น (Audition) เริ่มแข่งขันในช่วงเดือน
กรกฎาคม ของทุกปี โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ (อันดับ 1) เข้าร่วมกันแข่งขันเพื่อ
หาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในลาดับต่อไป
4) รอบชิงชนะเลิศ เริ่มแข่งขันในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจากการจัดรอบชิง
ชนะเลิ ศจะดาเนิ นการแข่งขันหลั งจากวันที่แข่งขันรอบรองชิงชนะเลิ ศ หรือเรียกว่ารอบออดิชั่น
(Audition) ทันที เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศเพื่อรับรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยการแข่งขันนาฏมวยไทยได้มีกฎและกติกาคือ นาศิลปะแม่ไม้มวยไทย นามาประยุกต์ให้
เข้ากับจังหวะเพลงที่สนุกสนานเร้าใจ นาเสนอด้วยความสวยงามพร้อมเพรียง สามารถสร้างสรรค์ท่า
นาฏมวยไทยได้ใหม่อย่างไม่จากัดรูปแบบ แต่ต้องไหว้ครูก่อนการแสดงโดยถือเป็นกฎกติกาบังคับ และ
มีท่ามาตรฐานมวยไทย คือ หมัด เท้า เข่า ศอก อย่างครบถ้วน เครื่องแต่งกายต้องมีอุปกรณ์หลักของ
มวยไทย คือ มงคลศีรษะ ประเจียดแขน ผ้าพันมือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอื่นสามารถสร้างสรรค์ออกแบบ
ได้อย่างอิสระ (ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2560)
โดยรูปแบบนาฏมวยไทยระหว่างปี 2552 - 2560 มีรูปแบบการแสดงนาฏมวยไทยโรงเรียน ที่
ประสบความสาเร็จระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ได้แก่
ปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคาร จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2553
ปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2554
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดน้าพุ จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2555
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดน้าพุ จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2556
ปีที่ 5 โรงเรียนวังไม้แดง จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ.2557
ปีที่ 6 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
ปี พ.ศ.2558
ปีที่ 7 โรงเรียนวัดน้าพุ จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2559
ปีที่ 8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ.2560
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 1 ทีมชนะเลิศในการ
แข่งขันปีที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2554
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2561.

โดยรูปแบบการแข่งขันและการแสดงนาฏมวยไทยมีการประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทย
กับการแสดงร่วมสมัยโดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบ ด้ำนมวยไทย
1.1) ไหว้ครูมวยไทย ถือกติกาบังคับอีกทั้งยังเป็นการเคารพต่อครูอาจารย์ โดยท่า
ไหว้ครูในการแสดงไม่บังคับ ว่าจะต้องเริ่มด้วยท่าอะไรและจบด้วยท่าอะไรสามารถประยุกต์ได้ แต่โดย
นิยมปฏิบัติในการแข่งขันนาฏมวยไทยมักเริ่มต้นด้วยท่าเทพนม ท่าชักแป้งผัดหน้า เป็นต้น

ภาพที่ 2 ท่าไหว้ครูมวยไทยท่าเทพนม. ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2561.
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1.2) ท่ามวยไทย พื้นฐานหมัด เท้า เข่า ศอก คือ การออกอาวุธมวยไทยประกอบด้วย
หมัด เท้า เข่า ศอก ซึ่งในการแสดงของนาฏมวยไทย ไม่ได้กาหนดว่าควรเริ่มที่ท่าพื้นฐานมวยไทยท่าใด
เริ่มอับดับแรก และอยู่ส่วนไหนของการแสดง ผู้ออกแบบการแสดงสามารถประดิษฐ์หรือประยุกต์ลีลา
ท่าการออกอาวุธได้แต่ต้องมีความสมบูรณ์ของท่า และการออกอาวุธท่าทางของมวยไทยอย่างชัดเจน

ภาพที่ 3 ท่าพื้นฐานมวยไทย ท่าหมัด. ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2561.

1.3) ท่ าแม่ ไม้ ลู กไม้ มวยไทย ในการแสดงนาฏมวยไทยสิ่ งที่ ส าคั ญและถือเป็น
รูปแบบสาคัญคือ ท่าแม่ไม้ลูกไม้เพราะการแสดงมวยไทย นอกจากกระบวนท่าหลักคือไหว้ครู และ
กระบวนออกอาวุธ หมัด เท้า เข่าและศอก การปฏิบัติท่าแม่ไม้ลูกไม้ถือเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งท่าแม่ไม้มี
ด้วยกัน 15 ท่า และท่าลูกไม้ 15 ท่า ประกอบด้วย (ศึกเดช กันตามระ, 2553)
ท่าแม่ไม้มวยไทย 15 ท่า 1) สลับฟัน 2) ปักษาแหวกรัง 3) ชวาซัดหอก 4) อิเหนา
แทงกฤช 5) ยกเขาพระสุเมรุ 6) ตาเถรค้า 7) มอญยันหลัก 8) ปักลูกทอย 9) จระเข้ฟาด 10) หักงวง
ไอยรา 11) นาคาบิด 12) วิรุณหก 13) ดับชวาลา 14) ขุนยักษ์จับลิง และ 15) หักคอเอราวัณ
ท่าลูกไม้มวยไทย 15 ท่า 1) เอราวัณเสยงา 2) บาทาลูบพักตร์ 3) ขุนยักษ์พานาง 4)
พระรามน้าวศร 5) ไกรสรข้ามห้วย 6) กวางเหลียวหลัง 7) หิรัญม้วนแผ่นดิน 8) นาคมุดบาดาล 9) หนุ
มานถวายแหวน 10) ญวนทอดแห 11) ทะแยค้าเสา 12) หงส์ปีกหัก 13) สักพวงมาลัย 14) เถรกวาด
ลาน และ 15) ฝานลูกบวบ
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ซึ่งผู้ออกแบบการแสดงนาฏมวยไทยสามารถนาท่าแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยมาใช้ มา
ปรับเปลี่ยน หรือประยุกต์ได้อย่างอิสระ
1.4) ท่ามวยสร้างสรรค์ มีการสร้างสรรค์ท่ามวยไทยในการแสดงนาฏมวยไทยการ
นาเอาท่ามวยมาประยุกต์ การออกอาวุธประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น มีการแสดงท่ามวยไทยจาก
แนวสูงมากกว่าแนวราบ ระดับระนาบสายตา ท่ามวยที่ผสมผสานทักษะการโยนตัวในการออกอาวุธ
เพื่อให้ท่ามวยไทยดูสวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 4 การออกอาวุธมวยไทยโดยใช้ทักษะการโยนตัวให้อยู่ในระดับสูงกว่าสวยตาในการออกอาวุธ.
ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2561.

1.5) ความแข็งแรงในการปฏิบัติท่ามวย การแสดงนาฏมวยไทยหรือการแข่งขัน ทีมที่
ประสบความสาเร็จ นอกเหนือจากท่ามวย ที่แปลกใหม่ที่มีการประยุกต์สร้างสรรค์ อีกหนึ่งสิ่งสาคัญคือ
ความแข็งแรง ในการการออกอาวุธมวยไทย มีความแข็งแรงชัดเจนในการออกอาวุธดูหนักหน่วง และ
การปฏิบัติท่าทีส่ มบูรณ์ตามหลักของมวยไทย
2. กำรผสมกับกำรแสดงร่วมสมัยและศำสตร์แขนงอื่นๆ ในด้ำนศิลปะกำรแสดง
รูปแบบการแสดงนาฏมวยไทยนอกจากกระบวนท่ามวยไทยที่สาคัญแล้วยังคงมีองค์ประกอบ
อื่นที่นามาผสมผสานให้รูปแบบการแสดงสมบูรณ์ ได้แก่
2.1) รูปแบบการนาเสนอ การแข่งขันหรือการแสดงนาฏมวยไทยมีการผสมผสาน
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย โดยรูปแบบการนาเสนอ คือการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยที่
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นามาเสนอผ่านรูปแบบนาฏมวยไทย ในการแสดงนั้น ผู้ออกแบบนาฏมวยไทยยังพัฒนารูปแบบการ
นาเสนอการแสดงต่างๆ โดยนาเอาเรื่องราวท้องถิ่นของภูมิภาคตนเอง หรือวรรคดีไทยมาเป็นรูปแบบ
เช่น พรานบุญจับนางกินรี เมขลารามสูร และอีกทั้งนาเอาประวัติศาสตร์ของไทยมาเป็นรูปแบบการ
นาเสนอ อาทิ ตานานการต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตานานนายขนมต้ม มาเป็นรูปแบบการ
นาเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมการแสดงมีความเข้าใจ สามารถเข้าใจ ถึงเรื่องราวที่มีของการออกอาวุธมวย
ไทยอย่างมีเหตุผล อาทิเช่น
พรานบุญจับนางกินรี ผู้ออกแบบการแสดงเน้นนาเสนอถึงเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างพราน
บุญกับนางกินรี ว่าพรานบุญนั้นจะจับนางกินรีไปถวายต่อพระสุธนตามเนื้อเรื่องที่บุคคลทั่วไปมีความ
เข้าใจโดยผู้แสดงหญิงจะต่อสู้ กับนักแสดงชายที่เปรียบเป็นพรานบุญ โดยเน้นทางมวยเชิงรุกและ
นักแสดงหญิง แก้กลมวยเชิงรับด้วยท่าทางระดับแนวดิ่งมากกว่าแนวระนาบระดับสายตา
ตานานการต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นการนาเสนอในรูปแบบละครมีการเล่าเรื่อง
ประกอบการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนาเสนอภาพการต่อสู้ จาลอง
บรรยากาศสนามรบมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบอาทิ อาวุธไทยโบราณ ช้างจาลอง โดยการต่อสู้แบบ
นักรบโดย ใช้ท่ามวยไทย เป็นลักษณะนักแสดงชายต่อสู้กันเอง
และยังมีการพัฒนาใช้ฉากและอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดง มีความ
สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ต้องแสดงในรูปแบบมวยไทยโดยทีมที่ประสบความสาเร็จมีกลยุทธ์ที่ถือเป็นหัวใจ
สาคัญคือท่ามวยไทยที่แสดงออกมาได้ชัดเจน แข็งแรงสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักมวยไทย และท่านาฏ
มวยไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเดิม มีท่ากลมวยที่ครบถ้วน คือ หมัด เท้า เข่า ศอก การออกอาวุธมวย
ไทย ด้วยแม่ไม้และแก้กลมวยไทยด้วยลูกไม้ ร่วมถึงการให้ท่ากลมวยไทย ในภาษามวยเรียกว่า ปัด ป้อง
ปิด เปิด โดยในการแข่งขันมีรูปแบบการนาเสนอในแต่ละปี สามารถสรุปได้ดังตาราง ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 จุดเด่นรูปแบบการนาเสนอนาฏมวยไทย ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2560
ปีที่
โรงเรียน
ปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐม
พ.ศ.2553 พิทยาคาร
จังหวัดราชบุรี

รูปแบบกำรนำเสนอ
จุดเด่น ของการแสดงนาฏมวยไทย ปีนี้ถือเป็นปีแรกของการแข่งขันโดย
ทีมที่รับรางวัลใช้รูปแบบ ศิลปะมวยไทยหลากหลายแขนง ได้แก่ มวยตับ
จาก เป็ นกี ฬาพื้ นบ้ านยอดนิยมของภาคตะวั นออก มวยทะเลซึ่งเป็น
การละเล่นพื้นบ้านของไทย และการใช้อุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติคือ
กระบอกไม้ไผ่ ใช้การแปรแถวที่สวยงาม
ปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐม
ด้ำนดนตรี เป็นลักษณะเพลงบรรเลงทานองสนุกผสมผสานเครื่องดนตรี
พ.ศ.2553 พิทยาคาร
ไทยเป็นเครื่องประกอบจังหวะ มีการออกแบบเพลงในรูปแบบโชว์
จังหวัดราชบุรี
ด้ำนเครื่องแต่งกำย เครื่องแต่งกายที่หลายหลาย แต่มีอุปกรณ์ด้านมวย
ไทยถือเป็นบังคับได้แก่ มงคลสวมศีรษะ ผ้าพันมือ ประเจียนแขนไม่เน้น
สี โดยส่วนใหญ่ ผู้ชายมักใส่ลักษณะโจงกระเบน เสื้อครึ่งตัว ผู้หญิงใส่
ลักษณะห่มแบบตะเบงมาร
ปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จุดเด่น มีการนาเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาผสมผสานรูปแบบการ
พ.ศ.2554 จังหวัพระนครศรี แสดง คือนายขนมต้มโดยถือเป็นบุคคลที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ด้าน
อยุธยา
มวยไทย มีเพิ่มอุปกรณ์มาประกอบการแสดงเพิ่มขึ้น คือหุ่นละครเล็ก
โดยใช้การต่อสู้ระหว่างคนกับหุ่นละครเล็ก
ด้ำนดนตรี ใช้เพลงบรรเลง ที่เร้าใจมากขึ้นมีการ แต่งเพลงโดยประดิษฐ์
ทานองเพลงและเนื้อร้องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยโดยเฉพาะ
ด้ำนเครื่องแต่งกำย มีการออกแบบเครื่องแต่งกายให้สวยงาม มีการ
ออกแบบลักษณะเสื้อ ที่รัดรูปกระชับตัว การปรับรูปแบบ โจงกระเบง ขา
สั้นขึ้น เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวมีการแต่งกายแบบยื่นเครื่อง แบบ
นาฏศิลป์ เพื่อบ่งบอกตัวละครที่ชัดเจน อาทิ ยักษ์ ลิง ไม่มีการพันมือโดย
ปรับเป็นลักษณะปลอกแขน
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดน้าพุ
จุดเด่น ท่ามวยที่แข็งแรงผู้เข้าแข่งขันผู้แสดง มีการสื่ออารมณ์ร่วมกับ
พ.ศ.2555 จังหวัดราชบุรี
การแสดง ผู้แสดงมีความเข้าใจของรูปแบบการนาเสนอในการต่อสู้ที่
ชั ดเจนออก อาวุ ธมวยไทยที่ หนั กชั ดเจนการต่ อสู้อย่ างสมจริ ง และดู
สมบูรณ์
ด้ำนดนตรี ใช้เพลงลักษณะเดิม มีการใส่เสียงจังหวะเพิ่มเติม อาทิ กลอง
ปี่มวย มีการนาดนตรีพื้นบ้านมาประกอบประกอบแสดง
ด้ ำนเครื่ องแต่ ง มี การปรับเปลี่ยน วั สดุ ที่ ตั ดเย็บจากผ้าพื้ น มาเป็น
ผ้ าลายไทยมี การพั นมื อแบบมวยไทยและไม่ มี การพั นมื อ ปรั บเป็ น
ลักษณะปลอกแขน แล้วใช้เชือกรอยตามรูปแบบปีที่ 2
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ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตารางที่ 1 จุดเด่นรูปแบบการนาเสนอนาฏมวยไทย ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2560 (ต่อ)
ปีที่
โรงเรียน
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดน้าพุ
พ.ศ.2556 จังหวัดราชบุรี

รูปแบบกำรนำเสนอ
จุดเด่น มีการนาท่ามวยไทย มาประยุกต์กับ ทักษะการต่อตั ว โยน ตัวแบบ
ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์ ท่านาฏมวยไทยโดยผสมศาสตร์แขนงยิมนาสติก
แอคชั่นมีการกระโดดออกอาวุธ จาก 1 คนไป 1 คน ถูกพัฒนาไปถึงกระโดด 2
คนได้การนาเสนอใช้นักแสดงหญิงสามารถต่อสู้กับนักแสดงชาย อย่างสมจริง
เพื่ อแสดงถึ งศั กยภาพและพั ฒนาการของผู้เข้ าแข่ งขั นท่ ามวยพั ฒนาปรับ
รูปแบบเชิงรุกและรับมากขึน้
ด้ำนดนตรี เพลงลักษณะเดิม มีการใส่เสียง จังหวะเพิ่มเติม ประเภทกลอง ปี่
มวย และเสียงตัวละคร อาทิ นก
ด้ำนเครื่องแต่ง มีการออกแบบเครื่องแต่งกายให้ตรงตามตัวแสดงที่นาเสนอ
เช่น ตัวละครนก มีการประดับขนนก เพื่อสื่อถึงบทบาทให้ชัดเจน ผู้แสดงมีการ
สวมหัวละครเพื่อสื่อถึงตัวละครนั้นๆ
ปีที่ 5 โรงเรียนวังไม้แดง จุ ดเด่ น มีการต่อยอดและพัฒนาท่านาฏมวยไทยที่ยากขึ้น โดยผสมผสาน
พ.ศ.2557 จังหวัดนครราชสีมา รู ปแบบยิมนาสติก เน้ นทั กษะท่ าสูง ท่ ากระโดด ผู้ แข่ งขันผู้แสดงเน้นการ
ปฏิบัติท่าที่มีลักษณะท่าสูงกว่าปกติคือแนวสูงกว่าระดับสายตาผู้ชม มีการใช้
ฉากประกอบเพื่อการแสดงที่สมบูรณ์
ด้ำนดนตรี มีการนาดนตรีลักษณะ เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่มีเสียงเร้าใจมา
ประกอบการแสดง และประดิษฐ์เพลงใหม่ในอีกรูปแบบคือการใช้เครื่องดนตรี
ไทย บรรเลงแบบทานองเพลงสากล
ด้ำนเครื่องแต่ง มีพัฒนาประยุกต์เครื่องแต่งกายโขนมาผสมผสาน เครื่องแต่ง
กายชุดมีความปราณีต ตกแต่งปักเลื่อม เพื่อให้เครื่องแต่งกายสวยงามขึ้น การ
ใช้สีเน้นสีเข้มเป็นส่วนใหญ่
ปีที่ 6 โรงเรียนพะตงวิทยา จุดเด่น ท่าทางมวยที่ชัดเจนแข็งแรงมาก เน้นท่าสูงแนวดิ่ง ท่ากระโดดเพื่อออก
พ.ศ.2558 มูลนิธิ
อาวุธ มากกว่าแนวระนาบมีการสร้างสรรค์ ท่าใหม่ขึ้นจากรูปแบบเดิม
จังหวัดสงขลา
ด้ำนเครื่องแต่ง มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ตัดเย็บผ้าที่ใช้เป็นลักษณะเลื่อม เพื่อ
เวลากระทบแสงไฟ จะเกิดประกายสวยงาม ใช้เทคนิคการปักลายอักขระยันต์
โบราณที่ตัวเสือด้วยเครื่องปักระบบคอมพิวเตอร์
ด้ำนดนตรี ใช้เพลงลักษณะ ดนตรีบรรเลงเพิ่มจังหวะเบส ที่หนักแน่น เพื่อการ
แสดงที่ดดุ ัน มีการใส่เสียงกรีดร้อง ฟ้าร้อง และใช้เสียงธรรมชาติมาประกอบใน
เพลง

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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นาฏมวยไทย การประยุกต์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยผสมกับศิลปะการแสดงร่วมสมัย

ตารางที่ 1 จุดเด่นรูปแบบการนาเสนอนาฏมวยไทย ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2560 (ต่อ)
ปีที่
โรงเรียน
ปีที่ 7 โรงเรียนวัดน้าพุ
พ.ศ.2559 จังหวัดราชบุรี

รูปแบบกำรนำเสนอ
จุดเด่น ท่ามวยมีความยากใช้ท่าสูง มากกว่า 1 ชั้นขึ้นไป มีการกระโดด ออก
อาวุธมากว่า 2 - 3 คน มีความแข็งแรงอย่างมากในการออกอาวุธมวยไทย ผู้
แข่งขันผู้แสดง มีอารมณ์รว่ มกับการแสดง (inner) แสดงออกท่า การเคลื่อนไหว
ร่างกาย น้าเสียง สายตา อย่างชัดเจน
ด้ำนเครื่องแต่ง การแต่งกายลักษณะคล้ายปี 6 คือตัดเย็บตามลักษณะเฉพาะที่
เป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบตนเอง มีการใช้โทนสีในเครื่องแต่งกายให้เกิดสีตัด
กันเพื่อความสวยงาม แต่ยังต้องคงการใส่มงคลสวมศีรษะ ประเจียดพันแขน
ผ้าพันมือคงเดิม
ด้ำนดนตรี ใช้เพลงลักษณะ ดนตรีบรรเลงคล้ายกับปี ที่ 6 มีการเพิ่มเสียง
บรรยายสั้นๆ เพื่อเล่าเรื่องราวของการแสดง
ปีที่ 8 โรงเรียนหนองพอก จุดเด่น ท่ามวยมีการพัฒนาจากรูปแบบเดิมมากขึ้นโดยเน้น เรื่องความแข็งแรง
พ.ศ.2560 วิทยาลัย
อารมณ์ร่วมกับการแสดง (inner) เป็นอย่างมากท่ามวยไทยชัดเจนท่ามวยแสดง
จังหวัดร้อยเอ็ด
อย่างหนักหน่วง ดูรุนแรง
ด้ำนเครื่องแต่ง การแต่งกายลักษณะคล้ายปี 7 คือตัดเย็บตามลักษณะเฉพาะที่
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องที ม มี ก ารโทนใช้ สี โ ทนชุ ด ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
ปรับเปลี่ยนจากผ้าผูกเอวทาเป็นลักษณะ รัดเอวเครื่องแต่งกายของการแสดง
โขนผสมกับเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงรีวิวเต้นประกอบเพลงมาแทนที่
ของผ้าผูกเอว และไม่มีการพันมือปรับเป็นลักษณะปลอกแขนแล้วใช้เชือกรอย
มีการใส่ ส่วนอุปกรณ์ด้านอื่นของมวยไทยคือมงคล ประเจียดพันแขน ผ้าพัน
มือ ยังคงไว้อย่างครบถ้วน
ด้ำนดนตรี มีการปรับนาเพลงลักษณะ ดนตรีบรรเลงเพิ่มจังหวะเบส ที่หนัก
แน่น เพื่อการแสดงที่ดุดัน มีการใส่เสียงกรีดร้อง ฟ้าร้องใช้เครื่องดนตรีไทย
ประกอบเพื่อให้เพลงเกิดความเร้าใจผู้ชมมากขึ้น

จากที่กล่าว จะเห็นได้ว่าจากรูปแบบการแสดงนาฏมวยไทยมีการพัฒนารูปแบบต่างๆ มา
ผสมผสานผสานในรูปแบบการแสดงทั้งแนวความคิด เทคนิคในศาสตร์แขนงอื่นมาประกอบและผนวก
กันให้รูปแบบการแสดงนั้นสมบูรณ์ประกอบด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. เน้นความแข็งแรง คือ การปฏิบัติอย่างแข็งแรงหนักหน่วง ชัดเจน
2. เน้นปฏิบัติท่าสูง คือ การออกอาวุธจากแนวสูงกว่าระดับสายตา
3. พัฒนาท่ามวยไทย คือ มีการพัฒนาท่ามวยไทย เป็นท่านาฏมวยไทยที่เป็นท่าใหม่
หรือไม่เคยมีทีมใด ปฏิบัติมาก่อน
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ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

4. ทักษะด้านยิมนาสติก คือ ในการแสดงนาฏมวยไทย หากผู้แสดงมีพื้นฐานด้าน
ยิมนาสติกเบื้องต้น จะสามารถแสดงท่าออกมาได้ดีเพราะเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้แสดง สามารถรู้
ทักษะการกระโดดจากพื้น หรือการลงจากที่สูงอีกทั้งยังร่วมถึงความปลอดภัยทางร่ายกายในระยะยาว
ของผู้แข่งขันผู้แสดงอีกด้วย
5. ทักษะด้านการแสดง คือ เป็นการใช้ทักษะด้านศิลปะการแสดงมาผสมผสาน ให้
การแสดงสมบูรณ์ มีการถ่ายทอดอารมณ์และรับรู้อารมณ์ของผู้แสดงบนเวที โดยรูปแบบการแสดงนาฏ
มวยไทย ปรากฏหลากหลายอารมณ์ อาทิ อารมณ์อ่อนช้อยสวยงามในตอนไหว้ครู และอารมณ์ ดุ โกรธ
เพื่อสอดคล้องและส่งผลให้การแสดงนั้นสมบูรณ์

ภาพที่ 5 การแสดงนาฏมวยไทยตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา. ทีม่ า: นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2559.

ภาพที่ 6 การแสดงนาฏมวยไทยตอน เมขลารามสูร. ทีม่ า: นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, 2561.
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2.2) ด้านดนตรี ในการแข่งขันนาฏมวยไทยหรือการแสดงดนตรีถือว่ามีความสาคัญ
อีกหนึ่งด้านรองมาจากท่ามวยที่แข็งแรง และท่ามวยที่สร้างสรรค์สวยงาม โดยลักษณะรูปแบบเพลง
ดนตรีที่ใช้สาหรับประกอบการแข่งขันนาฏมวยไทยและการแสดงนั้น เพลงที่ใช้มีลักษณะทานองแบบ
บรรเลงไม่มีเนื้อร้อง หรือถ้ามีเนื้อร้องควรเกี่ยวข้องกับมวยไทย โดยเครื่องประกอบดนตรีเป็นประเภท
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีประเภทสากลก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทดนตรีสากล ควรที่
จะต้องแทรกเครื่องดนตรี ไทยให้เป็ นส่วนหนึ่ งของเพลงอาทิ ปี่มวย กลอง เปิงมาง เพื่อให้ เพลงมี
ลักษณะความเป็นไทยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.3) เครื่ องแต่งกายการแสดง โดยทั่ วไปในกีฬามวยไทยผู้ ชกหรื อนักกีฬาพบว่า
อุปกรณ์ ที่สวมใส่คือมงคลศีรษะ ประเจียดแขน ผ้าพันมือ กางเกงหรือโจงกระเบนและถอดเสื้อถือเป็น
รูปแบบลักษณะเครื่องแต่งกายที่นิยมให้สวมใส่ ในการกีฬามวยไทย แต่สาหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ของการแสดงนาฏมวยไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับมวยไทยโดยผู้แสดงต้องสวมใส่ประกอบด้วย มงคล
ศีรษะ ประเจี ยดแขน ผ้ าพันมือ ซึ่งถือว่าเป็ นอุปกรณ์บังคับในการแสดงเครื่ องแต่งกายยังมี การ
ออกแบบให้สวยงามและเหมาะสมกับการแสดงนาฏมวยไทย
1) เสื้อจะมีการออกแบบลักษณะใกล้เคียงกับเสื้อกัก แขนกุด ผ่าบริเวณอก
ด้านหน้า ช่วงลาตัว สั้น (เอวลอย) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแสดง
2) โจงกระเบนหรือกางเกง ออกแบบ ตัดเย็บในลักษณะโจงกระเบนกระชับ
เพื่อสะดวกคล่องตัวในการแสดง เพราะต้องมีการกระโดดต่อตัว การถีบ ถ้าหากออกแบบการกางเกง ที่
สวมใส่มีความรัดรูปหรือพอดีตัวมากจนเกิน อาจทาให้กางเกงขาดและเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการ
แสดงได้
โดยรูปแบบการแต่งกายมีความใกล้เคียงกัน มีอุปกรณ์ทางด้านมวยไทยครบถูกต้องตามหลัก
มวยไทยแตกต่างกันเพียงรูปแบบในการออกแบบ นาฏมวยไทยมีรูปแบบที่แตกต่างในเรื่องสีสัน และ
ความสวยงาม และนิยมตัดจากผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น และมีการตกแต่งให้สวยงามเพราะผู้ออกแบบจะ
คานึงถึงความสวยงาม เมื่อเวลาอยู่บนเวทีการแสดงอีกกระทั้งออกแบบเพื่อส่งเสริมให้การแสดงนั้น
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเครื่องแต่งกายระหว่างมวยไทย และนาฏมวยไทย
กำรแต่งกำยมวยไทย

กำรแต่งกำยนำฏมวยไทย

ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์. 2561.

