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  วารสารมนษุย์กบัสงัคมฉบับนี ้น�าเสนอบทความทีเ่กีย่วกบัการศึกษาวรรณกรรมทัง้

ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กระบวนการสร้างและร่วมอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ การศึกษา

ทางประวัติศาสตร์และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่ส่งผลให้ชุมชน เมือง กลายเป็นแหล่งท่อง

เท่ียว การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพือ่พฒันาระบบโลจสิตกิส์ เส้นทางการเคล่ือนย้ายแรงงาน

ข้ามชาติ บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยและบทวิจารณ์หนังสือ 

 การศึกษาวรรณกรรม “ภูมิศิลป์กับจินตภาพธรรมชาติในกวีนิพนธ์สีเขียวของพิน 

สาเสาร์” เรือ่งกวปีาโลกาศลิป์: หน่ึงพรรษาบนภผูาศกัดิส์ทิธิ ์ท�าให้ทราบว่าศลิปินได้น�าเสนอ

ธรรมชาติในฐานะทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของสรรพสิง่ ความเข้าใจธรรมชาตนิ�าไปสู่ความเข้าใจ

สัจธรรมและปรัชญาชีวิต เป็นกวีนิพนธ์สีเขียวที่น�าเสนอโลกทัศน์ต่อธรรมชาติด้วยกลวิธีที่

แตกต่างหลากหลาย ส่วนบทความเรื่อง “วาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว” ซึ่งตีความ

ด้วยตัวบทวรรณกรรม แสดงให้เห็นการต่อสู้และต่อรองเพื่อช่วงชิงความหมายของกลุ่มชน

ชาวลาวผ่านเรือ่งเล่าสงครามกูช้าติในรูปแบบทีห่ลากหลาย แสดงออกถงึความกล้าหาญและ

เกียรติคุณการยกย่อง จัดเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของ

รัฐชาติใหม่ผ่านการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างน่าสนใจ

 “กระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์ฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์

ในพืน้ทีน่�า้ท่วมจงัหวดัขอนแก่น” เป็นการสะท้อนข้อมลูและองค์ความรูเ้พือ่ใช้เป็นแนวทาง

การพัฒนาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ทั้งด้านปฏิบัติการของหน่วยงานภาค

รฐัท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานในท้องถิน่ ผูรู้ใ้นชมุช นและด้านการหาแนวทางการป้องกนัสภาวะ

อุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดความเสียหายในระยะยาว สร้างเครือข่ายชุมชน

และมีระบบการเตือนภัยเชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว 

 บทความทางด้านประวตัศิาสตร์ “การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการพัฒนาเมืองเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2498-

2524” แสดงผลการศึกษาการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรว่าเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญใน 

การพัฒนาเมืองเลย และน�าความเจริญมาสู่จังหวัดเลยในด้านต่างๆ มากมาย สอดรับกับ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ส่งผลให้กลายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง

บทบรรณาธิการ
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แห่งหนึ่งในประเทศไทย ส่วนบทความเรื่อง “การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ผลกระทบ และการ

ปรับตัวในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ภายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร” พบว่าชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากการท�าให้ภูมิทัศน์ที่มีอยู่แล้วและภูมิทัศน์

ใหม่กลายเป็นสินค้าด้วยการส่งเสริมของหน่วยงานในพื้นที่ การใช้ทุนทางสังคมรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติท�าให้ภูมิทัศน์อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เตบิโตร่วมกบัการพฒันาคณุภาพชวีติจากการใช้ทนุในครัวเรือนปรับตวัตามการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม แต่ควรให้ความส�าคัญกับการใช้ทุนทางสังคม เพื่อการด�ารงอยู่ของภูมิทัศน์ใน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้งในชุมชนที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต

 “การปรับปรงุแก้ไขกฎหมายเพือ่พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และการขนส่งต่อเนือ่งของ

ประเทศไทยเพือ่รองรบัเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นบทความทีอ่ธบิายถึงแผนการ

ด�าเนินงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ส�าคัญคือ เรื่องกฎหมายด้านขนส่งและโลจิสติกส์

ได้ถูกวางหลักการไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้วยการผลักดัน

การพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และได้เสนอแนะทางออกในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป ส่วนบทความ “เส้น

ทางการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม: กรณีศึกษา 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์” แสดงเส้นทางการเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา

ว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรมีชัย บันทายมีชัย และเสียมเรียบ เข้ามาท�างานใน

จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมากที่สุด เดินทางผ่านนายหน้า เคลื่อนย้าย

มาด้วยความต้องการของตนเองและการชกัชวนจากเพือ่น ส่วนใหญ่เข้ามาเพราะมชีวีติความ

เป็นอยู่ทีดี่ขึน้ ส่งผลให้แรงงานกลบัไปอพยพเคลือ่นย้ายพาครอบครวัเข้ามาท�างานมากขึน้ 

 บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง “การพัฒนาความ

สามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1” ผลการศกึษาพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้

มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ ดชันปีระสทิธผิลแสดงให้เหน็ว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการ

เรียน นักเรียนมีความสามารถในการแต่งกาพย์ยานี 11 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และบทความเร่ืองสุดท้ายของวารสารฉบับน้ีเป็นบท

วิจารณ์หนังสือ 

 กองบรรณาธกิารวารสารมนษุย์กบัสงัคม มคีวามยนิดีในการรับพจิารณาบทความ 

เปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยได้น�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้มาจากการ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 60-ธ.ค. 60)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

7

ศึกษา การวิจยั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความทีผ่่านการ

คัดสรรโดยกองบรรณาธิการ และกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ตลอด

จนผู้สนใจในวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างกว้างขวาง สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยได้ต่อ

ไป

 โสภี อุ่นทะยา

 บรรณาธิการ
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ภูมิศิลป์กับจินตภาพธรรมชาติในกวีนิพนธ์สีเขียว
ของพิน สาเสาร์
Earth Art and Nature Imagery in Pin Sasao’s Green Poetry

กีรติ ธนะไชย* Keerati Dhanachai

บทคัดย่อ
 บทความนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศิลป์กับจินตภาพธรรมชาติใน 

กวีนิพนธ์เรือ่ง กวป่ีาโลกาศลิป์: หนึง่พรรษาบนภผูาศกัดิส์ทิธิข์องพนิ สาเสาร์ ผลการศกึษา

พบว่าศิลปินน�าเสนอธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของสรรพส่ิง เป็นความรื่นรมย์

ของศิลปินและเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์งานศิลปะ ความเข้าใจธรรมชาติจะน�าไปสู่

ความเข้าใจสจัธรรมและปรชัญาชวีติศลิปินสร้างสรรค์ภมิูศลิป์ด้วยวสัดธุรรมชาต ิบนัทกึเป็น

ภาพถ่าย และใช้ภาษาจินตภาพอธบิายความหมายและควบคมุการตคีวามสัญญะในภมูศิลิป์

กวีนิพนธ์เรือ่ง กวป่ีาโลกาศลิป์: หนึง่พรรษาบนภผูาศกัดิสิ์ทธิ ์(Wild Poet & Earth Art: One 

Rainy Season on the Holy Mountain) จึงมีสถานะเป็น “กวีนิพนธ์สีเขียว” ท่ีศิลปินน�า

เสนอโลกทัศน์ต่อธรรมชาติด้วยกลวิธีที่แตกต่างน่าสนใจ

 

ค�าส�าคัญ: ภูมิศิลป์, จินตภาพธรรมชาติ, กวีนิพนธ์สีเขียวil

*อาจารย์ ดร. ประจ�าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Lecturer, Dr, , Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Mahasarakham University
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Abstract

 This paper aims at studying the relationship between earth art and nature 

imagery in Kaweepalokasilpa: nuengphansabonphuphasaksit (Wild Poet & Earth 

Art: One Rainy Season on the Holy Mountain), a modern poetry by Pin Sasao. It is 

found that the nature is represented as an origin of beings, an artist’s ecstasy, and 

an artistic inspiration. The understanding of nature leads to the truth and philosophy 

of human life. Illustrating connotations and framing poetic interpretations, the author 

created his earth art by natural materials, photography, and imagery. Kaweepalokasilpa 

: nuengphansabonphuphasaksit could be considered as “green poetry”. Also through 

his unique poetic devices, the author conveys his worldviews on nature.

Keywords: Earth Art, Nature Imagery, Green Poetry
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บทน�า

 “ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองอัตตาของปัจเจกศิลปิน หากแต่ศิลปะ

คือวิถีชีวิตที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อม และโลก” น่ีคอืบทสรปุที่ได้กล่าวกบัสงัคม

ไทย นับตั้งแต่ได้ตัดสินใจบ่ายหัวเรือสู่สายธารนาม

ศิลปะ

(พิน สาเสาร์, 2555: 160)

 ข้อความข้างต้นนับได้ว่าเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของกวีร่วมสมัย พิน สาเสาร์ ผู้

ใฝ่ใจและอทุศิตนให้กับการสร้างสรรค์งานศลิปะ กวนีพินธ์เรือ่ง กวป่ีาโลกาศลิป์: หนึง่พรรษา

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์ (Wild Poet & Earth Art: One Rainy Season on the Holy Mountain) 

คือประจกัษ์พยานทีช่ี้ให้เหน็ความตัง้ใจผลติงานศลิปะเพือ่อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโลก กวีได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงล�าดับขั้นตอนในการ

สร้างสรรค์ผลงาน นับตั้งแต่การเดินทางเข้าไปสัมผัสธรรมชาติด้วยตนเอง การบันทึกภาพ 

และการน�าเสนอผลงานทั้งหมดเป็นกวีนิพนธ์

 นอกจาก กวีป่าโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผาศักดิ์สิทธิ์ (Wild Poet & Earth Art: 

One Rainy Season on the Holy Mountain) จะเน้นน�าเสนอความงดงามของธรรมชาติ

และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับงานศิลปะทั้งภูมิศิลป์และวรรณศิลป์แล้ว  

กวีนิพนธ์เรื่องนี้ยังกระตุ้นให้ผู้อ่านมุ่งพินิจสัจธรรม กฎธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนา 

(ไตรลกัษณ์) และเหน็ปัญหาการตดัไม้ท�าลายป่าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย

ทีนั่บวันจะทวีความรุนแรงขึน้ แต่ภาครฐัและผูร้บัชอบยงัมไิด้ลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภูมิศิลป์กับจินตภาพธรรมชาติในกวีนิพนธ์เรื่อง กวีป่าโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผา

ศักดิ์สิทธิ์ (Wild Poet & Earth Art: One Rainy Season on the Holy Mountain) ของพิน 

สาเสาร์ และเพื่อศึกษากวีนิพนธ์เรื่อง กวีป่าโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผาศักดิ์สิทธิ์ (Wild 
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Poet & Earth Art: One Rainy Season on the Holy Mountain) ของพิน สาเสาร์ ในฐานะ 

“กวีนิพนธ์สีเขียว” ผู ้เขียนบทความมีประเด็นที่จะอภิปรายตามล�าดับโดยจะกล่าวถึง 

ความหมายของภูมิศิลป์และภูมิศิลป์ในกวีนิพนธ์ของพิน สาเสาร์ และจะได้กล่าวถึงความ

สมัพนัธ์ระหว่างภมูศิลิป์กบัจนิตภาพธรรมชาติและความเป็น “กวนิีพนธ์สีเขยีว” ในกวนิีพนธ์

เรื่องดังกล่าวของพิน สาเสาร์ เป็นล�าดับต่อไป

ความหมายของภูมิศิลป์และภูมิศิลป์ในกวีนิพนธ์ของพิน สาเสาร์
 ภูมิศิลป์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530: 60) คือศิลปะแนวทางใหม่ประเภทหนึ่ง เกิด

ขึ้นราวปี พ.ศ. 2510-2520 เป็นศิลปกรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์หรือจัดองค์ประกอบ

แทรกอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย หรือ

วัสดุที่เป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น คอนกรีต พลาสติก และใช้วิชาการด้านวิศวกรรม

เข้าช่วย ท�าให้เกิดรูปลักษณะและขนาดที่ไม่มีในธรรมชาติขึ้น กลายมาเป็นส่วนประกอบ

และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้สวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น

 ศิลปกรรมประเภทนี้มักมีขนาดกว้าง ใหญ่ ยาว หรือกินเนื้อที่มาก สร้างโดดเด่น

อยู่ห่างไกลจากที่ชุมชน สะดุดตา มองเห็นได้แต่ไกล และในหลายกรณี จะเห็นได้ดีจาก 

เบือ้งบน ศลิปะประเภทนีจ้งึมกัจะน�าออกแสดงเป็นภาพซึง่ถ่ายจากระยะไกลหรือจากอากาศ

 แม้ว่าศลิปกรรมประเภทน้ีจะเป็นองค์ประกอบและมคีวามกลมกลืนกบัส่ิงแวดล้อม

ตามธรรมชาติ แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ตัวอย่างเช่น การตั้งเสาและ 

โครงขึงผ้าใบสีต่างๆ ในลักษณะของรั้วยาวเหยียดอยู่ในท้องทุ่งหรือทะเลทราย การน�าท่อ

ยางหรือพลาสติกที่อ่อนตัวได้ มีความยาวและสีต่างๆ กันไปผูกตรึงเรียงรายอยู่ใต้ผิวน�้าริม

ฝ่ังทะเล การขนหนิขนาดต่างๆ ลงไปถมทีบ่รเิวณน�า้ตืน้ชายฝ่ังทะเลให้เป็นแนวรูปเรขาคณติ 

ตรงบ้าง โค้งบ้าง ตัวอย่างส�าคัญ ได้แก่ ผลงานของรอเบิร์ต สมิทสัน ศิลปินชาวอเมริกัน 

ชื่อ Spiral Jetty มีความยาวถึง 457 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ริมฝั่งทะเลสาบเกรต-

ซอลต์ (Great Salt Lake) รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ศิลปินคนส�าคัญอีกคนหนึ่งเป็นศิลปิน

ชาวอังกฤษชื่อ ริชาร์ด ลอง ซึ่งมีผลงานอยู่เป็นจ�านวนมาก เช่นที่เรียกว่า Footstone ซึ่ง

เป็นทางเดนิยาวถึง 126 ไมล์ เริม่จากฝ่ังทะเลไอรชิไปจนจรดฝ่ังทะเลเหนอืในประเทศองักฤษ 

และได้ตรึงเสาหินรายทางไว้ 5 ต้น

 ศิลปกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิศิลป์น้ีมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่นรูป “ม้าขาว” ที่อุฟฟิงตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีความยาวกว่า 

100 เมตร

 สุริยะ ฉายะเจริญ (2553) ได้อธิบายภูมิศิลป์เพิ่มเติมไว้ในบทความเรื่อง “จาก 
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Land Art และ Spiral Jetty สู่ นิเวศน์ศิลป์ ริมฝั่งแม่น�้าโขง” เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในปี 

พ.ศ. 2553 ว่า Land Art หรือ Earth Art เป็นลักษณะผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยวัตถุดิบ

จากธรรมชาติ เช่น หิน ทราย เป็นต้น ซึ่งมีการใช้ศัพท์เรียกศิลปะประเภทนี้ได้หลากหลาย 

เช่น Earthworks อันเนื่องจากผลงานในลักษณะแบบนี้นอกจากจะใช้วัตถุดิบที่ได้จาก

ธรรมชาติแล้ว ยังมักจะมีโครงสร้างที่ใหญ่ครอบคลุมพื้นที่มหาศาล ศิลปินที่สร้างสรรค์ 

ผลงานแนวนี้จะมีหลักการการแสดงออกที่คล้ายกันอย่างน้อย 3 ประการ มีความโดยสรุป

กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง มีการใช้พื้นที่ทางธรรมชาติเป็นบริบทหลักในการท�างาน โดยที่

ศิลปินจะเป็นผู้เข้าไปจัดการภูมิทัศน์ จึงท�าให้มีการเรียกผลงานประเภทนี้ว่าภูมิศิลป์ ส่วน

ประการทีส่อง วตัถดุบิต่างๆ ทีจ่ะน�ามาสร้างสรรค์ต้องเป็นผลผลติจากธรรมชาต ิแต่ผลงาน

ที่สร้างต้องมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นการเข้าไปจัดการพื้นที่ โดยศิลปินใช้

วัสดุขั้นปฐมภูมิของธรรมชาติมาสร้างเป็นรูปลักษณ์ขึ้นมา (Manmade pattern) สิ่งต่างๆ 

ที่ศิลปินเอาเข้ามาจัดการ (เช่น หิน ดิน ทราย เป็นต้น) มิได้สื่อถึงสารัตถะของตัวมันเอง 

แต่กลับเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์ไปสู่ความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ เปิด

ประเด็นทางความคิดมากกว่าจะเป็นประเด็นโดยความหมายของวัตถุเดิม และประการ

สุดท้าย ศิลปะประเภทนี้ได้รับอิทธิพลท้ังทางรูปแบบและแนวคิดบางอย่างจากศิลปะแบบ 

อนารยชน (Primitive) อารยธรรมโบราน และผลงานก่อนประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ผลงาน

ศิลปะในอดีตส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อส่งสารกับส่ิงที่แต่ละชนเผ่าเชื่อ ซึ่ง

รูปลักษณ์ของงานในอดีตจะเป็นรูปทรงแบบง่ายๆ (Simple Form) เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยมและวงกลม สังเกตได้จากปิระมิด (Pyramid) ในอารยธรรมอียิปต์ที่ใช้รูปทรง

สามเหลี่ยมเป็นโครงสร้าง หรืออิทธิพลของวัฒนธรรมหินตั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็น

หนึ่งในปัจจัยในการสร้างผลงาน Land Art ด้วยเช่นกัน

 ในประเทศไทย ภูมิศิลป์เป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มศิลปินที่สนใจงานทางด้านนี้เท่านั้น 

พิน สาเสาร์ นับเป็นศิลปินคนหนึ่งท่ีหันมามุ่งสร้างภูมิศิลป์อย่างต่อเน่ือง ภาพถ่ายและ 

กวีนิพนธ์เรือ่ง กวป่ีาโลกาศลิป์: หนึง่พรรษาบนภผูาศกัดิสิ์ทธิ ์(Wild Poet & Earth Art: One 

Rainy Season on the Holy Mountain) นบัเป็นหลกัฐานยนืยนัปรากฏการณ์การสร้างสรรค์

ภูมิศิลป์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้สร้างสรรค์กวีนิพนธ์เร่ืองดังกล่าวพิน  

สาเสาร์ ได้เคยสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้มาแล้วและมีนักวิชาการด้านศิลปะได้เคยศึกษา

และตั้งข้อสังเกตหลายประการ โดยเฉพาะ สุริยะ ฉายะเจริญ (2553) ได้อธิบายไว้อย่างน่า

สนใจว่าพิน สาเสาร์ คือ ศิลปินหนุ่มที่เดินทางล่องแม่น�้าโขงเพื่อสร้าง นิเวศศิลป์ ท้ังน้ีก็

เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมของแม่น�้าโขง ซึ่งปัจจุบัน

ก�าลังเสื่อมโทรมจากโครงการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมอย่างหนัก โดยเฉพาะการสร้าง
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เขื่อนก้ันแม่น�้าโขงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตไฟฟ้าคือ เขื่อนมานวาน 

(Manwan) และ เขื่อนต้าจันซัน (Dachaoshan) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิต

ผูค้นท่ีอยู่ใต้เขือ่นเป็นอย่างยิง่ เช่น บางช่วงเกดิการตืน้เขนิไม่สามารถล่องเรอืได้ในบางช่วง 

เป็นต้น ที่ส�าคัญปัจจุบันก�าลังสร้างเขื่อนเซี่ยวหวาน (Xiaowan) ซึ่งจะเสร็จในปี พ.ศ. 2555 

โดยมีสนัเขือ่นทีส่งูมาก คาดกนัว่าอาจจะเป็นสนัเขือ่นทีสู่งทีสุ่ดในโลก และเมือ่ถงึวนันัน้จนี

ก็จะกลายเป็นผู้ควบคุมสายน�้าโขงอย่างแท้0ib’ เมื่อมาดูค�าที่เขาเรียกศิลปะที่ได้สร้างขึ้นว่า 

นิเวศศิลป์ ซึ่งไม่ใช่ค�าคุ้นหูกันในแวดวงศิลปะ เขาได้อธิบายง่ายๆ ไว้ในหนังสือว่า “การ

ท�างานของผมนั้นเป็นการท�างานศิลปะกับพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งผมเรียกมันว่า นิเวศศิลป์” 

แน่นอนว่าหากอ่านเฉพาะค�าว่า นิเวศศิลป์ เราอาจจะเข้าใจกันอย่างไม่ถ่องแท้เสียทีเดียว

ว่ามันคืออะไรกันแน่ เพราะเขาอธิบายสั้นๆ ทว่ากลับเป็นการกว้างเหลือเกินที่จะน�ามาสรุป

ความ แต่ถ้ากลับมาดูผลงานสร้างสรรค์นิเวศศิลป์ของเขา เราจะเข้าใจโดยทีเดียวว่า แท้ที่

จริงนั้นเป็นลักษณะการท�างานศิลปะแบบ Land Art เพียงแต่ว่าผลงานของเขามิได้มีขนาด

ที่กินพื้นที่มโหฬาร เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสถานที่ ประกอบกับต้อง

เดินทางล่องไปตามแม่น�้าโขงจึงเป็นการไม่สะดวกนัก หากสร้างผลงานที่ต้องใช้ปัจจัยข้าง

ต้นในจ�านวนที่มาก

 ลักษณะที่ตรงตามหลักการการสร้างผลงานแบบ Land Art คือ เขาเข้าไปสร้าง 

ผลงานศิลปะจากสถานที่จริง เข้าไปสัมผัสและใช้ชีวิตร่วมไปกับสถานที่แต่ละแห่งอย่าง

จริงจัง อีกทั้งการสร้างสรรค์ก็ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากแหล่งนั้นๆ แม้หลายครั้งจะน�าของที่

มิใช่วสัดจุากธรรมชาตมิาสร้างสรรค์ แต่กเ็ป็นของซึง่มบีริบทอยู่ในพืน้ที ่เช่น ถงัน�า้มัน หรือ

สิ่งเหลือใช้อื่นๆ ที่ส�าคัญเขายังสร้างสรรค์ด้วยรูปลักษณ์ง่ายๆ (Simple Form) และรูปทรง

ที่ลดทอนให้ดูง่ายๆ (Simplify Form) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งว่า เขาอาจ

จะได้รับอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์มาจากศิลปะแบบ Land Art หลัก

ฐานท่ีส�าคัญอกีอย่างคอืในตอนแรกของรายการคนค้นคนก่อนล่องล�าน�า้ยม ซึง่เป็นการเดิน

ทางหลังจากล่องแม่น�้าโขงแล้ว เขาให้สัมภาษณ์กับพิธีกรว่า สิ่งที่เขาเรียกนิเวศศิลป์นั้น

แท้จริงเป็นศิลปะสมัยใหม่ทางโลกตะวันตกที่เรียกว่า Land Art บางครั้งก็เรียก Earthworks 

หรือ Environmental Art ตรงนี้เองเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีว่า เขามีเจตจ�านงในการ

สร้างสรรค์นิเวศศิลป์ ซึ่งรับอิทธิพลมาจากการสร้างสรรค์แบบ Land Art

 ด้วยความที่นิเวศศิลป์มีส่วนสัมพันธ์กับภูมิศิลป์ ในบทความนี้จึงขอใช้ค�าว่า 

ภูมิศิลป์เรียกผลงานของศิลปินในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นค�าที่มีนิยามความหมายสมบูรณ์ 

และผูเ้ขยีนบทความกม็ปิระสงค์จะชวนถกเถยีงเรือ่ง Environmental Art ซึง่เป็นศพัท์ศลิปะ
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ที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะประชานิยม (Pop art) และสัจนิยมสมัยใหม่ (New Realism) อัน

จะต้องอภิปรายกันอย่างกว้างขวางยืดยาว

 พื้นที่การสร้างภูมิศิลป์ของพิน สาเสาร์ คือผาสะมุ่ย ต. ส�าโรง อ. โพธิ์ไทร  

จ. อุบลราชธานี ศิลปินใช้เวลาอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิศิลป์เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 

ก่อนจะน�าเสนอภมูศิลิป์ทีถ่กูบันทกึไว้เป็นภาพถ่ายสลับกับกวนีพินธ์ในกวนีพินธ์ กวป่ีาโลกา

ศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผาศักดิ์สิทธิ์ (Wild Poet & Earth Art: One Rainy Season on the 

Holy Mountain) พิน สาเสาร์ ได้แบ่งโครงสร้างการน�าเสนอกวีนิพนธ์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกคือภาพถ่ายภูมิศิลป์ มีภาพถ่ายภูมิศิลป์รวมทั้งสิ้น 70 ภาพ ส่วนที่สองคือกวีนิพนธ์ ใน

ส่วนที่เป็นกวีนิพนธ์ กวีได้แบ่งการน�าเสนอดังข้อมูลต่อไปนี้

ล�าดับการน�าเสนอกวีนิพนธ์ จ�านวนภาพถ่ายภูมิศิลป์

ค�าน�า -

บทเกริ่น -

บทที่ 1 เริงร่าสู่พนา (FUN INTO THE WILD) 12 ภาพ

บทที่ 2 ปรัชญาแห่งภูผา (PHILOSOPHY OF MOUNTAIN) 14 ภาพ

บทที่ 3 เวลาร�าลึก (RECAPTURE OF TIME) 15 ภาพ

บทที่ 4 เผยผลึกปัญหา (REVEALED THE PROBLEM) 15 ภาพ

บทที่ 5 พฤกษาร�าพัน (FOREST LAMENTED) 14 ภาพ

บทส่งท้าย -

บทขอบคุณ -

 รูปแบบหนังสือกวีนิพนธ์ กวีป่าโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผาศักดิ์สิทธิ์ (Wild 

Poet & Earth Art: One Rainy Season on the Holy Mountain) จะน�าเสนอภาพถ่ายคู่กับ 

กวนีพินธ์ตอนย่อยๆ ภาษาจนิตภาพในกวีนพินธ์จะอธบิายภาพถ่าย วัสดทุี่ใช้ และบรรยากาศ

ของภูมิศิลป์ แต่จะมิได้ให้รายละเอียดมากไปกว่าการมุ่งเน้นน�าเสนอมุมมองและแนวคิด

ของกวี ดังตัวอย่างภาพถ่ายและกวีนิพนธ์ต่อไปนี้
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 จากภาพถ่ายภูมิศิลป์ข้างต้น มีลักษณะการน�าหินมาวางซ้อนกัน มีรูปทรงคล้าย

เสาหรือหอคอยริมหน้าผา ถ้อยค�าท่ีปรากฏในกวีนิพนธ์อธิบายความมุ่งม่ันในการเดินทาง

มาสร้างสรรค์งานศลิปะ ศลิปินกเ็หมือนผูท้ีย่นืโดดเด่นอยูริ่มหน้าผา อาจถกูต�าหนิ แต่กต้็อง

เด็ดเดี่ยว ไม่โลเล ศิลปินที่ดีต้องมีความสามารถและแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ 

อย่างไรก็ตาม ความดีเด่นของศิลปินก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยเกื้อหนุนอีกหลายประการ

 ความหมายของกวนีพินธ์บทนีเ้น้นอธบิายภาวะของความเป็นศลิปินทีจ่ะต้องพร้อม

เผชิญหน้ากับการมีชีวิต (ในฐานะศิลปิน) อย่างโดดเด่น ความโดดเด่นที่ได้มาเหมือนก้อน

หนิทีถู่กวางทบัซ้อนกนัเป็นชัน้คล้ายหอคอยสงู จากภมูศิลิป์ทีเ่หน็ในภาพ ชวนให้คดิได้ด้วย

ว่าถ้าผลักก้อนหินที่ซ้อนกันให้ล้มลง แน่นอนว่าหินส่วนใหญ่ต้องตกลงไปสู่ก้นเหว ความ

เป็นศิลปินก็เช่นกัน เมื่อเติบโตมีชื่อเสียง ก็ย่อมมีวันตก ร่วง หรือหล่นไปตามสภาพการณ์

ที่มิอาจคาดเดาได้

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่าพนิ สาเสาร์ ได้สะท้อนให้เห็น “ผลผลิต” จากความต้ังใจ

ที่จะผลิตผลงานศิลปะปรากฏสู่สายตาสาธารณชน ผลงานศิลปะหลากหลายแขนงดังกล่าว

มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ความสมัพนัธ์ระหว่างภมูศิลิป์กับจินตภาพธรรมชาตแิละความเป็น “กวี
นิพนธ์สีเขียว” ในกวีนิพนธ์เรื่อง กวีป่าโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผา
ศักดิ์สิทธิ์ ของพิน สาเสาร์
 จากการพจิารณาภาพถ่ายภมูศิลิป์ของพิน สาเสาร์ นัน้ พบว่าศลิปินได้สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะข้ึนโดยให้แทรกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  

รปูลกัษณ์ของงานศิลปะมไิด้กนิเน้ือทีก่ว้างขวางจนกระทัง่ต้องมองเหน็ได้ดจีากเบือ้งบน แต่

มีลักษณะกลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติและเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผลงานของ

มนุษย์
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 ภูมิศิลป์ของพิน สาเสาร์ ได้สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของกวีที่มีต่อธรรมชาติอย่าง

ชดัเจน หากเราพจิารณาตัง้แต่ตอนต้นของกวนีพินธ์คอืบทที ่1 ทีมี่ชือ่ว่า “เริงร่าสู่พนา” (Fun 

into the Wild) นั้น ศิลปินได้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติคือแหล่งก�าเนิดของสรรพสิ่ง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งคือความมีชีวิต ความสุข และงานศิลปะ

 ธรรมชาตทิีศ่ลิปินได้เดนิทางมุง่หน้าเข้าไปเพือ่สร้างงานศลิปะได้กระตุน้อย่างช้าๆ 

ให้ศิลปินมองเหน็ความงดงามในทกุรายละเอียด นบัตัง้แต่ทุ่งหญ้า ลานหนิ ร่องน�า้เลก็ๆ ใน

ลานหนิ ลมท่ีพดัปลายไม้ น�า้ค้าง ปลาเลก็ๆ ในล�าธาร เสยีงของนกและแมลง สตัว์เลือ้ยคลาน

ตัวเล็กๆ สีสันของตะไคร่น�้า เปลือกไม้ ก้อนหิน เห็ดที่งอกงามบนพื้นดิน ดอกหญ้า ฯลฯ 

สิง่ต่างๆ เหล่านี ้ถกูถ่ายทอดผ่านภาษาทีเ่ร้าให้ผูอ่้านเหน็ความงดงามของสิง่ต่างๆ ทีศ่ลิปิน

ได้พบเห็น ศิลปินเปรียบเทียบ “พื้นที่” ที่พบว่าเป็นเหมือน “วิมานแก้ว” ในโลกมนุษย์  

(พิน สาเสาร์. 2555: 34) 

 ความงดงามของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินได้สร้างสรรค์งานศิลปะน้ัน 