ที่มา: ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์. 2561.

2.4) อุปกรณ์การแสดงอื่นๆ การแข่งขันหรือการแสดงนาฏมวยไทยองค์ประกอบอีก
หนึ่ งองค์ประกอบที่ ปรากฏในการแสดงคื อ อุปกรณ์การแสดงหรือที่ นิยมเรียกกันว่ า Props โดย
ประยุกต์นาฉาก หุ่นละครเล็ก หรือหัวสวมศีรษะโขน มาประกอบการแสดงเพื่อเป็นสื่อประกอบแนวคิว
ของการแสดงที่ ต้ องการน าเสนอให้ ผู้ ชมเข้ าใจในรู ปแบบ หรื อเนื้ อเรื่ องที่ ผู้ ออกแบบวางแผนไว้
นอกเหนือจากที่นาฏมวยไทยที่สมบูรณ์ แข็งแรงชัดเจน และส่งผลให้การแสดงนั้น เกิดสมบูรณ์มาก
ที่สุดในรูปแบบการแสดงบนเวที
บทสรุป
จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นรูปแบบการแสดงการแข่นขันนาฏมวยไทย เป็นการแสดงที่ประยุกต์
รูปแบบมากจากศิลปะการตัวต่อสู้ป้องกันแบบไทยหรือที่เรียกว่ามวยไทย โดยผสมผสานกับศาสตร์
ศิลปะการแสดง มีการเสนอในรูปแบบที่มีความร่วมสมัยโดยสามารถแบ่งได้เป็น 1) ด้านมวยไทย และ
2) การผสมกับการแสดงร่วมสมัยและศาสตร์แขนงอื่นๆ ในด้านศิลปะการแสดงรูปแบบการแข่งขันการ
แสดง ต้องเริ่มต้นจากท่าไหว้ครูมวยไทยในช่วงเริ่มการแสดง โดยถือเป็นวิถีปฏิบัติต่อด้วยท่ามวยไทย
ประกอบด้วย ท่าหมัด ท่าเท้า ท่าเข่า ท่าศอก และท่าแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยต่างๆ ท่ามวยที่ประยุกต์
สร้างสรรค์ เช่น การแสดงท่ามวยไทยจากแนวสูงมากกว่าแนวราบระดับระนาบสายตา ท่ามวยไทยที่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผสมผสานทักษะการโยนตัวในแสดงท่าทางในการออกอาวุธท่ามวยที่ผสมผสานการโยนตัว ร่วมถึงความ
แข็งแรงในการปฏิบัติท่า มีการใช้อารมณ์ร่วมประกอบการแสดง การแสดงนาฏมวยไทยยังนาเรื่องราว
วรรณคดี วรรณกรรมไทย โขน ประวัติศาสตร์ โดยนามาเป็นแนวความคิด (Concept) ในการรูปแบบ
นาเสนอ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ด้านดนตรีที่ใช้เป็นดนตรีที่มีลักษณะทานองแบบไทยไม่มีเนื้อร้อง
หรือถ้ามีเนื้อร้องต้องมีเนื้อหาสาระด้านมวยไทยหรือถ้าเป็นเครื่องดนตรีสากลควรมีเครื่องดนตรีไทย
สอดแทรกในทานองเพลงนั้น ด้านเครื่องแต่งกาย เน้นความถูกต้องตามหลักของมวยไทยคือ มงคลสวม
ศีรษะ ผ้าพันมือ และสวมประเจียดแขน
นาฏมวยไทย ถือศาสตร์การแสดงสมัยใหม่ที่ประยุกต์พัฒนารูปแบบการมาจากศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัวแบบไทยและมีการถ่ายทอดปรับปรุงองค์ความรู้ ท่าทางของมวยไทยมาในรูปแบบอย่ างไม่
กาหนดและจากัดขอบเขต นาเสนอผ่านรูปแบบการแสดงร่วมสมัย ถือเป็นอีกหนึ่งด้านของการแสดงที่
ผสมผสานวัฒนธรรมด้านมวยไทยกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างลงตัวผ่านรูปแบบการแสดงที่เรียกว่า “นาฏ
มวยไทย” และเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพราะการที่ผู้แสดงจะสามารถแสดงนาฏมวยไทยได้สมบูรณ์ต้องมี
จุดเริ่มต้นจาก ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
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พลวัตหลักสูตรดนตรีศกึ ษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
The Dynamic of Curriculum Music Education
with Music Creation Undergraduate in Udonthani Rajabhat University

ศุภชัย สุริยุทธ1 / Suppachai Suriyut

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรดนตรีศึกษาและผลต่อการสร้างดนตรี
ในระดับปริญญาตรี มหาวิบทลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้แนวพินิจแบบประวัติศาสตร์บอกเล่าในการทา
ความเข้าใจ หลักสูตรของสาขาดนตรีศึกษาแต่ละช่วง สามารถแบ่งได้ 3 ช่วง ได้แก่ หนึ่ง หลักสูตร
ดนตรีรวมศูนย์ สอง หลักสูตรดนตรีหลังรวมศูนย์ สาม หลักสูตรดนตรีเชิงสร้างสรรค์ ในแต่ละยุคมี
อิทธิพลต่อความคิดของผู้สอนและผู้เรียนมาโดยตลอด และเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดการ
สร้างดนตรีที่สอดประสานเข้ากับบรรยากาศแห่งยุคสมัย
คำสำคัญ: พลวัต, หลักสูตรดนตรีศึกษา, การสร้างดนตรี
Abstract
This article aim at to study the dynamics of challenge the curriculum music
education in Udonthani Rajabhat University. The other apply methodology oral history
which can be divided into three period, First center music curriculum, Second post music
curriculum, Third creative music curriculum. Each age influences the mind of the instructor
and learners throughout. It is an important part in driving the creation of harmony with
the atmosphere of the era.
Keywords Dynamic, Music Education curriculum, Music creation
1
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บทนำ
ยุคสมัยเป็นคาที่ใช้บรรจุเล่าถึงเวลาเหตุการณ์ ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทั้งที่เป็น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แนวความคิดนามธรรม เหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่สังคมหนึ่งนั้นมีประเด็น
มากมายเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้ทั้งหมด สังคมดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสังคมที่
ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายนัก การกาเนิดสร้างของแวดวงวิชาการด้านดนตรี เพื่อเป้าหมายในการ
พัฒนานักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเป็นประการสาคัญ วิชาการความรู้ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นการดาเนินผ่านตัวบทของหลักสูตรที่กาหนดให้ในแต่ละยุคสมัยอย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหลักสูตรจะใช้ขอบเขตขององค์ความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด
ก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของการสร้างหลักสูตรนั้นๆ เป็นประการสาคัญ
ในแต่ละยุคสมัยจึงมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนของผู้สอนกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงกาหนดที่จะ
ทาการเปลี่ยนผ่าน ผู้สอนจึงเป็นบุคคลที่สาคัญในฐานผู้สร้างให้สังคมดนตรีเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทาง
จุดใดไปจุดหนึ่ง ต้องอาศัยปัจจัยหลายทางไม่ใช่การทาโดยที่ไม่ให้ความสาคัญโครงสร้างแนวคิดที่เป็น
หลักการสร้างตามหลักมาตรฐานศาสตร์ของดนตรี อย่างไรก็ตามถึงแม้นว่าจะมีโครงสร้างหลักสูตรที่ดี
เยี่ยมมากที่สุดเพียงใดก็ตาม ถ้าไม่สามารถบังคับใช้ในกระบวนการของมันเองก็มีความต่างไม่มากกับ
การไม่มีหลักสูตรที่ดี กลไกที่สาคัญที่ครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศการเรียนดนตรีให้มีความเป็น
วิชาการดนตรีมากกว่าการสร้างสุขนาฏกรรม บนความป่วยเรื้อรังภูมิปัญญาแบบคงที่ คงเส้น คงวา
แบบไม่ลดราวาซอกใด ก็อาจจะทาให้สังคมดนตรีพัฒนาอย่างล้าช้าเกินความจาเป็น
ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวของมันเอง การวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาหลักการแนวคิดขั้นตอนกระบวนทัศน์ เพื่อต่อสู้หรือปลดแอกความไม่รู้ดนตรี ออกจาก
กระแสแนวคิดแบบเก่าที่ยั งล้าหลังของผู้ ที่เป็ นนั กศึกษาที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย
ชายขอบ ดังนั้นพัฒนาการดนตรีที่เป็นการนาเสนอรูปแบบดนตรีสร้างสรรค์ในการทาโครงงานดนตรีใน
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสร้างสรรค์มีพัฒนาตามกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเหตุและผลที่สาคัญ
ทั้งหมดอาศัยซึ่งกันมีความสาคัญพอๆ กัน บทความนี้ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
ดนตรีศึกษาและผลต่อการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี ผู้เขียนจะแบ่งการนาเสนอพลวัตหลักสูตร
ดนตรีศึกษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ออกเป็น 3 ช่วง
ความคิดที่เป็นพัฒนาการสร้างสรรค์ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ ช่วงที่หนึ่ง หลักสูตร
ดนตรีรวมศูนย์ ช่วงที่สอง หลักสูตรดนตรีหลังรวมศูนย์ ช่วงที่สำม หลักสูตรดนตรีเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและบริบทของหลักสูตร รวมถึงบรรยากาศทางสังคมวัฒนธรรมที่มีส่ วน
ผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ดนตรีในสาขาดนตรีศึกษา ในช่วงเวลาต่างๆ
[1382]

ศุภชัย สุริยุทธ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

จำกสถำบันฝึกหัดครูสู่กำรก่อเกิดดนตรีศึกษำในสถำบันกำรศึกษำภูธร
สถาบั นการฝึ กหั ดครู ปี เกิดขึ้น ในรั ชสมัยราชการที่ 5 (พ.ศ.2435) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มวางรากฐานตามแบบอย่างตะวันตก เช่น ปฏิรูปการเมืองการปกครอง สังคม
การศึกษา เริ่มขยายจานวนโรงเรียนอย่างรวดเร็วจึงต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นจานวนมาก
ประเทศไทยไม่มีสถาบันการฝึกหัดครู ผู้ที่เป็นครูส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาเหตุต้องจัดตั้งโรงเรียน
ฝึ ก หั ด ครู เ พื่ อ ผลิ ต ครู ไ ปสอนตามโรงเรี ย นต่ างๆ กาลเวลาล่ ว งเลยเข้ าสู่ ช่ ว งทศวรรษ 2500
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีเป็น “วิทยาลัยครูอุดรธานี พร้อมกับ
เปิดสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ.2518 กาหนดให้วิทยาลัยครูอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน
ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ หลักสูตร สภาการฝึกหัด
ครู และได้ ก่ อตั้ งคณะวิ ชาครุ ศาสตร์ คณะวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และคณะวิ ชามนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ขึ้นในปีถัดมา ภายหลังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2527 กาหนดให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่มและสภาฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยกลุ่ม
วิทยาลัยครู พ.ศ.2528 เป็นผลให้วิทยาลัยครู 4 แห่ง ในภาคอีสานตอนบนรวมกันเป็น สหวิทยาลัย
อีสานเหนือ มีสานักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยครูอุดรธานี และผลจากการ แก้ไขพระราชบัญญัตินี้เอง
วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาและได้จัดตั้งคณะ
วิทยาการจัดการขึ้นอีกคณะหนึ่ง ในพ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ จวบจนกระทั่งมีการยกฐานะและ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ใน พ.ศ.2547 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี มีภารกิจตาม มาตรา 7 คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ท้ องถิ่ นที่ เสริ มสร้ างพลั งปั ญญาของแผ่ นดิ น ฟื้ นฟู พลั งการเรี ยนรู้ เชิ ดชู ภู มิ ปั ญญาของท้ องถิ่ น
สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พลวัตหลักสูตรดนตรีศึกษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี
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กำรก่อร่ำงสร้ำงดนตรีศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
ในสมัยที่ท่าน รศ.ดร.จารึก เพชรจรัส ดารงตาแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยครูอุดรธานี คนที่ 10
(พ.ศ.2523 - พ.ศ.2529) ได้ปรารภกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานวย บรรลือวงศ์ เพื่อให้มีการเปิดวิชาเอก
ดนตรี ซึ่งสมัยนั้นกรมการฝึกหัดครูเป็นส่วนกลางเป็นผู้ออกหลักสูตรส่วนกลางให้กับวิทยาลัยครูทั้ง
ประเทศ ท่าน อธิการบดี จารึก เพชรจรัส ได้เป็นผู้เปิดโอกาสให้ อาจารย์อานวย บรรลือวงศ์ ได้ไป
ศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการเรียนการสอนวิชาดนตรี หลังจากนั้นไปศึกษาต่อ
ที่ฟิลิปปินส์ เรื่อง มานุษยดนตรีวิทยากับ อาจารย์มาเซด้า โดยทุน เซมิโอสปาฟา โดยไปในสังกัด
กรมการฝึกหัดครูมีหนึ่งเดียวคือ อาจารย์อานวย บรรลือวงศ์ จากทบวงมหาวิทยาลัยคือ ดร.อรวรรณ์
บรรจงศิลป์ ศ.อุดม อรุณรัตน์ ในระหว่างที่ไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์ อาจารย์ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปดูงาน
ของการเปิดให้บริการวิชาการดนตรีแก่ชุมชน

ภาพที่ 1 ภาพ ผศ.อานวย บรรลือวงศ์
ที่มา : http://portal2.udru.ac.th:
7778/webhmr/staffdata2

ภาพที่ 2 ภาพอาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้ายา

ภาพถ่ ายเหล่ านี้ มี ส่ วนในการขั บเน้ นความทรงจ าในภาควิ ชาดนตรีในอดี ต รศ.ดร.สุ กิจ
พลประถม (ขวา) เป็นอาจารย์สอนเครื่องเป่าประเภทลมทองเหลืองทั้งหมด ดร.ธวัช วิวัฒนปฐี (ซ้าย)
เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถมากท่านอาจารย์สามารถเล่นได้ทั้งดนตรีสากล กล่าวคือเครื่องลมไม้
โดยเฉพาะคาริเน็ต แซ็กโซโฟน และดนตรีไทย ขลุ่ย เครื่องสายไทยซออู้ ซอด้วง คนกลางอาจารย์
สกุ ลรั ตน์ น้ อยโพธิ์ เงิ น จากสภาพห้ องท างานของเหล่ าอาจารย์หนุ่มในอดี ตมี ความขลั งอบอวล
บรรยากาศความเป็นดนตรีมีตู้หนังสือเก็บตาราหนังสือ และมีเครื่องดนตรีที่มีการฝึกซ้อมสังเกตได้จาก
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ริมฝีปากของ รศ.ดร.สุกิจ พลประถม (ขวา) มีรอยฉ่าสีสันออกส้มแดงดูราวกับว่าเพิ่งจะซ้อมเพิ่งจะเสร็จ
ซึ่งการเรียนการสอนในบ้านสมเด็จฯ ผู้ที่เข้าศึกษาต้องหมั่นฝึกซ้อมฝีมืออยู่ตลอดเวลาเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานที่สาคัญของนักดนตรีดังนั้นก็มีเคยมีคากล่าวในหมู่นักเรียนดนตรีที่กล่าวขานและเล่าต่อๆ กัน
มาไว้ว่า กรุงเทพฯ อาจจะเป็นของทุกคนแต่ฝั่งธน (บุรี) เป็นของบ้านสมเด็จฯ ภาพเล่าเรื่องราวในอดีต
รอยยิ้มที่อิ่มอุ่นเหล่าอาจารย์สาขาดนตรีสากลบ่งชี้ถึงการทางานด้วยกันอย่างผาสุกและมีกัลยาณมิตร
อาจารย์เหล่านี้จบจากมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งในสมัยก่อนบุคคลที่ได้เข้าศึกษาที่บ้าน
สมเด็จฯ ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นปัญญาชนที่ฝักใฝ่การเรียนรู้พัฒนาตนเองและเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถระดับประเทศ
แต่สิ่งน่าสนใจกับอยู่ที่ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งจะสอนเครื่องดนตรีได้หลากหลายเครื่อง รศ.ดร.
สุกิจ พลประถมฝึกฝนเช่น เครื่องลมทองเหลือง ทรอมโบน อัลโตแซ็กโซโฟน และไวโอลิน ร่องรอยการ
เรียนสอนดนตรีในอดีตมีการเปิดการเรียนการสอนเครื่องดนตรีที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนได้
ศึกษา ในอดีตอุดรธานีเป็นศูนย์กลางเพราะใกล้เวียงจันทน์ จึงถือเอาอุดรธานีเป็นศูนย์กลางแทนแล้ว
ถนนทุกทิศทุกทางต่างก็มุ่งหน้าจะเข้ามาอุดรธานี วิทยาลัยครูอุดรธานีก็เป็นสถานการศึกษาที่สาคัญที่
ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานชาวอีสานเข้ามาเรียน ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีร่องรอยว่ายังคงเป็นที่นิยมที่จะส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนถึงแม้นว่าปัจจุบันได้มีสถานการศึกษาได้เปิดการสอนแถบจะทุกจังหวัด แต่กระนั้น
อุดรธานียังเป็นที่มีมนตร์เสน่ห์ เป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนเข้าศึกษาเรียนรู้อย่างไม่ขาดสาย
ในช่วงปี พ.ศ.2519 ได้มีแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครู สภาการฝึกหัดครู มีหลักการและ
เหตุผลต่อเนื่องจากปี 2517 วิทยาลัยครูได้รับอนุมัติเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมเป็นวิทยาลัย
ครูที่สังกัดในกรมการฝึกหัดครู จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรครูทุกระดับและการศึกษาโดยทั่วไปใน 2517
- 2518 โดยพิจารณาตามกรอบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเป็นหลัก ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เนื้อหาสาระของการสร้างหลักสูตรมุ่งเป้าผลิตครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสภาพแวดล้อมและสังคม ให้สามารถนาความรู้
ความสามารถไปพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งให้เหมาะสมตามสภาพการณ์และข้อจากัดของประเทศ การ
วางแนวในการสร้างหลักสูตรจึงต้องพิจารณาถึงแนวโน้มสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อการฝึกหัดครู เช่น
สภาพสังคมและเศรษฐกิจชนบทและเมือง การดารงชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการเมืองและการปกครอง สถาบันวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ความ
เปลี่ยนแปลงวิทายาศาสตร์ เทคโนโลยีประชากร ความเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลภายนอกที่มีต่อแนวคิด
ค่านิยมปรัชญาและวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา นโยบาย ปัญหาการศึกษา ผลวิจัยทาง
การศึกษาทางการศึกษาโดยทั่วไปและของการฝึกหัดครูเพื่อตอบสนองความต้องการสังคมอย่างจริงจัง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความสามารถของ
แต่ละบุคคล อีกทั้งเพื่อผลิตครูให้ออกไปสอนในระดับต่างๆ มีหลากหลายสาขา โดยแบ่งออกได้เป็น
วิชาเอกและโทรวม 12 สาขา วิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกแบบกว้าง (Broad field) รวม 3 สาขาวิชา วิชา
เฉพาะเอกแบบลึก ไม่ต้องเรียนวิชาโท และวิชาโทมี 3 สาขาวิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษาและ ดนตรี
การเรียนผู้เรียนจะต้องเก็บหน่วยกิตทั้งหมด 135 หน่วยกิต แบ่งออกเป็นวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 38
หน่วยกิต วิชาชีพครู 42 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ (เอก-โท) 49 หน่วยกิต วิชาเลือกอื่นๆ 6 หน่วยกิต และ
การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เป็นช่วงแรก และระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเรียนไปถึงระดับไหนก็ได้สามารถที่จะจบออกไปรับ
ทางานได้ หรือเรียนต่อขั้นสูงได้
หลั กการดนตรี ศึ กษามี ความจุ ดหมายปลายทางให้ มี ความเข้ าใจด้ านดนตรี ทั่ วไป และ
ความสาคัญของดนตรีมนุษยชาติ นาประยุกต์ความรู้เพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน และเสริมทัศนคติที่
ดีทางดนตรี มีความสามารถทาการสอนดนตรี ดาเนินการ บริหารการดนตรีในโรงเรียนประถมและ
มัธยมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญการเผยแพร่วัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ มี
ทักษะการอ่านโน้ตสากล การฟังดนตรีและการร้อง สามารถแสดงเดี่ยวได้ หรือสามารถแสดงหมู่ร่วมวง
กับผู้อื่นได้ สามารถตัดสินประเมินผลการสอนดนตรีในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ ป.กศ.
ชั้นสูง ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิชาโทเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ระดับปริญญา
ตรี ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต วิชาโทเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรดนตรีรวมศูนย์: กำรเคลื่อนคล้อยของดนตรีจำกส่วนกลำงถึงโรงเรียนฝึกหัดครู
การสร้ า งดนตรี ใ นช่ ว งจั ง หวะนี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากหลั ก สู ต รส่ ว นกลางที่ ส ร้ างให้
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศนาไปใช้ในการผลิตครูดนตรี เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นพัฒนาดนตรี ของ
ประเทศไทย เป็นยุคแห่งการทดลองของกระแสความคิดทางดนตรีแบบ Classiccal Music ที่ยึดมั่นใน
ขนบประเพณีทางดนตรี วัฒนธรรมตะวันตกเป็นพื้นฐานสาคัญ และมักให้ความสาคัญกับเรื่อง ทฤษฎี
ประวัติศาสตร์ดนตรี ดนตรีปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ตลอดจนเน้นความสมมาตรทางดนตรี ความสมบูรณ์
แบบตามต้นฉบับ โดยสถาบันการศึกษาส่วนกลางเป็นผู้กากับควบคุม และบังคับให้เกิดการเรียนการ
สอนไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามบรรยากาศทางสังคมวัฒนธรรมในขณะนั้นยังคงอบอวลไปด้วย
สังคมดนตรีในวัฒนธรรมท้องถิ่นลูกทุ่ง หมอลา วัฒนธรรมชายขอบ ท่ามกลางวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่ม
หลั่งไหลเข้ามามีอิทธิผลในท้องถิ่น โดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียดนามที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้ง
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ศุภชัย สุริยุทธ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ฐานทัพในอุดรธานี ได้กลายเป็นยุคเฟื่องฟูของวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมแบบอเมริกา วัฒนธรรมดนตรี
ป็อบในอีสานเลยก็ว่าได้
หลักสูตรที่ส่วนกลางเป็นผู้กากับควบคุม ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
วิชา 1) กลุ่มวิชาภาษา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4) กลุ่มวิชาวิทยศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย วิชาชีพครู กลุ่มวิชาเฉพาะ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดนตรีที่เป็นวิชาเอกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้) คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตร ของดนตรีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
1.) ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ผู้เรียนต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาอังคับ
22 วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต วิชาโท ผู้เรียนต้องเรียนวิชาโทไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาอัง
คับ 8 วิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต
2.) ระดับปริญญาตรี ผู้เรียนต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ
16 วิชาเลือกเรียนอีก 12 หน่วยกิต วิชาโทแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดนตรีสากลและกลุ่มดนตรี
ไทย
กลุ่มดนตรีสำกล มีความชัดเจนในการแยกระบบการเรียนรู้ออกเป็น 2 ระบบคือ ภาคทฤษฎี
และการประพันธ์ และภาคดนตรีปฏิบัติ การแยกออกเป็น 2 ระบบนี้ทาให้ผู้เรียนวิชาเอกดนตรีมีความ
ชัดเจนในความรู้ความเข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติและภาคสุนทรียะศาสตร์และสุนทรียภาพซึ่งนี้คือ
กระดูกสันหลังของการเรียนดนตรีในวิชาเอก กลุ่มวิชำพื้นฐำน ประกอบด้วย สังคีตนิยม กลุ่มวิชา
ภาคทฤษฎี และการประพันธ์ มีรายชื่อรายวิชาดังนี้ ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น องค์ประกอบดนตรี
หลักการประสานเสียง 1 หลักการประสานเสียง 2 หลักการประสานเสียง 3 หลักการประสานเสียง 4
ทฤษฎีการสอดทานอง ทฤษฎีดนตรีสากลประยุกต์ การเรียบเรียงดนตรีสาหรับวงดุริยางค์ อุโฆษวิทยา
สาหรับนักดนตรี สัมมนาการดนตรีและการสอนดนตรี ส่วนกลุ่มภำควิชำปฏิบัติดนตรีสำกล นั้น
ผู้เรียนต้องเลือกเครื่องดนตรีเอก 1 ชิ้น จากเครื่องดนตรีใน กลุ่มเครื่องคีย์บอร์ด เช่นเปี ยโน กลุ่ม
เครื่องสาย เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีตาร์ กลุ่มเครื่องลมไม้ เช่น เรคอร์เดอร์ ขลุ่ยฟลุ้ต คาริเน็ต แซ็ก
โซโฟน ฯลฯ กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง เช่น คอร์เน็ต ทรัมเป็ต บริโทน ยูโฟเนียม ทรอมโบน
....ในอดี ตการเรี ยนการสอนในหลั กสู ตรการฝึ กหั ดครู ของสภาการฝึ กหั ด ครู
พุทธศักราช 2519 ปรากฏว่ามีเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องทฤษฎีและการประพันธ์ ทฤษฎี
เบื้องต้น องค์ประกอบดนตรี หลักเสียงประสาน 1, 2, 3, และ 4 ทฤษฎีการสอดทานอง ทฤษฏี
สากลประยุกต์ การเรียบเรียงดนตรีสาหรับวงดุริยางค์ อุโฆษวิทยาสาหรับดนตรี สัมมนาการ
ดนตรีและการสอนดนตรี คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก กลุ่มวิชาดนตรีปฏิบัติ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ตะวันตก ให้นักศึกษาต้องเลือกปฏิบัติดนตรีตะวันตก 1 ชิ้น จากเครื่องดนตรีต่อไปนี้ เช่น
เปียโน เครื่องสาย เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีตาร์คลาสสิก เครื่องลมไม้ เช่น เรคอร์เด้อร์
ขลุ่ยฟลุ้ต คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน และอื่นๆ เครื่องลมทองเหลือง เช่น คอร์เน็ต ทรัมเป็ต บาริ
โทน ยูโฟเนียม ทรอมโบน ซึ่งไม่มีปรากฏในการสาหรับคิดสร้างหรือวิจัยสร้างสรรค์แต่อย่าง
ใด เพราะระบบการศึกศึกษาในสมัยนั้นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นมีเค้าโครงการก่อตั้ง ภาควิชาดนตรี
คือท่าน ผศ.อานวย บรรลื้อวงศ์ ได้เข้าทางานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในกลางระยะ
กลางปี พ.ศ. 2519…. (อานวย บรรลื้อวงศ์, 2561)

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายวงคอมโบ UTC BAND กับ ผศ.อานวย บรรลือวงศ์

หลักสูตรในช่วงที่ 1 จากส่วนกลางมีผลอย่างมากที่ทาให้การสร้างดนตรีมีลักษณะการรวมวง
ดนตรีเป็นส่วนใหญ่ เน้นการฝึกซ้อม เล่นเพลงตามแนวเพลงกระแสนิยม วงที่ปรากฏเริ่มแรกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ วงสตริงคอมโบ (Combo Band) คือ รูปแบบการผสมวงดนตรี
ระหว่างเครื่องสายขนาดเล็กของตะวันตก ดัดแปลงผสมกับ วงชำโดว์ (Shadow Band) เป็นวงที่
ผสมผสานกันของกีตาร์ กีตาร์เบส คีย์บอร์ด กลอง นักร้อง เครื่องเป่า การรวมวงดนตรีประเภทนี้เป็นวง
ดนตรีที่มีจานวนเครื่องดนตรีไม่มาก จึงเป็นวงที่มีความนิยมมากในการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยใน
ช่วงเวลานั้น การฝึกซ้อมมีโน้ตในการฝึกซ้อมโดยนามาจากนักดนตรีอาชีพที่เล่นในบาร์ ชื่อ ฮอลิเดย์
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สถานที่ตั้งอยู่ที่โรงแรมบ้านเชียงปัจจุบัน นักศึกษาในช่วงเวลานั้นฝึกซ้อมโดยใช้โน้ตในการเล่นซึ่ง
นับเป็นการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในช่วงเวลานั้น โดยวิชาทักษะที่สอน
เครื่องเอก อาจารย์ ดร.ธวัช วิวัฒนปฐพี จะสอนเครื่องลมไม้ รศ.ดร.สุกิจ พลประถม จะสอนพวกเครื่อง
ลมทองเหลือง ผศ.อานวย บรรลือวงศ์ จะสอนร่วมวง หลังจากนั้นสภาพของวงคอมโบถึงจุดอิ่มตัวและ
จานวนนักศึกษาเริ่มเพิ่มจานวนมากขึ้น จึงมีการขยายวงให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเป็น วงมำร์ชชิ่งแบนด์
วงคอนเสิร์ตแบนด์ (Concert Band) คือ วงที่ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องดนตรีเครื่องลมทองเหลือง
กลุ่มเครื่องลมไม้ และกลุ่มเครื่องกระทบ และ วงชำโดว์ (Shadow Band) เป็นวงที่มีเครื่องดนตรี
กีตาร์ กีตาร์เบส คีย์บอร์ด กลองชุด นักร้อง วงประเภทนี้ถือเป็นพัฒนาการสูงสุดในช่วงการนาโดย ผศ.
อานวย บรรลือวงศ์ รศ.ดร.สุกิจ พลประถม และอาจารย์ ดร.ธวัช วิวัฒนปฐพี ในปี 2545 มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพกีฬาในภาคอีสาน ทางภาควิชาดนตรีจงึ ได้มีโอกาสเปิดวงประเภทคอนเสิร์ตแบนด์ หลังจาก
นั้นวงนี้ก็เป็นวงต้นแบบในกลุ่มราชภัฏอีสานถึงปัจจุบัน รศ.ดร.สุกิจ พลประถม กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ในกลุ่ มราชภั ฏอี สาน มี ทิ ศทางการพั ฒนาเคลื่ อนที่ ไปข้ างหน้ าอย่ างต่ อเนื่ อง ยกตั วอย่ างเช่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวงดนตรีแจ๊สที่มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด มากไปกว่านั้น ทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่างก็มีวงเครื่องสายตะวันตกได้ผงาดนา
หลายๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มของภาคอีสาน การเกาะติดกับโลกภายนอกและการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ของอาจารย์มีระบบในการพัฒนากาลังคนอย่างต่อเนื่อง
ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำให้ดนตรีให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
...ปัญหาเครื่องมือ อาคารเรียน อาจารย์ การวางแผนระบบการเรียนการสอนไม่มี
ความต่อเนื่อง และยังไม่สามารถกาหนดทิศทางให้ชัดเจนจวบจนปัจจุบัน ซึ่งดนตรีต้องเกิด
จากการปฏิบัติและภาคทฤษฎี ขาดการทางานเป็นทีม มีบางปัญหาที่ไม่ได้รับการเหลียวแล
เกิดความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนไม่สามารถวางแผนให้ทันท่วงทีต่อการพัฒนาโลกภายนอกที่มี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาดนตรีเกิดความล้าช้า ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรอบข้างได้พัฒนาดนตรีไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไป
ข้างหน้ามากกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา ซึ่งสมัยก่อนอุดรธานีเป็นผู้นาแต่ปัจจุบันพบว่า
อุดรธานีได้ตามหลังมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สุกิจ พลประถม,2561)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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อานวย บรรลือวงศ์ (2561) ได้สะท้อนมุมมองได้น่าสนใจว่า
...สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอาจารย์ การวางแผนระบบการเรียนการสอนไม่มี
ความต่อเนื่อง แต่นักศึกษามีขีดความสามารถที่จะรับการถ่ายทอดวิชาการเรียนการสอน
ทางด้านดนตรีได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แต่ทว่าขาดการวางแผนทั้งเป้าหมายและ
ความหมายอันลุ่มลึกเชิงปรัชญาอันแท้จริงตามมาตรฐานศาสตร์ของมัน อาจารย์ขาดความ
ต่อเนื่องในการสั่งสมภูมิรู้ทางด้านวิชาการ และควรมีความจริงจังในกลยุทธ์ในการวางแผนใน
การสร้างสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านควรจะให้
ความสาคัญ ทุบขีดจากัดที่เป็นกาแพงเก่าๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ความรู้ความเข้าใจให้รู้ซึ้งออย่างถ่องแท้ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อส่วนรวมในรากลึก
มาตรฐานความเป็นวิชาการดนตรี และควรมีการออกแบบให้มีการพัฒนาดนตรีในเรื่องของ
ดนตรีปฏิบัติและทฤษฎีให้ได้ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานที่แท้จริงของการเรียนดนตรี และ
ควรเปิดพื้นทีค่ วามจริงเชิงวิชาการทางด้านดนตรีได้ทางาน เพื่อส่วนรวมในภาพกว้างและภาพ
ลึกมากกว่าที่เป็นอยู่ ในโลกอนาคตยุคสมัยใหม่จะมาถึง
หลักสูตรดนตรีหลังรวมศูนย์: กำรคลี่คลำยกำรสร้ำงดนตรีแบบกำกับควบคุม
หลักสูตร พ.ศ.2530 นับเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อเนื่องมาจาก พ.ศ.2519, พ.ศ.2524, พ.ศ.
2525 - 2526 พ.ศ.2528 เป็นการปรับปรุงในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากวิทยาลัยครู คณะอนุกรรมการ
ได้จัดการรายวิชาเอกต่างๆ คาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่เดิมยังไม่ชัดเจน บางรายวิชาขาดสมบูรณ์ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัย บางรายวิชาที่ยังไม่มีก็พัฒนาขึ้นใหม่ ขณะที่เอกสารหลักสูตร
ยังคงเป็นเอกสารอธิบายสายครุศาสตร์ มีการจัดพิมพ์ออกมาเป็นเล่มพิเศษต่างจากเอกสารนิเทศที่มีอยู่
เดิม และใช้คาอธิบายรายวิชาในเอกสาร ใช้กับหลักสูตรสายครุศาสตร์ใหม่ ภาควิชาดนตรี ซึ่งอยู่ใน
คณะวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดเนื้อวิชาดนตรีออกเป็น ทฤษฎีและการประพันธ์
ดนตรีสากล ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล ปฏิบัติเดี่ยวดนตรีสากล ปฏิบัติรวมวง วิชาสนับสนุน
วิชาชีพ
ในช่วงนี้เองการสร้างดนตรีได้เกิดขึ้นภายใต้กระแสคิดการสร้างดนตรีที่ถูกส่งผ่านมาจากช่วงที่
1 อย่างอย่างเด่นชัด ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในรุ่นแรกจากสถาบันที่ตนเองเรียนอยู่ทั่วประเทศ สาขาวิชา
มักจะนาผลผลิตเหล่านั้นกลับมาใช้ในการสร้างงาน สร้างคนให้กับรุ่นต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม กระแสคิด
การสร้ างดนตรี ในช่วงที่ 2 ก็ยั งคงอิงแอบอยู่ กับหลั กสู ตรช่วงที่ 1 อย่างเหนียวแน่น แม้จะมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่บ้างและนากลับมาใช้ใหม่ แต่ความพยายามเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเพียงการ
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ทดลองพัฒนาตัวหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งมีช่องว่างที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
รู ปแบบทฤษฎีและการปฏิบั ติอยู่ เนื่ องจากยั งเป็นสาขาที่ขาดแคลนผู้ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดนตรีตะวันตกโดยตรง ดังนั้นผลิตผลที่ได้จากกระแสคิดการสร้างดนตรีในช่วงที่ 2 ก็อาจจะยัง
ไม่ได้ตามมาตรฐานในระดับเจ้าของวัฒนธรรมดนตรีในฝากฝั่งของยุโรป อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ดนตรีตะวันตกก็ยังคงดาเนินและมีพัฒนาจากตัวของมันเองอย่างมีลาดับขั้นตอนซึ่งบ้างที่อาจจะ
ช้าถึงช้ามากที่จะทาให้มีมาตรฐานระดับนานชาติ ซึ่งถ้าจะทาหรือผลิตผู้คนให้มีมาตรฐานได้ระดับ
นานาชาติจึงจาเป็นต้องลงทุนอย่างสูงเช่นว่า จากอาจารย์จากวัฒนธรรมของเจ้าของดนตรีที่แท้จริงมา
สอนในสถาบัน แต่กรณีแบบนี้คงไม่มีวันเป็นไปได้แน่นอน เนื่องจากมีข้อจากัดทั้งระบบวิสัยทัศน์และ
การบริหารจัดการเรื่องการเงินของประเทศนี้อาจจะยังคงทาไม่ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้
แม้จะเป็นช่วงที่ความเป็นวิชาการทางด้านดนตรีได้ขยายตัวมากขึ้น คือ การผสมวงเครื่องเป่า
หรือวงดุริยางค์ในโรงเรียน วงเดินแถวมาร์ชชิ่งใช้กิจกรรมการเดินแห่นาขบวนในโรงเรียน กระนั้นก็ยัง
เป็นเพียงการใช้ดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมกันมากกว่าเป็นดนตรีทางด้านสติปัญญาเพื่อการฟัง หรือ
เป็นศิลปะดนตรี ช่วงนี้ได้พัฒนาถึงการเรียนรู้ในการประกอบกิจกรรมของสถาบัน ดนตรีประกอบ
พิธีกรรม ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า สังคมดนตรีในมหาวิทยาลัยในช่วงนี้เป็นกระแสวิชาการดนตรีที่สามารถ
สลัดตัวออกจากอิทธิพลของหลักสูตรส่วนกลางได้ไม่มากนัก การผลิตบัณฑิตยังคงมุ่งเน้นที่การเล่น
ดนตรีเพื่อยังชีพ และดนตรีประกอบในผับในบาร์เสียส่วนใหญ่มากกว่าการสร้างดนตรีในเชิงสร้างสรรค์
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการรองรับเหล่าทหารอเมริกันที่เป็นลูกค้าราย
ใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอุดรธานี
หลักสูตรดนตรีเชิงสร้ำงสรรค์: กำรแสวงหำกำรปลดปล่อยทำงดนตรี
หลักสูตรดนตรีศึกษาในช่วงที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนจาก
โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่นักศึกษาต้อง
เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไป 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิชาภาษา 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาสังคม 4)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดวิชาเฉพาะด้านแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม
แรก วิชาชีพครู แบ่งออกเป็น 3) กลุ่มคือ 1) วิชาชีพครู 2) วิชาชีพเลือก 3) วิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กลุ่มสอง วิชาเอก แบ่งออกเป็นวิชาแกนต้องเรียนร่วมกัน กลุ่มวิชาเอกแยกออกเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก และกลุ่มวิชาดนตรีสากล กลุ่มวิชาดนตรีไทย เอกบังคับ เอกเลือก กลุ่ม
วิชาการสอนเอก กลุ่มเลือกวิชาเอก และหมวดสุดท้ายวิชาเลือกเสรี
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พลวัตหลักสูตรดนตรีศึกษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดนตรีในปัจจุบัน มีการเปิดสอนรายวิชา ได้แก่ การปฏิบัติดนตรี
ตะวันตก 1 การปฏิบัติดนตรีตะวันตก 2 การปฏิบัติดนตรีตะวันตก 3 การปฏิบัติดนตรีตะวันตก 4 การ
ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 5 การปฏิบัติดนตรีตะวันตก 6 การปฏิบัติดนตรีตะวันตก 7 การปฏิบัติดนตรี
ตะวันตก 8 วิชาการร่วมวงดนตรีตะวันตกแบ่งออกเป็นดังนี้ การปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 1 ปฏิบัติ
รวมวงดนตรีตะวันตก 2 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 3 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 4 ปฏิบัติรวมวง
ดนตรีตะวันตก 5 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 6 ทักษะวงโยธวาทิต
กลุ่มวิชาทฤษฎีและการประพันธ์ แบ่งออกเป็น ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นกลาง ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นสูง การประสานเสียง 1 การประสานเสียง 2 การเรียบเรียงสาหรับ
วงดนตรี การสอดทานอง สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีสากล การประพันธ์เพลง 1 การประพันธ์
เพลง 2 การอานวยเพลง การปฏิบัติดนตรีสาหรับครู 1 การปฏิบัติดนตรีสาหรับครู 2 (ผู้เรียนต้องเลือก
ไม่ซ้าเครื่องดนตรีเอก ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนเปียโน) และทักษะพื้นฐานดนตรีไทย และกลุ่มภาคการ
รับรู้ทางคุณค่า สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี ตะวันตก อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในอดีตมีลาดับ
พัฒนาการต่อเนื่อง ผู้ที่เรียนต้องเรียนรู้ทั้งวิชาการที่เป็นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี สิ่งที่มองเห็นเป็น
รูปธรรมมากที่สุดคือดนตรีต้องมีเสียงของดนตรีที่เกิดจากการเรียนการสอนเช่นทักษะทางด้านดนตรี ที่
ต้องอาศัยฝึกฝนเดี่ยวและการรวมวงขนาดเล็กไปจนกระทั่งถึงระดับใหญ่
กล่าวได้ว่าหลักสูตรในช่วงที่ 3 เป็นผลผลิตของกระแสคิดหลากหลายกระแสที่หลั่งรินไหลเข้า
มารวมกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากการที่ผู้คนที่ข้ามน้าข้ามทะเลไปศึกษาต่อต่างประเทศได้สาเร็จ แล้ว
นาความรู้และวิทยาการทางความรู้ดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใหม่ๆ กลับเข้ามาถ่ายทอดให้กับผู้คนใน
ประเทศ และเกิดจากการผสมผสานกับผลิตผลจากกระสานักคิดที่ 2 ที่สั่งสมและค่อยๆ พัฒนาลองผิด
ลองถูกมาเรื่อย ทาให้เกิดการผสมผสานความหลากหลายทางการศึกษามากยิ่งขึ้น การก่อตัวของการ
ทางานดนตรีเชิงสร้างสรรค์มีการก่อเค้าโครงจากกระแสสานักคิดที่ 1 และ 2 เป็นกระแสสานักคิดที่ 3
นั้น เดิมจากวิชาการร่วมวงที่ใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาให้เป็นการทางานเป็นกลุ่มเพื่อทาการสอบ
จบแทน วิชาการแสดงเดี่ยวซึ่งมีความยากมากดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีทักษะความสามารถในการแสดง
เดี่ยวได้เพียงพอ เจ้าสานักทั้งหลายจึงหาทางออกให้นักศึกษาทั้งหลายได้มีทางเลือก กล่าวคือ การสอบ
จึงเป็นการจัดสอบเป็นกลุ่มแทนที่จะเป็นการแสดงเดี่ยว จากยุคที่ 1 ผ่านเข้ายุคที่สอง หลังจากนั้น
แนวความคิดดังกล่าวจึงได้ยืดขยายเพิ่มต่อมา คือ การทาโครงการดนตรี เพื่อแสดงผลงานร่วมกันของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงเป็นร่วมวงในรูปแบบการสร้างสรรค์ดนตรี จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีการนาเพลง
คนอื่นนามาเรียบเรียงใหม่แล้วนามาแสดงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมเสีย
มากกว่า ซึ่งก็ถือทาตามๆ กันมาอย่างยากที่จะหลีกหนีความคิดเดิมที่ซ้าในยุคที่ 1 และ 2 อย่างไรก็
[1392]