พบได้ในวัฒนธรรมการสร้างศลิปะของหลายชาต ิในสงัคมไทย เราต้องยอมรบัว่าธรรมชาติ

คอืแรงบนัดาลใจท่ีท�าให้ศลิปินสร้างงานศลิปะหลายๆ แขนง ด้านวรรณศลิป์นัน้ การบรรยาย

หรือพรรณนาธรรมชาติถือเป็นแก่นส�าคัญประการหน่ึง กวีไทยให้ความสนใจกับธรรมชาติ

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของความเป็นวรรณคดี คือสร้างความสะเทือนใจในระดับ

ต่างๆ ในระดบัต้นๆ คอืการสร้างความรบัรูถ้งึความงามความซาบซึง้ หรือความละเอยีดอ่อน 

ของธรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาล�าเนาไพร ดอกไม้นานาพันธุ์ สัตว์ชนิดต่างๆ ในป่า กวีมัก

พรรณนาบันทึกความงดงามของธรรมชาติไว้ในบทประพันธ์ของตนอย่างละเอียดลออ 

ถ่ายทอดความซาบซึ้งใจของกวีแก่ผู้อ่าน ท�าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ความงามของธรรมชาติ

ตามกวีได้ นับได้ว่าเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมหรืออารมณ์สะเทือนใจในระดับหน่ึงได้  

(สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. 2556: 49)

 นอกจากการพรรณนาธรรมชาตโิดยตรงแล้ว กวยีงัพรรณนาธรรมชาตอิย่างละเอยีด

เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของกวีเองที่นิยมจนเป็นประเพณีการสร้างวรรณคดีของไทย โดย

เฉพาะวรรณคดีประเภทนิราศ การพรรณนาแบบวรรณคดีนิราศก็คือการเล่าถึงความทุกข์

ระทมที่ต้องพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก กวีจะถ่ายทอดความทุกข์ตรมน้ีผ่านทางชื่อนก 

ปลา ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ อารมณ์สะเทอืนใจอันสร้างสมผ่านกลวธิต่ีางๆ ในวรรณคดปีระเภท

นิราศน้ีเป็นที่นิยมอย่างสูงในวรรณคดีไทย และสืบทอดต่อเนื่องมากระทั่งถึงปัจจุบัน  

(สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. 2556: 49-51) กระบวนการถ่ายทอดภาพธรรมชาติด้วยภาษาของ

พิน สาเสาร์ แม้จะไม่มีการคร�่าครวญถึงนางอันเป็นที่รัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเป็น

แรงบันดาลใจส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภาษา และด้วยความงดงามของธรรมชาติ 
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ภมูศิลิป์ทีศ่ลิปินสร้างสรรค์ขึน้และบนัทึกไว้เป็นภาพถ่าย และเขยีนบนัทกึด้วยภาษาอกีคร้ัง 

มีหน้าที่ส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนทางความคิดของกวี

 จากภาพ จะเหน็ได้ว่าศลิปินได้บันทกึภาพของเหด็สีเหลืองทอง ทีข่ึน้อยู่บนพืน้ดนิ

หรือหินที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ศิลปินได้ใช้ใบไม้แห้งสีน�้าตาลมาวางเรียงประดับเป็นวงกลม

เทียบเคียงได้กับรัศมี หรือกลีบดอกไม้ ทิ้งระยะห่างระหว่างใบไม้กับเห็ดสีทองอย่างพอ

ประมาณ ถ้าพจิารณาภาพถ่ายภมิูศิลป์ช้ินน้ี จะเห็นว่ามลีกัษณะธรรมดามาก แต่ถ้าพจิารณา

ร่วมกบักวีนิพนธ์ประกอบภาพ ซ่ึงถอดความได้ว่าเหด็สทีองทีเ่กดิขึน้จากพืน้ดนิเป็นทรพัย์สนิ

ของผืนป่า ไม่มีมนุษย์ที่ ไหนมาปลูก ใครพบก็เก็บไปรับประทานได้ ปราศจาก 

ยาฆ่าแมลงและปุย๋เคม ีรบัประทานแล้วอ่ิมท้อง สบายใจ และปลอดภยั (พนิ สาเสาร์. 2555: 

28-29) ความหมายของกวีนิพนธ์บทน้ี สะท้อนให้เห็นความคิดอันลึกซึ้งของศิลปินที่มอง

เห็นคุณค่าของพืชต้นเลก็ๆ ทีเ่พิง่ถอืก�าเนดิขึน้ ใบไม้แห้ง เป็นสญัลกัษณ์ของวนัเวลาทีผ่่าน

ไปและความสูญเสีย ศิลปินได้น�าเอาใบไม้มาล้อมเห็ดสีทอง นับเป็นการประกอบสร้างงาน

ศิลปะจากสัญลักษณ์ของการจบสิ้นและจากชีวิตที่เพิ่งงอกงามขึ้นใหม่บนผืนดิน ภาพถ่าย

ภูมิศิลป์ชิ้นน้ีไม่ได้ดูย่ิงใหญ่ตระการตา แต่มีความหมายเร่งเร้าให้ขบคิดถึงวัฏจักรของชีวิต

ทีค่วามรืน่รมย์อาจแวดล้อมด้วยความร่วงโรย เราย่อมมองเหน็ทกุสรรพสิง่ ถ้ามุ่งมองอย่าง

ช้าๆ และตั้งใจ ธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์ ปราศจากการปรุงแต่ง แต่ทรงพลัง ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน

 ในบทที่ 2 มีชื่อว่า “ปรัชญาแห่งภูผา” (PHILOSOPHY OF MOUNTAIN) สะท้อน

ให้เห็นการมองธรรมชาติที่ไม่มุ่งเฉพาะความงามที่ตาเห็นเท่านั้น แต่เป็นการมองไกลออก

ไปในลักษณะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และธรรมชาติคือสัจธรรม

 เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้ศึกษากวีนิพนธ์สมัยใหม่ของไทยว่ากวีไทยร่วมสมัยมัก

เชื่อมโยงธรรมชาติกับพุทธศาสนา ในกวีนิพนธ์ของพิน สาเสาร์ก็เช่นเดียวกัน กวีได้แสดง

ให้เห็นแนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน (Tilakkhana: the Three Characteristics) 
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ไตรลกัษณ์ แปลว่า “ลกัษณะ 3 อย่าง” หมายถงึลกัษณะอนัเป็นสามญัของสิง่ต่างๆ ประกอบ

ด้วย อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ในบทความนี้ จะได้ยกตัวอย่างภาพถ่ายภูมิศิลป์ 2 ภาพ 

ดังนี้

 จากภาพถ่ายท้ังสองภาพ ภาพแรก ศลิปินได้น�าใบไม้แห้งมากองรวมไว้รมิหน้าผา 

กวีนิพนธ์ที่เขียนบรรยายภาพเน้นเปรียบเทียบกองใบไม้ที่อยู่ริมผาความเป็นความตายอยู่

ใกล้กัน ขณะที่ในภาพที่สอง เศษไม้ เปลือกไม้แห้งตาย น�ามาวางเรียงกัน สะท้อนให้เห็น

ชัดเจนว่างานศิลปะเกิดจากสิ่งที่ไร้ชีวิตไปแล้ว สิ่งที่ไม่มีวันเติบโตงอกงามได้อีก นอกจาก

รอวนัเสือ่มสลายไปตามสภาพ สิง่เหล่าน้ีเปรยีบได้กบัความตายหรือมรณกรรม ดงัทีก่วกีล่าวว่า 

เรยีบเรยีงจากทีเ่หลอื จดัวางเพือ่การเกดิใหม่ (พนิ สาเสาร์. 2555: 42-3) “การเกดิใหม่” ในที่นี้

สะท้อนให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตทั้งหลาย สิ่งต่างๆ ที่เราตัดสินว่า “ตายแล้ว” หรือ

หมดประโยชน์ไปแล้ว อาจจะน�าไปสู่การก�าเนิดส่ิงใหม่ ในท่ีนี้ศิลปินคือผู้ให้ก�าเนิดและได้

สร้างสรรค์ภูมิศิลป์ขึ้นจาก “ความตาย”

 พนิ สาเสาร์ ได้แสดงให้ผูอ่้าน กวป่ีาโลกาศิลป์: หนึง่พรรษาบนภผูาศกัดิสิ์ทธิ(์Wild 

Poet & Earth Art: One Rainy Season on the Holy Mountain) เห็นว่ามนุษย์สามารถ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้จากความรักและความภาคภูมิใจในธรรมชาติ ในบทที่ 3 เวลา

ร�าลกึ (RECAPTUREOF TIME) พนิ สาเสาร์ ได้ชวนให้ผูอ่้านพนิจิพิจารณาคณุค่าและพลงั

ของกาลเวลา ศลิปินได้เปรยีบเทยีบว่า เวลาคอืธน ู(พนิ สาเสาร์ 2555: 75) ภมิูศลิป์ทีป่รากฏ

ในบทนี้มักแสดงความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่มีอายุยาวนานกับสิ่งที่มีอายุสั้น เช่น ลานหินกับ

ดอกไม้ ลานหินกับกอหญ้า เป็นต้น
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 เวลาเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่อนให้มนษุย์เหน็ว่าตนเองนัน้มไิด้ยิง่ใหญ่อะไร งานศลิปะ

ที่สื่อมักสะท้อนให้เห็นว่าเวลาได้น�าพาหลายสิ่งมาพบกัน ศิลปินได้เดินทางเข้ามาที่ภูสะมุ่ย 

ได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการน�าเศษวัสดุในธรรมชาติชนิดต่างๆ มาจัดเรียงกัน

เป็นผลงานศิลปะ บันทึกผลงานไว้ด้วยการถ่ายภาพ และท�าให้ภาพถ่ายซึ่งเป็นงานศิลปะ

แขนงหนึง่มาอยูร่่วมกับกวนิีพนธ์ เวลาทีเ่หมาะสมย่อมสร้างโอกาสแห่งการเรยีนรูแ้ละเข้าใจ

สจัธรรม ศลิปินได้กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่าตวัของศลิปินเองกเ็ป็นเพยีงผู ้จดัวางก้อนหนิ (พนิ 

สาเสาร์. 2555: 89) และรอวันเสื่อมสลายเมื่อสายลมพัดมา (เรื่องเดียวกัน) แต่สิ่งที่เป็น

นิรันดรคือผลงานศิลปะ

 แม้พิน สาเสาร์จะน�าเราให้เข้าใจว่าธรรมชาติงดงาม สะท้อนสัจธรรม สอนให้เรา

เรียนรู้คุณค่าของเวลาและงานศิลปะ และที่สุดแล้วการเรียนรู้ธรรมชาติก็คือการท�าความ

เข้าใจชวิีต แต่สิง่หนึง่ทีเ่พิม่เตมิขึน้มาและเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าตกใจ ศลิปินพบว่าธรรมชาติ

ที่งดงามนั้นมีความเลวร้ายบางประการซ่อนเร้นอ�าพรางอยู่ บทที่ 4 เผยผลึกปัญหา (RE-

VEALED THE PROBLEM) ประกอบด้วยภาพถ่ายภูมิศิลป์ทั้งหมด 15 ภาพ มี 12 ภาพ

ท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่าปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า ป่าไม้บริเวณที่ศิลปินได้มุ่ง

เข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อสร้างภูมิศิลป์นั้นเป็นป่าไม้ที่ศิลปินสะท้อนให้เห็นปัญหาการตัด

ไม้พะยูง (Siamese Rosewood) ปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นปัญหาสืบเนือ่งในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืของประเทศไทยมายาวนาน เนือ่งจากไม้พะยงูเป็นไม้เน้ือแขง็ทีเ่น้ือไม้มีลวดลาย

สวยงามชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างหนึ่งเนื่องจากน�าไปผลิตเป็นเครื่อง

เรือน เกวียน และสิ่งต่างๆ อีกหลายชนิด นอกจากนี้มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลด้วย

 ภาพถ่ายภูมิศลิป์ทีพ่นิ สาเสาร์เสนอให้เหน็ในบทนี ้สะท้อนความโศกเศร้าสะเทอืน

อารมณ์เป็นอย่างยิ่ง ศิลปินพยายามน�าเศษไม้ที่เหลือจากการเร่งรีบตัดมาวางเรียงอย่างมี

ระเบียบล้อมรอบตอไม้ วางเศษเปลือกไม้ ท่อนไม้พะยูงไว้บนลานหิน บนพื้นดิน เป็น 

รูปทรงต่างๆ ประกอบกับภาษาในกวีนิพนธ์เป็นภาษาเร้าอารมณ์ (emotivelanguage)  

ทีส่ื่อให้เหน็ความหม่นหมอง ทีม่าพร้อมกบัความโกรธเกรีย้วและปลดปลงกบัพฤตกิรรมเลว
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ร้ายของมนุษย์ทีจ้่องแต่จะหาประโยชน์จากธรรมชาตโิดยไม่คดิค�านงึถงึคณุค่าและระบบนเิวศ 

ภูผาป่าไม้ในบทนี้จึงเต็มไปด้วย “น�้าตา” และความพินาศทางอารมณ์ของศิลปิน

 ในบทที่ 5 พฤกษาร�าพัน (FOREST LAMENTED) จึงเหมือนจะเป็นข้อสรุปอัน

ชวนให้โศกเศร้าว่าธรรมชาตอัินทรงคณุค่าและงดงามอย่างย่ิงนัน้ได้ถกูท�าลายโดยฝีมอืของ

มนุษย์ ศลิปินไม่มคี�าตอบทีช่ดัเจนนอกจากจะอธบิายด้วยภาพถ่ายและข้อเขยีนว่า “ป่าอสีาน” 

ของประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ร้าย ค�าตอบที่เราจะได้รับต้องเกิดการคิด

ใคร่ครวญด้วยตัวตนของเราเอง ศิลปินท�าได้เพียง ก้มหน้าลงจากเขา (พิน สาเสาร์. 2555: 

157) และกระตุน้เตอืนให้ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบหนัมามอง ร่วมกนัดแูลรักษา และท�าหน้าที่

ของตนอย่างเคร่งครัด 

 เราอาจสรปุได้อย่างชดัเจนว่ากวีนพินธ์เร่ือง กวป่ีาโลกาศลิป์: หนึง่พรรษาบนภผูา

ศักดิ์สิทธิ์ เป็น green poetry อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์

สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้จากความรักและความภาคภูมิใจในธรรมชาติ เพราะมี

ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ และธรรมชาติคือความเข้าใจชีวิตด้วย ภูมิศิลป์คือสัญลักษณ์

แห่งอารมณ์โศกสะเทือนใจอันเกิดการประสบเห็นความงามและชะตากรรมของธรรมชาติ 

และภาพถ่ายภูมิศิลป์คือการหยุดเวลาเพื่อการท�าความเข้าใจธรรมชาติและงานศิลปะ แต่

เราย่อมรู้ว่าการหยุดเวลาด้วยภาพถ่ายก็เป็นได้ช่ัวขณะหน่ึงเท่าน้ัน เพราะท้ายที่สุดแล้ว

สรรพสิ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงและมีจุดจบไปตามวาระ เมื่อมนุษย์ท�าลายธรรมชาติ ศิลปินได้

ท�าหน้าทีบ่นัทกึความงามของธรรมชาต ิและความโหดร้ายของมนษุย์ กวนีพินธ์สีเขยีวของ

พิน สาเสาร์ คือความรักในธรรมชาติและงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง และในมิติท่ีชัดเจนยิ่งกว่า

นั้น กวีนิพนธ์สีเขียวของพิน สาเสาร์ คือการตั้งค�าถามต่อการท�าลาย “ป่าอีสาน” ของไทย 

ทีแ่ม้แต่ภาครัฐเองกย็งัแก้ไขไม่ได้ในระยะเวลาอนัสัน้ “ค�าบอกเล่า” ของพิน สาเสาร์ จึงนับเป็น

เสียงหนึ่งที่ส�าคัญที่กระตุ้นให้ผู้อ่านต้องกลับมาคิดและมองปัญหาที่เกิดขึ้นใน “โลกสีเขียว” 

อย่างจรงิจงั มิใช่ปล่อยให้กวนีพินธ์เรือ่งนีส้ญูหายไปกบักาลเวลาท่ามกลางสถานการณ์การ

อ่านกวีนิพนธ์ในประเทศไทยที่เสื่อมทรามเข้าขั้นวิกฤต

 ปัจจุบัน พิน สาเสาร์ ก�าลังศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาเอก ณ คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังคงท�างานศิลปะอย่างต่อเนื่อง 

ความใฝ่ใจในการศึกษาและความพากเพียรในการสร้างสรรค์งานศิลปะหลายแขนง ย่อม

ยืนยันได้ว่าศิลปินจะมีผลงานใหม่ๆ ให้ผู้คนใน “สังคมอารยะ” ได้ชื่นชมและเรียนรู้ปรัชญา

ชีวิตและธรรมชาติได้อีกมากและลึกซึ้งยาวนาน
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บทสรุป
 จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด เราอาจตั้งค�าถามกับตนเองและเชื่อมโยงไปถึง 

ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อโลกด้วย ในขณะที่ศิลปินคนหนึ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะส่ง

ข่าวสารของ “สถานการณ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยการชี้แนะให้เห็นความงามและสัจธรรมของ

ธรรมชาตด้ิวยผลงานศลิปะหลายแขนง ข้อค้นพบปัญหาการท�าลายธรรมชาติในป่าใหญ่ผนื

หนึ่งได้กระตุ้นให้เราสนใจปัญหาดังกล่าวมากกว่าเดิมหรือไม่ ค�าตอบคงไม่จบอยู่ที่ถ้อยค�า

ของกวีในบทส่งท้าย ความว่า “ออกพรรษาก้มหน้าลงจากเขา แบกความเศร้าเฉาพร่าของ

ป่าใหญ่ จะตีแผ่ด้วยกวีแห่งผีไพร ดลดาลใจจารค�าย�้าให้คิด” (พิน สาเสาร์. 2555: 157) แต่

เราควรจะต้องตั้งค�าถามต่อเนื่องและหาค�าตอบให้ได้ด้วยตัวของเราเองในฐานะที่เราเป็น

ส่วนหน่ึงของธรรมชาตติราบใดทีเ่รายงัเชือ่ว่า “ภผูา” นัน้ “ศกัดิสิ์ทธิ”์ และงานศลิปะคอืของ

ขวัญและเรื่องเล่าล�้าค่าจากธรรมชาติและป่าดงพงไพร
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วาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว1

A Discourse on the Narrative of the Lao National Liberation War

จารุวรรณ ธรรมวัตร*, อภิราดี  จันทร์แสง**, รังสรรค์  นัยพรม***

Jaruwan Thammawat, Apiradee Jansang, Rangsan Naiprom

บทคัดย่อ
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว โดย

เป็นการวิเคราะห์ตคีวามตัวบทวรรณกรรม ใช้ระเบยีบวิธวีจิยัทางประวตัศิาสตร์ด้วยแนวคดิ

หลังโครงสร้างนิยม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้และการต่อรองเพื่อช่วงชิงความ

หมายของกลุ่มชนชาวลาวผ่านเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติต้านลัทธิอาณานิคม ซึ่งปรากฏ 

งานเขียนเรื่องเล่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีลักษณะร่วมด้านโครงสร้างเน้ือหาว่าด้วย

ชีวประวัติของผู้ร่วมกระบวนการปฏิวัติ บทบาทหน้าที่ในสงครามต่อสู้กู้ชาติลาว ตลอดจน

การแสดงออกถึงความองอาจกล้าหาญและเกียรติคุณการยกย่อง ส่วนความแตกต่างใน 

ตัวบทเรื่องเล่าคือ สถานภาพระดับชั้น ชนเผ่า ภารกิจในสงครามกู้ชาติของผู้คน เรื่องเล่า

จึงไม่ได้มีความเป็นกลางในการสื่อสาร แต่จัดเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อเป็นเคร่ือง

มือทางการเมืองของรัฐชาติใหม่ผ่านการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมได้อย่างน่าสนใจ

ค�าส�าคัญ: เรื่องเล่า, วาทกรรม, สงครามกู้ชาติลาว
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Abstract
 The article aimed to study the discourse on the narrative of the Lao National 

Liberation War. It analyzed and interpreted the literary text. The historical methodology 

based on the post-structuralism was used in the study. The study found that there 

was a struggle to dominate the signification of the different groups of Lao People 

by means of the narrative of the Lao National Liberation War. The narratives came 

in the different forms. Common structural aspects featured the biographies of those 

participating in the revolution, their roles and duties in the war, their courage and 

prestige. The differences found in the narrative text were status, class, tribes and 

mission in the war. It could be concluded that the narrative was not impartial in its 

communication and messages. Instead, the narrative in the study was a discourse 

used as the political apparatus of the new nation state through the nationalist ideology. 

Keywords: Narrative, Discourse, Lao Liberation War.

บทน�า
 เรือ่งเล่า (narrative) ถือเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมและเป็นศลิปะทีถ่่ายทอดด้วย

ภาษา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวของมนุษย์และสังคม (Onega&Landa. 

1996: 3, อ้างถึงในอิราวดี ไตลังคะ 2543: ค�าน�า) การศึกษาเรื่องเล่าจึงถือว่ามีส่วนส�าคัญ

ทีน่อกจากจะท�าให้เราเข้าถงึความบันเทงิในเชงิสนุทรยีะแล้ว ยงัท�าให้เราเข้าใจปรากฏการณ์

ทางสังคมในยุคสมัยต่างๆ ที่ถูกสื่อผ่านเรื่องเล่าด้วย

 เรื่องเล่าสามารถจัดแบ่งได้หลายประเภท โดยอาจใช้เกณฑ์การจ�าแนกตาม 

จุดมุ่งหมาย รูปแบบการประพันธ์ รูปแบบทั่วไป หรือจ�าแนกตามแนวคิดและเนื้อหา นอก 

จากน้ียงัอาจพจิารณาเรือ่งเล่าโดยใช้บรบิทของพืน้ทีท่างวฒันธรรมเข้ามาจดัประเภทได้อกี

ด้วย ซึ่งเรื่องเล่ากลุ่มส�าคัญได้แก่เรื่องเล่าประเภทวรรณกรรมลุ่มน�้าโขงอันเป็นคลังข้อมูล

ด้านภาษาและวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาวและไทยอีสานที่

ถอืว่าเป็นดนิแดนทีมี่พรมแดนทางวฒันธรรมร่วมกนั ท�าให้เรือ่งเล่าสามารถสะท้อนลักษณะ

ท้องถิ่นและความเป็นชาติอย่างโดดเด่น (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2554: 72) นอกจากนี้เรื่องเล่า

ยงัได้เสนอความคดิทางการเมอืงในยคุจารตีทีเ่ป็นรากเหง้าของความคดิและพฤตกิรรมของ
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กลุ่มชนในสองฝั่งโขง มีค่าควรแก่การรวบรวม เรียบเรียงวิเคราะห์เพื่ออธิบายตัวตนทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 บทความนี้จึงเน้นการศึกษามิติทางการเมือง (the political) ที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่า 

โดยจะมองว่าเรื่องเล่าไม่ได้มีความเป็นกลางในการส่ือสาร แต่เร่ืองเล่าจัดเป็นวาทกรรม

ประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอ�านาจในการประกอบสร้างความหมาย รวมถึงกลายเป็น

พื้นที่พิเศษแบบหน่ึงในการต่อสู้ ต่อรอง ตลอดจนการช่วงชิงความหมายของผู้คน โดยใช้

กรอบแนวคิดด้านวาทกรรม (Discourse) มาเป็นเครื่องมือหลักในการตีความ ซึ่งวาทกรรม

ในที่นี้คือ ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิตเอกลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่ง

ต่างๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ�านาจหรือตัวตนของเราเอง 

(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2554: 19-20) ซึ่งการศึกษาวาทกรรมจะเน้นการให้ความส�าคัญ

กับภาษา โดยมองว่าวาทกรรมคือระบบที่ท�าให้การพูด/การเขียนในสังคมหนึ่งๆ เป็นไปได้ 

เพราะวาทกรรมจะเป็นตวัก�าหนดกฎเกณฑ์ เงือ่นไข และกลไกต่างๆ ในการสือ่สาร นอกจาก

นีย้งัมภีาคปฏบิติัการจรงิของวาทกรรม (discursive practices) ซึง่รวมถงึจารีตปฏบิตั ิความ

คิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย ซึ่งมิคาอิล 

บัคติน (Mikhael Bakhtin) นักภาษาศาสตร์ยุคหลังมาร์กซิสม์ยังได้ขยายขอบเขตการศึกษา

ไปสู่การสนทนานิยม (dialogism) รวมไปถึงการศึกษาความเป็นพหูพจน์ของความหมาย

และเสียงพูด (multiplicity of voices and meaning) อันเป็นการพิจารณาภาษาในฐานะของ

การให้พื้นที่หรือเวทีส�าหรับเสียงของคนที่ด้อยอ�านาจด้วย

 เรื่องเล่าชุดส�าคัญที่ปรากฏในบริบทลุ่มน�้าโขงคือ เรื่องเล่าที่ว่าด้วยสงครามกู้ชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งเล่าสงครามกูช้าตต้ิานการล่าเมอืงขึน้ของ สปป. ลาว เป็นผลงานการ

สร้างวาทกรรมการเมอืงผ่านภาษาพดูและภาษาเขยีนในยุคทีฝ่ร่ังเศสและอเมริกาใช้อ�านาจ

ปกครองกลุ่มประเทศอินโดจีน คือ เวียดนาม เขมร และลาว การศึกษาเรื่องเล่าดังกล่าวจะ

ท�าให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมการเมืองกับวัฒนธรรมภาษาที่ผู้คนใช้เพื่อ

ช่วงชิงความหมายเพื่อให้มีพื้นที่ในทางสังคมได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

การเมืองของเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว
 เรื่องเล่าสงครามกู้ชาติต้านการล่าเมืองขึ้นของ สปป. ลาว เป็นผลงานการสร้าง 

วาทกรรมการเมือง ผ่านภาษาพูดและภาษาเขียนในยุคที่ฝร่ังเศสและอเมริกาใช้อ�านาจ

ปกครองกลุม่ประเทศอินโดจีน คือ เวียดนาม เขมร และลาว เฉพาะกรณีใช้อ�านาจปกครอง

ชนเผ่าลาวนัน้เร่ิมในสมัยพระเจ้าอุ่นค�า (พ.ศ. 2415-2430) เมือ่ราชอาณาจกัรหลวงพระบาง

ถกูฮ่อธงด�าน�าโดยเดววนัตปีล้นจนบ้านเมอืงแตกทะลายเสยีหายมาก ออกสุต์ ปาว ี(Auguste 
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Pavie) พร้อมด้วยทหารเวียดนามปราบฮ่อธงด�าจนสงบ ช่วยเหลือพระเจ้าอุ่นค�าให้พ้น

อนัตรายและปราบฮ่อธงด�าให้อ่อนก�าลงัลง พระเจ้าอุน่ค�าพร้อมราษฎรลาวหลวงพระบางจงึ

ยนิยอมพร้อมใจให้ฝรัง่เศสปกครองราชอาณาจกัรหลวงพระบางในรปูแบบรฐัอารกัขา (Pro-

tectorat)

 นอกจากนี้เมื่อสยามประเทศเซ็นสนธิสัญญาฝร่ังเศส-สยามในปี ค.ศ. 1893 ดิน

แดนลาวฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดยมีอาณาเขตครอบคลุม

ทุกเขตแดน ทั้งเวียงจันทน์และจ�าปาสักนับตั้งแต่ดินแดนเหนือจรดใต้ โดยข้าราชการฝ่าย

พื้นเมืองและอธิบดีปกครองฝ่ายฝรั่งเศสปกครองร่วมกัน อ�านาจปกครองของฝร่ังเศส

ครอบง�าชนเผ่าลาวทุกเขตนานเกือบศตวรรษ ราษฎรมีความแตกแยก มีทั้งฝ่ายที่ยินยอม

อยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าอาณานิคม กับฝ่ายต่อต้านไม่ยอมอยู่ใต้อ�านาจ

ฝรั่งเศส เพราะราษฎรส่วนใหญ่เดือดร้อน ถูกเกณฑ์ส่วยไปใช้แรงงานอย่างหนัก ไม่มีเวลา

ท�ามาหากินเลีย้งดูครอบครวัถกูกดขีข่ดูรดีภาษอีตัราสงู ถูกข่มขูถ่กูท�าร้ายและเข่นฆ่าปราบ

ปรามผู้ที่เห็นต่างไม่ยอมจ�านนต่ออ�านาจ ดังนั้นราษฎร ผู้น�า เจ้าก๊กเจ้าเหล่าบรรดาชนเผ่า 

บรรดาชาวลาวจงึรวมก�าลงัต่อสูเ้พ่ือปลดปล่อยอ�านาจเจ้าอาณานคิมทัง้ในเขตลาวภาคเหนอื

จรดใต้ ในการต่อสู้มีการจัดตั้งกองก�าลังลาวรักชาติ กลุ่มลาวเป็นลาว ขบวนการประเทศ

ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติ ในการต่อสู้กู้ชาติ เกิดผู้น�าปฏิวัติ วีรชนปฏิวัติ นักรบประชาชน 

ผู้มีน�้าใจเด็ดเดี่ยว เหนียวแน่น มีจิตใจเคียดแค้นไม่ยอมจ�านน อุทิศตนสละชีวิตเพื่อภารกิจ

กอบกู้ประเทศชาติจากแอกปกครองเจ้าอาณานิคมแบบเก่าคือฝร่ังเศสและเจ้าอาณานิคม

แบบใหม่คอือเมริกา เกิดเรือ่งเล่าเกิดวาทกรรมการเมืองเรือ่งสงครามกูช้าตลิาวและสงคราม

ต้านการล่าเมืองขึ้นหลากหลายรูปแบบ บางตัวอย่างเช่น

 1. งานเขียนแนวชาตินิยมเชิดชูสถาบันกษัตริย์ก่อนปี ค.ศ.1975

- พงศาวดารเมืองพวน โดยเจ้าค�าหมั้น วงกตรัตนะ (ค.ศ. 1951)

- พงศาวดารชาติลาว โดยมหาสิลา วีระวงศ์ (ค.ศ. 1951)

- ความเป็นมาของลาวหรือเล่าเรื่องชาติลาว โดยอู่ค�า พมวงศา (ค.ศ. 1958)

 2. งานเขียนแนวชี้น�าอุดมการณ์ปฏิวัติและสร้างรัฐชาติสังคมนิยม

 - ประเทศลาวและการต่อสู้มีชัยของประชาชนลาวต้านลัทธิการล่าเมืองขึ้นแบบ

ใหม่ของอเมริกา โดยพูมี วงวิจิด (ค.ศ. 1968)

 - ความทรงจ�าของชวีติข้าพเจ้าในขบวนวิวฒัน์แห่งประวตัศิาสตร์ของประเทศลาว 

โดยพูมี วงวิจิด (ค.ศ.1987)

 - เจ้าสุพานุวง ผู้น�าปฏิวัติ โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์สังคมแห่งสปป. ลาว 

(ค.ศ. 1989)
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 - บนเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยมอย่างมีชัย โดยไกสอน พมวิหาน (ค.ศ. 1981)

 - ชายหนุ่มจึงเป็นนกอินทรีย์ที่ไม่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจึงกลายเป็นสินไซของ

ยุคสมัยพวกเรา โดยไกสอน พมวิหาน (ค.ศ. 1981)

 - สิบปีบนเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยม โดยไกสอน พมวิหาน (ค.ศ. 1986)

 - ชีวิตและภารกิจอันย่ิงใหญ่ของประธานไกสอน พมวิหาน วีรบุรุษของชาติลาว 

โดยคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค (ค.ศ. 2005)

 - แนวคิดชี้น�าของประธานค�าไต สีพันดอน ต่อภารกิจปกปักรักษาและพัฒนา

ประเทศชาติ โดยคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค (ค.ศ. 2004)

 - การเคล่ือนไหวปฏวิตัขิองประธานค�าไต สพีนัดอน โดยสถาบนัการเมืองและการ

ปกครองแห่งชาติ (ค.ศ. 1999)

 3. งานเขียนแนวประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินและประวตัศิาสตร์การต่อสูกู้ช้าตขิองบรรดา

แขวง

 - ประวัติศาสตร์แขวงเวียงจันทน์ โดยคณะบริหารพรรคแขวงเวียงจันทน์ (ค.ศ. 