ศุภชัย สุริยุทธ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตาม กระแสสานักคิดที่ 3 เป็นกระแสที่มีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้นับตั้งแต่ยุคที่
1และ 2 อีกทั้งยังมีความรู้ที่ได้จากกลุ่มผู้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้นาวิทยาการความรู้ทางด้านการ
สร้างสรรค์ดนตรีเข้ามาถ่ายทอดให้ผู้เรียนในยุคที่ 3 ได้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุผลกระแสหลักที่ทาให้การ
สร้างสรรค์ดนตรีได้มีพัฒนาการการเรียนการสอนอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้การก่อ
ตัวโครงการดุริยนิพนธ์ทางดนตรีเกิดขึ้นในระดับปริญญาตรีในรูปแบบการทางานวิจัยสร้างสรรค์อย่าง
เห็นได้ชัดที่แตกต่างจากกระแสสานักคิดที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ตาม กระแสสานักคิดที่ 1 และ2 ก็เป็น
อิฐก้อนสาคัญที่ทาให้กระแสสานักคิดที่ 3 ได้ก่อตัวขึ้นอย่างมีบทเรียนที่สาคัญเพื่อถอดบทเรียน เพื่อ
นารูปแบบพัฒนาการงานสร้างสรรค์ดนตรีอย่างมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลที่เชื่อมโยงกันกับสานักคิดที่ 1
และ 2 อย่ างมีคุณูปการอย่ างยิ่ ง ในบริ บทของมหาวิทยาลั ยราชภัฏทั่วทั่งประเทศไทยก็มีกระแส
ความคิดไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชายขอบ
กำรสร้ำงสรรค์ดนตรีในวิชำดุริยนิพนธ์ ช่วง พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
มีแนวทางการพัฒนาแตกต่างจากระบบวิธีการสร้างแบบเก่าในอดีตอย่างแยบยล โดยเฉพาะ
ในส่วนของในกลวิธีสร้างสรรค์ดนตรี ซึ่งแต่เดิมระบบแนวคิดสาหรับการสร้างดนตรีในอดีตยังพบว่ายัง
คลุมเครือ อาจจะเป็นสาเหตุหลายประการที่เป็นข้อจากัดที่ทาให้แนวทางการสร้างสรรค์แบบเก่ายังไม่
ชัดเจนทั้งในด้านวิชาการทางด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ กลุ่มทฤษฎีและการประพันธ์ ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จะช่วยนาพาในรายวิชาดังกล่าว บุคลากรที่มีอยู่เดิมจะมี
ความรู้ความสามารถอีกด้าน จากสกุลแนวคิดแบบเก่าจึงเป็นการสร้างสรรค์ที่ใช้วิชาการแบบจากัด
เฉพาะทาง ซึ่งจากสภาพการในอดีตการผลิตชุดแนวคิดขององค์ความรู้ทางด้านดนตรีในสกุลความคิด
แบบมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นแบบเจ้าสานักก็มีข้อจากัดเช่นกัน เนื่องจากว่าการพัฒนา
ดนตรีสากลก็เพิ่งจะมีการพัฒนาเมื่อไมกี่ปีในประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอื่นๆ จึงจาเป็นต้อง
มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ แนวทางการสร้างสรรค์
ในวิชาดุริยนิพนธ์ มีการพัฒนาแตกต่างจากวิธีการสร้างแบบเก่าในอดีตอย่างแยบยลในกลวิธสี ร้างสรรค์
ดนตรีมีหลายวิธีนอกจากจะใช้วิธีการทางดนตรีโดยตรงยังใช้ทางพฤติกรรมทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งผู้เขียน
บทความและอาจารย์ในสาขาดนตรีศึกษาได้พยายามเสนอกรอบแนวคิดกฎธรรมชาติการอยู่ร่วมกันของ
สังคมดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พลวัตหลักสูตรดนตรีศึกษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กฎธรรมชำติ: หลักกำรอยู่ร่วมกันของสังคมดนตรีในรั้วมหำวิทยำลัย
หลักการดังกล่าวเป็นการพุ่งเป้าความสนใจไปยังตัวนักศึกษาในยุคการเชื่อมต่อเข้าสู่สมัย
ปัจจุบันของดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การเรียนการสอนต้องมีการวางกลยุทธ์ให้มีทิศทาง
ให้แก่ผู้เข้ามาศึกษาได้องค์ความรู้เพื่อนาไปพัฒนาตนเองและชุมชนท้องที่ตนอาศัยให้ดีขึ้น ในปี พ.ศ.
2553 ผู้ เขียนได้พยายามเขียนบทความเพื่อที่จะกล่ าวตอนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการฝึ กอบรม
โครงการปรับพื้นฐานดนตรี กับ ในสมัยนั้น อาจารย์ภาสกร สารรัตน์ เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่หมวด
การศึกษาทั่วไปซึ่งมีความรักและชอบทากิจกรรมเป็นชีวิตจิตใจ และคณะอาจารย์ท่านอื่นๆ ร่วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ผู้เขียนได้บันทึกโดยมีใจความที่กล่าวไว้ว่า นักศึกษาที่จะทา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานให้แก่นิสิตใหม่ที่จะเข้าปีการศึกษาที่ 1/2553 การที่จะทาการ
สิ่งใดจาเป็นต้องมีหลักการเหตุผล มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ ในรูปแบบของ
โครงการนั้นเอง ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาดนตรีแผนกดนตรีสากล มีความปรารถนาดี
และห่วงใยในกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมใหญ่มีความสาคัญอย่างมาก สาหรับแนวทางใน
การดารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ได้อย่างเต็มความภาคภูมิว่าตนเองได้เข้ามาศึกษาใน
สถานที่แห่งนี้แล้วได้ศึกษาค้นคว้าตลอดระยะเวลาที่ตนเองศึกษาอยู่ที่สถานที่ศึกษาแห่งนี้ กิจกรรม
แบบนี้จะวนเวียนทุกฤดูกาลศึกษา หากนักศึกษาไม่มีระบบระเบียบวิธีการในการจัดกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว กิจกรรมนั้นย่อมส่งผลประโยชน์ต่อส่วนร่วมแบบไร้ทิศทาง ไร้สาระ
มากกว่านาไปสู่การพัฒนาองค์กรของเรา ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงพันธะกิจอย่างรอบคอบมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ ต้องทางานร่วมกันระหว่างคณะทางานสภานักศึกษาเอกดนตรี กับครูอาจารย์ในภาควิชา
ดนตรี เพื่อส่องทางให้ในครรลองที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กาหนด
ฐานศาสตร์ใหญ่ในระบบการศึกษาของโลกแห่งการศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจัดอยู่
ในจริยศาสตร์ศึกษาไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ แต่จะเป็นฝึกฝนตนเอง ดูแลตนเอง ช่วยเหลือ
ตนเองและตัดสินตนเอง จะจัดอยู่ในทฤษฎีจริยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบที่ระบบการศึกษาชั้นนา
ของโลกได้มีการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน คือ 1) ทฤษฎีคุณธรรม (พวกโสเครตีส, เพลโต, อริโตเติล)
2) ทฤษฎีหน้าที่ (Duty Theory) นักคิดยุคใหม่ ค้านท์ ทฤษฎีประโยชน์ของมิลล์ รวมทั้งแนวคิดที่เป็น
พื้นฐานของหลักสัญญาประชาคมในทางการเมือง เช่นแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม ของจอห์น ล็อค, โธมัส ฮอบส์, ฌอง - ฌาคส์ รุสโส, จอห์น รอลล์ ทฤษฎีคุณธรรม (Virtue
Theory) ในยุ คคลาสสิ ก ยุ คกลาง ต้ นยุ คสมั ยใหม่ เน้ นเรื่ องบุ คลิ กภาคที่ มี คุ ณธรรม (Virtuous
Character) หลักการ (Principle) หรือกฎ (Rule) ด้วยคาถามง่ายๆ ว่าเราควรเป็นคนเช่นไร? เราควรทา
ตัวอย่างไร?
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จึงจะสร้างบุคลิกภาพ หรืออุปนิสัย (Habit) ดังนั้นบุคลิกภาพ หรืออุปนิสัย ที่มีคุณธรรมจึงเป็นที่มาของ
การกระทาที่ถูกต้อง และเป็นภาพสะท้อนการมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ คุณธรรมคืออะไร อริสโตเติล นิยาม
ว่า คือ ความเป็นเลิศ (Excellence) ของบุคลิกภาพ (Character) หรือ อุปนิสัย (Habit) ซึ่งทาให้ ผู้ มี
คุ ณธรรมนั้ นบรรลุ จุ ดหมายของความเป็ นมนุ ษย์ แบ่ งออกเป็ น 2 อย่ าง 1) คุ ณธรรมทางปั ญญา
(Intellectual Virtue) คือ การพัฒนาปัญญาในทางปรัชญา หรือการใช้ปัญญา ภาคทฤษฎี (Theoretical
Wisdom) เพื่อแสวงหาความจริงแท้ของมนุษย์ โลก และจักรวาล 2) คุณธรรมด้านศีลธรรม (Moral
Virtue) เกิดการใช่ปัญญาภาคปฏิบัติ (Practical Wisdom) แสวงหาทางดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือสาย
กลาง เหตุผล (Reason) อันเป็นสารถะ (Essence) แห่งวิญญาณของมนุษย์
คุณธรรมพื้นฐานตะวันตกยุคคลาสสิก มีดังนี้ ความรู้จักประมาณ (Temperance) ความสุขุม
รอบคอบ (Prudence) ความกล้าหาญอดทน (Fortitude) ความยุติธรรม (Justice) ยุคกลาง คุณธรรม
พื้นฐาน แบ่งออกเป็นดังนี้ ศรัทธา (Faith) ความหวัง (Hope) การเคารพ (Charity) ความรัก (Love)
ความมีสติ ความกรุณา ความใจกว้าง ความสุภาพ การควบคุมตนเอง เป้าหมายของทฤษฎีคุณธรรมอยู่ที่
สร้าง คนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรม (Virtuous Person) แบบอย่างทางศีลธรรม (Moral Ideal) ที่กระตุ้นให้
คนรอบข้างยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต เช่น การสร้างคนแบบโสเครตีสที่มี ความเป็นเลิศ
ทางด้านปัญญาและความเกล้าหาญ พระเยชูคริสต์ ด้านความรัก ความเสียสละ มหาตมะ คานธี ด้าน
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และแม่ชีเทรซ่า ด้านความรัก ความเสียสละ
ทฤษฎีหน้าที่ เป็นทฤษฎีจริยศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งวิเคราะห์ความถูกผิด ทางจริยธรรมบน
พื้นฐานของการกระทา (Action - Based) การตัดสินถูกผิด ทางจริยธรรม ไม่ใช่ที่การเป็น (To be)
หรือดูว่าผู้กระทาเป็นคนอย่างไร แต่ให้ดูการกระทา (To do) ให้ดูการกระทาของเขาเฉพาะกาล การ
กระทามี 2 แบบ 1) การกระทาที่ถูกต้อง คือการกระทาที่สอดคล้องกับกฎหรือหลักจริยธรรม คือ การ
แสดงคุณค่าของตัวตนของคน คนนั้น 2) การกระที่ถูกต้องก่อให้เกิดผลดี ความถูกต้อง (Rightness) สิ่ง
ที่ดี (Goodness) และต้องอยู่บนความเที่ยงธรรม (Impartiality) ดีแล้วต้องถูกต้องและเที่ยงธรรม ซึ่ง
จริยธรรมที่ถูกต้อง ต้องเกื้อประโยชน์ (Beneficence) ต่อสาธารณะ ประกอบไปด้วย หลักสิทธิ (Right)
หน้าที่ (Duty) เสรีภาพ (Freedom) ความเสมอภาค (Equality) และความยุติธรรม (Justice)
หลักการเหล่านี้ คือ พันธะกิจทางจริยธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อเป้าหมาย 1) สร้าง
คนดี 2) คุ ณธรรม ที่ มี กฎ หรื อระบบที่ ดี ซึ่ งคุ ณธรรมจะสร้ างความโน้ มเอี ยงหรื อความพร้ อม
(Disposition) น าไปสู่ การกระท านั้ นเอง ตามหลั กการหรื อกฎ จริ ยธรรมภาคสาธารณะ (Public
Morality) หรือ จิตสาธารณะ (Public Spirit) สัจภาพของมนุษย์ในมิติปัจเจกภาพ หลักสิทธิเสรีภาพ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พลวัตหลักสูตรดนตรีศึกษากับการสร้างดนตรีในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภารดรภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ในแง่หนึ่งถือว่าเป็นหลักการปกป้องผลประโยชน์ของมนุษย์
ทุกคนอย่างเท่าเทียม
นักปรัชญาอย่าง ค้านท์ เคยกล่าวไว้ว่าการทาหน้าที่ เพื่อหน้าที่ จะเป็นการปกป้องคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีตัวเราเอง และมวลมนุษย์ด้วยกันจะถือเป็นปฏิญญา (Social Contract) ร่วมกันซึ่งจะเชื่อมโยง
เข้าสู่พุทธจริยธรรมของพุทธศาสตร์ได้ คือ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ธรรมะ คือ กฎธรรมชาติ ธรรมะ คือ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ ธรรมะ คือ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ ดังนั้น
เมื่ อฝึ กฝนมากๆ จะแสดงออกได้ ดั งนี้ 1) คุ ณธรรม (Virtue) หมายถึ ง บุ คลิ กภาพ (Character) 2)
อุปนิสัย (Habit) ก่อให้เกิดความเป็นเลิศ (Excellence) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
กฎธรรมชำติ /Music Boom in Aesthetics/ ปฏิ ญญำสั งคม ลงเอยด้ วย ดนตรี เชิ ง
สร้ำงสรรค์: กระบวนกำรสร้ำงดนตรีเชิงสร้ำงสรรค์
Music Boom in Aesthetics
ความดี : Goodness
ความจริง : Truth
ความงาม : Beauty
ความถูกต้อง : Rightness
Boom Music In Aesthetics เป็ น แนวความคิ ด ที่ ส รุ ป มาจากแนวความคิ ด นั ก ปรั ช ญา
สุนทรียศาสตร์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอะไรคือศิลปะ อะไรคือความงาม
อะไรคือความไพเราะ ซึ่งทั้งหมดทางานบนวิธีคิดแบบปรัชญา (Philosophy) ซึ่งมีข้อถกเถียงกัน เพื่อทา
ความเข้าใจโลกภายนอก ซึ่งเป็นโลกแห่งผัสสะ (Sensible World) กับโลกของจิตวิญญาณ (Spiritual
World) ซึ่ง ผู้เขียนได้เขียนไว้เพื่อเป็นคาถามย้อนกลับยังผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาดนตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ด้วยคาว่า Goodness Truth Beauty คาตอบมันคืออะไร อะไรคือถาม จากการเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ คาตอบสุดท้ายจะนาไปสู่ความถูกต้องได้หลากหลายมิติเป็นปลายเปิด สิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้นเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับ กรอบแนวคิดปฏิญญา (Social Contract) เพื่อค้นหาความหมายของชีวิต
ของแต่บุคคลที่เข้ามาแสวงหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างมีวิจารญาณและก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ
กับสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะต้องทาความเข้าใจเป็น อัตวิสัย ตาดีได้ ตาร้ายเสีย
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ปฏิญญาสังคม : Social Contract
หลักสิทธิ : Right
หน้าที่ : Duty
เสรีภาพ : Freedom
ความเสมอภาค : Equality
ความยุติธรรม : Justice
จากลาดับแนวความคิดของ Boom Music In Aesthetics นามาสู่การแสวงหาคาตอบในการ
เข้ามาสู่ความรับผิดชอบในตัวตนของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในกรอบวิธีคิดแบบ ปฏิญญาของ
สังคม (Social Contract) ผู้เขียนบทความอาจจะเป็นวิธีการอันหนึ่งที่เปิดประตูไปสู่ผลลัพธ์ในการผลิต
นักศึกษาที่มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพ มีอุปนิสัย ความเป็นเลิศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง
ลัพธ์ที่ได้ : Out Come
คุณธรรม : Virtuous
บุคลิกภาพ : Character
อุปนิสัย : Habit
ความเป็นเลิศ : Excellence
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
นอกจากจะเตรียมความพร้ อมผู้คนที่เป็นทรัพยากรที่สาคัญของสั งคมให้รับรู้บทบาทอัน
แท้จริ งเสี ยก่อนแล้วตั้งแต่เข้าเรี ยนชั้นปี ที่ 1 เรียกว่ากระบวนการขัดเกลาให้ ผู้เรียนเตรียมพร้อม
เพื่อที่จะเป็นนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลแล้ว จึงไปสู่การเรียนการสอนที่
เป็นรายวิชาดุริยนิพนธ์ในชั้นที่ที่ 4 ซึ่งผู้เรียนจะมีความเป็นอิสระ ที่จะปลดแอกความคิดเสรีภาพทาง
ความคิดในการสร้างสรรค์ดนตรีตนเอง โดยที่ผู้เรียนจะต้องนาวิชาการทางด้านดนตรีทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มวิชาทฤษฎีและการประพันธ์ กลุ่มวิชาปฏิบัติ ทักษะเดี่ยวและรวมวงที่เรียนมาตั้งชั้นปีที่ 1
จนถึงปี 4 นามาบูรณาการใช้รวมกันอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จะ
ช่วยนาพาในรายวิชาดังกล่าว พบว่ามีการผสมผสานจากสกุลแนวคิดแบบเก่าและใหม่เกิดเพื่อเปิดสาย
ทางการสร้างสรรค์ใช้วิชาการแบบจากัดเฉพาะทาง และหลากหลายมากขึ้น พบว่าการผลิตแนวคิดของ
องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในสกุลความคิดแบบหลากหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เจ้าพระยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดนตรี ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เจ้าสานักคิดเหล่านี้ต่างก็มีมุมมองเชิงวิชาการทางด้านตนดนตรีเฉพาะทาง อย่างไรก็ตามถือ
เป็นกลุ่มก้อนความคิดใหม่ที่จะนาพาแนวการสร้างสรรค์ดนตรี ให้มีความก้าวหน้าต่อจากสกุลความคิด
รุ่นแรก พบว่าในรายวิชาโครงการดุริยนิพนธ์ ในปี พ.ศ.2559 - 2561 การสอนแนวคิดเพื่อที่จะให้
นักศึกษามีความเป็นเลิศและมีอัตลักษณ์เป็นเฉพาะเป็นเรื่องที่ทาได้อยากมาก ผู้เขียนยกอ้างเอาคา
กล่าว ของ ฌอง เปียเจต์ “เมื่อคุณสอนเด็กเท่ากับคุณพรากโอกาสในการค้นพบด้วยตนเอง” และ คา
กล่าว ของ ซีย์มัวร์ พาเพิร์ต “บทบาทของครูคือสร้างเงื่อนไขสาหรับการประดิษฐ์คิดค้นไม่ใช่มอบ
ความรู้ที่สาเร็จรูปแล้ว” ดังนั้นกิจกรรมการสร้างสรรค์จึงเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้า
ดุจราวเป็นปรัชญาของนักสร้างสรรค์ เกษม เพ็ญภินันท ์ กล่าวไว้ว่า พันธกิจของปรัชญาจึงดาเนินอยู่
บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ไม่มีวันสิ้น และยังคงดาเนินต่อไปตราบเท่าที่มนุษย์ไม่สิ้นคิด”
...นายคมสัน น้อมรักษา นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ปี 2559 ได้เล่าถึงความในใจ
เกี่ยวการเรียนวิชาโปรเจ็ค หรือ โครงการดุริยนิพน์ ว่า “มันเป็นการก้าวกระโดดของวิชาโปร
เจ็ค ก่อนหน้านี้ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโปรเจ็คยังไม่ไปหน้ามาหลัง (วนในอ่าง) ส่วนมากผลงานจะ
อยู่ประมาณนี้ 1) แกะเพลงเล่น (โปรเจ๊ค) 2) เอาเครื่องไทย ผสมอีสาน เอาอีสานผสมสากล
(โปรเจ๊ ค) 3) เอาเพลงไทย เพลงอีสานไปเล่ นวงสากล (นี้การสร้างสรรค์ ?) ความแตกต่าง
ปัจจุบันโปรเจ๊ค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยระเบียบคิดเป็นสากลมากขึ้น มีระเบียบแบบ
แผนชัดเจน มีการวางแผนดาเนินการ จากขั้น 1 ไปขั้น 2 ไปขั้นที่ 3 อย่างเป็นขั้นตอน อย่างไร
ก็ตามถ้าเปรียบเทียบ วิชาโปรเจ็คในช่วง 10 ปี โดยประมาณจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆ 1 - 2 ปี
โปรแจ็คสาขาวิชาดนตรีศึกษามีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นวิชาการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะรูปเล่มหรือตัวดนตรีเอง
อดีตส่งผลต่อการวางรากฐานปัจจุบันเสมอครับ ถึงไม่เข้าเส้นเท่าที่ควรแต่มันก็เป็น 1 วิธี ที่
ทาแล้วมันยังไม่ใช่ครับ”…
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างและลาดับกรอบแนวคิดของโครงการดุริยนิพนธ์ในระดับปริญญาตรี ครั้ง
แรกในปี 2559 หากแต่ยังไม่ได้ก่อตัวเต็มที่ ในปี 2560 โครงการดุริยนิพนธ์ได้พัฒนาเต็มรูปแบบโดย
วิชาโครงงานดนตรี 1 และ 2 รูปแบบของวิชาได้ว่างแผนให้ โครงงานดนตรี 1 ให้นักศึกษาเรียนวิชา
ดนตรีวิทยา มานุษยวิทยา เรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาออกเก็บข้อมูลภาคสนามในวัฒนธรรมดนตรีซึ่ง
ผู้เรียนต้องศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ และระบบเครื่องดนตรี
ด้านกายภาพ สามารถวิเคราะห์ ระบบเสียงต่างๆ การสืบทอดของดนตรี และตัวงานดนตรีโดยตรงเพื่อ
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ศุภชัย สุริยุทธ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

อธิบายดนตรีและวิเคราะห์องค์ประกอบของตนตรีเพื่อหาความเชื่อมโยงโครงงานดนตรีที่เกิดจาก
สุนทรียศาสตร์ปรัชญาการวิถีชีวิตของสังคม
นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อนาเสนอต่อกรรมการ ในภาคเรียนที่ สอง นักศึกษา
ประพันธ์เพลง นักศึกษาฝึกซ้อมจากบทประพันธ์ นักศึกษาจัดแสดงคอนเสิร์ตต่อสาธารณชน นักศึกษา
เขียนส่งเล่มวิทยานิพนธ์ นักศึกษาเขียนบทความวิจัย นักศึกษาทาวารสารดุริยนิพนธ์ นักศึกษาทา CD
เพื่อบันทึกการแสดงไว้สาหรับศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่ง ศุภชัย สุริยุทธ (2561) บรรณาธิการ วารสาร
ออนซอน (E - San Music Composition) ได้ให้ทัศนะว่า วารสารดุริยนิพนธ์ เป็นบทความวิจัยเชิง
วิชาการด้านดนตรีในระดับ ปริญญาตรี เป็นงานวิจัยรูปแบบการสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีดนตรี ภาคปฏิบัติ และสุนทรียศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวิจัย
รูปแบบขั้นตอนต่างๆ ที่นามาสู่การกลั่นกรอง เป็นบทความวิจัยเชิงวิชาการ นักศึกษาได้เข้า
ร่วม โครงการอบรมเชิงวิชาการ การประพันธ์เพลงจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแนวคิด
ต่างๆ ให้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล และค้นหาข้อมูลโดยใช้แนวคิดดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรี
วิทยาภาคสนาม นักศึกษาต้องประพันธ์และสร้างสรรค์บทเพลง พร้อมกันนี้นักศึกษาต้องปรับปรุง
แก้ไขบทประพันธ์เพลงจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ร่วมผิดชอบ นักศึกษาต้องจัดทา
รูปเล่ม จัดการฝึกซ้อม จัดทาโปสเตอร์ เขียนบทความวิจัย จัดการสถานที่สาหรับแสดงคอนเสิร์ต
นักศึกษาได้รับการวิพากษ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านดนตรี ดังนั้น ดุริยนิพนธ์โดยภาพรวม
จึงเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะทางเสียง และงานวิชาการควบคู่ไป
ด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ให้ ขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า ด้วยความหวัง ด้วยใจเปรมปรีดิ์ ที่ต้องการพัฒนาสังคมท้องถิ่นไปพร้อมกัน
มากไปกว่านั้น ผู้เขียนบทความจะนาเสนอตัวอย่างการทางานของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ที่เขียนบทความเขียนขึ้นใน ดุริ ยนิ พนธ์สาร สาขาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิ่งหาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 กล่าวว่า การศึกษานิทานพื้นบ้านอีสาน
เรื่องอุษาบารส ฉบับวัดพระพุทธบาทบัวบกเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง อุษา-บารส สาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียง บทประพันธ์เพลง อุษา-บารส สาหรับวงขับร้องประสานเสียง ประพันธ์โดยคณะผู้วิจัย
นักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นความสาคัญนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง อุษา-บารส ฉบับวัดพระพุทธบาทบัวบก อาเภอบ้าน
เผือ จังหวัดอุดรธานี จะสะท้อนถึงความรักโศกนาฏกรรมของนางอุษาและท้าวบารสที่มอบให้แก่กัน มี
ความยาว 8 นาที ผู้ประพันธ์ได้นาเสนออัตลักษณ์ประจาภูมิภาคอีสาน มาผสมผสานแนวความคิด
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ทฤษฎีการประพันธ์ให้สาหรับวงขับร้องประสานเสียง ได้ประดัดแปลงประพันธ์จากนิทานพื้นบ้านอีสาน
ให้นาเสนอให้ดนตรีมีความประณีตทั้งด้านดนตรีและภาษาบทประพันธ์ อุษา-บารส ประกอบด้วย 3
ท่อน แต่ท่อนถ่ายทอดเรื่องราวให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน กาหนดให้มี 3 ทานองหลัก แต่ละทานองใช้แทน
ตัวละครในนิทานคือ นางอุษา ท้าวบารสและท้าวกงพาน ใช้เทคนิคการประพันธ์ Sequence การซ้า
เปลี่ยนระดับเสียง Repetition การซ้าทานอง และมีการพัฒนาทานอง และระบบประสานเสียง ในบันได
เสียง C# Minor ใช้เนื้อดนตรี Monophony Homophony และ Polyphony ใช้ให้ความแตกต่างและ
ให้เหมาะสม ใช้ผู้บรรเลงทั้งหมด 28 คน
กลุ่มที่มีผลงานโดดเด่นในแง่วิธีการสร้างสรรค์ดนตรีได้มีการทบทวนวรรณกรรมดนตรีทดลอง
(Experimental Music) เช่น 1) Chance Determination Process การสุ่มเสียง (Random) 2) People
Process ใช้คุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็นคนสร้างให้เกิดผลลัพธ์ทางเสียงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 3)
Contextual Process การสร้างกฎเกณฑ์เฉพาะบางอย่างขึ้นมาของผู้เล่น ให้ผู้เล่นแต่ละบุคคลดูความ
เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งสถานการณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ความสัมพันธ์กันในระบบจะทาให้เกิดการคาด
เดาได้อยาก 4) Repetition process การซ้า เกิดการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง 5) Electronic Process
ใช้การด้นดนตรีกับเครื่องอุปกรณ์เสียงสังเคราะห์ที่โปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่นาแนวความคิดเรื่องผีปอบมาประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยเป็นประเภทดนตรีทดลอง นา
แนวความนักประพันธ์เพลงชาวอเมริกัน หลังสมัยใหม่ จอห์น เคจ (John Cage; 1912 - 1992)มาเป็น
ทฤษฎีในการประพันธ์เพลง หัวใจของดนตรีทดลองที่ปลดปล่อยให้ดนตรีเป็นอิสรภาพ และผู้ที่เป็น
ปอบแท้จริงแล้วก็มีความต้องการเป็นอิสรภาพจากการตกอยู่ในอานาจของปอบ ต้องการไปเกิดในภพ
ใหม่ ดังนั้นนาสองแนวคิดมาสร้างเป็นบทประพันธ์เพลง The Freedom Peepop - Cheau ใช้วิธีการ
บันทึกแบบ Graphic Score ที่มีความแตกต่างจากการบันทึกแบบขนบ มีวัตถุประสงค์ที่จะปลดให้
เสียงเป็นอิสรภาพ ดนตรีทดลองยังเปิดโอกาสให้ทั้ง ผู้เล่น ผู้ฝัง ผู้ประพันธ์ มีอิสรภาพที่จะตีความทาง
ความคิดจากสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟัง จึงเป็นการปลดแอกทางความคิดทางด้านการประพันธ์เพลงและ
ถือว่าเป็นแนวทางการสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนให้สามารถทางานสร้างสรรค์ได้หลายมิติทั้งแบบขนบและ
แบบร่วมสมัยศตวรรษที่ 20 ได้
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ภาพที่ 4 Score The Freedom Peepop - Cheau

ตัวอย่างปกวารสาร ดุริยนิพนธ์ (Bachelor: Creative Music Research) เป็นบทความวิจัย
วิชาการด้านดนตรีระดับปริญญาตรีนักศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์รากเหง้า ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ
สุนทรียศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทางานสร้างสรรค์แนวใหม่ นักศึกษาได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประพันธ์เพลงจากวิทยากรที่ได้กล่าวมาข้างต้น โครงการดุริยนิพนธ์จึง
เป็นโครงการบ่มเพาะต้นทุนทาปัญญาที่จะออกไปสู่ท้องทุ่งไร่นาได้อย่างมีมิติสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเปี่ยมพลังแห่งความหวังใหม่กับแนวทางการสร้างสรรค์แบบใหม่

ภาพที่ 5 ปกวารสารดุริยนิพนธ์ 1 (พ.ศ.2560)
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพที่ 6 ปกวารสารดุริยนิพนธ์ 2 (พ.ศ.2561)