1998)

 - ประวัติศาสตร์ของแขวงสาละวัน โดยคณะสร้างหนังสือประวัติศาสตร์แขวง 

สาละวัน (ค.ศ. 2000)

 - ประวัติศาสตร์ความเป็นมาแขวงอัตปือ โดยสังขยา จันทะโคด (ม.ป.ป.)

 - ประวัติเขตภาคใต้ของลาว โดยคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค (ค.ศ. 2004)

 - สรุปสงครามประชาชนภายใต้การน�าพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ค.ศ. 

1945-1975 โดยพล.ท. ไอ่ สุลิยะแสง และคณะ (ค.ศ. 2004)

 - ประวัติการต่อสู้ของก�าลังประกอบอาวุธและประชาชนบรรดาเผ่าภาคเหนือลาว

ต้านการล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและจักรพรรดิอเมริการุกราน (ค.ศ. 1945-1975) โดย 

สภาวิทยาศาสตร์-ประวัติศาสตร์การทหาร กระทรวงป้องกันประเทศ (ค.ศ. 2005)

 4. งานเขียนแนวชีวประวัติผู้น�านักรบและประวัติศาสตร์กองทัพประชาชน

 - ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาว 1945-1995 โดยกรมค้นคว้าประวัติศาสตร์ 

กระทรวงป้องกันประเทศ (ค.ศ. 1995)

 - พล.ท. ดวงใจ พิจิด วีรชนแห่งชาติ โดยพ.ต. สีไพ แก้วบุนมี (ค.ศ. 2009)

 - นักรบแข่งขันแห่งชาติ พลตรีสะไหว ไซยะเสนา โดยพ.อ. วิไล จันทะมาด  

(ค.ศ. 2007)

 - นายพลบญุเนยีน ค�าอ้วน ชวีติและการท�างาน โดยดวงไซ หลวงพะสี (ค.ศ.1990)
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 5. งานเขียนแนวการเคลื่อนไหวของพรรคและนักคอมมิวนิสต์ลาว

 - ชวิีตกบัการเคลือ่นไหวปฏวิตัขิองสหายค�าแสง สิวไิล โดยพ.ต. สีไพ แก้วบนุพัน 

(ค.ศ. 2009)

 - ประวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ  

(ค.ศ. 1989)

 6. งานเขียนแนววีรชนบรรดาเผ่ากับการต่อสู้ต้านการล่าเมืองขึ้น

 - ตู้ยา ไซลู วีรบุรุษแห่งแดนล้านช้าง โดยสุดดาลา ยาทอตู้ (ค.ศ. 2004)

 - ตงปาวท่อ ใจก้า โดยดวงมีไซ ปาวลีไกยา (ค.ศ. 2008)

 - การเคลื่อนไหวต่อสู้กู้ชาติของเจ้าพระยาขอมกมมะด�าและท่านสีทน กมมะด�า 

โดยพงสะหนิด ตุนาลม (ค.ศ. 2010)

 7. งานเขียนแนววีรชนปฏิวัติและนักรบแข่งขัน

 - มูนเซื้อต่อสู้เสียงก้องของลัทธิวีรชนปฏิวัติ โดยหนังสือพิมพ์เสียงประชาชน  

(ค.ศ. 1982)

 - หวนคืนชีวิตการเคลื่อนไหวในขบวนการปฏิวัติชาติของท่านค�าผาย บุปผา โดย

พูทอง แสงอาคม (ค.ศ. 2001)

 - ศิลปินอาวุโสกับเสียงเพลงปฏิวัติ ประเสิด สีชานน โดยประเสิด สีชานน  

(ค.ศ. 2000)

 - ชีวิตและการเคลื่อนไหวของท่านนางค�าแพง บุบผา โดยมยุรี เหง้าสีวัทน์  

(ค.ศ. 1994)

 - วีรชน สีทอง โดยคณะค้นคว้าเรียบเรียงประวัติศาสตร์มูนเซื้อทหารนครหลวง

เวียงจันทน์ (ค.ศ. 2006)

 - ชีวิตและผลงานของพระมหาเถระ 5 องค์ โดยศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา

สัมพันธ์ลาว (ค.ศ. 2001)

 กล่าวโดยภาพรวมงานเขยีนเรือ่งเล่าเกีย่วกบัมนูเซือ้การต่อสู้สงครามกูช้าตลิาว มี

ลักษณะร่วมด้านโครงสร้างเนื้อหาโดยมีประเด็นหลักว่าด้วย 1) ชีวประวัติของผู้ร่วม

กระบวนการปฏิวัติตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยเกษียณจากการงาน 2) บทบาทหน้าที่ในสงคราม

ต่อสูกู้ช้าตลิาว 3) การแสดงออกถงึความองอาจ กล้าหาญ เสียสละ 4) เกยีรตคุิณการยกย่อง

และเหรียญตราที่ได้รับ 

 ส่วนความแตกต่างในตัวบทเรื่องเล่าคือ สถานภาพระดับชั้น ชนเผ่า ภารกิจใน

สงครามกู้ชาติของผู้คนในตัวบทเรื่องเล่า สถานภาพระดับชั้นสูงสุดคือ ผู้น�าปฏิวัติ ผู้ชี้น�า

การเคลื่อนไหว บุคคลที่เสมือนเป็นตัวละครเอกแห่งชาติหรือที่เรียกว่ารัฐบุรุษลาวหรือผู้น�า
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ปฏิวัติ ได้แก่ เจ้าสุพานุวง ท่านไกสอน พมวิหาน ท่านพูมีวงวิจิด ท่านค�าไต สีพันดอน 

ส่วนผู้น�าชนเผ่าวงศาคณาญาตชิาตลิาวหรอืผูน้�าปฏวิตัริะดบัหวัหน้าชนเผ่า ทีเ่รยีกว่าเจ้าจกิ

เจ้าจอม เช่น เจ้าฟ้าปาไจ (ผู้น�าชนเผ่าม้ง) พระยาขอมกมมะด�าและท้าวสีทน กมมะด�า 

(ผู้น�าลาวเทิงเผ่าละเวน) และพ่อกะดวด องค์แก้ว องค์ทอง องค์สิงดี เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมีผู ้คนท่ีเสมือนเป็นตัวละครรอง เช่น นักรบ วีรชน กลุ ่มชน  

หน่วยงาน ทั้งวีรชนฝ่าย พลเรือน วีรชนฝ่ายทหาร นักรบบ้าน นักรบเมือง นักรบแขวง 

กองร้อยวีรชน กองพันวีรชน บ้านวีรชน เมืองวีรชน แขวงวีรชน ทั้งบุคคล ทั้งหน่วยงาน 

ทัง้สถานทีล้่วนเป็นส่วนประกอบทีม่บีทบาทในสงครามกู้ชาต ิเช่น เป็นนักรกัชาต ิเป็นผูส้บื

ข่าว เป็นกองเสบียง เป็นผู้ปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมในกองก�าลังต่อสู้ เป็นผู้ประกอบ

อาวุธ เป็นทหารกองโจร เป็นหัวหน้ากองหลอนระดับกองร้อยและกองพันเป็นต้น บุคคล

ส�าคัญหรือตัวละครเด่นในเรื่องเล่าจะต้องเป็นฝ่ายพรรคประชาชนปฏิวัติคือเป็นผู้เดินตาม

เส้นทางการปฏิวัติ โดยอุทิศตนให้การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติลาวให้พ้นจากแอกของลัทธิ

ล่าเมืองขึ้น

 ส่วนบุคคลท่ีเป็นฝ่ายปรปักษ์ของการปฏิวัติ ได้แก่ เจ้าอาณานิคมฝร่ัง (ฝรั่งเศส) 

พวกล่าเมืองขึ้นใหม่ (อเมริกา) ศักดินาลาว ศักดินาท้องถิ่น พวกปฏิบัติการฝ่ายขวา พวก

จักรวรรดินิยม ลูกสมุนเจ้าอาณานิคม (ลูกแหล่งตีนมือ) ผู้ขายชาติ ผู้ทรยศต่อชาติ ผู้อื่นที่

คิดต่างเห็นต่าง เป็นต้น

ข้อจ�ากัดของวาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว
 เรือ่งเล่าเกีย่วกบัสงครามกูช้าตลิาวเป็นผลงานของฝ่ายชนะสงคราม ตามหลักการ

ผูไ้ด้ชยัชนะคือผูส้ร้างประวตัศิาสตร์ หรอืหากเป็นเร่ืองเล่าระหว่างการต่อสู ้ผูเ้ล่าคอืผูย้ดึกมุ

อ�านาจของแต่ละฝ่ายแต่ละสังกัด ปัจเจกบุคคลและหน่วยผลิตหน่วยประกอบสร้างเรื่องเล่า

ได้แก่ คณะกรรมการโฆษณาอบรมศนูย์กลางพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว กระทรวงแถลงข่าว

และวัฒนธรรม ส�านกัพมิพ์จ�าหน่าย สปป. ลาว คณะค้นคว้าทฤษฎแีละพฤตกิรรมศนูย์กลาง

พรรคประชาชนปฏวิตัลิาว สถาบันค้นคว้าวทิยาศาสตร์สังคมแห่งชาติลาว สภาวทิยาศาสตร์

การทหาร กรมวทิยาศาสตร์-ประวัตศิาสตร์การทหาร กระทรวงป้องกนัประเทศ ส�านกัพมิพ์ 

วันนะสิน ทายาทของผู้น�าทางการเมือง ทายาทของผู้น�าชนเผ่า ทุกหน่วยงานที่เขียนที่เล่า

รวมทัง้ปัจเจกบคุคล ต่างมีจดุหมายเดยีวกนัคอืใช้ชวีประวตัขิองวรีกษตัริย์ ของวรีบรุุษแห่ง

ชาติ ของวีรชนปฏิวัติ ของนักรบบรรดาเผ่าในอดีตมาสร้างมาย�้าความทรงจ�าปลุกส�านึก 

คนลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากพิจารณาจุดหมายของเรื่องเล่าตามสถานภาพของ

วีรบุรุษแห่งชาติหรือผู้น�าปฏิวัติ วีรชนปฏิวัติ นักรบแห่งชาติ สามารถรับรู้ถึงการเมือง 

เรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาวหลายเป้าหมาย เช่น 
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 1. การสร้างรัฐสังคมนิยม สร้างรัฐชาติใหม่ด้วยวัฒนธรรมการเล่าเรื่องและสร้าง

วาทกรรมการเมือง

 2. เสนอความรุนแรงของสงครามกู้ชาติและต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและ

อเมริกาในดินแดนลาว

 3. โฆษณาโน้มน้าวจิตใจมหาชนให้เข้าร่วมการปฏิวัติ

 4. สร้างความชอบธรรมในการโค่นล้มระบอบเก่าหรือรัฐศักดินา

 5. เป็นเคร่ืองมอืในการสร้างความเป็นพลเมอืงทีเ่ป็นเจ้าของตนเอง เป็นกลไกการ

ต่อสู้เรียกร้องสิทธิของพลเมืองและเป็นกลไกการต่อสู้ทางชนชั้น

 6. สร้างความชอบธรรมให้กับพรรค รัฐ ผู้น�าทางการเมืองแห่งพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาว

 7. บอกเล่าสถานการณ์การเมือง บอกเล่าข้อเท็จจริง บอกเล่าความรู้สึกในปริบท

ของสงครามกู้ชาติลาวและต้านลัทธิล่าเมืองขึ้น

 8. สร้างภาพลักษณ์ของผู้น�าและคณะรัฐบาลด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง

 การเล่าเรือ่งด้วยเหตผุลหลายประการแต่มแีก่นแกนอนัเดยีวกนัคอืการปฏวิตัแิละ

การสร้างชาติ ท�าให้เสียงที่เล่าเรื่องเป็นเสียงของพรรคของรัฐสังคมนิยมที่เสนอผ่านชีวิต

ของทกุผู้คน ข้อมูลทีต่่างหรอืข่าวสารทีจ่ะน�าความเส่ือมเสียมาสู่ผูน้�าประเทศหรือความเป็น

ปึกแผ่นของชาติบ้านเมืองไม่ถูกน�าเสนอ เรื่องเล่าเสียงเล่าไม่มีขั้วที่แตกต่างกันแม้ปริบท

ของพ้ืนที่แตกต่างกัน เรื่องส่วนใหญ่ถูกชี้น�าเนื้อหาช้ีน�าเหตุผลและก�าหนดโครงเร่ืองจึงให้

คณุค่าของวัฒนธรรมพืน้ฐานชดุเดยีวกนั ให้คณุสมบติัอย่างเดยีวกนั ให้ศลีธรรมปฏวิติัของ

ชาติชุดเดียวกันทั้งสิ้น ความต่างของข้อมูลและแนวคิดมีปรากฏภาพที่ต่างในบทหัดอ่าน

ระดับประถมศึกษาเท่านั้น

ความหลากหลายของวาทกรรมการเมืองในเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสงครามกู้ชาติลาวและสงครามต้านการล่าเมืองขึ้นฝร่ังเศสและ

อเมริกา ตัวบทหรือเรื่องเล่ามีฐานะเป็นวาทกรรมที่ประกอบสร้างชีวิตของอาณาจักรผ่าน

ภาษาหรือระบบสัญลักษณ์ วาทกรรมเริ่มประกอบสร้างจากปี พ.ศ. 2494 หรือ ค.ศ. 1954 

มาจนถงึปัจจบุนั องค์ประกอบส�าคญัทีเ่ป็นประเดน็หลักคือ ผู้เล่า ผู้ทีถ่กูเล่าให้ฟัง และเร่ือง

ทีเ่ล่าในแง่ของผู้เล่าและผูท่ี้ถกูเล่า เมือ่พจิารณาเนือ้หาของเรือ่งเล่าอย่างต่อเนือ่งมสีารตัถะ

ที่ส�าคัญหลายประการ ได้แก่ วาทกรรมชาตินิยม วาทกรรมจักรวรรดินิยมหรือ อาณานิคม

นิยม วาทกรรมภาพลักษณ์ผู้น�าระดับวีรบุรุษแห่งชาติหรือวีรชนผู้น�าปฏิวัติ วาทกรรม

เคียดแค้นแห่งชาติ วาทกรรมวีรชนปฏิวัติ วาทกรรมนักรบแข่งขัน วาทกรรมพรรค
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คอมมิวนิสต์อินโดจีน วาทกรรมพรรคประชาชนปฏิวัติ เป็นต้น มิติที่น่าสนใจของการ

ประกอบสร้างวาทกรรมการเมือง คือผู้เล่าซ่ึงตัวบทบางเรื่องผู้เล่าเป็นผู้เดียวกับผู้ที่ถูกเล่า

ให้ฟัง ในงานเขียนแบบอัตชีวประวัติ เช่น 

 พูมี วงวจิิด (ค.ศ. 1978) ความทรงจ�าของชวีติเฮาในขบวนวิวฒัน์แห่งประวตัศิาสตร์

ของประเทศลาว

 - สอน ค�าวานวงศา (ค.ศ. 1979) หวนคืนความหลัง

 - ประเสิด สีชานน (ค.ศ. 2000) ศิลปินอาวุโสกับเพลงปฏิวัติ

 - บุนตา แสงดาวง (ค.ศ. 2005) หวนคืนเส้นทาง 35 ปี

 - สุลิวง เฮืองค�าแสน (ค.ศ. 2001) ชีวิตกับการปฏิวัติ

 - ค�าแสน เพ็ดสะหวัน (ค.ศ. 2004) ชีวิตกับการปฏิวัติ

 - บุญมี กว้างมะนีวัน (ค.ศ. 2007) ชีวิตกับการปฏิวัติ

 โดยภาพรวมงานเขยีนอัตชวีประวตัหิรอืบนัทกึชวีติกลุ่มนี ้มคีณุค่าด้านประวตักิาร

ปฏิวัติลาว ซึ่งน�าเสนอผ่านมุมมองของผู้น�าชั้นสูงสุดในขบวนการกู้ชาติและมุมมองของ 

ผูต้ามระดบัล่างสดุ เนือ้หาทีเ่ด่นคอืการเสนอภาพชวีติครอบครัวสามัญชนทีท่กุข์ยากล�าบาก

โดยไม่ปิดบัง โดยเฉพาะชีวิตในฐานที่มั่นการรบในภาคเหนือที่เชียงขวาง ซ�าเหนือ และ 

พงสาลี วีรชนบุนมีเล่าถึงการเพาะบ่มร�่าเรียนทฤษฎีมาร์กซ์-เลนิน การโฆษณาปลุกระดม

มวลชนให้เข้าร่วมปฏิวัติ การปฏิบัติงานอย่างอดทนเสียสละว่า “...ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

นายบ้านเพื่อเคลื่อนไหวแบบปิดลับ ให้ติดตามการเคลื่อนไหวของฝรั่งเศส ตระเตรียมเส้น

ทางและเสบียงอาหารน�าทาง...ได้วัว ข้าวสาร เป็ดไก่ เพื่อน�ามาเป็นเสบียงอาหารให้แก่

อ้ายน้องอาสาสมัครเวียดนาม ปี ค.ศ.1950 ได้รับมอบหมาย...ให้หาม้า 3 ตัวเพื่อเดินทาง

ไปเคลื่อนไหวที่ตาแสงเซียงหลวง...” ข้อต่างระหว่างชีวิตผู้น�าปฏิวัติสูงสุดกับวีรชนระดับ

ล่าง คือ ต้นทุนชีวิต ผู้น�าสังกัดอยู่ในชนชั้นศักดินาท้องถิ่นระดับเจ้าแขวง เจ้าเมือง วิถีชีวิต

เดิมมีคุณสมบัติศักดินา แต่เมื่อเข้าร่วมการปฏิวัติในสงครามกู้ชาติและต้านการล่าเมืองขึ้น 

ต้องเปลี่ยนแนวคิดเดิมของตนเองเป็นแนวคิดของชนชั้นกรรมาชีพ เปล่ียนจากขุนนาง

ศักดินาเป็นนักปฏิวัติดีเด่น ดังที่ท่านพูมีเล่าว่า “เจ้าเพชรราชเอาเฮาไปร่วมค้นคว้าภาษา

ลาว ประวัติศาสตร์ลาว และพุทธศาสนา เฮ็ดให้เฮาสามารถรับรู้อันถืกและผิด อันดีและชั่ว 

แต่อนัน้ันก็ยังแม่นคณุสมบตัขิองชนชัน้ศกัดนิา...เมือ่เป็นนายภาษาอยูน่�าฝรัง่เศส...การรบั

ใช้พวกล่าเมืองขึน้ฝรัง่เศสกแ็ม่นการกดขีข่่มเหงประชาชนลาวนีเ่อง...ต�าแหน่งหวัหน้าศาล 

เจ้าเมือง เจ้าแขวงในระบอบเก่าท�าให้มีแนวคิดศักดินาสูงขึ้น”

 ในการประกอบสร้างวาทกรรมการเมืองเรือ่งมนูเซือ้การต่อสูกู้ช้าตลิาวนัน้ ประเดน็

ที่น่าสนใจประการหนึ่งคือบริบทหรือกิจกรรมการสร้างวาทกรรมหรือสถานการณ์การสร้าง
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งานเขยีนหรอืเรือ่งเล่า เนือ้เรือ่งว่าด้วยมนูเซือ้การต่อสู้กูช้าตเิป็นการเขยีนอดตีหรือเล่าอดีต

ที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดสงครามที่พรรคประชาชนปฏิวัติได้รับชัยชนะอย่าง

สมบรูณ์ เป็นปีของการสถาปนาระบบใหม่หรอืรฐัสงัคมนยิมในนาม สปป. ลาว เพือ่เป็นการ

สร้างและปกปักรักษาระบบการเมืองใหม่คือรัฐและพรรคประชาชนปฏิวัติให้เข้มแข็ง จึงมี

การเขียน การพิมพ์ การเผยแพร่งานเขียนในโอกาสต่างๆ เช่น วันชาติลาว (2 ธันวาคม)  

วันคล้ายวันเกิดของผู้น�าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุครบ 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 

ปี นอกจากนั้นพรรคและรัฐ สปป. ลาว กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประกวดงานเขียนเกี่ยว

กับมูนเซื้อของการปฏิวัติต่อต้านศัตรูผู้รุกรานเพ่ือกู้ชาติอย่างต่อเนื่อง งานเขียนจึงเป็นทั้ง

เอกสารส�าหรับโฆษณาและอบรมการเมืองต่อมวลชน และเป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของพรรคและการปฏิวัติลาว ซึ่งมีการชี้น�าเนื้อหามากบ้างน้อยบ้าง อย่างไร

ก็ตามข้อมูลที่ใช้ประกอบงานเขียนสรุปได้ว่ามีที่มาดังนี้

 1. เจ้าของชีวประวัติเขียนเอง

 2. ผู้แต่งหนังสือซ่ึงเป็นบุคคลอ่ืนสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าของชีวประวัติและผู้ที่

เกี่ยวข้อง

 3. ผู้แต่งหนังสือซึ่งเป็นบุคคลอื่นศึกษาจากเอกสารต่างๆ

 4. ผู้แต่งใช้ข้อมูลจากหลายส่วนมาประกอบสร้างงานเขียน

 ด้วยเหตุผลข้างต้นความจริงในงานเขียนเรื่องเล่ามูนเซื้อสงครามกู้ชาติลาวและ

สงครามต้านการล่าเมืองขึ้น ความจริงที่คิดที่เขียนจึงขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียน

กับอ�านาจทางการเมืองของพรรคและรัฐ ความต่างท่ีเห็นได้ชัดคืองานเขียนในยุค 

ราชอาณาจักรเมื่ออ�านาจฝ่ายขวาหรืออ�านาจฝ่ายเป็นกลางเป็นฝ่ายคิดฝ่ายเขียน เนื้อเรื่อง

หลักคือการเชิดชูวีรกรรมสถาบันกษัตริย์ลาว ดังที่พงศาวดารลาว ฉบับสิลา วีระวงศ์ เขียน

ไว้ว่า “ถวายแก่พระมหากษัตริย์ชาติลาวทั้งหลายทุกพระองค์” ในขณะที่พรรคและรัฐบาล

ลาวมจีดุหมายเพือ่ปลูกฝังศลีธรรมปฏวิตัแิละแนวคดิสังคมนยิมเพือ่สร้างการเมอืงระบบใหม่

การเมืองภาษาในเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาวและต้านการล่าเมืองขึ้น
 เม่ือพิจารณาการใช้ภาษาลาวในงานเขียนชีวิตและผลงานของบรรดาผู้น�าปฏิวัติ

และผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหวในสงครามต่อสู้กู้ชาติลาว ภาษามีส่วนขยายความการเมืองได้

ชัดเจน เช่น มีค�าสร้างอุดมการณ์ใหม่ มีค�าล้มล้างการเมืองระบบเก่า มีค�าโน้มน้าวจิตใจให้

เข้าร่วมกลุ่มหรอืตดัสินใจทางการเมืองให้ชดัเจน มคี�าสร้างศรัทธาเช่นเดียวกบัมีค�าสร้างความ

ชงิชงั เช่น ขนุนางศกัดนิา ความคดิศกัดนิา คณุสมบตัศิกัดนิา ล้มล้างศกัดนิา นกัรักชาติ วรีชน

ปฏิวัติ นักรบแข่งขัน กองพันวีรชน แขวงวีรชน วงศาคณาญาติชาติลาว ประชาชนบรรดา
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เผ่า ปัญญาชนผูส้งูศกัดิ ์แย่งชงิประชาชน ปลดปล่อยประชาชน ปฏวิตัสิงัคมนยิม ผู้น�าแห่ง

ชาติ สิทธิเป็นเจ้าตนเอง เจ้าชีวิต เขตปลดปล่อย เขตขาวเขตกลาง สมรภูมิเดือด กอง 

ไซจักกะพัด ขบวนลาวเป็นลาว กองร้อยฟ้างุ้ม นักบัญชาชี้น�า รัฐบาลลาวอิสระ รัฐบาลราช

อาณาจักร ข้าวช่วยชาติ ปืนใหญ่เคลื่อนทัพ เหรียญไซ เป็นต้น

 ภาษาดังกล่าวข้างต้นมีความหมายที่เก่ียวข้องกับการเมืองอย่างแนบแน่น ใช้สื่อ

แนวคิดชาตินิยมและท้าทายต่ออ�านาจเจ้าอาณานิคม เป็นวาทกรรมโฆษณาและเป็นภาษา

ที่ไม่เป็นกลางส่ือถึงความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อยุคหลังอาณานิคมเปลี่ยนผ่านไป 

นโยบายของพรรคและรัฐสร้างจินตนาการใหม่ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง บริบทของ

ความหมายเปลี่ยนไป ศัพท์ชุดการเมืองเหล่านี้ย่อมกลายเป็นบันทึกอดีตที่อาจเป็นเพียง 

ความทรงจ�ารอง มิใช่ความทรงจ�าหลกัหรอืวาทกรรมหลกัเหมอืนเดมิ อย่างไรกต็ามชือ่ของ

ผู้น�าปฏิวัติระดับรัฐบุรุษยังคงเป็นสัญญะแห่งชาติ เช่น ท่านไกสอน พมวิหาน เจ้าสุพานุวง 

ท่านพูมี วงวิจิด ท่านค�าไต

 สพีนัดอน ความหมายสญัญะทีก่่อเกิดและด�ารงอยู่ คอื ภาวะของอ�านาจน�าทีพ่รรค

และรัฐพยายามสืบต่อแม้มีอ�านาจน�าใหม่ แม้จะมีการพยายามสร้างทายาทก็มีการ 

ปรับเปลี่ยนอ�านาจน�าในกระแสเชี่ยวกรากของอ�านาจทุนนิยม อนุสาวรีย์ก็ดี พิพิธภัณฑ์ก็ดี 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ก็ดี แม้จะพยายามผลิตซ�้าความหมาย ก็อาจกลายเป็นอดีตของสินไซ

ในยุคสงครามกู้ชาติและต้านการล่าเมืองขึ้นของรัฐและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเท่านั้น

วาทกรรมอาณานิคม 
 วาทกรรมอาณานิคม เป็นชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสังคมที่ไม่ 

เท่าเทียมกัน ระหว่างฝ่ายล่าเมืองขึ้นหรือจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อเมริกากับนักรัก

ชาติประชาชนลาว บรรดาเผ่าในราชอาณาจักรล้านช้างและกลุ่มประเทศอินโดจีนคือ 

เวยีดนาม กมัพชูา และลาว โดยมีผูน้�าหลกัในการต่อสู้ลัทธล่ิาเมอืงขึน้คอืพรรคคอมมวินสิต์

อินโดจีนและกองทัพประชาชนของประเทศอาณานิคมแต่ละแห่ง เส้นทางการล่าเมืองขึ้น

ของฝรั่งเศสเริ่มปรากฏในเรื่องเล่า แบบบันทึกการเดินทางของบาทหลวงนักสอนศาสนา 

บันทึกการเดินทางของพ่อค้า และบันทึกการเดินทางของนักส�ารวจด้านธรรมชาติวิทยา 

เอกสารส�าคัญดังกล่าวคือ บันทึกของบาทหลวงมารินี (Giovanni Filippode Marini) เกี่ยว

กบัประเทศล้านช้างในช่วงปี ค.ศ. 1640 บนัทกึการเดนิทางของอองรี มูโอต์ (Henri Mouhot) 

ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาวและอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1858 

นักส�ารวจชาวฝรั่งเศสคนนี้ได้บันทึกประสบการณ์การเดินทาง สภาพบ้านเมือง วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนและชาติพันธุ์ต่างๆ ที่พบเห็นและตั้งข้อ

สังเกตไว้ มูโอต์เสนอความคิดแบบเจ้าอาณานิคมไว้อย่างน่าสนใจต่อชาวสยามไว้ว่า
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 “...คนไทยเป็นคนดมีนี�า้ใจ และถ้าวนัหนึง่ข้างหน้า พวกเขาเกิดหตูาสว่าง ปัญญา

เกดิและรูจ้กัความศิวิไลซ์จากการได้คบค้ากบัพวกเรา ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่าพวกเขาย่อมค้นพบ

ความสามารถอื่นๆ ในตัวที่ยังหลับใหลอยู่ได้โดยแท้” ทัศนะเช่นน้ีสะท้อนกระแสความเชื่อ

เรื่องความก้าวหน้าและภารกิจในการเผยแพร่อารยธรรมของชาติยุโรปในดินแดนอ่ืนที่ 

ล้าหลงั หากให้ชาตยิโุรปเข้ามาช่วยจดัการลงหลกัปักฐานสร้างอาณานคิมทีศ่วิไิลซ์ ดนิแดน

เหล่านัน้จะพฒันาดขีึน้ ทศันะเช่นนีส้อดคล้องกับการเคล่ือนไหวรุกคบืทางการเมอืงและการ

ทหารของฝรั่งเศสในประเทศอินโดจีน ความตายของมูโอต์เป็นจุดเริ่มที่ท�าให้นักบริหาร

อาณานิคมชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาส�ารวจแม่น�้าโขง กัมพูชา ภาคอีสานของสยาม ลาว

และยูนนานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น ฟรองซี การ์นิเยร์ (Francis Garnier) และคณะส�ารวจ

ของโอกุสต์ ปาวี (Auguste Pavie) ผลการส�ารวจท�าให้มีข้อมูลมากพอในการขีดเส้น

พรมแดนระหว่างสยาม ลาว และกมัพชูา บนัทกึการเดนิทางของชาวตะวนัตก มองอกีด้าน

หนึ่งซึ่งเป็นสาระหลักคือเป็นงานบุกเบิกที่กรุยทางให้ชาวตะวันตกรุ่นหลังใช้เป็นคู่มือรู้

ต�าแหน่งสินค้าและทรัพยากรส�าคัญของภูมิภาคนี้ และใช้ประเมินความคุ้มค่าของฝร่ังเศส

ในการเข้าครอบครองอาณานิคม

 ก่อนที่ลาวจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั้น อาณาจักรลาวแบ่งเป็นสามส่วนคือ

อาณาจกัรลาว หลวงพระบาง อาณาจกัรลาวเวยีงจนัทน์ และอาณาจกัรลาวจ�าปาสัก สาเหตุ

แห่งการแบ่งแยกคือศักดินาลาวล้านช้างช่วงชิงกันเป็นใหญ่ยกก�าลังต่อสู้กัน คร้ันเอาชนะ

กันไม่ได้ก็ตัดแบ่งอาณาจักรเป็นส่วนๆ แบ่งกันเป็นเจ้าปกครอง ซึ่งเป็นช่องทางให้ประเทศ