ดังนั้นวิชาโครงการดุริยนิพนธ์เป็นโครงการใช้แนวทางในการทางานสร้างสรรค์แบบใหม่โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีรหัส MU1401 คือ ประเภทรูปแบบการวิจัย หลักการ กระบวนการ และ
จรรยาบรรณในการดาเนินงานวิจัย หลักปฏิบัติและแนวคิดอันเป็นพื้นฐานในการดาเนินการวิ จัย
ทางด้านดนตรี เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
วิจัย (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560; 71 72) ดังนั้นโครงดุริยนิพนธ์ (Music Thesis) รหัสวิชา MU1401 ใช้ระเบียบวิจัยผสมผสานเข้ากับการ
สร้างสรรค์ทางดนตรี มีเนื้อสาระเกี่ยวกับการวิจัยสร้างสรรค์โดยจัดแสดงผลงาน โดยเลื อกรูปแบบการ
นาเสนอผลงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอนและกรรมการพิจารณาผลงาน
มากไปกว่ านั้ นยั งมี ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ สนั บสนั บสนุ นกิ จกรรมทางความคิ ดแนวทางในการ
สร้างสรรค์แบบใหม่ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนวิชาการดนตรี จานวนหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์
ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น อาจารย์สิรเศรษฐ์ ปัณฑุรอัมพร อาจารย์
ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ์ ดร.รุจิภาส ภูธนันฤภัทร อาจารย์ โอภาส แต้รัตนชัย อาจารย์มิติ วิสุทธิ์
อัมพร ผู้ทรงเรานี้มีระบบระเบียบแนวทางการศึกษาดนตรีสร้างสรรค์แบบใหม่ในโลกวิชาการทางด้าน
ดนตรีอย่างสูง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวมีมาตรฐานความเป็นสากลระดับนานาชาติสูง การสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการดนตรีจึงเป็นกิจกรรมที่ค่อยๆ ดาเนินไปทามกลางบรรยากาศที่ฝุ่นละอองข้นคลั่กทาให้แยก
ไม่ออกระหว่างยามเช้าหรือยามสาย บ่ายหรือเย็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไกลปืนเที่ยงต้องพยายาม
เรียนรู้ตะเกียกตะกายตามระบบเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งวิชาการดนตรีให้ตามให้เท่าทันมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เท่าถึงที่อื่นๆ เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นตามความมุ่งปรารถนาของมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น บทความ
นี้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างสรรค์ดนตรีแบบใหม่มีกระบวนการสร้างการเรียนการสอนไม่โดดเดี่ยวแต่
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ยังคงพึ่งพิงอาศัยจากแหล่งความรู้ภายนอกเพื่อพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป หรือเปิดส่วนที่ไม่เคย
เปิด เพื่อให้องค์ความที่มาตรฐานทางวิชาการ แนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ไปสู่ผู้คนระดับรากฐานจึงเป็น
หนทางที่ท้าทายอย่างเหลือเชื่อที่จะทาได้ เนื่องจากเต็มไปด้วยขีดจากัดมากมายกับสถานการณ์ติดกับ
ดักทางความคิด อันจากัดจาเขี่ย หนทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์คน กว่าจะรู้อีกที ก็ไม่ทราบว่าร้อง
เพลงอะไรให้ใครฟัง อาจจะสายหรือช้าไปเสียแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ ถึงแม้นว่าดูบรรยากาศอาจจะ
ขมุกขมัวแต่ก็พยามมากมายที่ก่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์แบบใหม่
สรุป
หลักสูตรดนตรีศึกษาได้มีความเปลี่ยนผ่าน จากช่วงที่ 1 นับเป็นระยะที่มีการก่อร่างสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ดนตรีผ่านช่องทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แล้วนาไปถ่ายทอดให้โรงเรียน
ประถม มัธยมทั้งประเทศ ช่วงที่ 2 เป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลจากช่วงที่ 1 มีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นโดย
มองจากประสบการณ์และปัญหาเดิม แล้วแก้ไขเพิ่มเติมทั้งรูปแบบทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ช่วงนี้ยังเป็นยุคพัฒนาลองผิดลองถูก การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากที่ต้องแสดงเดี่ยวของเครื่องมือเดี่ยว
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่วางเอาไว้ ก็จะยังทาได้ตามเป้าหมายที่ว่างเอาไว้ เจ้าสานักทั้งหลายจึงหา
แนวทางให้ผู้เรียนมีทางออก ดังนั้นจึงเป็นการสอบแบบร่วมวงแทนการแสดงเดี่ยว ในช่วงที่ 3 เป็นยุคที่
นาแนวคิดต่อยอดจากช่วงที่ 2 นารูปแบบวิธีการสอบรวมวงนาไปสู่วิธีการสร้างสรรค์ทาโครงการ
ดุ ริ ยนิ พนธ์ โดยเพิ่ มความส าคั ญการท างานวิ จั ยแบบสร้ างสรรค์ เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการ
สร้างสรรค์รูปแบบความผสมวงให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสรุปผล ประเมินผลการเรียนการ
สอนทุกวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้ถูกนามาประมวลลงใน
โครงการดุ ริ ยนิ พนธ์จึ งเป็นบทที่พิสู จน์และถ้าทายความรู้ความสามารถของแต่ละรุ่นว่า มีความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใดตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัย รูปแบบการแสดง
เดี่ยวจึงเป็นสิ่งยากที่ผู้เรียนจะเรียนได้ ทั้งที่การแสดงเดี่ยวเป็นการแสดงทักษะความสามารถเป็นลาย
ละเอียดของแต่ละบุคคลที่จะต้องเรียนรู้ผ่านไปให้ได้ ถ้าสามารถผ่านการแสดงเดี่ยวได้บุคคลนั้นย่อม
ผ่านการเคี่ยวกรรมตนเองอย่างมากพอ เพื่อที่จะให้พัฒนาความสามารถไปยังเฉพาะตัวบุคคล และ
วิชาการแสดงเดียวจึงเป็นที่ยังจาเป็นมากๆ พอกับวิชาการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีอีกด้ วย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากสภาพการณ์การเรียนการสอนวิชาการทางด้านดนตรียังขาดผู้มีความรู้ความเชียวชาญ
เฉพาะเป็นอย่างมากดังนั้น โดยเฉพาะวิชาการด้านปฏิบัติจึงถือได้ว่ามันจาเป็นอย่างมากที่จะได้รับการ
พูดถึงและหยิบขึ้นมาพูดถึงวาระสาคัญของมัน การแก้ปัญหาที่จะให้ผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์จึงเป็นการ
แสดงดนตรีร่วมกันในรูปแบบการสร้างโครงการดุริยนิพนธ์ จากโครงการดังกล่าวได้มีพัฒนาเปลี่ยนผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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จากช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 เป็นการรวมวงที่หยิบยืมจากบทประพันธ์จากเพลงที่คนอื่นๆ ประพันธ์เอาไว้
แล้วนามาเล่นและซ้อมแสดงร่วมกันเพียงเท่านั้น ในช่วงที่ 3 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการนาเสนอการวิจัย
สร้างสรรค์ใหม่โดยให้ผู้เรียนต้องสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่โดยการลงเก็บข้อมูลดนตรีทางมานุษยวิทยา
ดนตรีวิทยาซึ่งในอดีตก็มีคีตกวีที่สาคัญๆ ได้ใช้วิธีการดังกล่าว เช่น ริมสกี คอร์ซาคอฟ นักประพันธ์
ชาวรัสเซีย ได้รวบรวมดนตรีชนเผ่าตามฤดูกาล รวมทั้งดนตรีนอกศาสนา รวมไว้ 2 ชุด 40 Folksong
(1875; ตีพิมพ์ ค.ศ.1882) และ 100 Folksong (1875 - 1876; ตีพิมพ์ ค.ศ.1877) จากการรวบรวม
เพลงดนตรีพื้นบ้ านเป็ นปั จจั ยเกิดกระแสดนตรี พริมีทีฟ โดย สตราวินสกี (Igor Stravinsky) ได้นา
ทานองเพลงพื้นบ้านเหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลง เช่น The Firebird, Petrushka,
และ The Rite of Spring
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การศึกษาหมอนขวานหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานประยุกต์สู่เบาะรองนัง่ อเนกประสงค์
The study of triangular backrest pillow Isan Crafts.
Applied to the design of multi - purpose cushions
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์1 / Thitirat Muan - a - nan

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค์ ได้แรงบันดาลใจมาจากหมอนขวาน
ซึ่งเป็นภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมของชาวอีสาน มีรูปทรงสามเหลี่ยมใช้สาหรับพิงด้านข้างหรือ
ด้ านหลั ง แนวคิ ดในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ใช้ หลั กทฤษฎี การออกแบบและองค์ ประกอบด้าน
ประโยชน์ใช้สอย สู่กระบวนการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ทั้งด้านรูปธรรม และนามธรรม อีกทั้งยังใช้
เทคนิคการตัด และลดทอนรายละเอียด โดยยังคงรูปโครงสร้างหลักของสามเหลี่ยมด้านเท่าของหมอน
ขวานเอาไว้ แต่ปรับให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น เพิ่มคุณสมบัติใช้งานโดยใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นโครงสร้าง
หลักแทนไส้หมอน และเพิ่มช่องว่างด้านข้างเป็นพื้นที่เก็บของ ออกแบบเบาะรองนั่งแบบเดี่ยว ทาให้
สามารถถอดซักทาความสะอาดและประกอบกลับได้ โดยผู้ใช้งานสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการ ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ที่จากัด การออกแบบนี้แสดง
ถึงการพัฒนาต่อยอดแนวคิดจากภูมิปัญญา แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านรูปแบบการใช้งานของหมอน
ขวาน
คำสำคัญ: หมอนขวาน, หมอนสามเหลี่ยม, เบาะรองนั่งอเนกประสงค์

1

สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1407]
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Abstract
The multi-purpose cushion design was inspired by the ‘triangle-shaped pillow’,
the local wisdom of North Eastern craft. The ‘pillow’ is used for leaning on the back or
the side. The product concept is based on theories of design and functional elements,
together with both concrete and abstract identities. Although cutting and attenuation
techniques are applied in the creation of the work, the original triangle shape is still
maintained. The multi-purpose cushion is more simplify with more functionality by using
solid wood as a main structure instead of cushioning pillow and adding storage spaces to
both sides of the cushion. The cushion is designed as single seat so that it can be removed
for cleaning and reassembled easily. Users can adjust the cushion usage to fit different
lifestyle and activities in limited space. The design represents continually improvement
from local wisdom while maintaining identity of the ‘triangle shape pillow’.
Keywords: Triangular backrest pillow, Triangle-shaped pillow, The multi-purpose cushions
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บทนำ
การศึกษาหมอนขวานหั ตถกรรมพื้นบ้ านชาวอีสาน ประยุกต์สู่ การออกแบบเบาะรองนั่ง
อเนกประสงค์ เพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพั ฒนาเครื่องเรือน ผลจากการศึ กษา และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของหมอนขวานประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน พบว่ากระบวนการผลิต รูปแบบการ
ใช้งาน ลวดลายมีสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการตัดลดทอนรูปแบบมีความ
เรียบง่ายทันสมัย เพิ่มคุณสมบัติใช้งานและลาดับการใช้งานใหม่ ออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งาน
ในอิริยาบถต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน กระบวนการศึกษานี้มุ่งส่งเสริมการต่อยอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหมอนขวาน ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสาน
2. เพื่อออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค์ ที่ได้จากแรงบันดาลใจหมอนขวาน
วิธีดำเนินกำรสร้ำงสรรค์
1. กระบวนกำร
1.1 กำรศึกษำหมอนขวำน ภูมิปัญญำหัตถกรรมพื้นบ้ำนชำวอีสำน
หมอนขวาน พจนานุกรมแปล ไทย - ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร และข้อมูลมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้ให้ความหมายของหมอนขวานที่สอดคล้องกันว่า หมอนขวาน คือหมอนสาหรับพิงด้านข้างหรือ
ด้านหลั ง มีรู ปทรงสามเหลี่ยมที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอชนิดต่างๆ โดยใช้ผ้าสีเย็บประกอบกันเป็นช่อง
สามเหลี่ยมเรี ยงซ้อนกันตั้ งแต่ 10 ช่ องขึ้นไป ด้านนอกตัวหมอนเย็บเป็นแนวขวางตามขนาดของ
สามเหลี่ยมด้านใน เย็บรองด้านในด้วยผ้าดิบชนิดบางอีกชั้น บรรจุนุ่นหรือฟางข้าวให้แน่นตามช่อง
สามเหลี่ยม แล้วสอยปิดให้เรียบร้อยสวยงาม
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ภาพที่ 1 หมอนขวาน 10 ช่อง (ที่มา: https://www.google.co.th)

หมอนขวาน ที่ตัดเย็บด้วยผ้าขิด จะเรียกว่า หมอนขิด ชาวอีสานนิยมใช้ผ้าขิดมา
เป็นวัตถุดิบในการทาหมอนขวาน โดยผ้าขิดเป็นผ้าพื้นเมืองของชาวอีสานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ
และความอดทนสูง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตผ้าขิดถือเป็นผ้าที่มีคุณค่าสูง เมื่อทอเสร็จแล้วจะ
นาไปถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการบูชาในการใช้ห่อพระไตรปิฎกหรือหนังสือคัมภีร์ใบลาน ที่แสดงถึง
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ใช้ทาหมอนสามเหลี่ยม เดิมเรียกว่า หมอนหน้าม้า ตาม
ลักษณะคล้ายหน้าม้าที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม ทาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือมอบแด่เจ้าเมืองที่
เคารพนับถือ ผ้าขิดมีการพัฒนาประยุกต์ในวิถีชีวิตมากขึ้น นาไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม จะต้องนาไปใช้ใน
ส่วนที่เหนือเอวขึ้นไป ห้ามนาไปใช้กับส่วนล่างของร่างกายถือว่ากระทาไม่เหมาะสม หมอนขวานจึงถือ
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาสะท้อนวัฒนธรรมชาวอีสานได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้งานผ้าขิดในอดีต (ที่มาภาพ: การวิเคราะห์)
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กระบวนกำรผลิตหมอนขวำน
จากการศึกษาพบว่า วัสดุอุปกรณ์หลักในการทาหมอนขวานได้แก่ ผ้าทาตัวหมอน
ผ้าสาหรับแบ่งช่องใส่ไส้หมอนด้านใน วัตถุดิบที่ใช้ในการทาไส้หมอนขึ้นอยู่กับความต้องการ หากมี
ความต้องการความนุ่มมากนิยมยัดนุ่นเพียงอย่างเดียว หากต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมักใช้ฟางข้าว
มัดเป็นท่อนใส่ข่างในก่อนแล้วยัดนุ่นไว้โดยรอบ โดยขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1) ตัดผ้าที่ใช้ทาตัวหมอนสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่ต้องการพับให้เป็น
รอยตามนอนเป็นระนาด
2) ตัดผ้าสาหรับทาไส้หมอน นิยมใช้ผ้ามุ้ง ตัดให้ความยาวและมีจานวน
10 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ โดยพับเย็บประกอบให้เป็นช่องสามเหลี่ยมเรียงซ้อนกันเพื่ อ
เตรียมยัดไส้หมอน เมื่อได้ช่องตามปริมาณที่ต้องการแล้วนามา
3) เย็บประกอบขึ้นรูปหมอน นาผ้าที่ใช้ทาตัวหมอนสามเหลี่ยมเย็บเข้า
กับผ้าที่ใช้ทาเป็นตัวหมอนตามรอยพับให้เป็นเกิดเป็นรูปหมอนสามเหลี่ยม
4) การปิดหน้าหมอน โดยตัดผ้าให้มีขนาดใหญ่กว่าหน้าหมอนเล็กน้อย
เพื่อพับและสอยพันเข้ากับตัวหมอนที่เตรียมไว้ด้านหนึ่ง ยัดไส้หมอนด้านในตามช่องที่แบ่งไว้ และ
ปิดหน้าหมอนซ้าให้ครบทั้งสองด้าน
รูปแบบกำรใช้งำน
หมอนขวาน ใช้สาหรับพิงด้านข้างหรือด้านหลัง ในปัจจุบันได้มีรูปแบบการใช้งาน
หลากหลายมากขึ้นมีการติดเบาะ เข้ากับหมอนขวานเพื่อรองรับอิริยาบถและให้เกิดความสบายมากขึ้น
นิยมติดเบาะตั้งแต่ 1 - 3 พับขึ้นไป พับซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

ภาพที่ 3 ภาพแสดงหมอนขวานที่มีการติดเบาะรองนั่ง (ที่มา: https://www.google.co.th)

1.2 กระบวนกำรวิเครำะห์หมอนขวำนเพื่อประยุกต์สู่กำรออกแบบ
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หมอนขวานผ้าขิด 10 ช่อง (ขนาดกว้าง 30 ซม. x ยาว 47 ซม. x
สูง 26 ซม.) เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ด้านรูปร่างรูปทรง และด้านศักยภาพการใช้งานโดยผลจาก
การวิเคราะห์ที่ได้จะนาไปใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบต่อไป
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ภาพที่ 4 ภาพหมอนขวานผ้าขิด 10 ช่อง (ที่มา: https://www.google.co.th)

กำรวิเครำะห์ด้ำนรูปร่ำงรูปทรง
เมื่อพิจารณาด้านรูปธรรมของทรงหมอนขวานทั้ง 2 ด้านพบว่า ด้านข้างของหมอน
ขวาน เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า มีการเรียงตัวของสามเหลี่ยมเล็กจานวน 10 ช่อง มีช่องว่าง
ระหว่างสามเหลี่ยมเล็กที่เรียงตัวกันและด้านหน้าของหมอนขวาน เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีแถบ
ผ้าขิดวางตาแหน่งกึ่งกลาง

ภาพที่ 5 ภาพกระบวนการวิเคราะห์ด้านรูปร่างรูปทรงหมอนขวานผ้าขิด 10 ช่อง (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรใช้งำน
จากข้อมูลสัดส่วนร่างกายประชากรไทยเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2552) ได้ให้ข้อมูลการนอนอิงหมอนขวานของผู้หญิง
และผู้ชายที่มีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5,95 มีระยะการใช้พื้นที่แนวราบอยู่ระหว่าง 1154 - 1303 เซนติเมตร

ภาพที่ 6 ภาพกระบวนการวิเคราะห์ระยะการใช้งานหมอนขิดที่มกี ารติดเบาะรองนั่งในท่านั่ง
(ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

ข้อค้นพบที่ได้พบว่า หมอนขวานมีรูปร่างสามเหลี่ ยมด้านเท่าที่เป็นเอกลั กษณ์
ด้านข้างประกอบด้วยสามเหลี่ยม ที่เป็นพื้นที่ปิดทึบ (Solid) และช่องสามเหลี่ยม (Void) ด้านหน้าเป็น
สี่เหลี่ยมที่มีสัดส่วนการวางผ้าขิดและผ้าทอสีพื้นที่มีขนาดต่างกัน ใช้สาหรับพิงด้านข้างหรือด้านหน้า
หากมีการติดเบาะรองนั่งจะสามารถรองรับอิริยาบทการใช้งานที่มีความสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่เบาะ
สามารถทาการพับซ้อนรวมกันได้ที่ฐานของหมอนขวานลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ในปั จ จุ บั น ยั งพบการน าผ้ าขิ ดมาประกอบตกแต่ งหมอนขวานหากพิ จารณา
ขนบธรรมเนียมในอดีตที่หมอนขวานใช้สาหรับพระสงฆ์เท่านั้น และข้อจากัดจากการผลิตที่ประกอบ
ยึดติดกันอย่างถาวร อาจสะดวกต่อการถอดซักทาความสะอาด

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาหมอนขวาน (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

2 เครื่องมือในสร้ำงสรรค์ผลงำน
การออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค์ ที่ได้แรงบันดาลใจจากหมอนขวาน มีกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานดังนี้
2.1 กระบวนกำรออกแบบ
จากผลวิเคราะห์ที่ได้ผู้สร้างสรรค์ใช้แนวคิดการออกแบบโดยทาการร่างภาพด้วยมือ
(Free Hand Sketch) และพัฒนางานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปภาพที่ 8 ภาพแสดงข้อการร่างภาพด้วยมือ (Free Hand Sketch)
(ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

1) ตัดและลดทอนรายละเอียด โดยการลดจานวนสามเหลี่ยมลงแต่ยังคงรูป
โครงสร้างหลักของสามเหลี่ยมด้านเท่าไว้ และลดรายละเอียดไม่นาผ้าขิดมาใช้ เปลีย่ นเป็นผ้าสีพื้นแต่
ยังคงสัดส่วนของพื้นที่ผ้าขิดเอาไว้
2) เพิ่มคุณสมบัติใช้งาน โครงสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าใช้ไม้เนือ้ แข็งเป็นโครงสร้าง
3) เพิ่มช่องว่างด้านข้างหมอนขวานให้สามารถเก็บของได้ ด้วยการขยายช่องว่างและ
ใช้แผ่นเหล็กที่มีความบางเป็นแผ่นรองรับน้าหนัก
4) ลาดับรูปแบบใหม่ ในส่วนของพื้นที่พิง ออกแบบเบาะรองนั่งแบบเดี่ยวที่สามารถ
ถอดและประกอบเข้าด้วยกันได้ ผู้ใช้งานสามารถสลับปรับเปลีย่ นและรองรับการใช้งานได้มากขึ้น
การประยุกต์แนวคิดจากการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 9 ภาพแสดงข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาหมอนขวาน
(ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผลงำนสร้ำงสรรค์
การศึกษาครั้งนี้เน้นกระบวนการศึกษาภูมิปัญญาหมอนขวาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชาว
อีสาน นาข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมเพื่อนาไปเป็นแนวคิดใน
การออกแบบ โดยใช้หลักทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบด้านประโยชน์ใช้สอยประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 10 ภาพแสดงแผนภูมิกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

เบาะรองนั่งอเนกประสงค์ประกอบไปด้วยสองส่วนสาคัญได้แก่ โครงสร้าง เบาะรองนั่งถอด
และประกอบได้ แสดงให้เห็นดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 11 ภาพแสดงโครงสร้างและเบาะรองนั่งถอดและกระกอบได้
(ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

1. แนวคิดกำรใช้วัสดุ
การใช้วัสดุโครงสร้างทาจากไม้เนื้อแข็งเพื่อความแข็งแรง และแผ่นเหล็กทาหน้าที่เหมือนชั้น
วางของที่มีคุณสมบัติรองรับน้าหนักได้มาก มีความบางไม่กินพื้นที่เก็บของ สามารถถอดออกได้เมื่อ
ต้องการใช้พื้นที่เก็บของที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้การติดเทปหนามเตยชนิดแข็งพิเศษ แรงยึดติดสูง พร้อม
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เทปกาวอะคริลิค ติดได้บนพื้นผิวเรียบ เทปมีความยาว 2.54 ซม. รับน้าหนักได้ 907 กรัม ติดได้บน
พื้นผิวเรียบ เช่น ไม้ ติดซ้าได้มากกว่า 1,000 ครั้ง ใช้สาหรับยึดติดสิ่งของโดยสามารถหยิบใช้งานได้
ตลอดเวลา ด้านหน้าโครงสร้างไม้เพื่อทาการยึดเบาะรองนั่ง วัสดุของเบาะรองนั่ง เลือกฟองน้าเป็นไส้
ด้านในที่มีความแน่นและหนาประมาณ 2 นิ้ว โดยใช้ผ้ายืดหุ้มเบาะออกแบบติดซิบให้ถอดซักได้ และ
ติดซิบด้านข้างสาหรับประกอบเข้ากับเบาะรองนั่งชิ้นอื่นๆ

ภาพที่ 12 ภาพแสดงวัสดุเทปหนามเตยและซิปถอดได้ (ที่มา: https://www.google.co.th/)

ภาพที่ 13 ภาพแสดงโครงสร้างที่สามารถประกอบชั้นวางของได้
(ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)
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2. แนวคิดกำรใช้งำน
2.1 ช่องเก็บของด้ ำนข้ำงโครงสร้ำงรู ปทรงสำมเหลี่ยม ด้วยแผ่ นเหล็กพ่นสีที่
สามารถถอดได้ทาให้เกิดช่องว่างที่หลากหลายสามารถเก็บของได้เช่น หนังสือ โทรศัพท์มือถือ

ภาพที่ 14 ภาพแสดงการใช้งานช่องเก็บของ (ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

ภาพที่ 15 ภาพแสดงแนวคิดการใช้ช่องเก็บของ (ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)
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2.2 เบำะรองนั่งถอดประกอบได้ สามารถต่อเบาะตามจานวนที่ผู้ใช้ต้องการทาให้
เกิดรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายรองรับได้หลายอิริยาบท

ภาพที่ 16 ภาพแสดงแนวคิดการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้ (ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

ภาพที่ 17 ภาพแสดงแนวคิดการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้ (ที่มาภาพ: จากกระบวนการออกแบบ)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์
หมอนขวาน นับเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ผู้ สร้ างสรรค์ มี แนวคิ ดในการน าอั ตลั กษณ์ รู ปแบบดั้งเดิ มมาใช้ เป็ นแรงบั นดาลใจในการสร้ าง
แนวความคิดการออกแบบเบาะรองนั่งที่รองรับอิริยาบถนั่งและนอน มีพื้นที่เก็บของ และวางของ
ขนาดเล็ก ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ที่มีความต้องการทากิจกรรมที่
หลากหลาย ในพื้นที่ที่จากัด การออกแบบนี้แสดงถึงการพัฒนาต่อยอดแนวคิดจากภูมิปัญญาแต่ยัง
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านรูปแบบการใช้งานของหมอนขวาน
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การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐานอาสนะ
Ergonomics Meditation to Creation of Tranquility Meditation Seats

อานนท์ พรหมศิริ1 / Arnon Promsiri

บทคัดย่อ
ปั จจุ บั นการท าสมาธิ เชื่ อมโยงกั บวิ ทยาศาสตร์ การวิ จั ยจ านวนมากบ่ งชี้ ว่ าช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่สนใจปฏิบัติ ผลงานสร้างสรรค์นี้มีแนวคิดจากการศึกษา
เรื่ องการยศาสตร์ ของผู้ ท าสมาธิ โดยยึ ดตามหลั กการของการท าสมาธิ รู ปแบบสมถกรรมฐาน
(Samadhi) ซึ่งเป็นพื้นฐานการทาสมาธิ หนึ่งในปัจจัยการทาสมาธิของคนในปัจจุบันคือปัญหาของ
การนั่งสมาธิบนพื้นราบที่มีระยะเวลานาน ทาให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ โครงสร้างของ
กระดูก และปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสมถกรรม
ฐานอาสนะ จากการศึ กษาการยศาสตร์ ของการท าสมาธิ เป็ นอี กวิ ธี หนึ่ งแนวทางเพื่ อออกแบบ
เครื่องมือในการอานวยความสะดวกของผู้ปฏิบัติสมาธิได้ดี โดยไม่ขัดกับการปฎิบัติสมาธิตามหลักสม
ถกรรมฐาน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกจิตให้มีสมาธิและส่งผลให้เกิดภาวะสมดุลทั้งจิตใจและสรีระ
ของผู้ปฎิบัติ ผู้ศึกษาจึงสนใจการวิเคราะห์ถอดระยะสัดส่วนของการยศาสตร์การนั่งสมาธิในรูปแบบ
ต่างๆ และใช้ทฤษฎีการนั่งสมถกรรมฐาน มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปทรงที่ตอบสนองกับสรีระ
และออกแบบและพัฒนาเป็นเครื่องเรือนประเภทลอยตัว
คาสาคัญ : การยศาสตร์, สมถกรรมฐาน, การออกแบบอาสนะ

1
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Abstract

Currently, doing meditation is found associated with science since many studies
have proved that meditation helps increase practitioners’ physical and mental capability.
This creative work is inspired from ergonomics meditation of the practitioners based on
tranquility meditation – a fundamental step of doing meditation. Doing meditation by sitting
on a plain for a long time is one of factors affecting the meditation practitioners on muscle
fatigue, skeletal structure change and physical factor alteration. Therefore, creation of a
tranquility meditation seat based on ergonomics meditation study is implemented to
facilitate those meditation practitioners. The creation of this meditation seat is also not
against principles of tranquility meditation practice which aims to elevate the practitioners’
mind to meet calmness resulted in the arising of physical and mental balance in their own
selves. Under these conditions, analysis of proportion disassembling in sitting forms of
ergonomics meditation as well as using theory of tranquility meditation sitting is employed
as guidelines for creating the seat’s shape responding to the practitioners’ figures. This seat
is also designed and developed as movable furniture.
Keywords: Ergonomics, Tranquility Meditation, Meditation Seat Design
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บทนา
ถ้ากล่าวถึงการทาสมาธิ (Meditation) เมื่อ 10 กว่าปีก่อน เราคงคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ลัทธิหรือศาสนาเท่านั้น ใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันการนั่งสมาธิจะเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นวิทยาศาสตร์
ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ หลากหลายผลการวิจัยทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการทาสมาธิส่งผลในเชิงบวกทั้งกับ
ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของร่างกาย และสมองให้ดียิ่งขึ้น จนทา
ให้มีผู้ที่สนใจมาปฏิบัติ ผลงานสร้างสรรค์นี้มีแนวคิดจากการศึกษาหลักการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติสมาธิ
เบื้องต้น โดยใช้หลักทฤษฎีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิขั้นพื้นฐาน โดยอิงปัจจัย
หนึ่งของการนั่งสมาธิปัจจุบันของคนยุคนี้คือปัญหาของการนั่งสมาธิบนพื้นราบกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติ ก่อให้เกิดภาวการณ์เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ระบบโครงสร้างกระดูก และปัจจัยทางด้านสรีระที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวคิดการสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทอาสนะจาก
การศึกษาหลักการยศาสตร์ของการนั่งสมาธิ เป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อออกแบบเครื่องมือในการอานวย
ความสะดวกของผู้ ปฏิบั ติสมาธิได้ดี โดยไม่ขัดกับการปฎิบัติสมาธิตามหลั กสมถกรรมฐาน อันมี
วัตถุประสงค์เพื่อการฝึกจิตให้มีสมาธิ ความสงบ ความมีจิตใจแน่วแน่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ก่อให้เกิดความสงบ ผ่อนคลายภายในจิตใจ อีกทั้งส่งผลให้เกิดภาวะสมดุลทั้งจิตใจและสรีระของ
ผู้ปฎิบัติ สามารถลดสภาวะตึงเครียด และความเมื่อยล้าของข้อหัวเข่าและหลัง อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
ต่อยอดสาหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติสมาธิแบบสมถกรรมฐาน
2. เพื่อศึกษาหลักการยศาสตร์ในท่านั่งสมาธิ
3. เพื่อนาแนวคิดสู่การออกแบบเครื่องเรือนประเภทอาสนะสาหรับการปฏิบัติสมถกรรมฐาน
ให้เหมาะสมกับข้อกาจัดทางสรีระตามหลักการยศาสตร์
วิธีดาเนินการสร้างสรรค์
1 กระบวนการสร้างสรรค์
สมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ ได้แก่การปฏิบัติธรรมด้วยการบริกรรม เป็น
การบาเพ็ญเพียรทางจิตโดยใช้สมาธิเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับการใช้ปัญญา และมุ่งให้จิตสงบ ระงับจาก
นิวรณ์ซึ่งเป็นตัวขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีเป็นสาคัญ สมถกรรมฐานเป็นอุบายวิธีที่หยุดความ
ฟุ้งซ่านแห่งจิตซึ่งมักจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ กล่าวคือ หยุดความคิดของจิตไว้ โดยใช้สมาธิยึด
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ดึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน 40 กองมาบริกรรมจนกระทั่งจิตแนบแน่นในอารมณ์นั้น และ
สงบระงับไม่ฟุ้งซ่านต่อไปสมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มุ่งบริหารจิตเป็นหลัก คู่กับ วิปัสสนากรรมฐาน
ที่มุ่งการอบรมปัญญาเป็นหลัก (อ้างอิง: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ดูรูปแบบการอ้างอิง