รอบข้างเข้าแทรกแซงโดยผูท่ี้อ่อนแอกว่าเหน็ว่าตนสูไ้ม่ได้กช็กัศกึเข้าบ้าน การดึงกองก�าลัง

ต่างชาตเิข้ามาบ้านเมืองนัน้กส็ร้างความเสยีหายให้แก่อาณาจกัรลาวไม่น้อยและท้ายทีส่ดุก็

ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามบางส่วนและของเวียดนามบางส่วน

 สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี ค.ศ. 1893 ได้ก�าหนดให้ดินแดนลาวฝั่งซ้ายแม่น�้า

โขงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งเกลี้ยกล่อมกษัตริย์ลาวให้เชื่อว่าฝร่ังเศสจะช่วย

คุ้มครองลาวมิให้ประเทศเพื่อนบ้านรุกรานโดยเฉพาะสยาม แต่เมื่อฝรั่งเศสใช้อ�านาจ

ปกครองเตม็ทีแ่ล้ว อาณาจักรลาวตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสโดยถกูผนวกเข้ากบัเวยีดนาม

และกัมพูชาเป็นสหพันธ์อินโดจีน ซึ่งประกอบด้วยตังเกี๋ย (เวียดนามภาคเหนือ) อันนาม 

(เวียดนามภาคกลาง) และโคชนิจนี (เวยีดนามใต้) กมัพชูา และลาว ทัง้ห้าแคว้นนีม้ผีูส้�าเรจ็

ราชการใหญ่ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นประมุขมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ฮานอย แต่ละแคว้นจะมีผู้

ส�าเร็จราชการชาวฝรั่งเศสเป็นประมุข มีกองทหาร มีต�ารวจ และตุลาการเป็นกองก�าลัง

สนับสนุน ในการปกครองแต่ละแคว้นฝรั่งเศสใช้วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครอง โดยให้สิทธิ

พเิศษแก่ผูท้ีจ่งรักภักดยีอมสวามิภกัดิต่์อฝรัง่เศสให้มีอ�านาจอาชญาสทิธิ์ในท้องถิน่ มอี�านาจ
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บงัคบัคนในพ้ืนที่ไปท�างานให้อาชญาสทิธิน์ัน้และเกณฑ์ส่วยแรงงานขดูรดีภาษโีดยอตัราสงู

ไปให้ฝรัง่เศสโดยอาชญาสทิธิน์ัน้ได้รบัส่วนแบ่งด้วย ทกุเขตอาณานิคมประชาชนจงึแตกแยก

เป็นฝ่ายพวกล่าเมืองขึ้นและฝ่ายรักชาติหรือฝ่ายต้านการล่าเมืองขึ้น ฝ่ายนี้ฝร่ังเศส 

ปราบปรามตามฆ่าตามจับกุมคุมขังท�าร้ายอย่างโหดเหี้ยม

 สาเหตุของการต้านพวกล่าเมืองข้ึนฝรัง่เศสนัน้จดุส�าคญัเกดิจากการขดูรดีแรงงาน

และการขึ้นภาษีที่ฝรั่งเศสปฏิบัติ คือออกกฎหมายให้ผู้ชายลาวที่อายุ 18-60 ปีท�างานให้

ฝรั่งเศสอย่างน้อย 100 วันต่อปี ถ้าผู้ใดไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องจ้างคนไปท�างาน

แทน ค่าจ้างในเวลานั้นเป็นเงิน 50-100 กีบ ถ้าไม่ไปเองและไม่ได้จ้างคนไปแทนจะถูกขัง

หรือถูกปรับอย่างหนัก

 นอกจากนี้ชายฉกรรจ์ทุกคนยังถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานรับจ้างอีกปีละ 3 ครั้ง ครั้ง

ละ 16 วัน เฉพาะลาวลุ่มและลาวสูงได้ค่าจ้างวันละ 0.40 กีบ ส่วนลาวเทิงต้องไปท�างาน

รับจ้างครั้งละ 20 วัน วันละ 0.20 กีบ ถ้าไม่ไปหรือไม่จ้างคนไปแทนจะถูกปรับไหม สาเหตุ

ประการที่สอง คือฝรั่งเศสแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการบังคับใช้แรงงาน

ประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างหนกัในการปลกูกาแฟในไร่ขนาดใหญ่ ท่ีพเูพยีงพละเวน เพือ่

ส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ แต่ละปีฝรัง่เศสได้ก�าไรมากมาย นอกจากนีพ้ชืทีส่่งเสริมให้ปลูก

ก็จ�าเพาะที่ท�ารายได้งามให้แก่ฝรั่งเศส เช่น ชา ยาสูบ ยางดิบ มันฝรั่ง พริกไทย ท�าให้ข้าว

ซึ่งเป็นพืชหลักได้ผลผลิตต�่าไม่เพียงพอบริโภค นอกจากนี้การบังคับใช้แรงงานประชาชน

อย่างเข้มข้นในงานกรรมกรเหมืองแร่ งานสร้างถนน งานสร้างสะพาน งานสร้างสนามบิน 

ท�าให้ประชาชนทุกข์ยากล�าบากไม่มีเวลาท�าอาชีพเล้ียงครอบครัว การกดขี่บังคับของ

ฝรัง่เศสเกนิความสามารถทีค่นลาวจะแบกรบัได้จงึมีขบวนการต่อสู้ต้านฝรัง่เศสเกดิขึน้หลาย

บริเวณในเขตลาวใต้ เช่น ขบวนการพ่อกะดวดในเขตเมืองพิน แขวงสะหวันเขต ได้ลุกขึ้น

สู้ต่อต้านฝรั่งเศสที่ไปบังคับเกณฑ์แรงงานเก็บภาษีอากรในเขตเมืองพิน ขบวนองค์แก้ว  

องค์กมมะด�า ต่อต้านการปกครองที่กดขี่ขูดรีดในแขวงอัตตะปือ สาละวัน จ�าปาสัก ส่วน

ขบวนต่อสู้ในเขตลาวภาคเหนือ ได้แก่ ขบวนเจ้าฟ้าองค์ด�าเมืองสิง ขบวนต่อสู้ของเจ้าฟ้า

ปาไจ ชนเผ่าม้ง แขวงหัวของ ขบวนต่อสู้ของประชาชนที่เมืองซ�าเหนือ ขบวนต่อสู้ของ

องค์แสนที่พงสาลี ขบวนต่อสู้ของนายครูค�าที่นครเวียงจันทน์ เป็นต้น ขบวนการต้านการ

ล่าเมอืงขึน้ดงักล่าวต่อสูกั้บฝรัง่เศสตัง้แต่ ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา เมือ่ผูน้�าถกูฝรัง่เศสวางแผน

ลอบสังหารด้วยกลอุบาย การเคลื่อนไหวต่อสู้ของประชาชนผู้รักชาติจึงค่อยๆ สลายตัวไป 

แต่กลับฟื้นคืนมาใหม่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ค.ศ. 1945 ภายใต้การน�าพาของพรรค

คอมมิวนิสต์อินโดจีนและกองทหารลาวอิสระ ซ่ึงมีพัฒนาการในการจัดตั้งเป็นล�าดับเช่น 

แนวร่วมลาวเป็นลาว (ล.ป.ล) แนวร่วมลาวอสิระ แนวลาวอสิระ ขบวนการประเทศลาว พรรค

ประชาชนลาว พรรคประชาชนปฏิวัติ เป็นต้น
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 ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานคิมฝรัง่เศสและอเมริกานัน้ ฝ่ายต่อต้านการล่า

เมืองขึ้นเห็นว่าระบอบเมืองขึ้นท�าให้ประเทศอาณานิคมต้องสูญเสียเอกราช เสียอธิปไตย 

เสยีเขตแดน วัฒนธรรมของชาตถิกูบ่อนท�าลายถกูกดทบัด้วยวถิชีวีติแบบเสพสุข เช่น การ

มีซ่องโสเภณี การดื่มเหล้า การเสพฝิ่น การเต้นร�า การเล่นรื่นเริง ตลอดจนการขายตัว

ยอมรบัสนิจ้างเพือ่เป็นสมนุรับใช้ฝ่ายล่าเมอืงขึน้ดงัทีเ่รียกว่าพวกขายชาต ิดงันัน้ในการท�า

สงครามกู้ชาติลาวจึงมีการต่อสู้กันเองของคนลาวฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา เช่นเดียวกับศัตรู

ภายนอกเช่นฝรัง่เศส อเมรกิา และลกูสมนุของพวกล่าเมอืงขึน้ โดยเป้าหมายการต่อสูร้ะยะ

แรกเพื่อขับไล่เจ้านายต่างชาติและศักดินาลาวที่ขายชาติยอมเป็นคนบอกง่ายใช้ฟัง แต่เป้า

หมายการต่อสู้ช่วงหลังกับอเมริกาเพื่อเปลี่ยนผ่านการปกครองระบบเก่าสู่ระบบใหม่คือ

สังคมนิยมตามแนวมาร์กซ์และเลนินให้ปวงชนเป็นเจ้านายตนเอง โดยเป้าหมายแฝงเร้นที่

ส�าคญัประการหน่ึงคอืเป็นสงครามตวัแทนระหว่างโลกคอมมวินสิต์ภายใต้การน�าของโซเวยีต

กับโลกทุนนิยมเสรีภายใต้การน�าของสหรัฐอเมริกา

 วาทกรรมเรือ่งเล่าทีมี่สาระเกีย่วกบัอ�านาจของฝ่ายเจ้าอาณานคิม มปีรากฏในงาน

เขียนชีวประวัติของผู้น�าปฏิวัติ เช่น ไกสอน พมวิหาน เจ้าสุพานุวง พูมี วงวิจิด ค�าไต  

สีพันดอน องค์แก้ว องค์กมมะด�า และประวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติ ประวัติกองทัพ

ประชาชน โดยตัวละครเอกไม่ใช่ผู้น�าลาวในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น แต่มีกองก�าลังพิเศษช่วย

พระเอกคือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและกลุ่มประเทศผู้น�าฝ่ายสังคมนิยมเป็นส�าคัญ

วาทกรรมวีรชนปฏิวัติ 
 วาทกรรมวีรชนปฏิวัติเป็นชุดความคิดชาตินิยมและชาติพันธุ์นิยมเพื่อโฆษณา 

ชวนเช่ือ ชีน้�าประชาชนให้อทุศิตนเข้าร่วมขบวนการต่อสูกู้ช้าตลิาวต้านฝ่ายล่าเมืองขึน้และ

เพื่อล้มล้างระบอบศักดินาลาว สถาปนารัฐสังคมนิยมใหม่ที่เชื่อว่าประชาชนจะได้เป็นนาย

ตนเอง วาทกรรมชุดนี้จึงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อการแย่งชิงประชาชนให้เป็นฝ่ายปฏิวัติโดยแท้จริง 

ซึง่ในขณะน้ันฝ่ายล่าเมอืงขึน้ได้ใช้ทัง้อ�านาจเงนิและอ�านาจทางการเมอืงการทหารดงึดดูทัง้

ผู้น�า เช่น กษัตริย์ เจ้าเมือง ขุนนาง ตระกูลผู้น�าทุกท้องถิ่นให้เป็นฝ่ายล่าเมืองขึ้นและเป็น

หุ้นส่วนในการแสวงหาผลประโยชน์จากการขูดรีดประชาชนช้ันล่าง วาทกรรมวีรชนปฏิวัติ

จึงปฏิบัติการปลุกระดม โน้มน้าวประชาชนผ่านการเคลื่อนไหวของผู้น�าปฏิวัติ วีรชนและ

นกัรบรวมทัง้สถาบนัองค์กรศนูย์รวมทีเ่รยีกว่า แนวโฮม ทัง้ระดบัหมูบ้่าน เมอืง แขวง กลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่เรียกว่า บรรดาเผ่าวงศ์ญาติชาติลาว

 ถ้อยค�าภาษาที่สร้างพลังในการปลุกระดม ได้แก่ ค�าว่า วีรกษัตริย์ วีรกรรม ลาว

เป็นลาว ขบวนการ รักชาติ แนวลาวอิสระ นักปฏิวัติผู้กล้าแก่น อุดมคติปฏิวัติ เอกภาพ
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แห่งชาติ มานะจิตอันเด็ดเดี่ยว บุรุษเหล็ก วีรชนแห่งชาติ วีรชนการน�า วีรบุรุษลาว ฯลฯ 

ส่วนวีรชนปฏิวัติระดับผู้น�าปฏิวัติแห่งชาติ ได้แก่ เจ้าสุพานุวง ท่านไกสอน พมวิหาน ท่าน

พูมี วงวิจิด ท่านค�าไต สีพันดอน ภายหลังการสถาปนาเป็น สปป. ลาวเพียงสามปี (ค.ศ. 

1979) พรรคและรัฐบาลลาวก็ได้เปิดการประชุมใหญ่วีรชนและนักรบแข่งขันทั่วประเทศขึ้น

ในการประชมุปี ค.ศ. 1979 การประชมุครัง้นีมี้การประกาศเกยีรตคิณุและยกย่องเชดิชเูกยีรติ

บุคคลและหมู่คณะที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ ต้านฝ่ายล่าเมืองขึ้นในกองทัพประชาชนทุก

ระดับทุกภารกิจ ผู้ได้รับการยกย่องมีทั้งฝ่ายรวมหมู่และบุคคล ได้แก่

 - กองทัพวีรชน มี 7 กองพัน

 - แขวงวีรชน มี 5 แขวง

 - กองร้อยวีรชน มี 37 กองร้อย

 - เมืองวีรชน มี 20 เมือง

 - แผนกการโรงงานและโรงเรียนวีรชน อย่างละ 1 แห่ง

 - นักรบแข่งขัน มี 12 สหาย

 - วีรชนฝ่ายพลเรือน มี 46 สหาย

 - วีรชนฝ่ายกองทัพ มี 45 สหาย

 การประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุวรีชนปฏวิตัเิป็นการให้ความส�าคญัอย่างสงูยิง่

ต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้กู้ชาติและปกปักรักษาเอกราชของชาติลาว โดยจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ

คือการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมและแนวคิดสังคมนิยม ชุดของอุดมการณ์ที่ปลูกฝังผ่าน

วีรกรรมของผู้น�าที่เป็นรัฐบุรุษของชาติลาวมีดังนี้

 อุดมการณ์ที่เผยแพร่วาทกรรมผ่านเรื่องเล่าชีวิตและการเคลื่อนไหว ผู้น�าปฏิวัติ

เสด็จเจ้าสุพานุวง มีถ้อยค�าที่ทรงพลังดังต่อไปนี้

 “เชื้อเจ้า-ปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่” “นักรักชาติ นักปฏิวัติผู้กล้าแก่น” “แผ่นดินลาวต้อง

มลีาวเป็นเจ้าของ” “เจ้าต่อนบญุหรอืพระยาลนิก่าน” “ผูน้�าดเีด่น-วรีบรุษุของชาตลิาว” “ความ

รกัชาตอิย่างลกึซึง้” “ขุนนางผูฮั้กชาต”ิ “มีทัศนะมหาชนบ่มกัพธิรีตีอง” “เว่าน้อยแต่เฮด็หลาย

และเฮ็ดจริง” “จงรักภักดีต่ออุดมคติปฏิวัติ” “ต่อสู้อย่างกล้าหาญ” “ด�ารงชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ

สุจริต เรียบง่ายทั้งที่เป็นเชื้อเจ้า” “ชนชั้นศักดินาที่ได้บรรลุลัทธิมาร์กซ์-เลนิน” “เอาชีวิต

ผูกพันกับการปฏิวัติโดยบ่ง้อง้องต่อความล�าบาก”

 อุดมการณ์ที่เผยแพร่วาทกรรมผ่านเร่ืองเล่า “ชีวิตและภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ

ประธานไกสอน พมวิหาน วีรบุรุษของชาติลาว” มีถ้อยค�าที่ทรงพลังดังนี้ “ผู้น�าขบวนการ

ต่อสู้ปลดปล่อยชาติลาว” “ผู้น�าภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติ” “สถาปนิก

เปลี่ยนแปลงใหม่ลาว” “แบบอย่างความรักชาติอันดูดดื่มและการอุทิศตัวเพื่อชาติ” “การมี
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อุดมคติการปฏิวัติอันสูงส่ง” “การมีมานะจิตอันเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นในการต่อสู้” “ฮักแพง 

เชื่อมั่นและจงรักภักดีต่อหมู่คณะและสหายร่วมอุดมการณ์” “สุขุมรอบคอบและเด็ดเดี่ยว

อาจหาญ” “เป็นนักค้นคว้าและใฝ่เรียน” “รักประชาชน ด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด 

ซื่อสัตย์มีมนุษยธรรมสูง”

 อุดมการณ์ที่เผยแพร่ผ่านวาทกรรมเรื่องเล่า “ความทรงจ�าของชีวิตเฮาในขบวน

วิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาว พูมี วงวิจิด” มีชุดความคิดที่แสดงการปฏิวัติ

ตนเองก่อนการปฏิวัติสังคมดังนี้

 - “ตัดสินใจปะ (ทิ้ง) ยศฐาบันดาศักดิ์และชีวิตขุนนางอันอิ่มหน�าส�าราญที่ระบอบ

เก่าเอื้ออ�านวยให้”

 - “เปลีย่นแนวคิดของตนเองให้กลายเป็นแนวคดิของชนชัน้กรรมาชพีอย่างแท้จริง”

 - “เปลี่ยนจากขุนนางศักดินาจนกลายเป็นนักปฏิวัติดีเด่น”

 - “ฮักชาติ ชังพวกศักดินาและพวกล่าเมืองขึ้น”

 - “การรับใช้พวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสก็แม่นการกดขี่ข่มเหงประชาชนลาวนี่เอง”

 - “การต่อสู้ล้มล้างแนวคิดศักดินาและนายทุนเป็นสิ่งที่คนเฮาเฮ็ดได้”

 - “สืบทอดภารกิจการปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเฮา สามัคคีกับประชาชน

เวียดนามและก�าปูเจียเพื่อขับไล่ฝรั่งเศส”

 - “ค้นคว้าร�่าเรียนทฤษฎีมาร์กซ์-เลนินและแนวทางนโยบายพรรค”

 ในกลุ่มผู้น�าปฏิวัติวาทกรรมผู้น�าชาติสูงสุดคือท่านไกสอน พมวิหาน มีเนื้อหา 

แตกต่างจากวีรชนอ่ืนๆ คือ การกล่าวถงึนโยบายของพรรคและรฐัทีส่�าคญั ได้แก่ “การบ�ารงุ

ก่อสร้างพนกังานให้ยดึมัน่ในนโยบายและแผนงานของพรรคและรัฐ” “การคุม้ครองเศรษฐกจิ

ทัง้การผลติและธุรกจิให้เกดิผลประโยชน์สามด้านคอื ผลประโยชน์ของรฐั ผลประโยชน์ของ

ผู้รวมหมู่ และผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงาน” “การเพิ่มทวีความสามัคคีปวงชนและความ

สามัคคีบรรดาชนชาติ” “การเพิ่มทวีความร่วมมือรอบด้านกับเวียดนาม (กัมพูชา) สหภาพ 

โซเวียตและบรรดาประเทศสังคมนิยม” “ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิวัติและวิทยาศาสตร์ 

แนวทางของพรรคเป็นการหนุนใช้ลัทธิมาร์กซ์-เลนินเข้ามาในการด�าเนินการของประเทศ” 

“โลกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายจักรพรรดิมีอเมริกาเป็นผู้น�า และฝ่ายสันติภาพประชาธิปไตย

มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น�า”

 ส่วนวาทกรรมวีรชนปฏิวัติฝ่ายสตรีซ่ึงมีน้อยมากในเร่ืองเล่า “ชีวิตและการ

เคลือ่นไหวของท่านนางค�าแพง บุบผา” ได้เสนอความคดิจติใจ จติส�านกึของปัญญาชนสตรี

ในปริบทของสงครามกู้ชาติลาวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

 - “แม่หญิงลาวในระบอบเก่าถูกกดขี่ถึงสามแอกคือ แอกฮีตคลองสังคม แอกล่า

เมืองขึ้นและแอกของผู้ชาย” 
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 - “แม่หญงิลาวบ่เคยฮู้ว่าสทิธขิองตนเองนัน้คอือะไร ทัง้ไม่เคยรูว่้าคณุค่าของตนเอง

นั้นมีเพียงใดต่อประเทศชาติต่อสังคม ทั้งที่ตนเองเป็นพลเมืองที่มีจ�านวนกว่าครึ่งหนึ่งของ

แผ่นฟ้า”

 - “แม่หญิงลาวจ�านวนหนึ่งได้ตัดสินใจสูงผ่านฝ่าอุปสรรคบางประการเข้าร่วมการ

ปฏิวัติ ...เป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์แนวคิดจิตใจ ความรู้สึก การด�ารงชีวิต เป็นการเปล่ียน

อาชีพเปลี่ยนการชินเคยต่างๆ อย่างสิ้นเชิง”

 - “เหตุผลที่นางค�าแพง บุบผา ตัดสินใจเข้าป่า

 1. ไม่ชอบการปกครองของศักดินาและพวกล่าเมืองขึ้นที่ถือผู้หญิงเป็นเครื่องเล่น

 2. ผูห้ญงิต้องตดิตามผวัไปอยูก่บัผวั มฉิะนัน้ผวัสามารถหย่าร้างได้ เพราะฮตีคลอง

ส่งเสริมการมีเมียน้อยฮ้อยเมียปลายอันเป็นเงื่อนไขการสร้างครอบครัวใหม่

 3. เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์การต่อสู้กู้ชาติลาวของผู้หญิง”

 - “ข้าพเจ้าบ่มักแนวคิดและการกระท�าของผู้อ�านวยการโรงเรียนซึ่งมีการจ�าแนก

ระหว่างคนฝรั่งเศส คนพื้นเมืองลาว และคนเวียดนาม คนพื้นเมืองลาวถูกพวกล่าเมืองขึ้น

ฝรั่งเศส อเมริกา และพวกศักดินาข่มเหง ดูถูกฮ้ายด่า”

 - “สภาพการเมืองไทยบ่มีเสถียรภาพได้นาน เพราะต่อมาในฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 

1943 ป. พิบูลสงครามก็ขึ้นครองอ�านาจ ภายหลังที่ถูกโค่นล้มลงครั้งหนึ่งแล้ว รัฐบาล ป. 

พบิลูสงครามไม่รบัรูร้ฐับาลโฮจมินิห์ ดังนัน้ผูแ้ทนรัฐบาลเวยีดนามเหนอืและคณะลาวอสิระ

ก็ถูก ป. พิบูลสงครามให้ออกจากประเทศไทย”

 กล่าวโดยภาพรวม วาทกรรมวีรชนปฏิวัติเป็นวาทกรรมโฆษณาเพื่อปฏิบัติการ

ระดมพลทุกภาคส่วนเข้าร่วมการปฏิวัติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945-1975 สาระส�าคัญของเน้ือหา

คือการชีน้�าให้เห็นความโหดร้ายของฝ่ายล่าเมอืงขึน้ท้ังประเทศฝรัง่เศสและอเมรกิา ปลกุใจ

ประชาชนบรรดาเผ่าให้มีพลังฮึกเหิมในการต่อสู้ ด้วยความมั่นใจในการน�าของพรรค

ประชาชนปฏิวัติและพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนรวมทั้งกลุ่มประเทศมหาอ�านาจฝ่าย

สงัคมนิยมเช่นโซเวยีตและควิบา เป็นต้น ด้วยเป้าหมายของวาทกรรมเพือ่หวงัผลสร้างการ

มีส่วนร่วมหลายระดับ ตั้งแต่การรวบรวมข้าวปลาอาหาร เสื้อผ้า เงินทองเพื่อมาเลี้ยงดู

ทหารในกองทัพประชาชนที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น การระดมชายหนุ่มหญิงสาวไปฝึกทหาร 

การระดมก�าลังพลหญิงชายท�านา-ท�าสวน ปลูกผัก เล้ียงหมู เป็ด ไก่ เพื่อเป็นอาหาร  

การเล่าเรียนแนวคิดทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซ์-เลนิน ชุดความคิดชุดภาษาในวาทกรรม

วีรชนจึงมีทั้งข้อเท็จจริงมีทั้งอารมณ์จิตที่ตอกย�้าบารมี และตอกย�้าความเป็นศูนย์กลาง

อ�านาจอันชอบธรรมของฝ่ายลาวอิสระหรือฝ่ายแนวลาวรักชาติหรือฝ่ายพรรคประชาชน

ปฏิวัติ นอกจากนี้ช่วงเวลาการผลิตซ�้าวาทกรรมวีรชนปฏิวัติหลังการสถาปนาพรรคและรัฐ
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ประสบชัยชนะแล้ว การปรุงแต่งอารมณ์รักชาติแบบใหม่ตามระบบสาธารณรัฐสังคมนิยม

เกิดพลังเกิดความสง่างามท้าทายต่อฝ่ายล่าเมืองขึ้นและบริวารในระดับสูง แต่หลังยุค

จนิตนาการใหม่หลงัยคุคอมมิวนสิต์โซเวียตล้มเหลว ความรูส้กึอารมณ์อนัฮกึเหมิดูแผ่วเบา

ลงมาก เมือ่ทบทวนปัจจยัทีเ่กือ้หนนุให้การต่อสูข้องขบวนการปฏวิตัด้ิวยกองทพัประชาชน

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่ถูกกดทับด้วยวีรกรรมผู้น�า วีรกรรมนักรบชาย คือการเพาะ

ปลูกงานเสบียงอาหารหล่อเลี้ยงแนวลาวอิสระโดยหน่วยสมาชิกแม่หญิงลาวรักชาติ หน่วย

แม่นักรบเอื้อยน้องนักรบในแต่ละท้องถิ่น ที่อดทนท�านา ท�าไร่ ท�าสวน ท�าฉางข้าวแบบปิด

ลับคือไม่เปิดเผยในเขตป่าดงพงหนามในเขตภูสูงห้วยลึกลับตามากหลายบ้าน หลายเมือง 

หลายแขวง ดังค�าเล่าของท่านค�าแพง บุบผา ผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้แทนราษฎรของพรรค

ประชาชนปฏิวัติลาวว่า

 - “หน้าทีข่องสมาชกิสมาคมแม่หญงิ คอืพาเอ้ือยน้องเอาใจใส่ดแูลเล้ียงดพูนักงาน 

ทหาร ทีม่าเคลือ่นไหวอยู่ในท้องถิน่ตน นอกจากท�าไร่ ท�าสวนของครอบครวัแล้ว เอือ้ยน้อง

ได้พร้อมกันท�าไร่ท�าสวนปิดลับ ท�าฉางข้าวปิดลับเพื่อให้ทหารและลาวรักชาติมีข้าวกิน”

 - “...หลวงพระบางเป็นท้องถิ่นดินนาของพวกศักดินาปกครองมาหลายศตวรรษ

แล้ว ฉะนั้นการดูถูกปรามาสแม่หญิงยังคงหนักหน่วง ถือแม่หญิงเป็นเพศอ่อนแอทางกาย

และจติใจ เป็นชนชัน้ทีต่�า่ต้อยอยู่ในสงัคม ฉะน้ันเม่ือข้าพเจ้าได้ถกูเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนราษฎร

แล้ว...ก็มีหางเสียงของพวกผู้ชายว่า... “เลือกเอาแม่หญิงมาเป็นผู้แทนราษฎรจะท�าอะไร

ได้...”

 อย่างไรกต็ามหลงัจากการก่อสร้างปกปักรกัษาประเทศชาตไิด้ส�าเรจ็ พรรคและรัฐ

ได้พยายามสถาปนาขบวนการแม่หญิงลาวให้มีน�้าใจรักชาติแพงเชื้อ รักบ้านเกิดเมืองนอน

ให้เท่าเทยีมผู้ชาย โดยสภาพจรงิในช่วงการต่อสูกู้ช้าตลิาวจากฝรัง่เศสนัน้ เร่ืองเล่าชวิีตและ

การเคลื่อนไหวของท่านนางค�าแพงบุบผา แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าได้ท�างานหนักทั้งในแนว

หลังและแนวหน้า เป็นทหารหลวงสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารเพศชาย และเป็นทหารหญิง

ในกองก�าลังไปรบอย่างห้าวหาญที่เขตปลดปล่อยทุ่งไหหินเชียงขวาง ขณะเดียวกันก็เป็น

ทหารของกองศิลปอาชีพขับล�าฟ้อนปลุกระดมจิตใจทหารและประชาชนในแนวหน้า ใน

สงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาหลังการพ่ายแพ้ของฝร่ังเศส ท่านค�าแพงและแม่หญิงใน

สมาคมแม่หญิงรักชาติได้เดินทางไปเคลื่อนไหวที่แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ร่วม

กับองค์การมนุษยธรรม ร่วมกับคณะแม่หญิงสากล แม่หญิงอเมริกา แม่หญิงแคนาดา  

แม่หญงิองักฤษ ปลุกระดมให้โลกภายนอกได้รับรูถ้งึการท�าสงครามทางอากาศอนัโหดเหีย้ม

ของจักรพรรดิอเมริกา ให้โลกโดยเฉพาะประชาชนชาวอเมริการู้แจ้งถึงสภาพสงคราม 

อนิโดจนีโดยเล่าถงึการตายของทหารผูบ้รสิทุธิ ์ความทกุข์ทรมานของผู้หญงิและเดก็เพราะ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 60-ธ.ค. 60)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

43

การทิ้งระเบิด การยิงท�าลาย การเผาบ้านเรือนการท�าลาย ถนนสะพาน คณะแม่หญิงลาว

เสนอให้แม่หญิงอเมรกิาเรยีกร้องต่อสูใ้ห้รฐับาลอเมรกิายตุกิารรกุรานอนิโดจนีและเรยีกร้อง

ให้ภรรยาทหารลกูทหารให้สามกีลบัคนืสูค่รอบครวัของตน การเคล่ือนไหวของคณะแม่หญงิ

ลาวรักชาติได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แม่หญิงลาวในปริบทของสงครามต้านการล่า

เมอืงขึน้ฝรัง่เศสและอเมรกิาจงึเป็นวรีสตร ีได้รบัการยกย่องมอบเหรียญไชอสิระ เหรียญไช

ปฏิวัติขั้นสูงสุดเช่นนางค�าแพง บุบผา เป็นต้น มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งคือวีรชนปฏิวัติ

ฝ่ายสตรีนั้น ไม่มีอ�านาจชี้น�าในการบริหารพรรคและรัฐ เป็นฝ่ายปฏิบัติการที่ภักดีที่เชื่อมั่น

ในอ�านาจผู้น�าปฏิวัติมากกว่า เมื่อประเมินผู้น�าปฏิวัติที่มีอ�านาจบารมีสูงสุดคือท่านไกสอน 

พมวหิาน วรีชนอ่ืนๆ เป็นเพียงฝ่ายปฏบัิตกิารสมทบทีม่กีารสบืเนือ่งยาวนานตัง้แต่ยคุปฏวัิติ

จนถึงยุคจินตนาการใหม่ในปัจจุบัน วาทกรรมวีรชนปฏิวัติที่เสนอผ่านการเล่าเรื่องหลาย

แบบบทบาทแฝงเร้นคือการตอกย�้าบารมี ตอกย�้าอ�านาจรัฐ และตอกย�้าการเป็นศูนย์กลาง

อ�านาจ

วาทกรรมเพลงปฏิวัติลาว
 ในการต่อสูกู้ช้าตต้ิานสงครามล่าเมอืงขึน้ทัง้สองวาระนัน้ มกีารใช้ศลิปวฒันธรรม

เป็นอาวุธต่อสู้ทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย ช่วงสงครามต่อต้านเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส พูมี วง

วิจิด ในบทบาทเจ้าเมืองเวียงจันทน์กล่าวว่า “ตลอดระยะที่เป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์เราได้

ท�างานหลายอันที่สุด นอกจากการเก็บส่วย ค่าไถ่การ ตีพิมพ์ม้า งัว ควาย ตีพิมพ ์

ดินบ้าน ดินสวน ดินนา และเกณฑ์กุลีไปท�างานต่างๆ แล้ว ยังได้จัดการเบิกลาบาสีให้แขก

ต่างประเทศและเจ้านายผูใ้หญ่ทีผ่่านไปมา และได้จดัพธิบีญุทาน ตามประเพณทีกุอย่างเช่น 

บุญธาตุหลวง บุญบั้งไฟ บุญส่วงฮือ บุญปีใหม่ บุญศาสนา และบุญเลี้ยงผีเมืองตามฮีตสิบ

สองคองสิบสี่อีกด้วย” (พูมี วงวิจิด. 1987: 26) นับแต่ยุคล้านช้างวิถีความเชื่อเช่นการถือผี

บ้านผีเมือง ผีบรรพบุรุษ ผีนา ผีน�้า และประเพณีทางพุทธศาสนา ได้รับการยึดถือเป็นแก่น

แกนชวิีตวัฒนธรรม วดัคอืศูนย์รวมจิตใจของชมุชน เป็นศนูย์กลางอบรมด้านจติใจ แนวคดิ 

และคติธรรมแก่มวลชน วัดยังเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนสร้างสติปัญญาให้แก่คน สร้างนัก

ศิลปะ วรรณคดี นักปราชญ์อาจารย์ วัดเป็นสถานที่ที่มวลชนรวมศูนย์เพื่อท�าบุญรักษาศีล

และเล่นสนุกรืน่เรงิ วดัเป็นสถานทีห่นุม่สาวมาพบปะจ่ายผญาขบัล�าเกีย้วพาราสกีนั รวมทัง้

เป็นศูนย์การคิดประดษิฐ์ด้านจติรกรรม วรรณกรรม เป็นสถานทีร่กัษาโรค เป็นสถานทีเ่ตอืน

ภัย เป็นศูนย์รวมลี้พลเมื่อมีเหตุร้ายมารุกรานบ้านเมือง สถานภาพของพระเถระสูงส่งเป็น

รองแต่เจ้ามหาชวีติเท่านัน้ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะการบวชเณรบวชพระเป็นโอกาสศึกษาหาความ

รู้ด้านการอ่านการเขียนโดยการเรียนสูตรมนต์ เรียนการเทศน์ เรียนการอ่านหนังสือธรรม 
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อ่านหนังสือผูก อ่านคัมภีร์ต่างๆ เช่น อ่านพระไตรปิฎก อ่านนิทานธรรม พระเวสสันดร

ชาดก สังข์ศิลป์ชัย กาละเกด จ�าปาสี่ต้น เสียวสวาด นิทานตันไต คัมภีร์ธรรมศาสตร์บูฮาน 

พื้นขุนบรม ท้าวฮุ่งท้าวเจือง ท้าวค�าสอน ปู่สอนหลานหลานสอนปู่ อินทิญาณสอนลูก ย่า

สอนสะใภ้ หนังสือผูกเหล่านี้มีเนื้อเรื่องปลูกฝังตัวแบบอดุมคติการเป็นผู้น�าที่ด ีเช่นเป็นเจา้

เมืองที่ดี ขุนนางที่ดี ราชบุตรที่ดี ราชวงศ์ที่ดี ประชาสามัญที่ดี มาตรฐานอุดมคติเบื้องต้น

คอืการเป็นมนษุย์ทีด่นัีน้ วรรณกรรมทีถ่อืเป็นบทเรยีนต้นแบบเสนอปัญหาส�าคญัคอืการขาด

สติ การไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบบังคับของสังคม และศีลธรรมทางพุทธ

ศาสนา เช่น ชอบเบยีดเบยีนคนอืน่ มนีสิยักริว้โกรธร้ายกาจ การไม่ซือ่ตรง ขาดความเมตตา 

มีอ�านาจแต่ขาดความดี เป็นต้น ผู้เล่าเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีความรู้พอเพียงแก่

การรบัราชการ สมัยฝรัง่เศสปกครองมีการส่งเสรมิความสามารถด้านการประพนัธ์ ให้มกีาร

แข่งขันแต่งโคลง กาพย์ กลอน ส่วนในฐานที่มั่นการปฏิวัติมีการคัดสรรบทอ่านบทเรียนที่

เป็นเรื่องการต่อสู้ของวีรบุรุษทางวัฒนธรรม เช่น ท้าวฮุ่งท้าวเจือง ขุนบรม สังข์ศิลป์ชัย 

พืน้เวียงและหน่วยปลกุระดมประชาชนอบรมให้ละเลิกประเพณพีธิกีรรมทีม่อมเมา ดงัเรือ่ง

เล่าว่า “...นอกจากเรียนแนวทางนโยบายลาวอิสระแล้ว พวกข้าพเจ้ายังได้ค้นคว้าร�่าเรียน

ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุนิยม สัจจวิพากษ์ อันได้ท�าให้ข้าพเจ้าและพนักงานชนชาติจ�านวนหนึ่ง 

ลดผ่อนการเชื่อถือแบบงมงาย เพราะเม่ือคืนกลับท้องถิ่นแล้ว พนักงานจ�านวนนั้นก็ไม่ได้

ฆ่างัวฆ่าควายเลี้ยงผี เขาเจ้ายังไปโฆษณาปลุกระดมประชาชนให้ทั้งเลิกฮีตคองประเพณีที่

เก่าล้าหลัง เช่น การเลิกบนบานฆ่าสัตว์เลี้ยงผี เวลาเจ็บป่วยต้องไปหาแพทย์หาหมอเพื่อ

รักษา เวลาคลอดลูกแม่หญิงก็ต้องพักผ่อนไม่ท�างานหนัก ทารกเกิดใหม่ต้องสวมเส้ือผ้า

หรือว่าเอาผ้าแพรสะอาดห่อหุ้ม พ่อแม่ประชาชนเม่ือมีพนักงานโฆษณาอบรมหลายคร้ังก็

พากันเผาหอผีทิ้ง บางแห่งท�าแพเอาผีลอยน�้าเสีย” (มยุรี เหง้าสีวัทน์. 1993: 30-31)

 เจ้าสพุานวุง ในช่วงแรกของการน�าพาประชาชนเคลือ่นไหวเขตลาวใต้ได้ประดษิฐ์

ธงชาติ มีการใช้ธงน�าหน้าขบวนนักรบ ขบวนประชาชนในการชุมนุมขับไล่เจ้าอาณานิคม

ฝรั่งเศสในช่วงสงครามต่อต้านอเมริกา (1955-1975) มีการจัดตั้งหน่วยศิลปะ วรรณคดี

ปฏิวัติลาวโดยการน�าของหัวหน้าหน่วย ประเสริฐ สีชานน ท�าหน้าที่สร้างบรรยากาศ 

เบิกบานใจในการเดินทางของกองทหาร และแต่งเพลงปฏิวัติเพื่อปลุกระดมประชาชนและ

นักรบให้มีจิตใจฮึกเหิมองอาจกล้าหาญพร้อมที่จะสละตนเข้าร่วมการปฏิวัติประชาชน เนื้อ

ร้องเพลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปลุกใจให้รักชาติ การสรรเสริญพรรค การสรรเสริญนักรบ 

การสรรเสริญพันธมิตรเวียดนาม การสรรเสริญพันธมิตรสามชาติอินโดจีน การสรรเสริญ

การปฏิวัติ การสรรเสริญหน่วยรบ การสดุดีไชยชนะและการสู้รบในฐานที่มั่นส�าคัญ เช่น  

“ไชชนะน�า้บาก ไชชนะเชยีงขวาง ทางเลขเก้ามีไช น�า้ใจสบิสองตลุา สนามรบภกูดู สนามรบ
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อินโดจีน สะหวันบ้านเรา หวนคืนท่าแขก สาวเชียงขวาง มิตรภาพลาว-เหวียด เวียงไซ

เมอืงงาม งามอดุมไซ สาวโรงงานเย็บผ้า สบายดสีองธนัวา สายใจลาว-เหวยีดซ�าเหนอืบ้าน

เรา” เมื่อพิจารณาเน้ือร้องเพลงปฏิวัติลาว นับว่าเป็นศิลปะวรรณกรรมแนวใหม่ ที่ให้ภาพ

ประวัตศิาสตร์การปฏวิตั ิผูป้ระพนัธ์เพลงในกองศิลปะวรรณคดปีฏวิตัลิาวส่วนใหญ่ผ่านการ

ศกึษาอบรมจากการศลิปะทีป่ระเทศเวียดนามซ่ึงประธานโฮจมินิห์เป็นผูน้�าในการสร้างศลิปะ

เพื่อรับใช้การปฏิวัติ โดยหน่วยงานจะตระเวนแสดงปลุกใจในฐานที่มั่นตั้งแต่ภาคเหนือจรด

ภาคใต้ของลาว มีการแสดงในโอกาสส�าคัญท่ีเป็นการชุมนุมมวลชน หรือเป็นวาระส�าคัญ

ของผู้น�าพรรคหรือเป็นวันชาติ บทสรุปด้านเนื้อร้องคือ อเมริกาเป็นโจร สามชาติอินโดจีน

มศัีตรเูดยีวกนั ภารกจิปฏวิตัเิป็นงานส�าคัญของประชาชนทุกคนทุกเผ่า ในการรบทกุสมรภมิู

ชัยชนะเป็นของพรรคประชาชนปฏิวัติ ดังค�าส�าคัญในหลายบทเพลง

 “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้ปรีชา  กองหน้าของชนชั้นกรรมกร 

 กองตะลุมบอนของชาติลาวผู้เก่งกล้า  จงอยู่คู่ฟ้าวัฒนาแสนปี 

 หมั้นยืน หมั้นยืน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว”

  “เชียงขวางพูเพียงสนั่นฟ้า ปราบอเมริกาและพวกหุ่นหมาพราน”

  สิบสองตุลาเป็นวันของประชาลาว ลุกขึ้นต่อสู้กอบกู้เอาชาติคืนมา จาก

ฟาสซิสต์ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส”

 “ปวงประชาชน  ลาว-เหวียดนาม-ก�าปูเจีย

 เคียงบ่ากันลุกขึ้นสู้  ขับไล่ศัตรูผู้มาราวี 

 ลาว-เหวียดนาม-ก�าปูเจีย พร้อมเพรียงกัน”

(จันทอน ทัมมะเทโว. 2007: 131)

 หลังการสถาปนา สปป. ลาวในปี ค.ศ. 1975 บทเพลงปฏิวัติลาวแปลงสถานภาพ

เป็นเรื่องเล่าเพื่อเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหม่ของชาติลาว และเป็น

เรื่องเล่าเพื่อจารึกคุณงามความดี น�้าใจเสียสละของประชาชนลาว เป็นส่ิงปลูกจิตส�านึก 

ผูฟั้งให้หวนคนืมนูเชือ้ต่อสูอั้นองอาจกล้าหาญ เมือ่สงัคมย่างสูย่คุจนิตนาการใหม่ บทเพลง

ปฏิวัติเปล่ียนเนื้อร้องเป็นเรื่องราวปัญหาสังคม เช่น รณรงค์เรื่องยาเสพติด รณรงค์เรื่อง 

สิ่งแวดล้อม รณรงค์เรื่องการกีฬา เป็นต้น
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บทสรุป
 เรื่องเล่าถือเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมชุดส�าคัญที่ถูกน�าเสนอผ่านตัวภาษา โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองเล่าว่าด้วยสงครามกู้ชาตลิาว อันเป็นผลงานการสร้างวาทกรรมการเมอืง

เพ่ือต้านลทัธิอาณานคิม โดยเรือ่งเล่าส่วนใหญ่จะเน้นวรีกรรมของผูน้�าการปฏวิตัิในลกัษณะ

ของการปลุกระดมความเป็นชาตินิยมให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนลาว พร้อมกับการน�าเสนอภาพ

ของเจ้าอาณานิคมในเชงิลบในฐานะทีท่�าให้ลาวต้องสูญเสียเอกราชและวฒันธรรมของชาติ

ถูกท�าลายลง เร่ืองเล่ายังจัดเป็นวาทกรรมการโฆษณาของพรรคและรัฐเพื่อสร้างความ 

ชอบธรรมในการเป็นผูน้�าทางการเมืองและเพือ่ใช้สร้างจนิตนาการใหม่ทัง้ทางเศรษฐกจิและ

การเมือง รวมถึงมีการประกอบสร้างผูน้�าปฏวิตัิให้เป็นสญัญะของชาต ิเรือ่งเล่าจงึมบีทบาท

ในการผลิตซ�้าความทรงจ�าทางสังคมได้อย่างน่าสนใจ
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กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคาร

และงานพุทธศิลป์ ในพื้นที่น�้าท่วมจังหวัดขอนแก่น
Participation Building Processin conservation and restoration of religious
building and Buddhist art in the flooding area of KhonKaen Province

ชุติมา เมฆวัน* Chutima makhakvun

บทคัดย่อ
 บทความเรือ่งนีเ้ป็นการศกึษารวบรวมข้อมลู การด�าเนนิการของโครงการอนรัุกษ์

ฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์แบบมส่ีวนร่วมในพ้ืนทีป่ระสบอุทกภยัในจงัหวดัขอนแก่น 

โดยมุ่งวิเคราะห์ เรียบเรียง สะท้อนข้อมูล และองค์ความรู้แก่ผู้สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ ในพื้นที่จังหวัด

ขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารและงาน

พทุธศลิป์แบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยัในจงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ที่ในการศกึษาวิจัย

คือพ้ืนท่ีที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จากฐานข้อมูลของส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 9 อ�าเภอ 31 ต�าบลซึ่งแนวทางการสร้างการมีส่วน

ร่วมในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น จากการศึกษา

พบว่าพืน้ท่ีน�า้ท่วมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทีอ่ยู่ตดิแหล่งน�า้ท�าให้เกดิการท่วมขงับ่อยครัง้และบาง

ส่วนเป็นพืน้ทีน่�า้ท่วมซ�า้ซาก ดงันัน้ในการวางแผนการฟ้ืนฟคูวรเป็นการวางแผนแบบมีส่วน

ร่วม ในด้านการฟ้ืนฟูสภาพความเสยีหายโดยชมุชนควรเป็นตวัหลกัในการฟ้ืนฟแูบบมส่ีวน

ร่วมของชุมชนโดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการเสริมองค์ความรู้หรือทักษะ

วิธีการในการฟื้นฟูโดยควรสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 2 ด้าน ประกอบด้วยด้าน

การสร้างการมีส่วนร่วมปฏบิตักิารฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์ ทัง้ของหน่วยงานภาค

รฐัทีเ่ก่ียวข้องและหน่วยงานในท้องถ่ินท้ัง อบต. โรงเรยีน พระสงฆ์ ช่างศลิป์และผูรู้ใ้นชมุชน

และผูเ้กีย่วข้องต่างๆ อกีด้านหนึง่คอืการสร้างการมส่ีวนร่วมแนวทางการรับมอืและป้องกนั

กับสภาวะอทุกภยัแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ลดความเสียหายแก่ศาสนาคารและงานพุทธ

ศิลป์ที่ต้องด�าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดรับกับสภาพของพื้นที่ และการรับมือ

ป้องกนัควรมกีารสร้างเครอืข่ายชมุชนในการป้องกนั พร้อมรับมอืร่วมกนัทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ 

ปลายน�้า และควรมีระบบการเตือนภัยหรือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว 

ค�าส�าคัญ: กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู, ศาสนาคาร, งานพุทธศิลป์ 
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*Lecturer, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 60-ธ.ค. 60)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

49

Abstract
 This article was organized by studying and collecting data from the project 

of participatory religious building and Buddhist art in the flooding area of KhonKaen 

Province. It aimed to analyze, synthesize, and reflect both of information and body 

of knowledge for those who were interested in for applying as guidelines for developing 

the participation in conservation as well as restoration of participatory religious 

building and Buddhist art in KhonKaen Province adequately. The major information 

was applied from project of participatory religious building and Buddhist art in the 

flooding area of KhonKaen Province including the research area as flooding area in 

2011, from data base of Office of KhonKaen Provincial Disaster Prevention and 

Mitigation in 9 districts, 31 sub-districts. The guidelines for developing the participation 

in conservation and restoration of religious building and Buddhist art in the flooding 

area of KhonKaenProvince, were as follows: According to the study found that most 

of the flooding area, was next to water origin. Consequently, the flood was often 

occurred. In addition, some areas were repeatedly flooded. Therefore, the restoration 

plan should be participatory planning. In restoration for damaged situation, the 

community should play an important role in participatory restoration of community. 

The outside work units should play their roles in supporting and fulfilling the body of 

knowledge as well as process skill in restoration by developing 2 aspects of 

participation in implementation including: The development of participation in restoring 

the religious building and Buddhist art in both of public sector as well as local work 

units including the Sub-district Administrative Organization, school, monk, artisan, 

scholar in community, and stakeholder. The development of participation in coping 

guidelines as well as preventing the flooding situation by community in order to lower 

the damage of religious building and Buddhist art which had to be implemented in 

both of short and long period of time, and congruent with area situation and preventive 

coping. The community network should be developed for participatory prevention 

and coping from the upstream, midstream, and downstream. Furthermore, the alarm 

system or quick connection in information technology, should be implemented.

Keyword: Participation Building Process in conservation and restoration, religious 

building, Buddhist art
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บทน�า
 บทความเรื่องนี้เป็นบทความที่เกิดขึ้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูล โครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารและงานพุทธศิลป์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) ภายใต้วตัถปุระสงค์คอืการด�าเนนิการส�ารวจสภาพปัญหาจากอทุกภยั

ท่ีเกิดขึ้นกับศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ในวัดที่ประสบภัยในปี 2554 ในจังหวัดขอนแก่น 

และสร้างแนวทางและการฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์แบบมส่ีวนร่วม รวมถงึการหา

แนวทางการรับมือกับสภาวะอุทกภัยเพ่ือลดความเสียหายแก่ศาสนาคารและงานพุทธศิลป์

ในปี 2555 โดยพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยคือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จากฐานข้อมูล

ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 9 อ�าเภอ 31 ต�าบล 

ในจังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาได้ค้นพบสถานการณ์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงข้อ

เสนอแนะ และแนวทางที่จะสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนือ่ง โดยจากการศกึษาค้นพบสถานการณ์

และประเด็นส�าคัญที่จะน�าสู่การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารและงาน 

พทุธศิลป์ให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูเ้ขยีนบทความจงึได้น�ามาวเิคราะห์ เรยีบเรยีง 

และเขียนบทความชิ้นนี้โดยมุ่งสะท้อนข้อมูลและองค์ความรู้แก่ผู้สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

สถานการณ์และผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประสบภัย
น�้าท่วมกับศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ในวัด
 สถานการณ์น�า้ท่วมในพืน้ทีป่ระเทศไทย จากข้อมลูทีผ่่านมาจะพบได้ว่ามีพืน้ที่ใน

ประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วมกระจายอยู่ทั่วไปทั้งประเทศ ทั้งบริเวณแถบภาคกลาง 

ภาคใต ้  ภาคอีสาน และภาคเหนือ โดยจากข ้อมูลของศูนย ์ป ้องกันวิกฤติน�้ า  

กรมทรัพยากรน�้า (ออนไลน์ ตุลาคม 2559: mekhala.dwr.go.th) ได้แสดงให้เห็นพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัย ที่รวบรวมจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่จัดท�าเมื่อปี 2548 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 

(ดังรูปแผนที่ด้านล่าง) ซึ่งจากข้อมูลแผนที่ดังกล่าวท�าให้พบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน�้า

ท่วมสงูมอียู่หลายพืน้ที ่โดยพืน้ทีเ่สีย่งสงูส่วนใหญ่เป็นทีลุ่่มและอยู่ใกล้แหล่งน�า้ เช่นในพืน้ที่

ภาคอีสาน จากแผนที่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วมสูงครอบคลุมอยู่

หลายจงัหวัด โดยเฉพาะจงัหวดัในภาคอีสานตอนกลางและตอนล่าง ทีม่พีืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการ

ถูกน�้าท่วมสูงอยู่หลายพื้นที่
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พืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั รวบรวมจากกรมพฒันาทีด่นิ ซึง่

จัดท�าเมื่อปี 2548 เป็นการจัดท�าครอบคลุมพื้นที่

ทั้งประเทศ ลักษณะข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลในระบบ 

GIS (ข้อมูลศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า กรมทรัพยากร

น�้า (ออนไลน์ ตุลาคม 2559: mekhala.dwr.go.th)

 ในอดีตทีผ่่านมามีพืน้ทีห่ลายพืน้ทีเ่กดิน�า้ท่วมจนท�าให้เกดิความเสยีหายให้แก่ชวีติ

และทรัพย์สินหลายพื้นที่ บางพื้นที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง พื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่

หนึ่งในประเทศไทยที่มีพื้นที่ที่ประสบภัยน�้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่ที่ประสบภัย 

น�้าท่วมซ�้าซากหลายพ้ืนที่ ดังเช่นข้อมูลจากแผนที่น�้าท่วมซ�้าซากของกรมพัฒนาที่ดินปี 

2546 และ ปี 2556

พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากในปี พ.ศ. 2546 (กรม

พัฒนาที่ดิน. 2546 อ้างถึงในเวปไซต์ http:// 

www.prevent.80rider.com/index.php/ 

2014-11-13-16-14-04/2014-11-13-

16-19-52)
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พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากในปี พ.ศ. 2556 (กรม

พัฒนาที่ดิน. 2556 อ้างถึงในเวปไซต์ http://

www.prevent.80rider.com/index.php/2014-

11-13-16-14-04/2014-11-13-16-19-52

 จากแผนที่น�้าท่วมซ�้าซากในพื้นที่ภาคอีสาน จะพบว่า ในปี 2556 ภาคอีสานยังมี

พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากอยู่หลายพื้นท่ีและกระจายอยู่หลายจังหวัด เช่น จังหวัดมหาสารคาม 

ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม หนองคาย บึงกาฬ 

สกลนคร อุดรธานี เป็นต้น ซ่ึงในพ้ืนที่ดังกล่าวในอดีตก็เป็นพ้ืนท่ีที่ประสบภัยน�้าท่วมและ

ประสบความเสียหายท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ในปี 2553 ภาคอีสานมีปัญหาประสบ

ภัยน�้าท่วมมาแล้วโดยมีพื้นที่ที่ประสบภัยน�้าท่วม จ�านวน 11 จังหวัดประกอบด้วย 

นครราชสีมา ศรีสะเกษสุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

อุบลราชธานี หนองบัวล�าภูชัยภูมิ 2553 (อ้างถึงในรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย 

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ) และในช่วงปี 2554 ที่ประเทศไทยได้ประสบ

กับสภาวะอุทกภัยนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน จนมีพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบและประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพบิติักรณฉีกุเฉนิ (อุทกภยั) รวมทัง้สิน้ 64 จงัหวดั 

680 อ�าเภอ 4,917 ต�าบล 43,593 หมู่บ้าน โดยยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จ�านวน 20 

จงัหวดั 142 อ�าเภอ 1,008 ต�าบล 7,117 หมูบ้่าน ประชาชนได้รับความเดอืดร้อน 1,962,825 

ครัวเรือน 5,305,559 คน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554) โดยทุกจังหวัดภาค

อีสานก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัย

 จงัหวดัขอนแก่นทีถ่อืได้ว่าเป็นจังหวดัศนูย์กลางของภาคอีสานเป็นอกีหนึง่จงัหวดั

หนึ่งที่ประสบสภาวะอุทกภัยดังกล่าว โดยมีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 9 

อ�าเภอ 31 ต�าบล 205 หมู่บ้าน 12,731 ครัวเรือน 44,851 คน ประกอบด้วยอ�าเภอท่ี 

ประสบภัย คือ 1) อ�าเภอเมืองขอนแก่น 2) อ�าเภอชนบท 3) อ�าเภออุบลรัตน์ 4) อ�าเภอ
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มัญจาคีรี 5) อ�าเภอน�้าพอง 6) อ�าเภอบ้านไผ่ 7) อ�าเภอบ้านแฮด 8) อ�าเภอพระยืน และ 

9) อ�าเภอหนองเรือ โดยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายทั้งแก่อาคารบ้าน

เรือน พื้นที่ท�าการเกษตร (การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 343,255.5 ไร่) บ่อปลา ท่อระบาย

น�้า อ่างเก็บน�้า ฝาย โรงเรียน รวมถึงวัดซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหมดจ�านวน 33 แห่ง ซึ่ง

รวมมูลค่าความเสียหายเบ้ืองต้นคาดว่าน่าจะประมาณ 435,437,427 ล้านบาท  

(ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554)

 วัดในจังหวัดขอนแก่นที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธ เป็นแหล่ง

หนึ่งที่ประสบอุทกภัยจนท�าให้ศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ได้รับความเสียหาย โดยในปี 

2554 พบว่าในจงัหวดัขอนแก่นมวีดัท่ีประสบภยัทัง้หมดจ�านวน 33 วดั ซึง่อยู่ในพืน้ทีอ่�าเภอ

ชนบท ใน ต. ชนบท ต. ศรีบุญเรือง ต. โนนพะยอม ต. วังแสง อ. เมืองใน ต. ส�าราญ ต. 

หนองตูม ต. โนนท่อน ต. บึงเนียม ต. ศิลา ต. โคกสี ต. ท่าพระ ต. เมืองเก่า ต. ดอนหัน 

ต. บ้านหว้า ต. บ้านเป็ด ต. ดอนช้าง ต. พระลับ อ. มัญจาคีรีใน ต. สวนหม่อน ต. กุด

เค้า ต. หนองแปน อ. น�้าพอง ใน 3 ต�าบลคือ ต. ท่ากระเสริม ต. บ้านขาม ต. กุดน�้าใส 

อ. บ้านไผ่ ใน ต. เมืองเพีย อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น อ. พระยืน ใน ต. พระบุ ต. บ้าน

โต้น ต. หนองแวง อ. หนองเรือ ใน ต. บ้านผือ ต. บ้านกง และ อ. อุบลรัตน์ ใน ต. เขื่อน

อุบลรัตน์ โดยในข้อมูลเบื้องต้นจากการส�ารวจพบว่า ศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ในวัดได้

รบัความเสยีหายและช�ารดุทรดุโทรม ดงัเช่นศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ในวดัในต�าบลเข่ือน

อบุลรตัน์ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณด้านเหนือเขือ่นอุบลรัตน์ซึง่ท�าให้พืน้ทีบ่รเิวณวดัถูกน�า้ท่วมขงัเป็น

ระดบัน�า้สงูถึง 1.24 เมตร ส่งผลท�าให้ศาลาวดับางส่วนและพระพทุธรปูในวดัได้รบัความเสยี

หายเนื่องจากน�้าท่วมขังและเศษวัสดุที่พัดมากับน�้าขูดขีดท�าลายนอกจากนี้ยังส่งผลต่อพ้ืน

ดินในบริเวณวัดที่เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อหรือบางแห่งพังทลาย เนื่องจากน�้าท่วมอีกด้วย และ

ยังมีวัดในพื้นที่อ�าเภอเมืองที่ประสบปัญหาน�้าท่วมสูงท�าลายก�าแพงวัด ศาลาวัด พระพุทธ

รูป และพื้นดินบริเวณรอบวัดจนพังทลายอีกด้วย

 จากการศกึษาสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากการประสบภยั

น�้าท่วมกับศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ในวัดพบว่าสามารถแบ่งความเสียหายได้ 3 ระดับ 

คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ล�าดับที่ ชื่อวัด ที่ตั้งวัด

ระดับความเสียหายน�้าท่วม

หมายเหตุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

อ�าเภอมัญจาคีรี จ�านวน 5 วัด
1 วัดบ้านโจด ต�าบลกุดเค้า x
2 วัดสวรรค์คงคาราม ต�าบลสวนหม่อน x
3 วัดปทุมวัน ต�าบลหนองแปน x
4 วัดศรีบุญเรือง ต�าบลหนองแปน x
5 วัดหนองไห ต�าบลหนองแปน x
อ�าเภอหนองเรือ จ�านวน 2 วัด
6 วัดโพธิ์เลียบ บ้านโพธิ์ตาก ต�าบลบ้านผือ x
7 วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ต�าบลบ้านกง x
อ�าเภออุบลรัตน์ จ�านวน 1 วัด
8 วัดภูค�าเป้า บ้านภูค�าเป้า ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ x
อ�าเภอน�้าพอง จ�านวน 3 วัด
9 วัดอุทุมพร บ้านท่ามะเดื่อ ต�าบลท่ากระเสริม x
10 วัดอุทัยวราราม บ้านกุดพังเครือ ต�าบลท่ากระเสริม x
11 วัดท่าเกษม บ้านท่ากระเสริม ต�าบลท่ากระเสริม x
อ�าเภอพระยืน จ�านวน 2 วัด
12 วัดจันทราคม บ้านหินกอง ต�าบลบ้านโต้น x
13 วัดโพธิ์ธาราม ต�าบลหนองแวง x
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จ�านวน 6 ต�าบล จ�านวน 14 วัด
14 วัดท่านางขาว  ต�าบลบึงเนียม x
15 วัดท่าสองคอน บ้านท่าหิน   ต�าบลบึงเนียม x
16 ส�านักสงฆ์บ้านบึงใคร่นุ่น ต�าบลบึงเนียม x
17 วัดท่าเรียบ บ้านบึงใคร่นุ่น  ต�าบลบึงเนียม x
18 วัดสว่างอารมณ์ บ้านบึงสว่าง  ต�าบลบึงเนียม x
19 วัดโพธิ์ชัย บ้านคุยโพธิ์ ต�าบลบึงเนียม x x
20 วัดโพธิ์นิมิต บ้านปากเปลือย ต�าบลบึงเนียม x
21 วัดท่าประชุม ต�าบลบึงเนียม x
22 วัดท่าเรียบ ต�าบลโคกสี x
23 วัดธาตุกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง ต�าบลเมืองเก่า x
24 วัดศรีอาราม บ้านกอก ต�าบลบ้านเป็ด x
25 วัดท่าราษฎ์ ต�าบลศิลา x
26 วัดสโมสรวราราม บ้านบึงท่าแก ต�าบลศิลา x
27 วัดท่าโพธิ์ บ้านห้วยซัน ต�าบลศิลา x
อ�าเภอบ้านแฮด จ�านวน 1 วัด
28 วัดอุ่มลอง ต�าบลโคกส�าราญ x
อ�าเภอบ้านไผ่ จ�านวน 1 วัด
29 วัดพันธนังศรี ต�าบลเมืองเพีย x
อ�าเภอชนบทจ�านวน 5 วัด