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการนั่งสมถกรรมฐาน (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)

โดยแบ่งอิริยาบถนั่งสมาธิแบบสมถกรรมฐาน (Meditation Pose) จากการศึกษาได้ดังนี้
1) การนั่งขัดสมาธิราบ (Burmese) คือ การนั่งขัดสมาธิสองชั้นโดยเอาขาซ้อนทับ
กั น เอาขาขวาทั บขาซ้ ายมื อขวาทั บมื อซ้ าย ให้ นิ้ วหั วแม่ มื อจรดกั นตั้ งกายส่ วนบนให้ ตรง การ
นั่งขัดสมาธิราบนี้ใช้นั่งในการเจริญภาวนา ทาจิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อนั่งแบบนี้
จะมีผลให้เนื้อหนังและเอ็นไม่ขด แม้นั่งนานทุกขเวทนาก็จะไม่เกิดขึ้น การบาเพ็ญภาวนาทางจิตใจจะ
ได้ผล
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ภาพที่ 2 แสดงอิรยิ าบถการปฏิบตั สิ มาธิ นั่งขัดสมาธิแบบราบ (Burmese) (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)

2) การนั่งขัดสมาธิเพชร (Full Lotus) คือ การนั่งขัดสมาธิโดยคู้เข่าทั้งสองข้าง เอา
ฝ่าเท้าทั้งสองขัด หรือไขว้ขึ้น วางบนหน้าขาท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้ต้องใช้การฝึกหัดให้เกิดความชานาญ
โดย การหัดนั่งขัดสมาธิราบหรือขัดสมาธิสองชั้นได้ชานาญแล้วเรียกว่า นั่งท่าดอกบัวหรือปัทมาสนะ

ภาพที่ 3 แสดงอิรยิ าบถการปฏิบตั สิ มาธิ นั่งขัดสมาธิแบบท่าดอกบัว (Full Lotus) (ที่มาภาพ: ภาพจากผูอ้ อกแบบ)

การศึกษาหลักการยศาสตร์ของการนั่งสมาธิ ที่เกี่ยวข้องโดยแสดงจาก ลักษณะเพศ วัย และ
ระยะทางกายที่เกิดขึ้นการท่านั่งสมาธิพื้นฐานมาจากท่านั่ง ขัด-สะ-หมาด หรือขัดสมาธิ (Meditation
Posture)
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ภาพที่ 4 แสดงระยะการยศาสตร์ในท่านั่งขัดสมาธิ
(ที่มา: คู่มือปฏิบตั ิวิชาชีพ ข้อมูลสัดส่วนร่างกายประชากรไทยเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม)

อิริยาบถนั่งสมาธิ เป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางลงบน
ตัก ตั้งกายตรง ไม่กดและข่มอวัยวะในร่างกาย วางกายให้สบายๆ ตั้งจิตให้ตรง ลงตรงหน้า กาหนดรู้ซึ่ง
จิตเฉพาะหน้า ไม่ส่งจิตให้ฟุ้งซ่าน ไปในเบื้องหน้า-เบื้องหลัง พึงเป็นผู้มีสติ กาหนดจิตรวมเข้าตั้งไว้ใน
จิต ทากระดูกสันหลังเหมือนกองเหรียญ ลงด้านล่างของร่างกาย ช่วยให้กระดูกสันหลังส่วนปลายดึง
พลังงานขึ้นทาให้ร่างกายรู้สึกเบาและตรงไปตรงมา เพื่อให้ท่าทางที่ดีนี้ใช้ลมหายใจของคุณเพื่อดึงขึ้น
และใช้ลมหายใจเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคอและแขนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า ใช้
ลมหายใจเข้าและออกเพื่อให้ได้ตาแหน่งและการผ่อนคลายที่สวยงาม - เป็นเกณฑ์มาตรฐานของท่าทาง
ที่ยอดเยี่ยม นั่งเหมือนภูเขา การนั่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของท่าทางที่ดี คือความเงียบสงบและ
ความมั่นคง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มั่นคงและยังตระหง่าน ค้นหาศูนย์กลางของร่างกาย แรงโน้มถ่วง
ของคุณไม่ควรก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังไม่มากจนเกินไปหรือซ้ายขวา เพื่อให้รู้สึกถึงสมดุลโยก
ส่วนบนของร่างกายไปรอบๆ จากด้านข้างไปข้างหน้าและด้านหลังและรอบๆ ทาให้เกิดการผ่อนคลาย
และปลดปล่อยความตึงเครียดและเมื่อคุณได้รับใช้ในการทาเช่นนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงจุดศูนย์กลางของคุณ
[1426]
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และหลังจากที่โยกร่างกายของอย่างนุ่มนวล การสมมาตรที่สมบูรณ์แบบ ท่าทีการทาสมาธิที่ดีคือ
สมมาตร ด้านขวาของร่างกายควรเป็นรูปกระจกเงาด้านซ้าย นี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรั บหัวเข่าและไหล่ ปรั บท่าทางของร่ างกายเพื่อให้เข่าอยู่ที่ความสูงและไหล่เดียวกันได้อย่าง
สมบู รณ์เช่นกัน ประสานมือของอยู่ ในตักหรื อบนเข่า (ที่มา: https://www.thewayofmedita tion.
com.au/meditation-posture/)

ภาพที่ 5 แสดงอิริยาบถการนั่งสมาธิในสภาวะน่าสบาย (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)

จากการวิเคราะห์อิริยาบถการนั่งสมาธิทั้ง 2 รูปแบบ พบว่ามีรูปแบบลักษณะพื้นฐานการนั่ง
แบบที่คล้ายคลึงกัน ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานสามารถเลือกจากที่ตนเองถนัด ดังนั้นการศึกษาในลาดับ
ต่อไปจากเน้นการศึกษาหลักการยศาสตร์ทางท่านั่งสมาธิ จากภาพเป็นการวิเคราะห์สัดส่วนร่างกาย
จากรูปแบบอิริถาบถที่ได้ทาการศึกษามาขั้นต้น
2 เครื่องมือในสร้างสรรค์ผลงาน
กระบวนการออกแบบ
นักวิจัยทาการสร้างภาพร่างทางการวิเคราะห์ (Sketch Design) เพื่อศึกษาโครงสร้าง
และองค์ประกอบของอริยาบถการนั่งสมาธิ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สร้างกระบวนการออกแบบร่าง ดังนี้
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์สัดส่วนตามหลักการยศาสตร์อิริยาบถการนั่งสมถกรรมฐาน
จากการศึกษาอิริยาบถการนั่งสมาธิด้วยการแสดงภาพด้านหน้า และภาพด้านข้าง
แบบที่ 1 นั่งขัดสมาธิแบบท่าดอกบัว (Full Lotus) พบว่า มีสัดส่วนร่างกาย ความกว้างของหน้าตัก
ประมาณ 78 เซนติเมตร ความลึกของหน้าตักประมาณ 48.5 เซนติเมตร ความสูงของหลังประมาณ 86
เซนติเมตร แบบที่ 2 นั่งขัดสมาธิแบบราบ (Burmese) พบว่าของหลังประมาณ 86 เซนติเมตร จาก
ข้อมูลสัดส่วนร่างกายประชากรไทยเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ สมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2552) ได้ให้ข้อมูลการนั่งขัดสมาธิของผู้ชายที่มีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 47.70 เซนติเมตร

สัดส่วนการนั่งขัดสมาธิในท่าดอกบัว
ค่าเฉลี่ย 46.60 เซนติเมตร

860

485

780

860

สัดส่วนการนั่งสมาธิในท่าแบบราบ
ค่าเฉลี่ย 49.50 เซนติเมตร
510

820

ภาพที่ 6 ภาพแสดงสัดส่วนร่างกายของต้นแบบของผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)
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ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห์ลักษณะการกายภาพอิริยาบถสมถกรรมฐาน

ภาพที่ 7 แสดงวิเคราะห์ลกั ษณะการกายภาพอิรยิ าบถสมถกรรมฐาน (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)

การวิเคราะห์ทฤษฎีหลักการยศาสตร์ พบว่าท่านั่งขัดสมาธิก่อให้เกิดทัศนะธาตุใน
หลักการออกแบบได้แก่ เส้น (Line) และ รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) ที่เป็นเส้นโค้งรับกับ
หน้าตักและความสมดุลของท่านั่งในการทิ้งน้าหนักของก้นสู่โครงสร้างของกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะ
ที่เป็นเส้นตรง เป็นผลทาให้เกิดรูปแบบการนาไปใช้สร้างรูปทรงการออกแบบสมถกรรมฐานอาสนะ
เพื่อให้สอดรับกับการนั่งสมาธิในท่าที่สมบูรณ์และสมดุล โดยรูปทรงดังกล่าวจะสามารถทาให้ผู้ปฏิบัติ
สมาธิตามหลักท่าดังที่กล่าวการเกิดจัดท่าทางการนั่งโดยอัตโนมัติได้แก่ วางมือบนตักให้แขนทั้งสอง
แนบชิ ดล าตั ว หลั งตรง ถึ งแม้ เวลาผ่ อนคลายกล้ ามเนื้ อ หลั ง และคอต้ องตั้ งตรง หั วไหล่ ผึ่ งผาย
ตลอดเวลาการปฏิบัติ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์หลักออกแบบเครื่องเรือนและหลักการพัฒนาทางวัสดุ
ผู้ออกแบบทาการศึกษาเพื่อออกแบบสมถกรรมฐานอาสนะเพื่อให้สอดคล้องกับ
อิริยาบถการนั่งและการรับน้าหนักในส่วนหลังดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการข้อพิจารณาส่วนประกอบของอาสนะเพื่อการออกแบบ
ข้อพิจารณาส่วนประกอบ
1. จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย

2. การรองรับสรีระการนั่ง
3. ความโค้งและความลาด
พนักพิง
4. ความลึกของที่นั่ง
5. ความกว้างของที่นั่ง

รายละเอียดการพิจารณาเพื่อการออกแบบ
พิจารณาจากการนั่งบนอาสนะจะมีน้ าหนัก กดทั บที่ กระดูกเชิงกรานบน
ต้าแหน่งของอิสซิลม์ (Ischium) ดังนันจึงควรออกแบบอาสนะให้มีแรงเค้น
กดที่หมอนรองกระดูกหลังช่วงเอวคือช่วงของลัมบาร์ (Lumbar)ให้น้อยและ
รับน้าหนักตัวผู้ปฏิบัติ
พิจารณาใช้วัสดุที่มีความนุ่มแต่ไม่ห่อตัวมากจนเกินไป
พิจารณาความสูงของพนักพิงที่หนุนกระดูกสันหลังช่วงเอว (Lumbar) ซึ่งมี
ส่วนช่วยในการลดอาการปวดหลัง
พิ จ ารณาความลึ ก ให้รั บ กั บท้ อ งขาด้ า นล่า ง ดั งนั นมุ ม เอี ย งของที่ นั่ งจึ งมี
ความสัมพันธ์กับพนักพิง
พิจารณาความกว้างของแผ่นหลังของคนรูปร่างใหญ่เป็นหลักดังนันความ
กว้างของที่นั่งจึงไม่ควรน้อยกว่า 45 เซนติเมตร

ตารางที่ 2 แสดงการข้อพิจารณาพัฒนาทางวัสดุเพื่อการออกแบบ
ข้อพิจารณาพัฒนาทางวัสดุ ชนิดของวัสดุ
1. โครงสร้างของอาสนะ

2. วัสดุในการใช้รองนั่ง
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ไม้ยางพารา มีสีขาวอมเหลืองอ่อนหรืออมครีม น้าหนักและความแข็งแรง
ในการรับน้าหนัก จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันคุณสมบัติการ
คงรู ปขณะใช้ งานอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ใช้ ได้ ดี เนื อไม้ ค่ อ นข้ า ง
ละเอียด เสียนสนเล็กน้อยถึงมาก น้ามาตกแต่ง และย้อมสี
ได้สวยงาม ไม้เนือแข็งปานกลาง
โฟมยางพารา มี ค วามนุ่ ม สบาย ช่ ว ยกระจายแรงกดทั บ ช่ ว ยในการ
ไหลเวียนของโลหิตด้วยคุณสมบัติในการรองรับร่างกายใน
ทุกท่วงท่าความยืดหยุ่น และคุณสมบัติที่ดีในการคืนตัว
ของโฟมยางพารา ท้าให้อายุการใช้งานของโฟมยางพารา
ยาวนาน
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ตารางที่ 2 แสดงการข้อพิจารณาพัฒนาทางวัสดุเพื่อการออกแบบ (ต่อ)
ข้อพิจารณาพัฒนาทางวัสดุ ชนิดของวัสดุ
3. วัสดุบุภายนอก

ผ้าฝ้ายเนือ
หนา

คุณสมบัติของวัสดุ
ผ้าที่แข็งแรง ยิ่งทอเนือหนา แน่นจะยิ่งแข็งแรง ทนทาน
ดูดความชืนได้ดี

ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 8 แสดงการออกแบบภาพร่าง (ที่มาภาพ: ภาพจากผูอ้ อกแบบ)

แนวความคิดในการออกแบบให้อาสนะมีการขึ้นรูปทรงด้วยเส้นโค้งอันมีที่มาจาก
รู ปทรงของหน้าตักอิริ ยาบถการนั่ ง ขนาดของสั ดส่ วนของอาสนะนั้นก็มีผลมาจากการศึกษาหลัก
การยศาสตร์ของอิริยาบถดังกล่าวเช่นกัน ทาให้การนั่งสบายมากขึ้นเพราะเกิดรูปทรงที่รับกับท้องขา
ด้านล่าง และเพิ่มเบาะบุนวมรองนั่งเพื่อช่วยลดการปวดเมื่อยในบริเวณขาและหัวเข่า ในส่วนพนักพิง
และเบาะด้านหลังมีการเพิ่มความสูงขึ้นเพื่อให้เกิดการถ่ายน้าหนักมาที่ส่วนของขามากกว่าน้าหนัก
กดทับที่กระดูกเชิงกราน
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TOP VIEW

SIDE VIEW

FRONT VIEW

BACK VIEW

ภาพที่ 9 แสดงแบบอาสนะสมถกรรมฐาน (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)

ภาพที่ 10 แสดงภาพสามมิติแบบแอกโซโนเมตริก (Axonometric) (ที่มาภาพ: ภาพจากผู้ออกแบบ)
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ภาพที่ 11 แสดงผลงานออกแบบอาสนะสมถกรรมฐาน 1 (ที่มาภาพ: ภาพจากผูอ้ อกแบบ)

ภาพที่ 12 แสดงผลงานออกแบบอาสนะสมถกรรมฐาน 2 (ที่มาภาพ: ภาพจากผูอ้ อกแบบ)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สรุปผลการสร้างสรรค์
การศึกษาทฤษฎีผลงานสร้างสรรค์ได้ผลิตเป็นอาสนะการยศาสตร์มีการออกแบบที่เอื้ออานวย
และคานึงถึงการรักษาสภาพของท่านั่งสมาธิให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกายที่แตกต่างกัน เพื่อลด
ปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่งสมาธิเป็นระยะเวลานาน เพราะช่วยลดการปวดเมื่อยของ
หลั งในขณะนั่ ง ซึ่งเกิดจากการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกายท าให้ เกิ ดอาการเรื้ อรั งตามมาสามารถ
ตอบสนองให้ ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายต่อการนั่งสมาธิ สาเหตุที่ต้องมีการออกแบบอาสนะด้วย
หลักการยศาสตร์มาจากพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ ซึ่งการนั่งสมาธิบนพื้นราบเป็นเวลานานๆ โดยไม่
เปลี่ยนอิริยาบถอาจจะนาไปสู่อาการปวดหลัง ซึ่งเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับเป็น
เวลานาน การออกแบบอาสนะโดยหลักการยศาสตร์มีแนวทางในการออกแบบ โดยพัฒนาในเรื่องของ
การตอบสนองความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติในการใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย
และสอดคล้องกับการทางาน โดยการออกแบบที่สามารถตอบสนอง และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ปฏิบัติสมาธิ โดยในส่วนประกอบของผลงานออกแบบทาให้อาสนะมีพนักพิงหลังที่มีส่วนเสริมกระดูก
สันหลังช่วงล่างเพื่อดันการโค้งงอของแผ่นหลัง มีที่นั่งสามารถรองรับความลึกกว้างได้ตามสรีระของผู้
ปฏิบัติ เพื่อลดการกดทับของต้นขาและมีฐานที่แข็งแรงทั้งนี้จะต้องคานึงถึงหลักการออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มสุนทรียภาพด้านออกแบบรูปทรงและวัสดุในกับผลงานออกแบบ

[1434]

อานนท์ พรหมศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เอกสารอ้างอิง
จูน ลาเท็กซ์. (ม.ป.ป.). คุณสมบัติโฟมยางพารา. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม. 2561.
จาก https://www.junelatex.co.th/th/features
พระพี วชิรญาณ. (2552). สมาธิในพระพุทธศาสนา(สมถกรรมฐาน). แปลจาก Buddhist Meditation.
แปลโดย ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ธวัชชานนท์ สิปปภากุล. (2553). การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.
บุญสนอง รัตนสุนทรากุล. (2553). ความรู้ทั่วไปเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้.
พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาสิต สีนิวา. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการใช้พื้นที่. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี:
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุทธิ์ ศรีบูรพา. (2540). เออร์กอนอมิกส์ (การยศาสตร์) ว่าด้วยการนั่งและเก้าอี้. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์
เซ็นเตอร์.
Chad Foreman. Meditation Posture. https://www.thewayofmeditation.com.
au/meditation-posture/

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[1435]

การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐานอาสนะ

[1436]

อานนท์ พรหมศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

เฉลวสู่การออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ
The study of Chalew Applied to the design of public bench

ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ1 / Nuttawut Kingtrakarn

บทคัดย่อ
จากแรงบันดาลใจ เฉลว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย มาสู่การสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบ ที่นั่ ง ในพื้นที่สาธารณะ โดยได้น าลั กษณะเด่นของการสาน เฉลว ทั้งด้านรูปธรรมและ
นามธรรมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์และใช้หลักทฤษฎีการออกแบบ ทาการลดทอน
รายละเอียดให้เหลือเพียงรูปทรงที่เรียบง่าย นามาประยุกต์สู่การออกแบบรูปทรงของที่นั่ง ในพื้นที่
สาธารณะ ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการจัดวางและ
ปรับเปลี่ยนกลุ่มที่นั่งให้สัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งานได้อย่างอิสระ โดยเลือกใช้วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็งเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
กระบวนการศึกษาและการออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ ได้มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ต่อยอด องค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภายใต้ลักษณะความเป็น
ไทยอย่างร่วมสมัย
คาสาคัญ: เฉลว, ที่นั่ง, พื้นที่สาธารณะ

1

สาขาการออกภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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Abstract
Inspired by Chalew, which is Thai local wisdom to create designs for public
benches. The characteristics of the weave both concrete and abstract into the identity
analysis process and the use of design theory to reduce the details to a simple shape.
Applied to the design of public bench in public areas both inside and outside the building.
So the users can create format seating and modification of the seats in relation to the
area of use freely. Solid wood is used to create a unique piece of work that reflects Thai
local wisdom.
Studying and designing public bench in public areas. It aims to promote the
learning process towards the knowledge of the community, to create the design work
under the contemporary Thai style.Keyword: Chalew, Bench, Public areas
Keywords: Chalew, Bench, Public areas

[1438]

ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

บทนา
การออกแบบ ที่นั่ง ในพื้นที่สาธารณะ มีแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก เฉลว ซึ่งเป็นเครื่อง
จักสานชนิดหนึ่งที่ทามาจากตอกหรือหวาย ที่ปรากฏอยู่ในทุกภูมิภาคของไทยตามความเชื่อในบริบทที่
แตกต่างกัน จากแรงบันดาลใจ เฉลว มาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้นา ลาย ที่เกิดจากการสานหรือ
พับหักไปมาเป็นแฉก ทาการลดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงรูปทรงที่เรียบง่าย ผ่านงานออกแบบ ที่
นั่ง โดยใช้ โครงสร้างหลักเป็นวัสดุไม้เนื้อแข็งประกอบเป็น รูปทรง เรขาคณิตและมีเส้นองศาของเฉลวที่
มีลักษณะเฉพาะ สร้างสรรค์รูปทรงที่แปลกใหม่ ซึ่งทาให้ง่ายต่อการจัดวาง แบ่งกลุ่ม แบบ สานต่อไป
ได้เรื่อยๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางการใช้งานตามพื้นที่สาธารณะทั้งบริเวณพื้นที่
ภายในอาคาร และภายนอกอาคารเพื่อสร้ างความเป็นลั กษณะเฉพาะให้ กับพื้นที่ และตัวชิ้นงาน
กระบวนการศึกษาและออกแบบมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอด องค์ความรู้ ภูมิปัญญาชุมชน
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภายใต้ลักษณะความเป็นไทยอย่างร่วมสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบเฉลวนามาสู่แนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ
2. เพื่อออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะจากแรงบันดาลใจเฉลวให้มีเอกลักษณ์และร่วมสมัย
3. เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภายใต้ลักษณะความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล
วิธีดาเนินการสร้างสรรค์
เฉลวเป็นเครื่องจักสานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณ ในแต่ละภูมิภาคของ
ไทย มีรากเหง้าของคติความเชื่อที่คล้ายกัน ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์อัตลักษณ์เฉลว จากลักษณะ
ลวดลาย ความเชื่อ และการสื่อความหมาย โดยข้อค้นพบที่ได้นั้นจะนามาพัฒนาสู่ขั้นตอนการออกแบบ
ที่นั่ง
1. กระบวนการสร้างสรรค์
“เฉลว” ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายหลากหลายรูปแบบ ตัวเฉลวนั้นโบราณจะสาน
ด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวาย สานหักขัดเป็นมุมๆ ทาให้เกิดเป็นตาเหมือนตาชะลอม มีหลายรูปแบบ เฉลวนี้
บางทีก็เรียกว่า “ตาแหลว” หรือ “ตาเหลว”
เฉลว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เฉลว น.เครื่องทา
ด้วยตอก หักขัดกันเป็นมุมๆ ตั้งแต่ 5 มุมขึ้นไป สาหรับปักหม้อยา ปักเป็นเครื่องหมายที่สิ่งของ ซึ่งจะ
ขายหรือปักบอกเขต
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่องให้ความหมายว่า เฉลว ก.เครื่องกั้นห้าม ห้าม
แตะต้อง ห้ามล่วงสิทธิ์ ใช้ปักฝาหม้อยาเพื่อป้องกันผู้อื่นเปิด หากปักอยู่ตามสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
เช่น บ้านเรือน แพ ฯลฯ ก็หมายถึงห้ามละเมิดสิทธิ์ ข.สิ่งใดที่ประสงค์จะแจ้งขายก็ใช้เฉลวปักหรือแขวน
ไว้เช่นกัน ค.เครื่องป้องกันรังควานหรือเครื่องอาถรรพ์”
พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมให้ความหมายเฉลว ว่า เครื่องหมายอย่างหนึ่ง ทาด้วยตอก นามา
หักขัดเป็นมุมตั้งแต่ 5 มุมขึ้นไป มีที่ใช้หลายอย่าง แล้วแต่ลักษณะและประโยชน์ใช้สอย
1.1. ลักษณะที่เรียกว่า เฉลว
เฉลวขนาดเล็ก หักขัดเป็น 5 มุม ใช้สาหรับปักบนใบตองหรือผ้าขาวบางที่มัดปิดปาก
หม้อยาต้มของแพทย์แผนไทย

ภาพที่ 1 เฉลว 5 มุม (ที่มา: https://bit.ly/2LcPemz)

เฉลวขนาดใหญ่ ใช้ปักบนพื้นดินเป็นเครื่องหมายบอกเขตห้ามล่วงล้าละเมิดสิทธิ์
เหมือนรั้ว หรือใช้เป็นเครื่องหมายบอกขายที่ผืนนั้น เช่นเดียวกับที่ใช้ปักบนสิ่งของอื่นๆ เช่น เรือ แพ
บ้าน เป็นต้น เพื่อบอกความประสงค์ให้รู้ว่าต้องการขายสิ่งนั้นๆ