30 วัดหนองเบ็ญ ต�าบลโนนพะยอม x

31 วัดอัมพวัน ต�าบลศรีบุญเรือง x

32 วัดเกษมคงคาราม ต�าบลศรีบุญเรือง x

33 วัดป่าศิริเกศ ต�าบลชนบท x

34 วัดอรัญญิกกาวาส ต�าบลชนบท x

 โดยจากการลงพืน้ทีส่�ารวจข้อมลูพบว่าพืน้ทีว่ดัทีป่ระสบภยัน�า้ท่วมนัน้พืน้ทีน่�า้ท่วม

ส่วนใหญ่คือพืน้ทีท่ีต่ดิแหล่งน�า้ (ติดแหล่งน�า้ช,ีน�า้พองหรืออยูห่ลังเขือ่นและส่วนใหญ่เคยมี
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น�า้ท่วมหรอืน�า้ท่วมซ�า้ซากมาก่อน ) และจากการศึกษาสภาพน�า้ท่วมสามารถแบ่งความเสีย

หายได้ 3 ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยวัดจากระดับน�้าที่ท่วม 

ความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประสบภัย

ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศาสนาคารและงานพุทธศิลป์

ข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
 โครงการยังสามารถสรุปข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการศึกษา พบว่าการรับมือและ

ป้องกันน�้าท่วมเป็นแนวทางที่ดีกว่าการป้องกันมิให้น�้าท่วม เนื่องจากพื้นที่ที่น�้าท่วมส่วน

ใหญ่อยู่ติดแหล่งน�้าจึงท�าให้เกิดการท่วมขังบ่อยครั้งและบางส่วนเป็นพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก 

โดยการรับมือน�้าท่วมต้องด�าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสอดรับกับสภาพของ

พื้นที่ เนื่องจากพ้ืนที่น�้าท่วมส่วนใหญ่อยู่ติดแหล่งน�้าจึงท�าให้เกิดการท่วมขังบ่อยคร้ังและ

บางส่วนเป็นพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก อีกทั้งในการวางแผนการฟื้นฟูควรเป็นการวางแผนแบบ

มีส่วนร่วม ในด้านการฟื้นฟูสภาพความเสียหายชุมชนควรเป็นตัวหลักในการฟื้นฟูและการ

ฟื้นฟูน้ันควรเป็นการฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยหน่วยงานข้างนอกควรมีบทบาท

ในการหนุนเสริมและเติมเต็มองค์ความรู้หรือทักษะวิธีการในการฟื้นฟู

 โดยการฟื้นฟูงานศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูที่ค�านึงถึงความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์น�้าท่วมในอนาคตและสอดคล้องกับแผนการรับมือ 

น�้าท่วมในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นการฟื้นฟูสีที่ซีดจางหรือเสียหายจากน�้า

ท่วมศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ควรใช้สทีีมี่ความคงทนต่อการเกดิอทุกภยัในอนาคต และ

เป็นสีที่มีคุณสมบัติคงทนต่อการกัดเซาะของน�้าท่วม นอกจากการรับมือน�้าท่วมขังและ

ป้องกนัความเสยีหายของศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ทีด่�าเนินการแบบมีส่วนร่วม และการ

ป้องกันและรบัมอืกบัน�า้ท่วมจ�าต้องอาศยัความร่วมมอืกบัคนในชมุชนเป็นหลกัโดยตรงและ

ควรเป็นกรรมการที่มาจากผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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 นอกจากนี้ชุมชนควรพึ่งตนเองเบื้องต้น โดยการจัดหากองทุนสวัสดิการในชุมชน

โดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มคณะท�างานของชุมชนเพื่อเตรียมอนุรักษ์ฟื้นฟู

ศาสนาคารงานพุทธศิลป์และการรับมือกับน�้าท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการ

ฟื้นฟูศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ของชุมชนที่เป็นขนาดใหญ่อาจมีการระดมทุนของผู้คน

ในชุมชนในการฟื้นฟู เช่น จัดท�าผ้าป่าหางบประมาณสมทบในการฟื้นฟู ดีกว่าการรอคอย

ความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเดียว อีกทั้งในการวางแผนการฟื้นฟูควรเป็นการวางแผน

แบบมส่ีวนร่วมและมีการวางแผนการรบัมือหรอืป้องกนัทีค่รอบคลุมทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และ

ปลายน�้า อีกทั้งควรมีระบบการเตือนภัยหรือการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 

นอกจากนี้ในชุมชนควรมีกลุ่มแกนน�าในการขับเคลื่อนหรือด�าเนินการเรื่องนี้ 

 การฟื้นฟูงานศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูท่ีค�านึงถึงความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์น�้าท่วมในอนาคตและสอดคล้องกับแผนการรับมือ 

น�า้ท่วมในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น การฟ้ืนฟสูทีีซ่ดีจางหรอืเสยีหายจาก น�า้

ท่วมศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ควรใช้สทีีมี่ความคงทนต่อการเกดิอทุกภยัในอนาคต และ

เป็นสีที่มีคุณสมบัติคงทนต่อการกัดเซาะของน�้าท่วม นอกจากการรับมือน�้าท่วมขังและ

ป้องกันความเสียหายของศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ที่ด�าเนินการแบบมีส่วนร่วมทั้ง วัด 

บ้าน โรงเรียน กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เนื่องจากการป้องกันและรับมือกับน�้าท่วมจ�าต้องอาศัย

ความร่วมมือกบัคนในชมุชนเป็นหลกั และชมุชนควรพึง่ตนเองเบือ้งต้นโดยการจดัหากองทนุ

สวัสดิการในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มคณะท�างานของชุมชนเพื่อ

เตรียมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารงานพุทธศิลป์และการรับมือกับน�้าท่วมทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว อีกทั้งยังควรมองเร่ืองการเตรียมพื้นที่ที่ถาวรที่สามารถด�าเนินกิจกรรมของพระสงฆ์

และชุมชนเมื่อยามประสบภัยน�้าท่วม เช่นการเตรียมความพร้อมโดยการถมที่สูงขึ้น และ

เทพื้นให้แน่นหนา เพื่อเตรียมการเป็นที่พักอาศัยของพระในช่วงน�้าท่วมและรับมือสภาวะ

อุทกภัย

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศานคารและงาน
พุทธศิลป์
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบได้ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

ฟ้ืนฟูศานาคารและงานพทุธศลิป์นัน้เป็นสิง่ส�าคัญทีท่�าให้การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟูเกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล โดยชุมชนควรเป็นตัวหลักในการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและการฟื้นฟูนั้น

ควรเป็นการฟ้ืนฟูแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนทกุภาคส่วน อาท ิวัด บ้าน โรงเรียน กลุ่มต่างๆ

ในชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น โดยหน่วยงานภายนอกควรมีบทบาทเพียงการหนุนเสริมและ
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เติมเต็มองค์ความรู้หรือทักษะวิธีการในการฟื้นฟู และในการฟื้นฟูงานศาสนาคารและงาน

พุทธศิลป์ควรมุ่งเน้นการฟื้นฟูที่ค�านึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์น�้า

ท่วมในอนาคตด้วย โดยควรสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 2 ด้านดังนี้

 ด้านการสร้างการมส่ีวนร่วมด้านการปฏิบตักิารฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์ 

นัน้ การปฏบิตักิารฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์แบบมส่ีวนร่วมต้องอาศยัความร่วมมอื

ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในท้องถิ่นทั้ง อบต. โรงเรียน พระสงฆ์  

ช่างศิลป์ และผู้รู้ในชุมชน และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อด�าเนินการฟื้นฟูศาสนาคารและงาน

พุทธศิลป์ให้เหมาะสมตรงตามสภาพความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ด�าเนนิกจิกรรมทีส่อดรบัความ

เสยีหาย ความต้องการ ความพร้อมของชมุชน รวมไปถงึงบประมาณในการด�าเนินงาน ซึง่

กิจกรรมการฟื้นฟูทั้งเป็นกิจกรรมการฟื้นฟูขนาดเล็ก และเป็นกิจกรรมการปฏิบัติการฟื้นฟู

แบบมีส่วนร่วม ส่วนกิจกรรมการฟื้นฟูขนาดใหญ่และต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก เช่น 

การปพ้ืูนกระเบือ้งศาลาวดั การซ่อมแซมกุฏทิัง้หลงั การทาสโีบสถ์ทัง้หลงั นัน้ชมุชนวางแผน

การฟื้นฟูระยะยาวและวางแผนในการระดมทุนจากผู้ศรัทธาในหมู่บ้านต่อไป

 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมด้านแนวทางการรับมือ และป้องกนักบัสภาวะอทุกภยั

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดความเสียหายแก่ศาสนาคารและงานพุทธศิลป์พบว่า การ

รบัมอืน�า้ท่วมต้องด�าเนินการท้ังระยะสัน้ ระยะยาว และสอดรับกบัสภาพของพืน้ที ่เนือ่งจาก

พืน้ทีน่�า้ท่วมส่วนใหญ่อยูติ่ดแหล่งน�า้จึงท�าให้เกดิการท่วมขงับ่อยคร้ังและบางส่วนเป็นพืน้ท่ี

น�้าท่วมซ�้าซาก อีกทั้งในการวางแผนการฟื้นฟูควรเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอีกทั้ง

การรบัมือและป้องกนัน�า้ท่วมเป็นแนวทางทีด่กีว่าการป้องกนัมิให้น�า้ท่วม เนือ่งจากพืน้ท่ีน�า้

ท่วมอยู่ติดแหล่งน�้าจึงเกิดการท่วมขังบ่อยครั้งและบางพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก นอกจากนี้การ

รบัมอืน�า้ท่วมขงัและป้องกนัความเสยีหายของศาสนาคารและงานพทุธศลิป์ควรด�าเนนิการ

อย่างมรีะบบ มกีารเตรยีมการ วางแผน และด�าเนินการทีเ่หมาะสมกบัปัญหาของพืน้ที ่ส่วน

การป้องกนัและรบัมอืกบัน�า้ท่วมจ�าต้องอาศยัความร่วมมอืกบัคนในชมุชนเป็นหลกัโดยตรง

และควรเป็นกรรมการท่ีมาจากผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนั้น การวางแผนด�าเนิน

งานที่เหมาะสมนั้นควรวางแผนด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการวางแผนที่

ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพบริบทพ้ืนที่ของตนเอง เช่นวัดท่ีติดริมน�้าที่เป็นพื้นที่น�้า

ท่วมซ�า้ซากมักจะเกดิความเสยีหายของศาสนาคารและงานพทุธศลิป์บ่อยครัง้เนือ่งจากการ

เอ่อล้นเข้ามาท่วมขังของแม่น�า้ ดงันัน้การป้องกนัและวางแผนระยะยาวควรมองครอบคลมุ

ถงึสาเหตขุองน�า้ท่วม หรอืมกีารวางแผนการรบัมอืและป้องกนัความเสียหายของพืน้ทีอ่ย่าง

เป็นระบบ มีการตั้งคณะท�างานเพื่อมาพูดคุยกัน และวางแผนการด�าเนินงานกันอย่างต่อ

เนื่อง อีกทั้งการวางแผนการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระยะส้ันและระยะยาวรวมถึง
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การรับมือหรือป้องกันครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ในการรับมือป้องกัน ควรมีการสร้าง

เครือข่ายชุมชนในการป้องกัน รับมือร่วมกันทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า อีกทั้งควรมี

ระบบการเตือนภัยหรือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว

 แนวทางสร้างการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์ ควร

เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนี้

 1) คนในชุมชน/หน่วยงานในชุมชน

 การรับมือและการป้องกันส�าหรับคนในชุมชน/หน่วยงานในชุมชนควรมีการ

วางแผนรับมือน�้าท่วมต้องด�าเนินการทั้งระยะสั้น ระยะยาว และสอดรับกับสภาพของพื้นที่ 

เนือ่งจากพืน้ทีน่�า้ท่วมส่วนใหญ่อยูต่ดิแหล่งน�า้จึงท�าให้เกิดการท่วมขงับ่อยคร้ังและบางส่วน

เป็นพืน้ทีน่�า้ท่วมซ�า้ซาก อีกทัง้ในการวางแผนการฟ้ืนฟูควรเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 

อีกทั้งควรมีการสร้างความตระหนักในปัญหาและผลกระทบให้กับคนในชุมชนเห็นปัญหา

ร่วมกัน ซึ่งการรับมือและป้องกันน�้าท่วมเป็นแนวทางที่ดีกว่าการป้องกันมิให้น�้าท่วม

เนื่องจากพื้นที่ที่น�้าท่วมอยู่ติดแหล่งน�้าจึงเกิดการท่วมขังบ่อยคร้ังและบางพื้นที่น�้าท่วม

ซ�า้ซากโดยการรับมือน�า้ท่วมขงัและป้องกนัความเสยีหายของศาสนาคารและงานพุทธศลิป์

ควรด�าเนนิการอย่างมรีะบบ มกีารเตรยีมการ วางแผน และด�าเนินการทีเ่หมาะสมกบัปัญหา

ของพื้นที่และควรมีการป้องกันและรับมือกับน�้าท่วมจ�าต้องอาศัยความร่วมมือกับคนใน

ชุมชนเป็นหลักโดยอาจมีการรวมกลุ่ม ตั้งคณะกรรมพูดคุยการรับมือน�้าท่วม รวมถึงมีการ

ระดมทุนฟื้นฟูรับมือในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือและ

ป้องกนัน�า้แบบมีส่วนร่วม รวมถงึอาจมีการวางแผนการจดัตัง้กองทุนหรอืสวสัดกิารช่วยน�า้

ท่วมชมุชนโดยชมุชน โดยการวางแผนปฏบิตักิารท่ีเหมาะสมของชมุชนในเร่ืองแนวทางการ

ป้องกนั ฟ้ืนฟู และการรบัมอืกบัสภาวะอทุกภยัเพือ่ลดความเสียหายแก่ศาสนาคารและงาน

พุทธศิลป์แบบมส่ีวนร่วมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวนัน้ ควรมีการวางแผนทีค่รอบคลุมและ

สอดคล้องกับสภาพบรบิทพืน้ทีข่องตนเอง เช่นวดัทีอ่ยูร่มิน�า้พองน้ันจะเกดิความเสียหายของ

ศาสนาคารและงานพทุธศลิป์บ่อยครัง้ เนือ่งจากเป็นพืน้ทีน่�า้ท่วมซ�า้ซากจากการเอ่อล้นเข้า

มาท่วมขงัของแม่น�า้พองทีปั่จจบุนัมคีวามต้ืนเขนิ ดงันัน้ การป้องกนัและวางแผนระยะยาว

ควรมองครอบคลุมถึงสาเหตุของน�้าท่วมด้วย นอกจากนี้ควรมีการวางแผนการรับมือและ

ป้องกันความเสียหายของพื้นที่อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง

 2) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง น่าจะมส่ีวนร่วมในการหนนุเสรมิกระบวนการด�าเนนิงาน

ตามแผน ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ วิธีการ หรืองบประมาณในการสนับสนุน เป็นต้น

 ส�าหรับการด�าเนินการฟื้นฟูและรับมือควรมีหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานภาค

รฐัทีเ่ก่ียวข้องและหน่วยงานในท้องถ่ินท้ัง อบต. โรงเรยีน พระสงฆ์ ช่างศลิป์และผูรู้ใ้นชมุชน 
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และผู้เกีย่วข้องต่างๆ เพ่ือด�าเนินการฟ้ืนฟศูาสนาคารและงานพทุธศลิป์ให้เหมาะสมตรงตาม

สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และควรมีหน่วยงานหรือเครือข่ายอื่นๆ ให้การช่วยเหลือและ

สนบัสนนุและมุง่เน้นการฟ้ืนฟทูีค่�านึงถงึความสอดคล้องและเหมาะสมกบัเหตกุารณ์น�า้ท่วม

ในอนาคต และสอดคล้องกับแผนการรับมือน�้าท่วมในอนาคตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

ของการเกิดอุทกภัยในอนาคต ซึ่งการฟื้นฟูสภาพความเสียหายชุมชนควรเป็นตัวหลักใน

การฟื้นฟู และการฟื้นฟูนั้นควรเป็นการฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักโดยหน่วย

งานข้างนอกควรมบีทบาทในการหนนุเสริมและเตมิเตม็องค์ความรูห้รอืทักษะวธิกีารในการ

ฟื้นฟูและการฟื้นฟูควรเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและมีการวางแผนการรับมือหรือ

ป้องกนัทีค่รอบคลุมทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ อกีทัง้ควรมรีะบบการเตือนภยัหรือการ

ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 ดังนั้นหากต้องการให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาคารและงานพุทธศิลป์อย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน ควรมีการด�าเนินการรับมือและป้องกันวิกฤติน�้า และควรมีการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือในการรับมือที่ครอบคลุมวิกฤติน�้า ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า อีก

ทัง้ควรมรีะบบการเตอืนภยัหรอืการให้ข้อมลูข่าวสารอย่างรวดเร็วและทัว่ถงึ โดยการอนุรกัษ์

ฟื้นฟูศาสนาคารและงานพุทธศิลป์ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์วิกฤติน�้า

ในอนาคต สอดคล้องกับแผนการรบัมือวกิฤติน�า้ในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พร้อม

กับการหนุนเสริมและเติมเต็มองค์ความรู้หรือทักษะวิธีการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรับมือแก่

ชุมชน ของหน่วยงานวิชาการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรมีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิกฤติน�้า (ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า) พร้อมการหนุนเสริมองค์ความรู้ในการ

รบัมืออนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูีเ่หมาะสม อกีทัง้ควรมกีระบวนการหนนุเสริมเยาวชนให้ตระหนกั เหน็

ความส�าคญั และเข้ามามบีทบาทในการรบัมืออนรัุกษ์ฟ้ืนฟอูย่างต่อเนือ่ง เพือ่เกดิการพฒันา

ที่ยั่งยืนต่อไป
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การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการพัฒนา
เมืองเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2498-2524
The visit to the people of King Bhumibol Adulyadej 
and development in Loei During 2498-2524 BE.

นพพล แก่งจ�าปา* Nuppon Gangjumpa

บทคัดย่อ
 บทความนี้อธิบายถึงการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2498 ว่าเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญในการพัฒนา

ในเมืองเลย และน�าพาความเจรญิรุง่เรอืงมาสูจ่งัหวดัเลยโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาด้าน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้ง ถนน ไฟฟ้า การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ซึ่งการพัฒนา

เหล่าน้ีสอดรบักบัทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วทีเ่มอืงเลยมอียูม่ากล้นได้เป็นอย่างด ีกระทัง่ส่ง

ผลให้จงัหวดัเลยกลายเป็นจังหวดัทีมี่ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วสงูทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศ

และภาคอีสาน และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม 

ค�าส�าคญั: การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎร, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล-

อดุลยเดช, เมืองเลย

Abstract
 This article discusses the visit to the people of King BhumibolAdulyadej in 

1955 as a major impetus for development in Loei. And bring prosperity to Loei. In 

particular, the development of basic infrastructure such asroad, electricity, public 

health, education, etc. These developments are consistent with tourism resources 

in the city of Loei is very well. As a result, Loei Province has become one of the top 

tourist destinations in the country and Isan. And a tourist destination to visit.

KeyWords: the visit to the people of King Bhumibol Adulyadej, King Bhumibol- 

Adulyadej, Loei City

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Lecturer, Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
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บทน�า
 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นับตั้งแต่วันที่ 13 เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2559 อันเป็น

ห้วงเวลาแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ความโศก

เศร้าอาดูรได้แผ่ปกคลุมพสกนิกรชาวไทยไปทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยตลอดระยะเวลา 70 ปี 

ท่ีพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์

ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ ่มเทพระสติปัญญา และตรากตร�าพระวรกายอย่างมิรู้จัก

เหน็ดเหน่ือย เพ่ือช่วยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนชาวไทยให้มคีวามผาสกุ และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 

 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เขียนประสงค์เสนอเรื่องราวเก่ียวกับพระราช

กรณยีกิจเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรของพระองค์ท่านทีส่่งผลต่อการพฒันาและความ

เจรญิก้าวหน้าของจังหวดัเลย จงัหวัดเลก็ๆ แห่งหนึง่ในภาคอสีาน เพือ่สดดุพีระเกยีรต ิและ

ตอบแทนพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่านในฐานะพสกนกิรชาวไทยและนกัวชิาการคน

หนึ่ง 

 ในอดตีทีผ่่านมาแม้มีงานศกึษารวบรวมพระราชกรณยีกจิเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่ม

ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นหนังสือ 

“ท�าเป็นธรรม” ของเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โดยความตอนหนึ่งของหนังสือกล่าวว่า 

(เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2542: 95)

 “สรุปแล้วการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือท�าให้สองพระ

องค์ทรงปีติที่ได้พบเห็นราษฎร ได้รับสั่งสนทนากับราษฎรถึงการครองชีพ ความต้องการที่

แตกต่างกันของแต่ละต�าบล ตลอดจนทรงซักถามข้าราชการที่ปกครองแต่ละจังหวัดนั้นๆ 

และทั้งสองพระองค์ก็ทรงช่วยกันเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้จนหมดสิ้น ถ้าเป็นปัจจุบันข้อมูลเหล่า

นัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วกท็รงเกบ็เข้าเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่างมรีะเบยีบเป็นหมวด

หมู่อย่างที่ทรงท�ามาแล้วหลายๆ เรื่อง”

 อย่างไรก็ตามงานชิ้นดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกรวบรวมรายละเอียดการเสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเท่านั้น มิได้อธิบายถึงผลกระทบของพระราชกรณียกิจของ

พระองค์ท่านต่อพืน้ทีแ่ละผูค้นทีพ่ระองค์ท่านเสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มมากนกั ซึง่บทความ

นีจ้ะอธิบายถงึการเสด็จพระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรของพระองค์ท่านว่าเป็นแรงกระตุน้ส�าคญั

ในการพัฒนาเมืองเลย และน�าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเลยอย่างไม่เคยปรากฏมา

ก่อน 
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“เมืองเลย”ก่อนการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 “...เลยเป็นชื่อของจังหวัดๆ หน่ึง ซ่ึงดูตามแผนท่ีสยามแล้ว จะเห็นต้องอยู่ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมากเพื่อนต่างจังหวัดไม่ค่อยรู้จักชื่อของจังหวัดเลย คล้ายๆ กับ

ประเทศต่างๆ ไม่ค่อยรู้จักประเทศสยามเราฉันน้ัน เพราะเหตุว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดซึ่ง

ต้ังอยู่ในหุบเขา มีภูมิล�าเนาประกอบไปด้วยป่าดิบ มีไข้ป่าชุกชุม คนต่างถิ่นที่เข้าไปใน

จงัหวดันัน้ใหม่ๆ โดยมากมักเป็นไข้ไม่มากกน้็อย และถ้าไม่หายกต็ายเช่นนี ้จงึท�าให้จงัหวดั

เลยเป็นไซบีเรียของประเทศสยาม ข้าราชการสมยัก่อนเมือ่ได้ทราบข่าวว่า ตนจะถกูย้ายไป

ประจ�าอยู่จงัหวดัเลยแล้ว มกัขวญัหนดีฝ่ีอ บางรายถงึกบัลาออก (ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะ

กลัวเกินไปละกระมัง สมัยนั้นข้าราชการจึงมักตายด้วยไข้) ข้าราชการต่างถิ่นซึ่งไปประจ�า

อยูจ่งัหวัดนัน้ โดยมากพากนัเข้าใจว่ารฐับาลเนรเทศตน และเนือ่งจากเหตทุีเ่ข้าใจผิดเช่นนี้ 

จงัหวัดเลยจงึไม่เจรญิ ไม่มแีสงสว่างพอทีท่่านซ่ึงเป็นเพือ่นร่วมชาตจิะมองเหน็อวยัวะภายใน

ของจังหวัดเลยได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร...” (บุญมา เสริฐศรี. 2539: 137)

 ถ้อยความข้างต้น คือปาฐกถาของนายบุญมา เสริฐศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของจังหวัดเลยคนแรกที่บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2477 

ซึ่งบุญมาได้เน้นย�้าถึงความไม่ “เจริญ” ในลักษณะต่างๆ ของจังหวัดเลยที่สะท้อนภาพของ

เมืองเลยก่อนการเสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2498 ได้เป็นอย่างดี

 นับตั้งแต่เมืองเลยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “เมือง” ในปี พ.ศ.

2396 เป็นต้นมา เมืองเลก็ๆ ทีอ่ดุมไปด้วยขนุเขากระทัง่ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งทะเล

ภูเขา “แห่งนี้ได้พัฒนาการแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมอย่างหลากหลายและ

ซบัซ้อน อย่างไรกต็ามด้วยภมูศิาสตร์ทีต่ัง้ทีห่่างไกลจากศนูย์กลางอ�านาจ และข้อจ�ากดัของ

ระบบราชการ ดังที่บุญมา เสริฐศรี ได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้ความเจริญของเมืองเลย

เป็นไปอย่างช้าๆ สะท้อนผ่านการขยายตัวของชุมชนในเขตเมืองที่เกาะเกี่ยว กระจุกตัวอยู่

แต่เพียงพื้นที่ราชการเท่านั้น 

 ดังจะเห็นได้จากภายหลังการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลเป็นต้นมา ระบบราชการ

สมัยใหม่ จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานในการบริหารแยกส่วนงานกัน นับตั้งแต่ที่ว่าการเมือง 

โรงเรียน โรงพยาบาล คุก ตลอดจนสถานที่ราชการอื่นๆ เมื่อเกิดสถานที่ราชการขึ้น การ

ขยายตวัของชมุชนเริม่สมัพนัธ์กบัสถานทีต่ัง้ของสถานทีเ่หล่าน้ี สืบเน่ืองมาถงึปี พ.ศ. 2479 

ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยขึ้น (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 53. 2479) การ



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 3

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
0-

ธ.
ค.

 6
0)

64

ก�าหนดเขตเทศบาลดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างระหว่าง “ตัวเมือง

เลย” กบัชนบทรอบนอก กระทัง่เป็นเหตใุห้เมอืงเลยกลายเป็นศนูย์กลางของจงัหวดั ในช่วง

เวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิง่การตัดถนนที่ใช้สญัจรกนัในตวัเมอืง และเร่ิมการวางผังเมือง

อย่างเป็นระบบ 

 ถนนสายหลกัท่ีใช้สญัจรภายในเมืองเลยน้ันมชีือ่คล้องจองกนั เริม่จาก ถนนเจรญิรฐั 

(เส้นทางทีร่ฐัท�าให้เจรญิ) ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบรมิแม่น�า้เลยตามแนวทศิใต้-เหนอื ถนนพพิฒัน์

มงคล (ความเจรญิทีเ่ป็นมงคล) ทีท่อดตวัจากแม่น�าเลยไปทางทศิตะวนัตกไปเชือ่มกบัถนน 

มะลิวรรณ ถนนสถลเชียงคาน (เส้นทางไปเชียงคาน) ที่ทอดตัวจากกุดป่องไปทางทิศเหนือ

ไปตัดกับถนนพิพัฒน์มงคล ข้ามล�าน�้าหมานแล้วไปสิ้นสุดท่ี ถนนเลย-เชียงคาน ถนน 

ส�าราญวิถี (เส้นทางไปดีแล้ว) เป็นถนนเลียบกุดป่อง ไปทางทิศตะวันตกและสิ้นสุดที่วัดป่า

นาฮุง หรือวัดวิเวกธรรมคุณ ถนนสายนี้มักถูกใช้ในการเข็นศพนักโทษจากคุก ซึ่งเคยตั้งอยู่

โรงเรียนอาชีวะเลยในปัจจุบันไปทิ้งที่ป่าช้าวัดวิเวกธรรมคุณ จึงเรียกถนนนี้ว่าส�าราญวิถี 

หรือทางไปดี และถนนคีรีรัฐ (เส้นทางไปภูเขา) ทอดตัวเลียบริมฝั่งซ้ายล�าน�้าหมานแล้วไป

สิ้นสุดที่แขวงการทางเมืองเลยที่ตั้งอยู่บนเนินสูง ซึ่งการตั้งบ้านเรือนของผู้คนจะกระจาย

ตามแนวถนน โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญรัฐที่จะมีความหนาแน่นมากที่สุด (นพพล แก่ง

จ�าปา และคณะ. 2558: 94-98)

 แม้กระน้ัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลสะเทอืนหรอืสร้างความเปลีย่นแปลงต่อ

เมืองเลยถึงขัน้พลกิฝ่ามอื ความเจรญิของเมอืงเลยเป็นไปอย่างช้าๆ ซึง่การกระจายตวัของ

เมืองในช่วงเวลาน้ี ส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณถนนเจรญิรัฐตามสถานทีร่าชการขยายตวัขึน้ ท�าให้

เมืองเลยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตนักเมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองในภูมิภาคเดียวกัน กระทั่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถทรงมพีระมหากรณุาเสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มราษฎรจงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2498

การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเมืองเลยของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2498
 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชทรงปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน โดย

เริม่ต้นต้ังแต่ พ.ศ. 2495 ทีเ่สดจ็เยีย่มราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆ ในจงัหวดัภาคกลางเป็นการ

ส่วนพระองค์ได้ทรงทราบถงึสภาพความเป็นอยูต่ลอดจนปัญหาต่างๆ ของราษฎร หลังจาก

นั้น ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้เวลาในการเสด็จเยี่ยม
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ราษฎรในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นครัง้แรก และนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้น

มาการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในแต่ละภูมิภาคได้ทรงปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา 

(ชนิดา ชิตบัณฑิต. 2554: 69-70)

 ส�าหรบัจงัหวัดเลยนัน้ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-

มหาภมิูพลอดลุยเดช โดยพระองค์พระราชทานพระราชด�าริในโครงการต่างๆ เพือ่การพฒันา

ท้องถิ่นและเสด็จมาปฏิบัติพระราชภารกิจตลอดจนเยี่ยมพสกนิกรชาวเลยหลายครั้ง1 ซึ่งใน

บทความนี้จะเน้นการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเลยครั้งแรก ระหว่างวัน

ที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยข่าวการเสด็จมาครั้งนี้ยังความปิติยินดีและปลาบปลื้ม

แก่ชาวเลยโดยถ้วนหน้า มีรายละเอียดดังนี้ 

 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลาเช้าตรู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ-

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯออกจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นที่ประทับแรม ไป

ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพอากาศจัดถวายที่สนามหน้าโรงเรียนสนามบิน จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเสด็จขึ้นยอดภูกระดึงท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าส่งเสด็จอย่างหนาแน่น

 บนภกูระดงึเสดจ็พระราชด�าเนนิลงจากเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ัง่ นายเทียม คมกฤช 

อธิบดีกรมป่าไม้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน หลังจากนั้นทั้ง

สองพระองค์เสด็จขึน้ทรงช้างประทับทอดพระเนตรภมูปิระเทศอนัสวยงาม สัตว์และพันธุ์ไม้

บนภูกระดึงที่แปลกตา โดยมีนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ ประธานสภาจังหวัดเลย ท�าหน้าที่

เป็นควานช้างพระที่นั่ง จากการสัมภาษณ์คุณทนงซึ่งเป็นลูกชายนายทองหนัก เล่าถึง

เหตุการณ์ช่วงเวลาดังกล่าวว่า (ทนง สุวรรณสิงห์. 2557: สัมภาษณ์)

 “...ในระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ หมายก�าหนดการเสด็จฯเยี่ยมราษฎร

ในจังหวัดเลย และมีหมายก�าหนดการทอดพระเนตรทัศนียภาพบนภูกระดึง พ่อ (นายทอง

หนัก) ได้รบัการตดิต่อจากป่าไม้เขตอดุรซึง่เป็นเพือ่นเมือ่คร้ังเรียนที่โรงเรียนประถมกสิกรรม

ด้วยกัน ให้หาช้างเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถประทบัทอดพระเนตรบนภกูระดงึ จงึได้คดัเลือกช้างของตวัเอง (นายทอง

หนักมีช้างอยู่หลายเชอืกเนือ่งจากเป็น “นายฮ้อยช้าง” ท�าอาชพีรบัจ้างชกัลากไม้) และกลุม่

ผู้มีช้างท่ีท�างานชกัลากไม้ให้ทางราชการเลอืกช้างทีมี่คณุลกัษณะเหมาะสมทีส่ดุ แล้วน�ามา

ซ้อมเดินที่ถนนเจริญรัฐเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้คน ได้ช้างพลายค�าหม่ืนเป็นช้าง

1ในช่วงเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ณ จังหวัดเลย อีก 5 ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2510, 2512, 2516, 
2520 และ 2524 (ดู นพพล แก่งจ�าปา และคณะ. อ้างแล้ว: 92)
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พระที่นั่ง และนายทองหนักได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ท�าหน้าที่เป็นควานช้าง ซึ่ง

ขณะนั้นมีต�าแหน่งเป็นประธานสภาจังหวัดเลย และให้นายยัน สิริกัญญารัตน์ ไทบ้านก้าง

ปลา เป็นเท้าช้างซ้าย และให้นายฉลาด ดุวิลัย ไทบ้านปากภู เป็นเท้าช้างขวา...”