ภาพที่ 2 เฉลว 8 มุม (ที่มา: https://bit.ly/2LcPemz)
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1.2. การใช้เฉลวเป็นสัญลักษณ์
1) ใช้แสดงบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นร้านขายของ
2) ใช้แสดงบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษี
3) ใช้บอกอาณาเขตการจับจองที่นาโดยการปักเฉลวไว้ที่สี่มุมของที่ที่ตนเป็นเจ้าของ
4) ปักไว้ที่ที่แสดงว่าเป็นบริเวณที่หวงห้ามต่างๆ หรือบอกเตือนให้ระวังอันตราย
5) ใช้ในการแพทย์แผนโบราณ ว่ากันว่าหม้อที่บรรจุยาถ้าไม่ลงคาถามีเฉลวปักกันไว้
เมื่อผ่านบ้านหมออื่นหรือคนหรือสิ่งใดที่ถือ อาจทาให้เครื่องยาที่มีอยู่ในนั้นเสื่อมคุณภาพหายความ
ศักดิ์สิทธิ์ หรือกันไม่ให้ใครเติมอะไรลงไปหรือกันอะไรที่จะไปทาลายยาให้เสียไป
2 รูปแบบและความเชื่อของเฉลว
2.1 ลักษณะรูปแบบและความเชื่อของเฉลวในภาคเหนือ
เฉลวในภาคเหนือนั้นเรียกว่า ต่าแหลว หรือ ตาเหลว สาหรับคาว่า ต่าแหลว หรือ ตา
เหลวในชาวล้านนามีต่าแหลวประเภทหนึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีเจ็ดชั้นสานต่อโดยสานต่อไปเรื่อยๆ
และสามารถต่อชั้นขึ้นไปได้อีกซึ่งนิยม 7 ชั้น ในเรื่องของความเชื่อนั้นต่าแหลวในภาคเหนือจะนามาใช้
ในพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับข้าว และใช้ในการนามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อไล่สิ่งชั่วร้าย โดยมักจะนามาปักไว้
กลางทุ่งนาหรือตามฝาบ้าน

ภาพที่ 3 เฉลว ภาคเหนือ (ที่มา: https://bit.ly/2L94pNC)

2.2 ลักษณะรูปแบบและความเชื่อของเฉลวในภาคอีสาน
เฉลวในภาคอีสานนั้นนอกจากจะมีความเชื่อเช่นเดียวกับภาคกลาง และภาคเหนือใน
การนามาประกอบพิธีในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับข้าวแล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องของการเกิด โดยจะมีการ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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นาเฉลวมาใช้ในการอยู่ไฟซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันคือป้องกันสิ่งชั่วร้าย หรือการถูกทาร้ายด้วย
คาถาอาคมนอกจากนั้นยังมีการใช้เป็นเครื่องหมายในการขอบเขตแดนจากเจ้าที่โดยใช้แขวนเสาบ้าน

ภาพที่ 4 เฉลว ภาคอีสาน (ที่มา: https://bit.ly/2NKubt2)

2.3 ลักษณะรูปแบบและความเชื่อของเฉลวในภาคกลาง
ในอดีตภาคกลางใช้เฉลวเป็นเครื่องบอกด่านเก็บภาษีอากรทางน้าหรือที่เรียกว่าการ
เก็บจังกอบ ถ้าเห็นสัญลักษณ์เฉลวอยู่ที่ท่าแสดงว่าท่าเป็นด่านจังกอบ แต่ถ้าหากเป็นความเชื่อ เฉลว
จะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ บ่งบอกถึงเขตห่วงห้ามเขตป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดี ชาวบ้านจะนาเฉลวมา
ประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่ออาทิ การสู่ขวัญข้าว สืบชะตา ทาบุญบ้าน ทาบุญเมือง มัดติดหน้า
บ้าน ปักบนหม้อยา ปักไว้ในที่ไม่ให้ผีผ่าน และที่สาคัญในการประกอบการปลุกเสกที่เป็นพุทธคุณ หรือ
พุทธาภิเษกก็จะมีเฉลวมัดติดกับ 4 ทิศ
นอกจากนั้นเฉลวถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะหม้อต้มยาหลังจาก
ปรุงยาเสร็จจะมีการปักเฉลวเล็กไว้บนหม้อต้มยามีนัยว่าเพื่อนบอกหม้อนี้คือยาต้มที่ปรุงเสร็จแล้วไม่ใช่
น้าต้มหรือ แกงต้ม แต่ทางความเชื่อแล้วหม้อยา มีครูอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เพื่อรักษา กล่าวว่า
อย่าให้ผีข้าม หม้อยาเพราะจะทาให้ ยาต้มเสื่อมคุณประโยชน์ดังนั้นเฉลวเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์
ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทาลายคุณของยา
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ภาพที่ 5 เฉลว ภาคกลาง (ที่มา: https://bit.ly/2Ldl42x)

2.4 ลักษณะรูปแบบและความเชื่อของเฉลวในภาคใต้
ในภาคใต้นั้นมีเครื่องหมายที่สื่อถึงการบอกเจตนาให้ผอู้ ื่นทราบ ซึ่งเฉลวในภาคใต้นนั้
คือ เครื่องหมายที่สื่อถึงการขอ การห้าม และขัดใจ โดยเครื่องหมายห้ามนั้นคนใต้เรียกว่า “ปักกา”
นิยมใช้ทั้งทางมะพร้าว ใบระกา หรือสาคู และไม้ไผ่สานนาไปปักในบริเวณที่ เป็นเขตหวงห้าม เช่น
หนองน้า หรือในสวน ลักษณะรูปแบบเครื่องหมายขัดใจนั้นมีการใช้ไม้ไผ่สานตาห่างปักให้สูงเพื่อให้ได้
ชัดเจน ใช้เน้นว่าเป็นพื้นที่ เส้น เขต แดน หรือการย้าว่าห้ามโดยไม่มีข้อยกเว้นเด็ดขาด

ภาพที่ 6 เฉลว ภาคใต้ (ที่มา: https://bit.ly/2Ldl42x)
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3 ขั้นตอนการสานลายเฉลว

ภาพที่ 7 ภาพแสดงขั้นตอนการทาเฉลว (ที่มา: เบญจา ลิขติ ยิ่งวรา, 2555)

ภาพที่ 8 ภาพแสดงการร่างภาพด้วยมือ (Free Hand Sketch) (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)
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4. เครื่องมือ/อุปกรณ์
กระบวนการออกแบบที่นั่ ง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเฉลว โดยเริ่มจากการคิด
วิเคราะห์ผ่านการร่างแบบ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนารูปแบบ เป็นกระบวนการ
สร้างแบบวาดเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้การตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้มีความเรียบง่าย และใช้
ระบบการเชื่อมต่อแบบโมดูล่า (Modular) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่าง
อิสระ
ผลงานสร้างสรรค์
1. การวิเคราะห์เฉลวเพื่อประยุกต์สู่งานออกแบบ
ผู้สร้างสรรค์ได้นารูปแบบลวดลายที่เกิดจากการสานเฉลว มาทาการลดทอนรายละเอียดอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ได้รูปร่าง รูปทรง ขนาด ระยะ สัดส่วน ที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ เพื่อ
สร้างสรรค์ที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 9 ภาพกระบวนการวิเคราะห์ลวดลายเฉลว (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)
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2. แนวคิดการใช้ระบบการเชื่อมต่อแบบ โมดูลล่า (Modular)
ลายเฉลวมีลักษณะสานต่อไปเรื่อยๆ เกิดเป็นลวดลายที่ซ้ากัน ผู้สร้างสรรค์ได้นาแนวคิดการ
ออกแบบให้ ผลิ ตภั ณฑ์ เป็ นชิ้ นส่ วนประกอบมาตรฐาน (Modular design) ม้ านั่ ง 1 ชุ ด สามารถ
ประกอบได้ทั้งทางด้านข้าง ด้านซ้ายและด้านขวา โดยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ จัดวาง แบ่งกลุ่ม และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์

ภาพที่ 10 ภาพแนวคิดการใช้ระบบเชื่อมต่อแบบโมดูล่า (Modular) (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

3. แนวคิดการกาหนดพื้นที่
เฉลวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการรับรู้เรื่องอาณาเขตของสถานที่ ผู้สร้างสรรค์ได้นา
แนวคิดดังกล่าวมาออกแบบที่นั่ง ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นจุดพัก จุดนัดพบ (Landmark) ของบริเวณ
โถงภายในอาคารหรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป เพื่อสร้างความเป็นลักษณะเฉพาะให้กับพื้นที่สาหรับตัว
ชิ้นงานรูปแบบของที่นั่งถูกออกแบบให้มีแผงคลุมเหนือศีรษะที่มีความสูง - ต่า ไม่เท่ากันเพื่อเพิ่มมิติ
ของพื้นที่ และเพื่อสร้างลวดลายตกกระทบที่พื้น ที่เกิดจากแสงเงาในเวลาที่แตกต่างกันโดยแผงกันแดด
นี้สามารถยกถอดออกจากตัวที่นั่งได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
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ภาพที่ 11 ภาพแนวคิดการกาหนดพื้นที่ (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

ภาพที่ 12 ภาพแสดงเงาตกกระทบ ลวดลายของเฉลว (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)
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4. แนวคิดเรื่องขนาดและสัดส่วนของที่นั่ง
การออกแบบที่นั่งได้คานึงถึงระยะ สัดส่วน ของชิ้นงาน เพื่อให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานของมนุษย์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนร่างกายประชากรไทยเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2552)

ภาพที่ 13 ภาพแสดงขนาดและสัดส่วนของที่นั่ง (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

5. แนวคิดเรื่องการใช้วัสดุ
การเลื อกใช้วัสดุ ธรรมชาติ โครงสร้างที่ทาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สั ก เนื่องจากเป็นวัสดุ
ท้องถิ่นที่หาง่ายและใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือเป็นวัสดุตกแต่ง สีสัน ผิวสัมผัสที่
ดูสบาย และเสริมสร้างบรรยากาศของพื้นที่ให้ดูอบอุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ตัวชิ้นงาน สามารถปรับใช้กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป หรือ แผ่นพลาส - วูด ทาสี
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงการใช้วัสดุและการถอดประกอบ (ที่มาภาพ: จากการวิเคราะห์)

สรุปผลการสร้างสรรค์
จากแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เฉลว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย พัฒนาสู่การ
ออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
แนวคิดเชิงรูปธรรม จากลักษณะเด่นของการสานเฉลวที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อของลวดลาย
แบบโมดูล่า (Modular) นามาประยุกต์สู่การออกแบบรูปทรงของที่นั่ง ให้ผู้ใช้งานสามารถ จัดวาง
แบ่งกลุ่ม และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการใช้งานของพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและ
อิสระ
แนวคิดเชิงนามธรรม สัญลักษณ์ของเฉลว ที่แสดงถึงการกาหนดขอบเขตการครอบครองพื้นที่
(Boundary) นามาประยุกต์การออกแบบแผงคลุมเหนือศีรษะที่มีความสูง - ต่า ต่างกัน เพื่อเกิดมิติการ
กาหนดขอบเขตของการใช้พื้นที่และสร้างลวดลายจากแสงเงาที่ตกกระทบลงบนพื้น ในแต่ละช่วงเวลาที่
เปลี่ยนไปในแต่ละวัน
องค์ประกอบของที่นั่ง 1 ชุดที่มาจากระบบการสานและสัญลักษณ์การครอบครองพื้นที่ถูก
ออกแบบให้มีวัสดุที่สะท้อนถึงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัย
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The Relationship between Physical Health, Mental Health
and Social Relationship with Resilience among Elderly Residents
in Elderly Nursing Home of the Southern Area
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความแข็งแกร่งในชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม กับความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือสถานสงเคราะห์คนชราใน
พื้นที่ภาคใต้ การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของสถานสงเคราะห์
คนชรา ผู้ให้ข้อมูล คือผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้จานวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิ ติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I
AM (ฉันเป็นคนที่...) ด้าน I HAVE (ฉันมี...) และภาพรวมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 67.70, 57.1.0 และ
68.40 ตามลาดับ ยกเว้นด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.70 ผลการ
วิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ด้ วยสถิ ติ สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น พบว่ า สุ ขภาพกายและ
ความสั มพั นธ์ทางสั งคมมี ความสั มพั นธ์ทางบวกกั บความแข็ งแกร่งในชีวิตของผู้ สู งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = 0.14 และ 0.22 ตามลาดับ ขณะที่
สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่งในชีวิตในภาพรวมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = -0.45 ดังนั้นการพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิตของ
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ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ควรเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม
ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากความแข็งแกร่ง คือความสามารถของบุคคลที่จะยืนหยัดและนาพาชีวิตให้ผ่าน
พ้นภาวะวิกฤติไปได้ เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจ จะพบว่า ผู้สูงอายุที่มี
ความแข็งแกร่งในชีวิตจะดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองกระทาสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ จะทา
ให้เกิดความสุขทางจิตใจ และพึงพอใจในชีวิต
คาสาคัญ: ความแข็งแกร่งในชีวิต, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, ความสัมพันธ์ทางสังคม
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to explore the elderlies’ resilience
level and to study the relationship between physical health, mental health and social
relationship with resilience among elderly residents in elderly nursing home of the
southern area. Samples were elderly residents in nursing home of the southern area. The
purposive sampling based on geographic location of elderly nursing home in southern
area was used for sample selection. The key informants were 161 elderly residents in
elderly nursing home of the southern area. The research instrument was constructed
interview. The data analysis were descriptive statistics including frequency, percentage,
mean and standard deviation and inferential statistics were Pearson product moment
correlation coefficient. The results revealed that the resilience of I AM (Inner strength), I
HAVE (Perceive social support) and total resilience among elderly residents of elderly
nursing home in the southern area had high level of 67.70%, 57.10% and 68.40%,
respectively. While resilience of I CAN (Problem solving and interpersonal skills) among
elderly residents in elderly nursing home of southern area had moderate level of 54.70%.
The relationship analysis with Pearson product moment correlation coefficient have
shown that the physical health and social relationship were positively significant
associated with elderly resilience in elderly nursing home in southern area at p-value .05
with r = 0.14 and 0.22, respectively while mental health was negatively significant
associated with elderly resilience. Thus, resilience-enhancing program for elderly residents
in elderly nursing home should develop physical health, mental health and social
[1454]
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relationship among those elderly. Resilience is defined as the ability of person to adapt
well in the face of adversity, trauma, tragedy, threat, or significant sources of stress or to
bounce back from difficult experiences.
Keywords: Resilience, Physical Health, Mental Health, Social Relationship,
Elderly Residents of Elderly Nursing Home
บทนา
ชีวิตของคนแต่ละขั้นตอนต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้สาเร็จ เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ของชีวิต ซึ่งถือเป็นพันธกิจ (Tasks) ของบุคคลที่ต้องเผชิญในช่วงระยะพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่เกิดจน
เป็นผู้สูงอายุประกอบด้วย 8 ขั้นตอนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของแอริคสัน สาหรับขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ ขั้นตอนที่ 8 ที่เรียกความรู้มั่นคงทางใจแย้งกับความสิ้นหวัง (Integrity VS
Despair) แอริคสันอธิบายว่า เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ผู้สูงอายุจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กลุ่มแรกจะมี
ความรู้สึกว่าตนได้กระทากิจต่างๆ ที่ควรกระทาเสร็จสิ้นตามหน้าที่ของตนแล้ว เช่น ได้ให้การอบรม
เลี้ยงดูผู้เยาว์ ได้แบ่งปันความรู้ความคิดแก่ผู้ควรได้รับ ได้พบและยอมรับทั้งความสาเร็จและความ
ล้มเหลวของชีวิตตนเอง มองย้อนไปดูชีวิตด้วยความไม่ยึดมั่น ทั้งความหวังและผิดหวัง (ปล่อยวาง) ทา
ใจยอมรั บชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างที่เป็น และมีความพออกพอใจในชีวิตของตน แต่ส าหรับ
ผู้สูงอายุบางกลุ่มจะมีความรู้สึกเมื่อย้อนนึกถึงอดีตอาจรู้สึกอาลัยอาวรณ์หรือยอมรับอดีตไม่ได้ (ปล่อย
วางไม่ได้ทั้งความสาเร็จและความล้มเหลว) หรือกลัวความตายที่กาลังคืบคลานมา หรืออาจคิดว่าเวลา
ไม่เพียงพอที่จะทาอะไรใหม่ๆ หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีต แอริคสันอธิบายว่า ถ้ าผู้สูงอายุคนใด
รู้สึกเช่นนี้มากๆ จะเกิดอาการเศร้าสร้อยสิ้นหวังและหลีกหนีชีวิต (บางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตาย) (ศรี
เรือน แก้วกังวาล, 2545)
ซึ่งระยะของพัฒนาการตามช่วงวัยของแนวคิดทฤษฎีของแอริคสัน จะมีความสอดคล้องกับ
ลั กษณะของบุ คคลที่เรี ยกว่า “ความแข็งแกร่ งในชีวิต” หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Resilience”
ส าหรั บความหมายของความแข็ งแกร่ งในชีวิตของผู้ สู งอายุ Center for Policy on Ageing (CPA,
2014) อธิบายไว้ว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ หมายถึงผู้สูงอายุมีความสามารถที่ยืนหยัด
(Stand up) กับสถานการณ์อันเลวร้าย (Adversity) และสามารถฟื้นตัว (Bounce back) หรือฟื้นกลับ
(return) มาสู่สภาวะที่ปกติหลังจากเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งใน
ชีวิตอยู่ระดับสูงก็คือผู้สูงอายุที่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่เป็นผู้สูงอายุที่
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มีความสามารถหรือลักษณะในการปรับตัว จัดการกับความเครียด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แม้ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย กรอทเบอร์กได้นาเสนอโครงสร้างหรือองค์ประกอบของความแข็งแกร่งใน
ชีวิต (Resilience factors) ว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก คือ “I have (ฉันมี....)” “I am (ฉันเป็นคนที่....)”
และ “I can (ฉันสามารถที่จะ....)” ที่แต่ละบุคคลจะดึงมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต
และใช้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย เพื่อจัดการกับปัญหา ลดความรุนแรง และเกิดการเรียนรู้จาก
กระบวนการที่ผู้สูงอายุผ่านพ้นจากสถานการณ์นั้น (Grotberg, 1995; 1997; 1998 อ้างถึงในพัชรินทร์
นินทจันทร์, 2558)
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ใน
ระดับสูง ทาให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถจัดการสภาวะยากลาบากในชีวิตได้อย่างดี จะมีความเกี่ยวข้องกับ
ระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพความเป็นอยู่ที่ดี (Gallacher et al., 2012; de Paula Couto
et al., 2011; Gooding et al., 2012; Wells, 2010) มี ก ารศึ ก ษาจ านวนมากที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุกับการที่ผู้สูงอายุมีแรงสนับสนุนทางสังคม มี
เครือข่ายทางสังคม และมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่อาศัย ยิ่งผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สั งคมภายนอก ความแข็ งแกร่ งในชี วิ ตของผู้ สู งอายุ จะยิ่ งได้ รั บการพั ฒนา (Hardy et al, 2004;
Netuveli et al., 2008; Hildon et al., 2010; Bennett, 2010; Kinsel, 2005; Pentz, 2005; Dorfman
et al., 2009; Moyle et al., 2010; Wells, 2010) จากเหตุผลดังกล่ าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
ระดับความแข็งแกร่งในชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทาง
สังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกศึกษากับผู้สู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องจากการศึกษาสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุที่ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราก็เพราะไม่มีผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน ขณะที่สภาพความเป็นอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราจะเน้นการดูแลผู้สูงอายุทางด้านกายภาพเป็นสาคัญ มีสถานสงเคราะห์คนชราเพียง
ไม่กี่แห่งที่พยายามพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ หรือให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีชีวิตอิสระเท่าที่จะ
ทาได้ สถานสงเคราะห์จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุได้
อย่างเพียงพอ และทาให้ผู้สูงอายุขาดความเป็นตัวของตัวเอง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สถานสงเคราะห์ นอกจากนี้ชีวิตในสถานสงเคราะห์ก็ทาให้ผู้สูงอายุเฉื่อยชายอมจานน และทาตาม
กฎเกณฑ์ของสถานสงเคราะห์โดยดุษฎี ทาให้ผู้สูงอายุปลีกตัวออกไปไม่ยอมร่วมกิจกรรมของสถาน
สงเคราะห์ ทั้งยังทิ้งทักษะที่ตนเองมีอยู่ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย จนกระทั่งเหี่ยวเฉาลงไปในทีส่ ดุ
เรียกได้ว่าสภาพทางร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ เพราะไม่ได้ทาสิ่งต่าง ๆ ด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

ตนเอง หรือแม้การตัดสินใจที่ง่ายที่สุดก็ไม่ได้ทา ทั้งนี้ผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
ของสถานสงเคราะห์เลย เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ (จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น และคณะ, 2543) ขณะที่
การศึกษาของ ธนัญพร พรมจันทร์ และศิริลักษณ์ ศุภปีติพร (2557) ได้ทาการศึกษาภาวะซึมเศร้า
ความว้าเหว่ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะคนชราบ้านบางแค
และที่พักผู้สูงอายุของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ มีความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 57.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าคือ 14.40 ± 6.87
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 25.8 รองลงมาคือระดับปานกลาง
ร้อยละ 24.4 และระดับรุนแรง ร้อยละ 7.1 ส่วนด้านภาวะสุขภาพจิต พบว่า ร้อยละ 35.9 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความว้าเหว่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 48.5 มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เพศหญิง สถานภาพก่อนเข้าพักในสถานสงเคราะห์
คนชรา คือ ไม่ได้อยู่ร่วมกับคู่สมรส ไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีบุตร ไม่มีรายได้ในปัจจุบัน แหล่งที่มาของ
รายได้ไม่มั่นคง รายได้ไม่พอเพียงและมีหนี้สิน พักอยู่รวมกับสมาชิกท่านอื่น ตัดสินใจเข้าพักอาศัยด้วย
ตนเอง ไม่พึงพอใจในความสามารถในการดูแลตนเอง ไม่มีญาติมาเยี่ยม ความสัมพันธ์กับสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ดี มีความสัมพันธ์กับสมาชิกท่านอื่นในสถานที่พักไม่ดี ความสัมพันธ์กับผู้ดูแลประจาไม่ดี
ไม่พึงพอใจต่อที่พักอาศัย ไม่พึงพอใจต่อบริการด้านอาหาร ไม่พึงพอใจต่อบริการของเจ้าหน้าที่, ไม่พึง
พอใจต่อการให้คาปรึกษาและความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวะบาบัด ด้าน
นั นทนาการและด้ านสุ ขภาพน้ อยครั้ ง เมื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะซึ มเศร้ าพบว่ ามี
ความสัมพันธ์กับภาวะว้าเหว่ที่สูง และการเห็นคุณค่าในตนเองต่า ผลการศึกษาปัจจัยทานายภาวะ
ซึมเศร้าด้วยการถดถอยลอจิสติก พบว่าปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การไม่ได้รับการศึกษา, ปัจจัยด้านจิต
สังคม ได้แก่ การไม่มีญาติมาเยี่ยม
ขณะที่มีผลการศึกษาที่ผ่านมาไม่นานนี้ที่นาเสนอผลการศึกษาแตกต่างจากงานวิจัยหลาย ๆ
เรื่องที่ผ่านมา ที่นาเสนอผลการศึกษาในด้านบวกของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ดังตัวอย่าง
การศึกษาของ สุ จิ ตรา สมพงษ์ และนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาความสุขของผู้ สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความสุขของผู้สูงอายุใน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นผู้ที่มีบุตร 1 คน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ทุกครั้ งมีความสุ ขมากที่สุ ด ผลการวิจั ยแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันบริบทของผู้ สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราเปลี่ยนไป สมัยก่อนอาจเป็นผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีภาวะซึมเศร้า คิดถึงลูกหลาน
ช่วยเหลือตัวเองลาบาก แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นผู้ที่สมัครใจมาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อีกทั้งการเข้าอยู่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

ในสถานสงเคราะห์คนชรา ตลอดจนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐมมีมุมมองต่อ
ความสุขว่า เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได้ ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพร่างกาย การมีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การ
แบ่งปันทุกข์และสุข ได้เห็นความสาเร็จของลูกหลาน และการได้ร่วมกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ ดังนัน้
ทางสถานสงเคราะห์ ควรมี การสนั บสนุ นด้ านอาชี พเสริ ม เนื่ องจากผู้ สู งอายุ เป็ นผู้ ที่ สร้ างสม
ประสบการณ์ความสามารถของตนเอง เพื่อการส่งเสริมในการทางานสร้างรายได้อย่างจริงจัง และอีก
ประการหนึ่งคือการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกจาเจ เห็นสิ่งแปลกใหม่ทาให้เกิด
ความสดชื่น กระตือรือร้นในชีวิตเกิดความสุขมากขึ้น ถึงแม้จะผลการศึกษาจะเป็นภาพบวก แต่ก็ยัง
พบว่าผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะในเชิงต้องสร้างการเห็นคุณค่า ความสุขในผู้สูงอายุ เพื่อนาไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไปของผู้สูงอายุ สาหรับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับความแข็งแกร่งในชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้ ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนามาใช้ในการพัฒนาความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้ต่อไป เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรามีความสามารถจัดการกับความเครียด มีความพึงพอใจในชีวิต และสามารถยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย หรือกล้าเผชิญกับความตายได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
ต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความแข็งแกร่งในชีวิต หมายถึง การประเมินตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ของพื้นที่ภาคใต้ ในความสามารถของผู้สูงอายที่จะยืนหยัดและนาพาชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติไปได้
และเมื่อผู้สูงอายุเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจ ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตจะ
สามารถจัดการกับสภาวการณ์นั้นๆ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความแข็งแกร่งในชีวิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
กรอบโครงสร้างแนวคาถามจากการศึกษาของ Maneerat และคณะ (2011) มาเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้
โดยประเมินใน 3 องค์ประกอบ คือ
I AM (ฉันเป็นคนที่...) หมายถึง ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้
รับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพกายที่ดี มีความมั่นคงของจิตใจหรืออารมณ์มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
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ตนเอง มีการให้ความหมายของชีวิต มีอารมณ์ขัน มีความคิดเชิงบวก ใส่ใจผู้อื่น มีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในชีวิตประจาวัน และมีความพึงพอใจในชีวิต
I HAVE (ฉันมี...) หมายถึง ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้รับรู้
ว่ามีบุคคลอย่างน้อย 1 คน หรือมากกว่า จากครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มสังคมอื่นๆ ที่สามารถเชื่อใจได้
รับรู้ว่ามีการสนับสนุนทางสังคมและแรงสนับสนุนทางด้านจิตใจ และมีเวลาฝึกด้านจิตใจและศาสนา
I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) หมายถึง ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่
ภาคใต้ มี ความสามารถในการรั กษาสั มพั นธภาพที่ ดี กั บบุ คคล มี ทั กษะในการแก้ ไขปั ญหาที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาทางจิตวิญญาณ และความสามารถในการแสวงหา
ความช่วยเหลือ
สุขภาพกาย หมายถึง ผู้สูงอายในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้ ประเมินสุขภาพ
ของตนเองโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะสุขภาพตนเองในอดีต ภาวะสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน
และภาวะสุขภาพของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น ประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ ของลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ (2558)
สุขภาพจิต หมายถึง ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้ ประเมินความรู้สึก
ของตนเองในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาวะจิตใจของตนเอง ได้แก่ ความหม่นหมองหดหู่
เศร้าร่วมกับรู้สึกท้อแท้หมดหวังมองโลกในแง่ร้าย มีความรู้สึกผิด ไร้ค่า และตาหนิตนเอง โดยใช้แบบ
สั มภาษณ์ ความซึ มเศร้ าในผู้ สู งอายุ ของไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS) ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ความสั มพั นธ์ ทางสั งคม หมายถึ ง ความรู้ สึ กและความคิ ดเห็ นของผู้ สู งอายุ ในสถาน
สงเคราะห์ คนชราของพื้ นที่ ภาคใต้เกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์ ของผู้ สู งอายุกั บครอบครัว เพื่ อน และ
เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และการรับรู้ถึงแหล่งสนับสนุนด้านจิตใจของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม กับความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้
ประชากร สาหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ 5 แห่ง คือ
1) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง - พนังตัก จังหวัดชุมพร
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

2) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง
3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง สาหรับการศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัย
ที่ทานายความแข็งแกร่ งในชีวิตของผู้ สู งอายุ ในสถานสงเคราะห์ คนชราในพื้นที่ภาคใต้ เลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposing Sampling) ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เพราะบุคคลที่มี
อายุ 60 ปี เท่ากัน อาจมีลักษณะหรือเงื่อนไขในด้านต่างๆ ทั้ง ทางกายภาพ จิตใจ สุขภาพ หรือบทบาท
หน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ และภูมิภาค
ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งบ่งบอกสภาพภูมิหลังทางสังคม
ประวัติศาสตร์ และความเชื่อได้ รายละเอียด ดังนี้
- สถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
- สถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- สถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 1 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านอู่ทอง-พนังตัก จังหวัดชุมพร
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูล
1. ผู้สูงอายุไม่มีปัญหาทางสมองหรือความจาเสื่อม
2. ผู้สูงอายุที่สื่อสารกับผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ ไม่เป็นใบ้หรือหูหนวก
3. ให้ความร่วมมือในการวิจัย
จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานสงเคราะห์ คือ
- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 71 คน
- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 30 คน
- สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก จังหวัดชุมพร จานวน 60 คน

เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดภูมิลาเนาเดิม
อาชีพในอดีต สถานภาพสมรสปัจจุบัน ศาสนา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งของรายได้ในปัจจุบัน ความ
เพียงพอของรายได้ จานวนบุตร โรคประจาตัว การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา บุตรหลานหรือญาติที่ให้การ
ดูแลในปัจจุบัน ระยะเวลาของการมาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และความถี่ของญาติมาเยี่ยม
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความแข็งแกร่งในชีวิต เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเกี่ยวกับความสามารถของผู้สูงอายุที่จะยืนหยัดและนาพาชีวิตให้
ผ่านพ้นปัญหาไปได้ และเมื่อผู้สูงอายุต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจโดยประเมินใน
3 องค์ประกอบ คือ I AM (ฉันเป็นคนที่...) คือ ความเชื่อภายในตัวบุคคลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งภายใน
ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สามารถเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ยากลาบาก ได้แก่ ความ
เชื่อมั่น และการเห็ นคุณค่าในตนเอง ข้อคาถาม I AM ได้แก่ข้อ 1 - 12 I HAVE (ฉันมี...) เป็นแรง
สนับสนุนหรือแหล่งสนับสนุนภายนอกที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งในผู้สูงอายุ ข้อคาถาม I HAVE ได้แก่
ข้ อ 13 - 16 และ I CAN (ฉั นสามารถที่ จะ...) เป็ นปั จจั ยด้ านทั กษะในการจั ดการกั บปั ญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ ข้อ 17 - 20 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความแข็งแกร่งในชีวิตที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยใช้กรอบโครงสร้างแนวคาถามจากการศึกษาของ Maneerat และคณะ (2011) มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่
ภาคใต้ จานวน 20 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน
เฉยๆ ให้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์สุขภาพกาย ผู้วิจัยนาแบบประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ของลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ (2558) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
การรั บรู้ ภาวะสุ ขภาพในอดี ต การรั บรู้ ภาวะสุ ขภาพในปั จจุ บั น และการรั บรู้ ภาวะสุ ขภาพเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้อื่น จานวน 3 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ เกณฑ์การให้
คะแนน 3 หมายถึง สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี/ดีกว่าผู้อื่น 2 หมายถึง สุขภาพโดยรวม
ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง/เท่ากันกับผู้อื่น และ 1 หมายถึง สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับไม่ดี/ไม่ดีเท่ากับผู้อื่น
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์สุขภาพจิต ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความซึมเศร้าในผู้สูงอายุของไทย
(Thai Geriatric Depression Scale: TGDS) ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข จะประเมิน
ความรู้สึกของผู้สูงอายุในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะคาตอบเป็น 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ
ไม่ใช่ เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อ 1,5,7,9,15,19,21,27,29,30 ถ้าตอบว่า “ไม่ใช่” ได้ 1 คะแนน
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

สาหรับข้อ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 ถ้าตอบว่า “ใช่”
ได้ 1 คะแนน
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประเมิน
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุกับครอบครัว เพื่อนและบุคลากรในสถานสงเคราะห์คนชรา แหล่ง
สนับสนุนด้านจิตใจของผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ลักษณะคาตอบเป็น
2 ตัวเลือก คือ ดี/มี/เข้าร่วม และ ไม่ดี/ไม่มี/ไม่เข้าร่วม และรายละเอียดของกิจกรรมทางสังคมที่เข้า
ร่วมและความถี่ เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบ ดี/มี/เข้าร่วม ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ ไม่ดี/ไม่มี/ไม่
เข้าร่วม ให้ 0 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจความตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ความเชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในชีวิตและวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่
โดยผู้วิจัย และนามาคานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) เกณฑ์
คุณภาพเครื่องมือ ค่า CVI คือ 0.80 ขึ้นไป รายละเอียดคือแบบสอบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ค่า CVI =
0.95 แบบสัมภาษณ์ความแข็งแกร่งในชีวิต ค่า CVI = 0.90 แบบสัมภาษณ์สุขภาพกาย ค่า CVI =1 และ
แบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ทางสังคม ค่า CVI = 1
การตรวจความเที่ยง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับ
ผู้ สู งอายุ ในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้ านศรี ตรั ง จ านวน 30 คน และค านวณค่ าความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสัมภาษณ์โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
รายละเอียดคือ แบบสัมภาษณ์ความแข็งแกร่งในชีวิต = 0.86 แบบสัมภาษณ์สุขภาพกาย = 0.70 แบบ
สัมภาษณ์สุขภาพจิต = 0.70 และแบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ทางสังคม = 0.71
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่ และอธิบายลักษณะพื้นฐาน
ทั่วไปของประชากร โดยใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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2. สถิติอนุมาน (Inference statistics) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ กับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson product moment
correlation coefficient) ผู้วิจัยทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) เพื่อหาลักษณะการ
แจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality) ของข้อมูลด้วย Probability Plot พบว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่รอบๆ เส้นตรง ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Hair et al., 2010)
ผลการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 56.50 อายุเฉลี่ย 74.69 ปี อายุต่าสุด 60 ปี และ
อายุสูงสุด 90 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 59.00 รองลงมาคือไม่ได้เรียน
หนังสือร้อยละ 25.50 อาชีพในอดีตส่วนใหญ่คือรับจ้าง/พนักงานบริษัทร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ
ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 19.30 และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 11.80 ส่วนสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคือหม้ายร้อยละ 61.5 รองลงมาคือโสดร้อยละ 31.10 ศาสนาที่นับ
ถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธร้อยละ 95.70 รองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ 3.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1,023.53 บาท รายได้ต่าสุด 700 บาท รายได้สูงสุด 3,000 บาท ความเพียงพอของรายได้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ระบุว่า รายได้ไม่เพียงพอร้อยละ 95.70 รองลงมารายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บร้อยละ 3.10
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวร้อยละ 52.80 โรคประจาส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิตสูงร้อย
ละ 19.80 รองลงมาคือโรคเบาหวานร้อยละ 7.50 และโรคอัมพฤกษ์ร้อยละ 7.43 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 95.70 ไม่ดื่มสุราร้อยละ 98.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลให้การดูแลถึงร้อยละ 82.60
รองลงมาบุคคลที่ดูแลคือลูกร้อยละ 13.00 ความถี่ของญาติที่มาเยี่ยมส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมถึง
ร้อยละ 81.40 รองลงมามีบุคคลมาเยี่ยม 2 - 3 ปีต่อครั้งร้อยละ 9.90 และระยะเวลาที่มาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราคือ 4.59 ปี ระยะเวลาต่าสุด 1 ปี และระยะเวลาสูงสุดคือ 20 ปี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน
(n = 161)

ร้อยละ

41
91
Min = 60

25.50
56.50
Max = 95

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)

X = 74.69 S.D. = 7.13

ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ไม่ระบุระดับการศึกษา
อาชีพในอดีต
ไม่ประกอบอาชีพ
พ่อบ้านแม่บ้าน
รับราชการ
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
เกษตรกรรม
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
ประมง
ไม่ระบุอาชีพ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสอยูด่ ้วยกันในสถานสงเคราะห์
สมรสไม่ได้อยู่ด้วยกันในสถานสงเคราะห์
หม้าย
หย่า
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
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41
95
14
4
1
1
5

25.50
59.00
8.70
2.50
0.60
0.60
3.10

31
11
7
62
19
21
2
3
4

19.30
6.80
4.30
38.50
11.80
13.00
1.80
1.90
2.50

50
3
8
99
1

31.10
1.90
5.00
61.50
0.60

154
5

95.70
3.10
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
จานวน
ร้อยละ
(n = 161)
คริสต์
1
0.60
ไม่ระบุศาสนา
1
0.60
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) X = 1,023.53 S.D. = 747.94 Min = 700 Max = 3,000
ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
154
95.70
เพียงพอไม่เหลือเก็บ
5
3.10
เพียงพอเหลือเก็บ
1
0.60
ไม่ระบุ
1
0.60
การมีโรคประจาตัว
ไม่มี
76
47.20
มี
85
52.80
โรคประจาตัว (n = 85)
ความดันโลหิตสูง
32
19.80
เบาหวาน
12
7.50
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
7
4.30
โรคหัวใจ
3
1.90
กระดูกพรุน
1
0.60
ไขมันในเลือด/เกาท์
1
0.60
ต้อหิน/ต้อเนื้อ
4
2.50
กระดูกทับเส้น
1
0.60
อัมพฤกษ์
7
4.30
ข้อเข่าเสื่อม
2
1.20
โรคปอด
2
1.20
โรคจิต/ประสาท
4
4.50
เส้นเลือดตีบ
3
1.80
ไซนัส
1
0.60
หอบหืด
1
0.60
มะเร็งเต้านม
1
0.60
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
154
95.70
สูบ
5
3.10
ข้อมูลส่วนบุคคล
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน
(n = 161)

การดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
159
ดื่ม
2
บุคคลที่ให้การดูแลในปัจจุบนั
ไม่มี
133
ลูก
21
หลาน
1
พี่น้อง
3
ไม่ระบุ
3
ความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ
1 เดือน
14
2 - 3 ปี
16
ไม่เคยมีใครมาเยี่ยม
133
ระยะเวลาการมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ (ปี) X 4.59 S.D. = 3.47 Min = 1 Max 20

ร้อยละ
98.80
1.20
82.60
13.00
0.60
1.90
1.90
8.70
9.90
81.40

2. ระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้
จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม
ตารางที่ 2 แสดงระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่
ภาคใต้ จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I
AM (ฉันเป็ นคนที่...) ด้าน I HAVE (ฉันมี...) และโดยรวมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 67.70, 57.1.0 และ
68.40 ตามลาดับ ยกเว้นด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.70
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และการแปลผลระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราในพื้นที่ภาคใต้ จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม
ความแข็งแกร่งในชีวิต
I AM (ฉันเป็นคนที่...)
ต่า (คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33)
สูง (คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00)
I HAVE (ฉันมี...)
ต่า (คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33)
สูง (คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00)
I CAN (ฉันสามารถที่จะ...)
ต่า (คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33)
สูง (คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00)
ภาพรวม
ต่า (คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33)
สูง (คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00)

จานวน

ร้อยละ

2
50
109

1.20
31.10
67.70

7
6.2
92

4.30
38.50
57.10

10
88
63

6.20
54.70
39.10

2
49
110

1.20
30.40
68.40

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้
ตารางที่ 3 แสดงปั จจั ยที่มีความสั มพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้ สู งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุ ขกายและความสั มพันธ์ทางสั งคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = 0.14 และ 0.22
ตามลาดับ ขณะที่ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาพจิตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = -0.45

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

ตารางที่ 3 ความสั มพั นธ์ระหว่ างสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต และความสั มพั นธ์ทางสั งคมกับความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้
ความแข็งแกร่งในชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต
ความสัมพันธ์ทางสังคม

X
2.56
9.12
6.93

S.D.
0.36
5.05
2.08

r
0.14
-0.45
0.22

p-value
.04
<.001
.002

อภิปรายผล
การศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I AM (ฉันเป็นคนที่...) ด้าน I HAVE (ฉันมี...) และ
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับการศึกษา
ระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่า ระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ทาการศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ประเมินความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่ผ่านมาจะรายงานผลของความแข็งแกร่งในชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้สูงอายุที่มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูง และผลการศึกษาที่ผ่านมายัง
แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงอยู่ระหว่างร้อยละ 14.00 - 35.00
(Netuveli et al., 2008; Hildon et al., 2010; Scali et al., 2012; Jeste et al., 2013) แต่งานวิจัยที่
ผ่านมาจะทาการศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุทั่วไปในชุมชน หรือชมรม ยังไม่มีการศึกษาความแข็ งแกร่งใน
ชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชรา สาหรับผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความ
แข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราทั้งภาพรวม ด้าน I AM (ฉันเป็นคนที่...) และ
ด้าน I HAVE (ฉันมี...) อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 68.40, 57.1.0 และ 67.70 ตามลาดับ ซึ่งมีร้อยละความ
แข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูงมากกว่าผลการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นการศึกษาในต่างประเทศ เหตุผลที่
นามาอธิบายตามที่นักจิตวิทยาหลายๆ คนได้อธิบายไว้ว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตไม่ได้ลดลงตามอายุ
ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูง ในช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ เมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ ถ้ายังคงรักษาความสมดุลในชีวิตไว้ ได้แก่ มีสุขภาพกายที่แข็งแรงตามวัย ความจาดี สุขภาพจิต
ที่ดี ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมไว้ได้ และยังคงเข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุคนนั้นก็จะมี
ความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูงได้ Denmakakos et al., 2008; Gooding et al., 2012; Nygren
et al, 2005)
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กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ / ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ / เสาวลักษณ์ คงสนิท

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 ที่มีระดับความ
แข็งแกร่งในชีวิตภาพรวม และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะความแข็งแกร่งในชีวิต
ด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ในระดับปานกลางถึงร้อยละ 54.70 ความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I
CAN (ฉันสามารถที่จะ...) คือ ความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล มีทักษะในการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาทางจิตวิญญาณ และความสามารถในการ
แสวงหาความช่วยเหลือ แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้ง พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ความแข็งแกร่ งในชีวิตของเด็กวั ยรุ่ นที่ผู้วิจั ยได้ทาการศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาด้าน I CAN (ฉัน
สามารถที่จะ...) มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ (กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, 2560)
เหตุผลที่สามารถนามาอธิบายว่าความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้ สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรามากกว่าร้อยละ 30 มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตภาพรวม และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) ทั้งนี้เพราะสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราส่วนใหญ่จะเน้นการดูแลผู้สูงอายุทางด้านกายภาพเป็น
สาคัญ มีสถานสงเคราะห์คนชราเพียงไม่กี่แห่งที่พยายามพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ หรือให้โอกาสแก่
ผู้สูงอายุเพื่อให้มีชีวิตอิสระเท่าที่จะทาได้ สถานสงเคราะห์จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ และทาให้ผู้สูงอายุขาดความเป็นตัวของตัวเอง
เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถานสงเคราะห์ นอกจากนี้ชีวิตในสถานสงเคราะห์ก็ทาให้
ผู้สูงอายุเฉื่อยชายอมจานน และทาตามกฎเกณฑ์ของสถานสงเคราะห์โดยดุษฎี ทาให้ผู้สูงอายุปลีกตัว
ออกไปไม่ยอมร่วมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ ทั้งยังทิ้งทักษะที่ตนเองมีอยู่ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
อีกด้วย จนกระทั่งเหี่ยวเฉาลงไปในที่สุด เรียกได้ว่าสภาพทางร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุจะเสื่อม
โทรมลงเรื่อยๆ เพราะไม่ได้ทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง หรือแม้การตัดสินใจที่ง่ายที่สุดก็ไม่ได้ทา (จิรา
ลักษณ์ จงสถิตมั่น และคณะ, 2543) สอดคล้องกับที่แอริคสันอธิบายไว้ตามขั้นตอนของการพัฒนาการ
ตามวัย ผู้สูงอายุที่ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องในอดีต และมีความรู้สึกอาลัย
อาวรณ์หรือยอมรับอดีตไม่ได้ (ปล่อยวางไม่ได้ทั้งความสาเร็จและความล้มเหลว) หรือกลัวความตายที่
กาลังคืบคลานมา หรือมีความคิดว่าเวลาไม่เพียงพอที่จะทาอะไรใหม่ๆ หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
แอริคสันอธิบายว่า ถ้าผู้สูงอายุคนใดรู้สึกเช่นนี้มากๆ จะเกิดอาการเศร้าสร้อยสิ้นหวังและหลีกหนีชีวิต
(บางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตาย) (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545) ซึ่งเป็นลักษณะของผู้สูงอายุรายที่มีระดับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับต่า ดังนั้น พัชรินทร์ นินทจันทร์ (2558) ได้อธิบายไว้ว่าในการที่จะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตก็จะต้องเสริมสร้างให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีพร้อมใน 3 องค์ประกอบ
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

หลั ก (I HAVE, I AM, I CAN) หรื อให้ บุ คคลได้ตระหนักว่าตนเองมีความแข็งแกร่งในชีวิต ส่ วนการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของบุคคลแต่ละองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด และมีองค์ประกอบใด
ที่จะต้องเสริมสร้าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตที่เหมาะสมกับพัฒนา
ของวัยนั้นๆ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของบุคคลที่เผชิญอยู่ สาหรับผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ใน
ระดับที่ต่ากว่าความแข็งแกร่งในชีวิตองค์ประกอบอื่น ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของ
ผู้สูงอายุต้องให้ความสาคัญองค์ประกอบ I CAN อย่างไรก็ตามก็จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของผู้สูงอายุในองค์ประกอบอื่นร่วมไปด้วย
ส่วนผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุกับสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสุขกายและความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = 0.14 และ
0.22 ตามลาดับ หมายความว่า ผู้สูงอายุที่รับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ดี ผู้สูงอายุคนนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่
พบว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ มี ความรู้ สึ ก ว่ าตนเองมี สุ ขภาพกายที่ ดี ผู้ สู งอายุ นั้ นจะสามารถจั ดการสภาวะ
ยากลาบากในชีวิตได้อย่างดี (Gallacher et al., 2012; de Paula Couto et al., 2011; Gooding et
al., 2012; Wells, 2010) และมีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูง (CPA, 2014) การประเมินสุขภาพ
กายในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะสุขภาพ ของลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์
(2558) โดยให้ ผู้ สู งอายุ ประเมินสุ ขภาพของตนเองโดยรวมเมื่ อเปรียบเทียบกับภาวะสุ ขภาพของ
ผู้ สู งอายุ เองในอดี ต ภาวะสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ ในปั จจุ บั น และภาวะสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน สอดคล้องกับที่ MacLeod et al. (2016) ได้สรุปลักษณะสาคัญ
ของผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสูง คือผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ สู ง
(Highly Mobility) และความไม่พึงพิงในการทากิจวัตรในชีวิตประจาวัน (Activities of Daily Living
[ADL] independence)
สาหรับความสัมพันธ์ทางสังคมก็มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาจานวนมากที่ผ่านมา ที่
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุกับการที่ผู้สูงอายุรับรู้ว่ามีแรง
สนับสนุนทางสังคม มีเครือข่ายทางสังคม และมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่อาศัย ยิ่งผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมภายนอกและบุคคลอื่น ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุจะยิ่งได้รับการ
พั ฒ นา (Hardy et al, 2004; Netuveli et al., 2008; Hildon et al., 2010; Bennett, 2010; Kinsel,
2005; Pentz, 2005; Dorfman et al., 2009; Moyle et al., 2010; Wells, 2010; CPA, 2014) สาหรับ
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แบบประเมินความสัมพันธ์ทางสังคมผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับครอบครัว
เพื่อน และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และการรับรู้ถึงแหล่งสนับสนุนด้านจิตใจของผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับที่พัชรินทร์ นินทจันทร์ (2558) อธิบายลักษณะหนึ่งที่แสดงถึงผู้ที่มีความแข็งแกร่งในชีวติ
คื อบุ คคลที่ มี ความสั มพั นธ์ ที่ คงเส้ น คงวากั บผู้ อื่ น มี ทั กษะในการติ ดต่ อสื่ อ สารที่ ดี สามารถมี
ความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดกับผู้อื่นได้ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และเห็นอกเห็น
ใจคนอื่นช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
สาหรับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = -0.45 นั่น
หมายถึงว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือสุขภาพจิตที่ไม่ดี ผู้สูงอายุคนนั้นก็จะมีความแข็งแกร่ง
ในชีวิตอยู่ในระดับต่า ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Montpetit et al. (2010) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตกับผลกระทบ ทาการศึกษาในผู้สูงอายุชาย จานวน
42 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 78.8 ปี พบว่า ผู้สูงอายุที่ยิ่งมีความแข็งแกร่งในชีวิต จะมีประสบการณ์เกิด
ความเครียดน้อย จะสามารถจัดการกับความเครียดได้ และสามารถผ่อนคลายความเครียดได้อย่ าง
รวดเร็ว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Smit (2009) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่ง
ในชีวิตกับความต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสาหรับอาการซึมเศร้า ทาการศึกษาในผู้สูงอายุหญิง
แอฟริกัน จานวน 121 คน และผู้ชายจานวน 37 คน พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความเชื่อมโยงกับ
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า ขณะที่การศึกษาของ Gallacher et al
(2012) และการศึกษาของ Gooding et al (2012) พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะความซึมเศร้าในระดับสูง
ผู้สูงอายุจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับต่า เช่นเดียวกับการศึ กษาของ Gaioli et al. (2012)
ผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้ า จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับสู ง จากผลการวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของพื้นที่ภาคใต้ ได้
ข้อสรุปว่าการจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จะต้อง
เสริ มสร้ างสุขภาพจิต ความสั มพันธ์ทางสั งคม และสุ ขภาพกายที่ดีให้กับผู้สู งอายุ ตามขนาดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ (ค่า r = -0.45, 0.22 และ
0.14 ตามลาดับ)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีระดับความแข็งแกร่งในชีวิตด้าน I AM (ฉันเป็นคนที่...) ด้าน I HAVE (ฉันมี...) และภาพรวม
อยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้าน I CAN (ฉันสามารถที่จะ...) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์
ทางสั งคม พบว่ าความแข็ งแกร่ งในชี วิ ตของผู้ สู งอายุ มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บสุ ขกายและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = 0.14 และ 0.22 ตามลาดับ และ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
สุขภาพจิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า r = -0.45
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การเสริ มสร้ างความแข็ งแกร่ งในชี วิตของผู้ สู งอายุ ในสถานสงเคราะห์ คนชราต้ องให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบ I CAN คือ การเสริมสร้างความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคล ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเผชิญปัญหาทางจิตวิญญาณ
และความสามารถในการแสวงหาความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา อย่างไรก็
ตามก็จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในองค์ประกอบอื่นร่วมไปด้วย เพราะการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของบุคคล จะต้องเสริมสร้างให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีพร้อมใน 3
องค์ประกอบหลัก (I HAVE, I AM, I CAN) หรือให้บุคคลได้ตระหนักว่าตนเองมีความแข็งแกร่งในชีวิต
ส่ วนการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในชีวิตของบุคคลแต่ละองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด และมี
องค์ประกอบใดที่จะต้องเสริมสร้าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตที่
เหมาะสมกับพัฒนาของวัยนั้น ๆ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของบุคคลที่เผชิญอยู่
2. การเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ ก็คือการให้ความสาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ สาหรับผลการวิจัยครั้งนี้ ความแข็งแกร่งในชีวิต
ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขกายและความสัมพันธ์ทางสังคม และมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับสุขภาพจิต ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
จะต้องเสริมสร้างสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคม และสุขภาพกายที่ดีให้กับผู้สูงอายุ เรียงลาดับ
ตามขนาดของความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณผู้ อ านวยการ นั กสั งคมสงเคราะห์ และผู้ ดู แลผู้ สู งอายุ ของสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณผู้สูงอายุของ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ทีในการเข้าร่วมโครงการวิจัย และให้ความร่วมมือในการเก็บ
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