 มีราษฎรเดินทางขึ้นไปเฝ้าชมพระบารมีเป็นจ�านวนมาก ทรงไต่ถามทุกข์สุขของ

ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทั่วกัน ภายหลังที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

เสด็จพระราชด�าเนินออกพระราชทานเสมาและเข็มท่ีระลึกแก่ผู้มีส่วนช่วยเหลือในการรับ

เสด็จ อธิบดีกรมป่าไม้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเชิญเสด็จฯ ทรงปลูกต้นสนเพื่อ

เป็นสิริมงคลแก่สถานที่และเป็นอนุสรณ์การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนี้ และทางราชการได้

ขอพระราชทานต้นสนสามใบให้เป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดเลย (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. พันต�ารวจเอก ต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลยขณะน้ันได้เตรยีมการรบัเสดจ็ไว้ทีบ้่านสฐีาน อ�าเภอวงัสะพงุ เมือ่เฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่

จอดบนสนามหน้าโรงเรียนบ้านสฐีาน ทัง้สองพระองค์ได้ทรงพระราชด�าเนนิไต่ถามทุกข์สขุ

ของราษฎร ได้มีราษฎรทลูเกล้าฯ ถวายของป่าแปลกๆ มากมาย เช่น นกเขา ไก่ฟ้า กระจง 

และกล้วยไม้ เป็นต้น และเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยรถยนต์ส่วนพระทีน่ัง่ต่อมายังจงัหวดัเลย 

บนเส้นทางเสด็จผ่านทรงโปรดให้แวะสถานเพาะเลี้ยงครั่ง ทรงสนพระทัยกิจการของสถาน

เพาะเลี้ยงครั่งเพราะครั่งเป็นสินค้าออกที่ส�าคัญของประเทศ ควรได้รับการส่งเสริมในการ

ผลิตและการหาตลาด สถิติครั่งที่ส่งออกนอกประเทศในปี 2496 มีมูลค่า 75 ล้านบาท ปี 

2497 มีการส่งออกครั่งเป็นมูลค่า 175 ล้านบาท และปี 2498 เพียงหกเดือน มีมูลค่า 94 

ล้านบาท ทรงซกัถามเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้กราบทลูอธบิายอยูเ่ป็นเวลานานเกอืบคร่ึงชัว่โมง ทรง

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่อธิบดีกรมป่าไม้ แล้วเสด็จต่อไปยังจังหวัดเลย (กรม

ศิลปากร. 2544) 

 ถนนมายังเมืองเลยเป็นฝุ่นมาก จนถึงปากทางที่ว่าการอ�าเภอวังสะพุง ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน นักเรยีน และประชาชนเฝ้ารบัเสดจ็อย่างคบัคัง่ ซุม้รับเสดจ็จดัท�าไว้อย่างสวยงาม 

มีนาคพ่นน�้าทั้งสองข้าง ซุ ้มดังกล่าวอ�านวยการสร้างโดยนายรังษี ศิริรังษี นายช่าง

ชลประทาน ชาวอ�าเภอวังสะพุง ทูลเกล้าฯถวายของป่า เช่น นกยูง ไก่ฟ้า เลียงผา 

นกเค้าแมว และลิงเล็ก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดมาก แล้วเสด็จ

ต่อมายังเมืองเลยทรงถึงเมืองเลย เวลา 19.00 น. อากาศเริ่มมืดสลัว สองข้างทางเสด็จฯ 

มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาไว้ริมถนน ส่วนมากจุดธูปเทียนบูชา ท�าให้ได้ภาพแสงเทียนแวววาว

ท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัว เป็นภาพงดงามมาก ประชาชนนั่งพนมมือเมื่อรถพระที่นั่ง

ผ่านไป ขบวนรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านซุ้มรับเสด็จฯที่ท�าด้วยไม้ไผ่รูปป้อม เจดีย์ อย่าง
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สวยงาม เสด็จถึงศาลากลางเป็นเวลาพลบค�่า เสด็จประทับ ณ ปะร�าศาลากลาง ประชาชน

แซ่ซ้องถวายพระพรและคอยเฝ้าชมพระบารมีอยู่เป็นจ�านวนมาก พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หวัทรงมรัีบสัง่ให้ราษฎรกลบัไปพักผ่อนก่อนและให้มาเฝ้าในวนัรุง่ขึน้ เพราะทรง

เป็นห่วงว่าราษฎรจะเหน่ือย เน่ืองจากเป็นเวลาค�่ามากแล้ว แต่ราษฎรส่วนมากต่างพากัน

วนเวียนอยู่บริเวณนั้น หลังจากเสวยพระกระยาหารค�่าแล้ว ได้เสด็จลงทอดพระเนตรการ

แสดงพ้ืนเมือง ซึง่ทางจงัหวดัจดัถวาย ทรงสนใจการแสดงของชาวเขาแห่งอ�าเภอเชยีงคาน

มาก

 ต้ังแต่เช้าตรูว่นัที ่7 พฤศจิกายน ราษฎรชาวจงัหวดัเลยได้คอยเฝ้ารบัเสดจ็เพือ่ชม

พระบารมีอย่างใกล้ชิด การรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือกันอย่างดีของ

พันต�ารวจเอกต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเชาว์ พงษ์ประดิษฐ์ นายอ�าเภอ

เมอืงเลย พนัต�ารวจตรเีสวก พรหมบุร ีผูก้�ากับการต�ารวจภธูรจงัหวดัเลย และคณะกรรมการ

จังหวัด ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทุกคนได้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ

พลบัพลา พันต�ารวจเอกต่อศกัดิ ์ยมนาค ผูว่้าราชการจงัหวดั กราบบงัคมทลูรายงานสภาพ

จังหวัดความว่า (กรมศิลปากร. อ้างแล้ว)

 “...ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี

และประชาชนในจังหวัดเลย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา

แสดงความปีตโิสมนัสในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาททัง้สองพระองค์ได้ทรงอตุส่าห์เสดจ็

โดยพระราชพาหนะต่างๆ ฝ่าความยากล�าบากในการเดินทางจนมาปรากฏพระองค์ให้ข้า-

พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายความจงรักภักดีและชม

พระบญุญาบารม ีณ บดันี ้นบัว่าเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีสุ่ดมไิด้ 

ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายรู้สึกปลื้มปีติท่ีจะพรรณนาให้สมกับความจริงใจของบรรดาข้า

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีมาหลายสิบปีได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้ว และจะเป็นภาพ

ประทบัใจแก่บรรดาข้าพระพทุธเจ้าไปจนตลอดชวีติ ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายต่างซาบซึง้ใน

พระมหากรณุาอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อม เพราะจงัหวดัเลยเป็นจงัหวัดทรุกันดารทีสุ่ด การ

ไปมาไม่สะดวก เนื่องจากห่างไกลเส้นทางรถไฟมาก ทางรถยนต์ก็เพิ่งสร้างและเปิดให้ไป

มาเมื่อ 3-4 ปีมานี้เอง จึงไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาก่อนว่า มีพระมหา

กษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์ใดได้เสด็จมาถึงโดยเฉพาะการเสด็จมาเยี่ยมเยียนจังหวัด

เลยในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาด้วยความยาก

ล�าบากเป็นอันมาก คือ ต้องเสด็จโดยทางรถไฟและเคร่ืองบิน ข้าพระพุทธเจ้าจึงหวังด้วย

เกล้าด้วยกระหม่อมว่าใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาทคงจะได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพทัว่ๆ ไปของ
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จงัหวัดเลยว่ามีสภาพเป็นอย่างไร จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบสงูและเตม็ไปด้วย

ป่าเขา ที่ต้ังตัวจังหวัดอยู่บนพื้นที่ราบซึ่งล้อมไปด้วยภูเขา สูงกว่าระดับน�้าทะเลประมาณ 

400 เมตร อยู่ห่างจากกรงุเทพมหานครไปประมาณ 425 กโิลเมตร มเีนือ้ทีจั่งหวดัประมาณ 

11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรส�ารวจครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2490 มีจ�านวน 134,012 

คน หรือเฉลี่ยแล้ว 12 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยและ

ยังมีเนื้อที่ว่างเปล่าอีกมาก ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และหลังเที่ยงคืนไปแล้วอากาศหนาว

เย็น ในฤดูหนาวอุณหภูมิลดต�่าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต์ มีหมอกลงจัด บางวันหมอกอยู่ถึง

เวลา 9.00 น. กล่าวถึงอาชีพส�าคัญของราษฎรจังหวัดนี้คือ การท�านา ท�าไร่ฝ้าย ไร่พริก ไร่

ยาสบู ไร่ข้าวโพด และถัว่งา ซ่ึงปรากฏว่าได้ผลดี เพราะพืน้ดนิมปีุย๋ธรรมชาต ิส่วนการปลกู

ต้นไม้ผลไม้ต่างๆ น้อย สุดท้ายนี้ขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลรักษาให้

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญตลอดทุกทิพาราตรีกาล ม ี

พระชนมายุยืนนานนับด้วยร้อยพรรษา แม้มีพระประสงค์สิ่งใดขอจงส�าเร็จผลสมพระราช

ประสงค์ทกุประการ ขอให้ทัง้สองพระองค์เสด็จอยูเ่ป็นม่ิงขวญัของประเทศไทยไปตลอดกาล

เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมีพระราชด�ารัสตอบขอบใจ

ชาวจังหวัดเลย และรับสั่งถึงความทุกข์ยากล�าบากของราษฎร ทรงเป็นห่วงและขอให้ทุก

คนมีความมานะอดทนในการท�ามาหากิน และนอกจากการท�านาแล้ว ควรท�าครั่งด้วยเพื่อ

เป็นการเพ่ิมพูนรายได้อกีทางหนึง่ แล้วทรงขอให้ทกุคนสามคัคกีลมเกลยีวกนัเพือ่ชาตบ้ิาน

เมืองต่อไป หลังจากทรงไต่ถามทุกข์สุขของราษฎรโดยทั่วกันแล้ว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง

ไปทอดพระเนตรกิจการของชลประทานน�้าหมาน มีนายจ�าลอง อัตนโถ นายธัญญา  

ผลสมบตั ินายอทุยั จ�าเรญิพฤกษ์ และนายรงัษ ีศริริงัษ ีเฝ้ารับเสดจ็ และเสวยพระกระยาหาร

กลางวันท่ามกลางเสียงดนตรไีทยจากคณะครทูีจั่ดมาขบักล่อมอยูต่ลอดเวลา ได้พระราชทาน

เหรียญรัตนาภรณ์โดยทั่วกัน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถพระท่ีนั่ง

ทอดพระเนตรบริเวณเมืองเลยด้วยพระองค์เอง แล้วเสด็จต่อไปยังสนามบินจังหวัดเลย ซึ่ง

มรีาษฎรเฝ้ารบัเสดจ็อย่างคบัคัง่ ทรงขบัรถพระทีน่ัง่ผ่านแถวราษฎรเพือ่ให้ได้ชมพระบารมี

โดยใกล้ชิดจนถึงเวลาที่เครื่องบินพระที่นั่งพร้อมที่จะน�าเสด็จต่อไปยังจังหวัดอุดรธานี

 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเมืองเลยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญในการพัฒนาในเมืองเลยขนานใหญ่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพื้นที่กายภาพของเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเลยภายหลังการเสด็จฯ
 การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลายๆ อย่าง มกีารรเิริม่พฒันาก่อนหน้าพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะเสด็จ

พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในจงัหวดัเลยบ้างแล้ว อย่างไรกต็าม ผลของการพฒันาโดยมาก

ปรากฏขึ้นภายหลังการเสด็จฯ แทบทั้งนั้น โดยเฉพาะการเข้ามาของทางหลวงเส้นส�าคัญ

คือถนนมะลิวรรณ (ต้ังชื่อตามนายกระมน มะลิวรรณ อดีตนายช่างแขวงการทางจังหวัด

ขอนแก่น) ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแก่น เป็นสิ่งที่ปลดพันธนาการของ

พ้ืนท่ีทางกายภาพเมอืงเลยทีเ่คยขดัขวางการเคลือ่นไหวเดนิทางไปมาของผูค้นในเมอืงเลย

กบัผูค้นในท้องทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทยลงอย่างสิน้เชงิ รวมทัง้ยงัเชือ่มคนเมอืงเลยกบัพืน้ที่

ชนบทตามอ�าเภอต่างๆ โดยรอบด้วย น�ามาซึ่งการรับรู้ความแตกต่างของกันและกัน ส่งผล

ให้เมืองเลยกลายเป็นทัง้ศนูย์รวมของหน่วยงานราชการและเป็นศนูย์กลางของความทนัสมยั

ในท้องถ่ินไปพร้อมกนัด้วย ทีส่�าคญักค็อืถนนมะลวิรรณยงัส่งผลต่อทศิทางการขยายตัวของ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยด้วย กล่าวคือ 

 ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยยุคเริ่มแรกเมื่อครั้ง พ.ศ. 2479 

ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในเมืองเลยเป็นไปอย่างช้าๆ โดยมีลักษณะเป็นแนวยาว 

(Linear Pattern) ตลอดแนวสองฟากฝั่งของถนนเจริญรัฐ ที่เป็นถนนสายหลักทั้งในด้าน

การปกครองและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและตลาดซื้อขายแลก

เปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงถนนเพื่อเป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่าง

เมืองเลยกับภายนอก ได้ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในเมืองเลยขยายตัวจาก

บริเวณถนนเจริญรัฐมาทางด้านทิศตะวันตก และเวลาต่อมา เมื่อมีการย้ายศาลากลางและ

ศูนย์ราชการจากกุดป่อง มาตั้งอยู่ริมถนนมะลิวรรณ ในปี พ.ศ. 2512 (สมัยนายก�าเกิง 

สุริยการ เป็นผู้ว่าราชการ) ยิ่งเป็นแรงผลักดันส�าคัญในการขยายตัวของชุมชนมาทางทิศ

ตะวันตกรอบๆ ศนูย์ราชการ พร้อมกันนัน้กม็กีารตดัถนนอกีหลายสายเพือ่เชือ่มต่อกบัถนน

มะลิวรรณ 

 ถนนมะลิวรรณจึงเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดเมืองเลยออกสู่โลกภายนอก 

พร้อมกับน�าพาผู้คนจากภายนอกเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ท�ามาหากินและสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับเมืองเลยควบคู่ไปด้วย โดยการตัดถนนมะลิวรรณเข้ามายังเมืองเลยนั้น 

คณุตาปรชีา เพชรสงิห์ หนึง่ในแรงงานทีม่ส่ีวนสร้างถนนเส้นดงักล่าว บรรยายถงึความยาก

ล�าบากในการตัดถนนเส้นนี้เข้ามาว่า (ปรีชา เพชรสิงห์. 2557: สัมภาษณ์)



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 3

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
0-

ธ.
ค.

 6
0)

70

 “...(คุณตาปรีชา) เป็นคนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเลย

ช่วงปี พ.ศ. 2489 โดยมาท�างานเป็นคนขับรถสหประชาชาติเพื่อพัฒนาถนนจากผานกเค้า 

มาจังหวัดเลย สาเหตุท่ีเข้ามาน้ัน พอดีช่วงดังกล่าวนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ เขาไปหา

คนท่ีขบัรถสหประชาชาตเิพ่ือพฒันาถนนจากเมืองเลยมาขอนแก่น พอดจีบโรงเรียนช่างกล

มาจากกรงุเทพฯ ซึง่สมยันัน้นอกจากขบัรถได้แล้วต้องซ่อมรถได้ด้วย โดยคมุรถมาทัง้หมด 

4 คัน เส้นทางจากขอนแก่นมาผานกเค้านั้นท�าเสร็จพอเดินทางได้แล้ว แต่จากผานกเค้า

มายังเมืองเลยยังเป็นทางเกวียน หน้าฝนไม่สามารถใช้ได้เลย และตรงผานกเค้าก็ยังไม่มี

สะพานข้ามน�้าพอง การข้ามต้องรอช่วงน�้าพองแห้ง ถ้าน�้ามากต้องรอๆ โดยข้ามมอตั้ง 

แคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรงผานกเค้า 3 เดือน จากนั้น มาตั้งแคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรง

ห้วยส้ม (ต�าบลห้วยส้ม อ�าเภอภูกระดึง) อีก 3 เดือน มาอยู่ที่ตาดข่า (ต�าบลตาดข่า อ�าเภอ

ผาขาว) อีก 1 เดือน อยู่ที่บ้านปากปวนที่วังสะพุง 2 เดือน และที่บ้านขอนแก่นใกล้ๆ ศูนย์

พัฒนาพืชไร่ อีก 6 เดือน ท�าทางส�ารองเพื่อให้รถพอเดินทางมาได้แล้วจึงค่อยเข้ามาอยู่ใน

ตัวเมืองเลย ...”

 ถนนมะลิวรรณที่ตัดเข้ามาเมืองเลยได้มีการตัดถนนในตัวเมืองเลยเพื่อเชื่อมต่อ

กับถนนมะลิวรรณอีกหลายสาย ได้แก่

 ถนนนกแก้ว เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนชุมสายตรงวงเวียนน�้าพุ ทอดตัวมาทาง

ด้านทิศตะวันตก ผ่านโรงพยาบาล ตัดถนนมะลิวรรณ เลียบก�าแพงข้างศาลากลางจังหวัด 

ไปสิน้สดุทีวั่ดป่านาฮุง ถนนนกแก้วตัง้ชือ่ตามนามสกลุนายชณุห์ นกแก้ว ผูว่้าราชการจงัหวดั

เลย ในช่วงปี พ.ศ. 2491-2494 (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 ถนนร่วมใจเป็นถนนทีเ่ชือ่มระหว่างถนนเจรญิรัฐกบัถนนมะลวิรรณ ตวัถนนทอดตวั

อยู ่ระหว่างถนนพิพัฒน์มงคลกับถนนนกแก้ว มีจุดเร่ิมต้นจากถนนมะลิวรรณข้าง 

โรงพยาบาลเมอืงเลย ไปตดักบัถนนเจรญิรัฐทีต่ลาดเมืองใหม่ จรดกบัสะพานข้ามแม่น�า้เลย

ทีส่ามารถเช่ือมกบัถนนเลย-นาด้วงได้ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านฟากเลย ชือ่ถนนร่วมใจ ตัง้ชือ่ตาม

การร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองเลยในการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนน โดยการได้รับงบ

ประมาณจากทางรัฐบาลในสมัย ส.ส. ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2518 (ประพนธ์ 

พลอยพุ่ม. 2557: สัมภาษณ์)

 ถนนร่วมมติร เป็นถนนเชือ่มระหว่างกดุป่องกบัชมุชนบ้านนาเขนิ ไปเชือ่มต่อกบั

ถนนมะลิวรรณทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยมีนายประชา บุญเนตร 

เป็นผู้บุกเบิกถนน ร่วมกับคุณลุงสุวิทย์ โปรณะ เป็นผู้สละที่ส่วนตนเพื่อใช้ในการสร้างถนน

(สุวิทย์ โปรณะ. 2557: สัมภาษณ์)
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ถนนจรัสสี เป็นบริเวณข้างโรงเรียนเมืองเลยกับศาลากลางจังหวัด ถนนจรัสสีตั้งตาม

นามสกุลของนายเฉลียว จรัสศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2520 ใช้

สัญจรไปมาระหว่างถนนมะลิวรรณกับชุมชนในด้านทิศตะวันตกของเมืองเลย ทั้งชุมชน

บ้านนาเขินและชุมชนบ้านนาหนองท่าแพ (ประพนธ์ พลอยพุ่ม. อ้างแล้ว)

 ต่อมาได้มีการตัดถนน ตรอก ซอย เพื่อเชื่อมถนนสายหลักเข้าหากัน เพื่อให้การ

เดนิทางสญัจรไปมาภายในเมืองเลยมีความสะดวกขึน้ รวมไปถงึการสร้างวงเวยีนหอนาฬิกา 

เพ่ือเป็นกลไกให้การเดนิทางเคลือ่นไหวในถนนที่ใช้สญัจรไปมาภายในตวัเทศบาลเมอืงเลย 

และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง “ความเป็นเมือง” อันแตกต่างไปจากพื้นที่ “ชนบท” โดย 

วงเวียนแห่งแรกของจังหวัดเลยสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2505 สมัยร้อยต�ารวจโทเรือง  

สถนานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งอยู่บนรอยต่อของถนนส่ีสายมาบรรจบกัน ได้แก ่

ถนนนกแก้วทางด้านทิศตะวันตก ถนนสถลเชียงคานทางด้านทิศเหนือ ถนนชุมสายทาง

ด้านทิศตะวันออก และถนนเสริญศรีทางด้านทิศใต้ ภายหลังวงเวียนดังกล่าวได้เปลี่ยนจาก

วงเวียนหอนาฬิกาเป็นวงเวียนน�้าพุ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

 นอกจากถนนหนทางแล้ว สาธารณูปโภคด้านอื่นๆ ที่รัฐขยายลงสู่เมืองเลยก็เป็น

อกีปัจจยัท่ีสร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้กบัเมอืงเลย และมอีทิธพิลต่อการขยายตวัของ

ชุมชนในเขตเมืองเลยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการเข้ามาของไฟฟ้า ในช่วง ปี พ.ศ. 2503 

ทีน่�าแสงสว่างและการใช้ชวีติในเวลากลางคนืมาสูเ่มอืงเลย มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัการน�าไฟฟ้า

เข้ามายงัเมอืงเลยเอาไว้ว่า ภายหลงัการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในพืน้ทีต่่างๆ ของ

ประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2498 สฤษดิ์ ธนรัชต์ เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมี

ความคิดที่จะด�าเนินตามเส้นทางเสด็จของพระเจ้าอยู่หัว กระทั่งในปี พ.ศ. 2503 สฤษดิ์ได้

เดนิทางมายงัเมอืงเลยและได้เดนิส�ารวจวถิชีวีติของผู้คนในตลาดเมอืงเลย ตามค�าบอกเล่า

ของคนท้องถิ่นที่ว่า

 “...เม่ือสฤษดิ์เห็นสินค้าที่ชาวบ้านน�ามาค้าขายมีแต่ของป่า สฤษดิ์ได้สั่งให้

ข้าราชการน�าอาหารทะเลจากขอนแก่นมาขายในเมอืงเลยให้ชาวบ้านได้บริโภคอาหารทะเล

บ้าง พอเดินมาถึงบริเวณหน้าโรงแรมไทยอุดมตรงกึ่งกลางถนนเจริญรัฐ เป็นเวลาค�่าพอดี 

เจ้าของโรงแรมไทยอุดมจึงได้น�าตะเกียงเจ้าพายุมาจุดเพื่อให้มีแสงสว่าง สฤษดิ์เห็นดังนั้น

จึงสั่งให้ข้าราชการน�าเอาไฟฟ้ามายังเมืองเลยโดยนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ นายก

เทศมนตรีเทศบาลเมืองเลยขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ และน�าเข้ามาติดตั้งยังบริเวณโรงไฟฟ้า

ในปัจจุบัน ครั้งแรกเมื่อน�ามาใช้ในเขตเทศบาลนั้น ชาวบ้านตื่นเต้นดีใจและชื่นชมนาย 
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ทองหนักเป็นอย่างมาก แต่เมื่อใช้ไปได้ไม่กี่วันเกิดติดๆ ดับ เพราะก�าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ

กับความต้องการใช้ของชาวบ้าน จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านกลับต่อว่านายทองหนักว่าน�าเอา

เครื่องไม่ดีมาใช้ หรือไม่ก็หาว่านายทองหนักทุจริต...” (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 การสร้างถนนและทางหลวงขึ้นดังกล่าวนับได้ว่าเป็นส่ิงที่สถาปนาตัวตนของ

ประเทศไทยข้ึนมาบนประสบการณ์เดินทางและการขนส่งของมวลชน พร้อมกับปลด

พนัธนาการของพืน้ทีท่างกายภาพเมอืงเลยทีเ่คยขดัขวางการเคล่ือนไหวเดนิทางไปของผู้คน 

พืน้ทีป่ระเทศไทยในบรเิวณต่างๆ ซ่ึงรวมถงึเมืองเลยสามารถสัมผสัได้ด้วยประสบการณ์จริง

หรอืกลายเป็นความจรงิเชงิประจกัษ์ จนสามารถท�าให้คนจ�านวนมหาศาลตระหนักได้ถงึการ

เปลี่ยนแปลงและจินตนาการได้ถึงพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนขึ้นมา ขณะเดียวกันไฟฟ้า

สาธารณปูโภคอืน่ๆ โดยเฉพาะไฟฟ้ากต็ามมาด้วยเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มเมืองเลยกบั

โลกภายนอกอีกหลายอย่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

 ควบคู่กันนั้นยังมีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่ได้รับการพัฒนาใน

ช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ โรงพยาบาลเมืองเลยที่ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 

โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ จดัสรรเงนิงบประมาณ จ�านวน 500,000 บาท ให้

จังหวัดเลยจัดซื้อที่ดิน (ทะเบียนพัสดุ 13176 แปลงเลขที่ ลย.15) และปี พ.ศ. 2495 กรม

การแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณมาให้จังหวดัก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่ ตกึอ�านวยการเรอืน

คนไข้ 25 เตียง บ้านพักผู้อ�านวยการ โรงพักศพ  ซ่ึงสร้างเสร็จและมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็น

ทางการ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 เป็นโรงพยาบาลขนาด 25 เตียง และต่อมาภายหลัง

ได้รับงบประมาณเพื่อขยายการบริการและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในเวลาต่อมา ส่งผลให้

โรงพยาบาลเมืองเลย จากทีเ่ป็นโรงพยาบาลจงัหวดัขนาดเลก็มจี�านวนเตยีงรองรับคนไข้ได้

เพียง 25 เตียง มีแพทย์เพียง 2-3 ท่าน ปัจจุบันสามารถให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆ 

อย่างครอบคลมุไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาล 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลสุขภาพในชุมชน (ข้อมูลทั่วไปโรงบาลเมืองเลย. 2557)

 การตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม ในด้านทิศตะวันตกของเมืองเลย ซึ่งเดิมทีโรงเรียน

เลยพิทยาคมเป็นโรงเรยีนทีร่วมโรงเรยีนสตรีเลย (โรงเรยีนประจ�าจงัหวดัหญงิ) กบัโรงเรยีน

สโมสรวิทยาลยั (โรงเรียนประจ�าจังหวัดชาย) ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่วนั

ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรม

สามัญศกึษา) ในการปรบัปรงุโรงเรยีนของรฐับาลทัว่ประเทศให้เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ โดย

โรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 

2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจ�าจังหวัดชายและ
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โรงเรียนประจ�าจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว ซึ่งในระยะเดียวกันนี้จังหวัดอื่นๆ  

ก็มีการรวมโรงเรียนประจ�าจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพิจิตร

พิทยาคม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียน

สโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยใน

ปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 045/10 ตารางวา หลัง

จากมปีระกาศของกระทรวงศกึษาธกิารแล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศกึษาธกิารจังหวดัเลยได้

ด�าเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่งตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่

โรงเรยีนสโมสรวทิยาลยั เป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมือ่

เริม่เปิดท�าการสอนในปี พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศกึษา มห้ีองเรียน 35 ห้อง นกัเรยีน

รวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี  

ดร. ก่อ สวสัดพิานิชย์ อธบิดกีรมวสิามัญศกึษา และนายวจินิ สจัจะเวทะ ผูว่้าราชการจงัหวดั

เลย ได้ร่วมกันเปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 (ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเลยพิทยาคม. 2557)

 รวมทั้งสถานที่คุมขังนักโทษ หรือ คุกที่มีการย้ายออกจากที่ตั้งบริเวณกุดป่องมา

อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 แล้ว และใช้สถานที่ดังกล่าวจัดตั้งวิทยาลัย

อาชวีะเลยขึน้แทน แต่ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีม่อิีทธิพลต่อการน�าพาให้ทศิทางการขยายตวัของ

ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงเลยขยายตวัมาทางทศิตะวันตก กค็อื การย้ายศาลากลางจงัหวดั

และส่วนราชการอ่ืนๆ จากบริเวณที่ตั้งเดิมที่กุดป่องมายังพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง

และศูนย์ราชการจังหวัดเลยในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2512 โดยเหตุผลของการย้ายศาลากลาง

และศูนย์ราชการจังหวดัเลยดงักล่าว กเ็นือ่งมาจากพืน้ทีส่่วนราชการบริเวณกดุป่องนัน้แออดั 

เพราะมีหลายหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งศาลากลางจังวัด ศาลจังหวัด 

สถานีวิทยุกระจายเสยีง ส�านกังานเทศบาล ดงันัน้จงึเกดิความไม่สะดวกต่อการเข้าไปตดิต่อ

ราชการของประชาชน (สัมฤทธิ์ สุภามา. 2557: สัมภาษณ์)

 ศาลากลางและศนูย์ราชการจงัหวดัเลย เริม่สร้างในช่วงทีน่ายก�าเกงิ สรุการ (พ.ศ.

2508-2512) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้เสด็จฯ ดู

ความคบืหน้าของการก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่พร้อมกบัได้เสด็จฯ เยีย่มพสกนกิร

ชาวจงัหวดัเลยท่ีมาเฝ้าบรเิวณสนามหน้าศาลากลางอย่างเนอืงแน่นและในวนัท่ี 5 กนัยายน 

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ 

เสดจ็ประทบัเฮลคิอปเตอร์จากจงัหวดัอดุรธาน ีมายังสนามหน้าโรงเรียนสโมสรวทิยาลัยเพือ่
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ประทับรถพระที่น่ังไปเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย และพระราชทานพระพุทธนว-

ราชบพิธ ให้แก่นายก�าเกิง สุรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจ�า

จังหวัดเลย (ส�านักงานจังหวัดเลย. 2557)

 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ นานา ในเมอืงเลยทีเ่ข้มข้นอย่างมากภาย

หลังการสด็จฯ น�าพาให้พ้ืนที่เทศบาลเมืองเลยแตกต่างไปจากพื้นที่ชนบทรอบนอกอย่าง

ชดัเจน ไม่เพียงแค่การเป็นศนูย์ราชการซ่ึงรวมอ�านาจด้านการบริหารปกครองเท่านัน้ พ้ืนที่

ในเขตเมืองหรือตลาดยังเป็นแหล่งรวมของความทันสมัยนานาชนิดที่กระจุกตัวรวมอยู่ท่ี

พืน้ทีเ่มอืง ตวัอย่างเช่น กจิการโรงหนังและการเสพมหรสพทันสมัยทีแ่พร่หลายในเมืองเลย

นับตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเฉพาะโรงหนังในยุคพัฒนานี้ มีโรงหนังในตัว

เมืองเลยอยู่หลายโรงด้วยกัน (ปรีชา เพชรสิงห์. อ้างแล้ว)

 นอกจากการเสพมหรสพสมัยใหม่อย่างเช่นภาพยนตร์แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาพร้อมการขยายตัวของธุรกิจของคนจีน เช่น การถ่ายรูป คุณ

วิชัยเจ้าของร้านถ่ายรูปรามาโฟโตกล่าวว่าในช่วงแรกที่เข้ามาในเมืองเลยตัดสินใจเปิดร้าน

ถ่ายรูป ลงทุนด้วยเงิน 20,000 บาท ในช่วงแรกที่เปิดร้านมีจ�านวนลูกค้าสนใจมาถ่ายรูป

จ�านวนมาก แม้จะมร้ีานถ่ายรปูอยูห่ลายร้านกต็าม โดยกลุม่ลกูค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็น กลุม่

ข้าราชการ และไทบ้านนอกเมืองท่ีมักเข้ามาตลาดช่วงวนัศลีหรือวนัพระ หลังจากทีเ่ปิดร้าน

ได้ 5 ปี ท�าให้สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า (วิชัย วิริยันเมฆ. 2557: สัมภาษณ์)

 ความทันสมัยที่มาพร้อมกับการพัฒนานี้ยังรวมไปถึงสถานเริงรมย์ในช่วงเวลา

กลางคืน ที่เข้ามาพร้อมแสงสว่างของไฟฟ้าในเมืองเลย เช่น ธุรกิจไนต์คลับ ซึ่งมีริมน�้า

ไนต์คลับเป็นสถานที่แรกที่เปิดบริการในจังหวัดเลย ริมน�้าไนต์คลับตั้งอยู่บริเวณริมน�้าเลย

ฝั่งตะวันตก หลังโรงแรมภูหลวง โดยในช่วงแรกท่ีเปิดหากชายใดเข้าไปใช้บริการก็จะถูก

นินทาในเชิงล้อเลียนให้รู้กันทั่วทั้งตลาด (ปรีชา เพชรสิงห์. อ้างแล้ว)

 รวมความแล้วภายหลังจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชและพระบาทสมเดจ็พระบรมราชนินีาถจะเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในจงัหวดัเลย

ในปี พ.ศ.2498 นับเป็นห้วงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยุคหนึ่งของเมือง

เลย อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะในทางโครงสร้างพื้นฐาน และวิถีชีวิต

สมัยใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามายังเมืองเลย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้พ้ืนที่ชุมชนในเขต

เมืองเลยเริม่มีความแตกต่างกบัพืน้ทีช่นบททีอ่ยู่ในต่างอ�าเภออย่างชดัเจน ทัง้การเป็นศูนย์

รวมหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าที่ในการปกครองและบริการประชาชน ตลอดจนการเป็น

ศูนย์รวมความทันสมัยที่แผ่ขยายเข้ามาจากภายนอก เหตุดังนั้น ชุมชนในเขตเมืองเลยจึง

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชนบทจังหวัดเลยไปโดยปริยาย 
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“เมืองเลย”หลังการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 การพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังกล่าวสอดรับกับทรัพยากรด้านการ

ท่องเทีย่วทีเ่มอืงเลยมอียู่มากล้นได้เป็นอย่างด ีกระทัง่ส่งผลให้จงัหวดัเลยกลายเป็นจดุหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งก่อนหน้านั้น แม้เลยจะเป็นเมืองที่

มีทรัพยาการทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีโอบล้อมด้วยภูเขา

สลบัซบัซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลมุเหนือยอดภ ูอดุมไปด้วยพชืพรรณป่าไม้นานาชนดิ 

เช่น ภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน หรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เลยมีประเพณีวัฒนธรรมอัน

มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากถ่ินอ่ืนซ่ึงได้แก่ การละเล่นผีตาโขน ผีขนน�้า ฯลฯ แต่ด้วยข้อ

จ�ากัดทางระบบการคมนาคมขนส่งอันเป็นปัจจัยส�าคัญของการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังไม่

สมบรูณ์ เพราะการท่องเทีย่วจ�าเป็นต้องมีเส้นทางหรอืโครงข่ายขนส่งทีส่ามารถเข้าถงึแหล่ง

ท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ แต่ถ้าขาดการ

คมนาคมขนส่งที่ดีแล้ว แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นจะมีความสวยงามน่าประทับใจหรือมี

คุณค่าสูงเพียงใดก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ันย่อมไร้ความหมายไปโดยปริยาย (บุญเลิศ 

จิตตั้งวัฒนา. 2548: 51) ซึ่งในเมืองเลยกว่าระบบการคมนาคมขนส่งจะเสร็จสมบูรณ์ก็ล่วง

เลยเข้าสูช่่วงทศวรรษ 2500 เข้าไปแล้ว หรอืในประเดน็ด้านการขาดส่ิงอ�านวยความสะดวก

ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความสุข ความสบาย และความ

ประทับใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นต่อการยังชีพ ที่เรียกกันว่า 

“สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน” เช่น ระบบการสื่อสาร ระบบน�้า ระบบไฟฟ้า การสุขาภิบาล 

การสาธารณสุข ฯลฯ ซ่ึงในเมืองเลยสิ่งเหล่าน้ีได้รับการสร้างสรรค์และปรับปรุงขึ้นในช่วง

เวลาที่ไม่ห่างจากระบบการคมนาคมขนส่งเท่าใดนัก 

 ดังน้ัน ภายหลังการเสด็จฯที่การคมนาคมและสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่การเดิน

ทางท่องเที่ยวในเมืองเลยได้รับการปรับปรุงขึ้น จึงส่งผลให้ “พื้นที่ท่องเที่ยว” ในเมืองเลย

เริ่มเป็นรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง และเมืองเลยเองได้ถูกการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย หรือ ททท. ก�าหนดให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ ททท. เข้ามาจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการ 

ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

 อน่ึง ผลจากการเจริญเติบโตขึ้นของเมืองเลยภายหลังการเสด็จฯเพื่อให้การวาง

ผังเมืองสอดรับกับการขยายตัวของเมือง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของ
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เมืองเลยให้กว้างขวางขึ้น จาก 5.06 ตารางกิโลเมตร เป็น 12.41 ตารางกิโลเมตร (ตาม

ความในมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวดเลย 

พุทธศักราช 2524 (ราชกิจจานุเบกษา. 2524)

บทสรุป
 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ส�าหรับจังหวัดเลยจังหวัดเล็กๆ แห่งหนึ่งในภาคอีสาน นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์พระราชทานพระราชด�าริ

ในโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและเสด็จมาปฏิบัติพระราชภารกิจตลอดจนเย่ียม

พสกนิกรชาวเลยหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรชาว

จังหวัดเลยครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 นั้น ได้สร้างความปิติยินดี

และปลาบปลืม้แก่ชาวเลยโดยถ้วนหน้า และยงัผลต่อการกระตุน้การพฒันาและน�าพาความ

เจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเลยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้สอดรับกับ

ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีเมืองเลยมีและส่งผลให้จังหวัดเลยกลายเป็นจังหวัดที่มี

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและภาคอีสาน
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การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ผลกระทบ และการปรับตัวในหมู่บ้าน
แม่กลางหลวงภายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้า
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Landscape Changes, Effects and Adaptation in Mae Klang Luang Village
under Commoditization for Agro-tourism

ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ*์, เผ่าไทย สินอ�าพล**  Nichanan  Rattanapant, Phaothai  Sin-ampol

บทคัดย่อ
 หลายชมุชนใช้ประโยชน์จากทรพัยากรเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วอนัจะมผีลต่อการ

ปรบัเปลีย่นภมูทิศัน์และวถิชีวีติ งานวจิยันีจ้งึต้องการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงภมิูทศัน์ของ

หมู่บ้านแม่กลางหลวงในกระบวนการกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระ

ทบและการปรบัตวัของคนในชมุชนต่อปรากฏการณ์ดงักล่าว งานวจิยัเชงิคณุภาพน้ีรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน คนในชุมชน 75 ครัวเรือน และผู้ประกอบกิจการการ

ท่องเที่ยว 9 ราย ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก

การท�าให้ภูมิทัศน์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และภูมิทัศน์ใหม่กลายเป็นสินค้าด้วยการส่งเสริมของ

หน่วยงานในพื้นที่ ก่อนที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต การพัฒนา

ความเป็นอยู่จากหน่วยงานในพื้นที่ และการใช้ทุนทางสังคมของคนในชุมชนเพื่อรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตทิ�าให้ภมูทิศัน์อดุมสมบูรณ์และมศีกัยภาพเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในยคุทีก่ารท่องเทีย่วเชงิเกษตรเตบิโตร่วมกบัการพฒันาคณุภาพชวีติตามการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม คนในชุมชนได้น�าทุนทางการเงินของครัวเรือนจากการเกษตร เงินมรดก หรือ

ที่ดินบางส่วนมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี คนในชุมชนควรกลับมาให้

ความส�าคัญกับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการด�ารงอยู่ของ

ภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้งในชุมชนที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ค�าส�าคญั: การท่องเทีย่วเชงิเกษตร, ภมูทิศัน์, กระบวนการกลายเป็นสนิค้า, แม่กลางหลวง, 

เชียงใหม่
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Abstract
 Many communities has attempted to utilize their resources to develop agro-

tourism, which is able to influence landscape changes and livelihood. This research, 

thus, is to analyze landscape changes of Mae Klang Luang village incommoditization 

for tourism, as well as impacts and adaptation of the villagers to this phenomenon. 

The qualitative research was applied by conducting interviews with leaders, villagers 

from 75 households and 9 tourist entrepreneurs. Results found that villagershave 

gained economic benefits from utilizing original landscape and new artificial landscape 

as commodities by the promotion of some stakeholders in the area. Before the 

coming of agro-tourism as a part of livelihood existing, livelihood improvement 

enforced by such authorities, along with the utilization of social capital in natural 

resources conservation is rather significant to promote a fertile landscape as a 

potential attractive place in agro-tourism. At the rising age of agro-tourism, together 

with livelihood improvement according to social transformation, many villagers have 

divided some financial capitals from agriculture, inheritance, or land plot in adapting 

themselves. However, the villagers should return to concern about the importance 

of social capital which has been used for the protection of natural capital, in order 

to maintain the landscape for agro-tourism effectively and dissolve the community 

conflict that might occur in the future.

Keywords: Agro-tourism, Landscape, Commodization, Mae Klang Luang, Chiang Mai
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บทน�า
 คนไทยส่วนใหญ่ตัง้แต่อดีตถงึปัจจบุนัมคีวามผูกพันกบักจิกรรมทางการเกษตรมาก 

เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่ดีทั้งในเรื่องของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม 

ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมให้มีการท�าการเกษตร อีกทั้งในพื้นที่ต่างๆ จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นสอด

แทรกอยู่ในวิถีชีวิตและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเสมอ จนเกิดเป็น

เอกลักษณ์สืบต่อกันมา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่าที่มี

เอกลักษณ์และความพิเศษแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมท�าการเกษตรโดยมีรูปแบบ

ทางการเกษตรท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศในบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุนัน้ๆ จงึเกดิเป็นเอกลกัษณ์ทีส่ะท้อนถงึวถีิชวีติและความเป็นอยู ่ซึง่เป็นสิง่ดงึดดูให้นกั

ท่องเที่ยวจากภายนอกต้องการที่จะเข้ามาชมเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นั้นๆ 

 การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ใช่แค่การเดินทางไปเท่ียวชมตามสถานที่เพียงอย่าง

เดียว แต่จะมีกจิกรรมต่างๆ ในสถานทีท่่องเทีย่วให้นกัท่องเทีย่วได้มส่ีวนร่วมด้วย นอกจาก

นี้ ยังมีการน�าทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และมีการปรับปรุง

พื้นที่ให้มีความน่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในราย

ได้หลกัของประเทศ และสามารถส่งเสรมิรายได้แก่ชมุชนท้องถิน่ได้อีกด้วย จงึท�าให้เกดิการ

พฒันารูปแบบการท่องเทีย่วอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชงิอนรัุกษ์ การท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรม

ทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของนกัท่องเทีย่วในการเรยีนรูว้ถิชีวีติ ประเพณ ีวฒันธรรม และน�าเอา

ทรัพยากรทีมี่อยู่มาเรยีนรูใ้ห้เกดิประโยชน์ผ่านกจิกรรมทางด้านการเกษตร อนัจะก่อให้เกดิ

ความเพลิดเพลิน และได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ บนความรับผิดชอบต่อการรักษา

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถสร้างรายได้ต่อ

ชมุชนและส่งเสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในประเทศไทยมหีลายแห่ง จังหวดัเชยีงใหม่กเ็ป็นจังหวดัหนึง่ทีมี่แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ที่น่าสนใจ คือ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านแม่กลางหลวงซึ่งเป็นชุมชนของชาวปกา-

เกอะญอมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น คนในชุมชนได้แสดงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่

ของตนเองผ่านภมิูทัศน์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในหมูบ้่าน ไม่ว่าจะเป็นหบุเขานาขัน้บนัไดทีส่ะท้อน

ภมิูทศัน์วัฒนธรรมทางการเกษตรของคนในชมุชนและภมูปัิญญาของชาวบ้านในการใช้พืน้ที่

และการจัดการน�้า รวมไปถึงระบบนิเวศแบบป่าร้อนชื้นที่สะท้อนถึงความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และยังมีไร่กาแฟอินทรย์ีทีเ่ป็นการท�าไร่แบบผสมผสานกบัพชือืน่ๆ เช่น อะโวคาโด 

นอกจากน้ียังมีบ่อเพาะพนัธ์ุปลาสเตอร์เจยีน รวมไปถงึพชืเมอืงหนาว เช่น ซกูนิ ีพรกิหวาน 
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สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่สนใจว่าภูมิทัศน์ทั้งหลายดังกล่าวจะเป็นภูมิทัศน์

แห่งการด�ารงชพีดัง้เดมิจรงิๆ หรอืเป็นภมูทิศัน์ทีอ่ยูภ่ายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้า เม่ือ

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรได้เข้ามามบีทบาทต่อชมุชน ด้วยเหตุผลข้างต้น จงึท�าให้เกดิความ

สนใจทีจ่ะศกึษาถงึการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของหมูบ้่านแม่กลางหลวง รวมท้ังการ

ปรบัเปลีย่นทางภมูทิศัน์ในหมูบ้่านแม่กลางหลวงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงหมูบ้่านให้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิเคราะห์ว่าการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งผลอย่างไรต่อชุมชน และชาวบ้านในชุมชนปรับตัวอย่างไรต่อ

ผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการปรบัเปลีย่นภมูทิศัน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร

วัตถุประสงค์
 1) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลาง

หลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 2) เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการปรบัเปลีย่นทางภมูทิศัน์ในกระบวนการกลาย

เป็นสินค้า ภายใต้การพัฒนาหมู่บ้านแม่กลางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 3) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและการปรับตัวของคนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง อัน

เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 Mohan (2014) กล่าวว่า การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Development) 

หมายถึง ความเป็นไปได้ของกลุ่มคนในสังคมที่จะจัดการสิ่งต่างๆ ร่วมกัน โดยที่แต่ละคน

จะแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกัน เพื่อน�า

ไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง การได้รับผลประโยชน์จากการจัดการดังกล่าวตามความ

ต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม และการร่วมรับผิดชอบการพัฒนาแบบส่วนร่วมเชิง

ปฏิบัติอาจกระท�าได้ผ่านการสร้างภาคประชาคมรากหญ้า (grassroots civil society) และ

การส่งเสรมิการพฒันาจากล่างขึน้บน (bottom-up approach) โดยน�าความรู้และทรัพยากร

ภายในชมุชนมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด อย่างไรกด็ ีการพฒันาแบบมีส่วนร่วม

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัลกัษณะของชุมชนนัน้ๆ และต้องไม่กระท�าแบบผิวเผิน

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรเป็นการท่องเทีย่วอีกรปูแบบหนึง่ท่ีอาจจดัได้ว่าเป็นการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น วรรณา วงษ์วาณิช (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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เป็นการน�าเอาทรพัยากรการเกษตรทีม่อียูผ่นวกกบักจิกรรมทางการเกษตรทีน่่าสนใจโดยน�า

นักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่การเกษตร สวนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อชมรูปแบบการผลิตพืช

ผลทางการเกษตร ชมวิธีการด�าเนินการของเกษตรกร ชมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถ่ินหรอืในชนบท ตลอดจนเรียนรู้ภมูปัิญญาท้องถิน่ รวมทัง้

ทศันียภาพอนัสวยงาม อนัก่อให้เกดิวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ และนอกจากนีน้กัท่องเทีย่ว 

ยังได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรไปพร้อมๆ กัน 

 งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการพัฒนาชุมชนให้

ความสนใจในทิศทางที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของชุมชนชาวเขาต่อการ 

ท่องเทีย่ว (จรีพร ศรวัีฒนานกุลูกจิ. 2544) การปรบัตวัของคนในชมุชนทีป่ระกอบการท่องเทีย่ว

เชงิเกษตร (ธารารตัน์ สนุทรวภิาต. 2554) พัฒนาการและการวเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่อง

เทีย่วเชงิเกษตร (ศโิรรตัน์ หอมนาน. 2547; วนัทนา ฉมิบ้านดอน. 2551; รัฐนนัท์ พงศ์วริิ-ทธิธ์ร. 

2558) จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงภมูทิศัน์ภายใต้กระบวนการกลายเป็นสนิค้าสบืเนือ่งจากการท่องเทีย่ว 

เชิงเกษตร

 2. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม: วิถีชีวิตและการกลายเป็นสินค้าภายใต้การท่องเที่ยว

 ภูมิทัศน์ (Landscape) ตามการนิยามของไพฑูรย์ พงศะบุตร (2536) หมายถึง 

“ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง รวมทั้งภูมิประเทศท่ีเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระท�าของมนุษย์” ท�าให้ภูมิทัศน์อาจถูกท�าความเข้าใจ

ได้ใน 2 มิติ คือ ภูมิทัศน์ธรรมชาติ อันได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ พืชธรรมชาติ ดิน แร่

ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่  

ภูมิทัศน์ท่ีถูกออกแบบและดัดแปลงโดยมนุษย์ในลักษณะท่ีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

เป็นสื่อ และมีวัฒนธรรมเป็นตัวการ ดังนั้นสังคมมนุษย์จึงมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการจัด

องค์ประกอบลกัษณะท่ีอยูบ่นพืน้ทีท่ี่แตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี ้ภมูทัิศน์ท่ีเป็น

ธรรมชาติที่สร้างโดยสังคม ภายใต้แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมCarl Sauer กล่าวไว้ว่า ไม่ว่า

จะในเชงิสร้างสรรค์หรอืท�าลาย มนษุย์เป็นเพยีงปัจจัยสดุท้ายและปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการ

เปลีย่นแปลงภมิูทศัน์ นอกจากนีม้นษุย์ยงัมคีวามสามารถในการสร้างวฒันธรรมใหม่ๆ เพือ่

ปรบัเปลีย่นหรอืท้าทายวัฒนธรรมเก่าทีม่อีทิธพิลต่อการก�าหนดลกัษณะทางพืน้ทีด้่วยท�าให้

เหน็ถงึววิฒันาการต่างๆ ของสงัคมและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา โดยมข้ีอ 

จ�ากัดทางด้านสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นผลของการขับเคล่ือนทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและภายนอกที่แสดงความเป็นตัวตนของพื้นที่นั้นๆ (อริยา 

อรุณินท์. 2548; Whatmore. 1999; Castree. 2003; Anderson. 2010)
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 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อาจได้รับอิทธิพลจากกระบวนการที่แตกต่างกัน ไม่

ว่าจะเป็นการพัฒนาภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (วิไลวรรณ  

วิไลรัตน์. 2556) หรือนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (ไชยณรงค์ 

ปุยอรุณ. 2548) แต่ในกรณีของการท่องเท่ียวชนบทนั้นได้รับการล้อมกรอบด้วยโลกทาง

วฒันธรรมทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขนับนพ้ืนทีท่ีเ่พิม่มากขึน้และมคีวามซบัซ้อน จงึท�าให้

การท่องเที่ยวในชนบทในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้าร่วมสมัยเพื่อดึงดูด

นักท่องเทีย่ว โดยวฒันธรรมได้รบัการถ่ายทอดผ่านทางกจิกรรมแบบร่วมสมัย โดยเสน่ห์ของ

ภมิูทศัน์ในพ้ืนทีช่นบทนัน้ๆ จะถกูดงึออกมาเพือ่ใช้ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว โดยจะถ่ายทอดชนบท

ผ่านองค์ประกอบภาพของภูมิทัศน์ต่างๆ ซึ่งการบริโภคสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว

ในชนบทจะเน้นสิง่ทีม่องเหน็ด้วยสายตาจงึเกดิเป็นความรู้สึกทีแ่ตกต่างกนัจากการใช้ทีด่นิที่

แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนการที่ซับซ้อนของการบริโภคจึงกลายเป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้เกิด

ความรู้สึกที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ (Crouch. 2006) กระบวนการข้างต้นอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของการแทรกซึม (Interpenetration) ทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถตอบสนอง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมจนอาจเกดิผลกระทบต่างๆ บางประการ ไม่ว่า 

จะเป็นการดดัแปลงและท�าลายธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม ความเป็นเอกรปูของภมิูทัศน์ที่

ขดัแย้งกบัวัฒนธรรมท้องถิน่ การเอารดัเอาเปรยีบ แบ่งแยก และกดีกนัทางพืน้ทีแ่ละสงัคม

ของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีอ�านาจมากกว่า เป็นต้น (เผ่าไทย สินอ�าพล. 2559) จากการศึกษา

แนวคดิภมิูทศัน์และการกลายเป็นสนิค้าจะน�าไปใช้วเิคราะห์เกีย่วกบัการปรับเปลีย่นภมูทิศัน์

ท้ังในภมิูทศัน์ทีเ่ป็นธรรมชาต ิภูมทิศัน์ทีเ่ป็นวฒันธรรม และภมูทิศัน์ทีเ่กีย่วกบัการด�ารงชพี

 3. ยุทธศาสตร์การด�ารงชีพ

 ยุทธศาสตร์การด�ารงชีพ ประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆ ที่ผู้คนน�ามาใช้ในการ

ตอบสนองต่อความต้องการตามบริบทของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และระดับทาง

เศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือนโดยเป็นทั้งแนวทางท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าใน

อนาคต หรือทางเลือกที่ใช้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งไม่ว่าจะทางใด

ต่างก็เป็นทางเลือกที่ผู้คนน�ามาใช้ในการบรรลุเป้าหมายในการด�ารงชีพ ความกินดีอยู่ดีทั้ง

ในด้านวัตถุ จิตใจ สุขภาพ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการเข้าถึงบริการต่างๆ ถือเป็น

ผลส�าเร็จของยุทธศาสตร์ในการด�ารงชีพ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. 2554; Chambers and 

Conway. 1991) การบรรลุยุทธศาสตร์การด�ารงชีพจ�าเป็นต้องมีทุนในการด�ารงชีพ 5 ด้าน

 1) ทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human capital) หมายถึง ความรู้ หรือความสามารถ

ในด้านการงาน โดยสามารถน�าทักษะที่มีอยู่มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการด�ารงชีพได้ ซึ่ง

ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญและมีคุณค่าที่สุดในการด�ารงชีพ
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 2) ทนุทางสงัคม (Social capital)หมายถึง ทรพัยากรทีม่อียูใ่นสงัคม ได้แก่ เครอืข่าย 

และความสัมพันธ์ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ร่วมมือกันบรรลุเป้าหมาย

 3) ทุนทางธรรมชาติ (Natural capital) หมายถึง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยู่ เช่น ที่ดิน น�้า ป่า คุณภาพอากาศ เป็นต้น ส�าหรับในชนบททุนทางธรรมชาติถือเป็น

แหล่งที่มาของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

 4) ทุนทางกายภาพ (Physical capital) หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานและสินค้าที่

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เช่น การคมนาคมขนส่ง พลังงาน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่

คนในชมุชนสามารถช่วยกนัพฒันาได้ แต่ในบางคร้ังก็จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุจากรัฐ

 5) ทุนทางการเงิน (Financial capital) หมายถึง ทรัพยากรทางการเงินที่ใช้เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการด�ารงชีพ ประกอบด้วย เงินตรา ทรัพย์สิน สมบัติ ทุนที่สะสม และ

เงินรายได้ ซึ่งทุนเหล่านี้สามารถแปลงสภาพเป็นทุนประเภทอื่นได้

ระเบียบวิธีวิจัย
 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวจัิยเชงิคณุภาพ ท�าการศกึษาในหมูบ้่านแม่กลางหลวง ต�าบล

บ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นที่สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง

ประมาณ 1,400 เมตร แวดล้อมด้วยป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีแม่น�้า

แม่กลางไหลผ่าน และล�าห้วยระบบหมุนเวียน มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงในกลุ่มสะกอหรือ

ยางขาว หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ปกาเกอะญออาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มหลัก (ศนูย์ประสานงานเครือข่าย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน. 2555) งานวิจัยนี้ให้ความสนใจในการศึกษาภายใต้ขอบเขตเวลา 

2 ช่วง ได้แก่ 1) ปี พ.ศ. 2542-2547 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการจัดท�ารูปแบบการท่องเที่ยว

เข้ามาในหมู่บ้านท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และ 2) ปี 

พ.ศ. 2548-2559 เนื่องจากปี พ.ศ. 2548 เป็นปีที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของหมู่บ้านแม่

กลางหลวงเริ่มเป็นที่รู้จักของภายนอกมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1) ชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยท�าการสอบถามตวัแทนครัวเรือนทกุครัวเรือน รวม 75 

หลังคาเรือน ด้วยแบบน�าสัมภาษณ์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน รวม

ถึงผลกระทบและการปรับตัวจากผลกระทบอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ภายใน

หมู่บ้านแม่กลางหลวงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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 2) ผู้น�าชุมชนบ้านแม่กลางหลวง โดยจะสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ

หมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่

เป็นวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีพ ในสองช่วงเวลาด้วยกัน คือ ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ. 2542-2547 และปี พ.ศ. 2548-2559 รวมถึงผลกระทบและการปรับตัวของชาวบ้าน

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน 

 3) ผู้ประกอบกิจการที่พักทั้งหมด จ�านวน 9 ราย และผู้บริหารศูนย์ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง ด้วยแบบน�าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหรือ

การสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และผลกระทบ

จากการสร้างที่พักต่อหมู่บ้าน และการปรับตัวของชาวบ้าน

 เม่ือรวบรวมข้อมลูเสรจ็สิน้ จงึท�าการวเิคราะห์พฒันาการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ความเป็นมาของการท่องเทีย่วเชงิเกษตรตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั 

และการปรับเปลี่ยนทางภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะท�าการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัยเป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรอืสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมหลายๆ เหตกุารณ์แล้วจงึท�าการสรปุ และการวเิคราะห์

แบบเปรียบเทียบเหตุการณ์ เพื่อสังเกตถึงความแตกต่างทางด้านภูมิทัศน์ต่างๆ ในหมู่บ้าน

แม่กลางหลวงร่วมกับการแปลตีความการใช้ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลเกี่ยว

กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้านแม่กลางหลวงจากศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่

กลางหลวง หลังจากน้ันจึงท�าการสังเกตผลกระทบและการปรับตัวของชาวบ้านในหมู่บ้าน

แม่กลางหลวง โดยการน�าข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการท�าแบบสอบถามและสัมภาษณ์  

ชาวบ้านในหมูบ้่านมาวเิคราะห์เชงิคณุภาพแบบการสรุปอปุนยั แล้วจงึบรรยายสรุปผลกระทบ  

และการปรบัตัวของชาวบ้านภายในหมูบ้่านแม่กลางหลวงในด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

วฒันธรรม และด้านสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้วิเคราะห์ว่าทนุในการด�ารงชพีใดมคีวามส�าคญัต่อ

การปรับตัวของชาวบ้านในชุมชนมากที่สุด

ผลการศึกษา
1. รูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 เดมิทหีมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นเพียงแค่หมูบ้่านของชาวปกาเกอะญอ เล้ียงชพีด้วย

การท�าการเกษตรเพือ่การยงัชพี พืน้ทีส่่วนใหญ่ของหมูบ้่านแม่กลางหลวงจงึเป็นนาขัน้บนัได 

และเน่ืองจากหมู่บ้านแม่กลางหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มีอากาศที่สดชื่นและเย็นสบายตลอดทั้งปี ท�าให้มีผู้
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ประกอบการจากตวัเมอืงเชยีงใหม่พานักท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มชมหมูบ้่าน แต่การท่องเทีย่ว

ในขณะน้ันสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะขยะ อกีทัง้ยงัเป็นการท่องเทีย่วที่ไม่ได้

เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน ดังนั้นชาวบ้านจึงเกิดความคิดที่จะ

เข้ามาดูแลบริหารจัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากทางอุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ ในการช่วยอบรมกับผู้น�าชุมชนเกี่ยวกับการท่องเท่ียวก่อนในช่วง

แรก รวมทั้งมีการแนะน�านักท่องเที่ยวจากภายนอกให้เข้ามาเยี่ยมชม และให้หมู่บ้านจัด

ท�าท่ีพักข้ึนส�าหรบัรองรบันกัท่องเทีย่วค้างคนื แม้ว่าจะมชีาวบ้านบางส่วนไม่เหน็ด้วยกต็าม

จงึท�าให้คนในหมูบ้่านเริม่เข้าไปจดัการการท่องเทีย่ว โดยเริม่ต้นประมาณปี พ.ศ. 2542 ดงั

ค�ากล่าวของผู้น�าชุมชนว่า

 “...ก่อนทีจ่ะเริม่ท�าการท่องเทีย่วในหมูบ้่าน ชาวบ้านบางคนเขากลวัว่าวฒันธรรม

เดมิของหมูบ้่านจะหายไป กลวัว่าหมู่บ้านจะสกปรก ดแูลได้ไม่ทัว่ถงึ กลวัว่าคนในหมูบ้่านจะ 

ขัดแย้งกัน แต่ว่าชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่า ถ้าพวกเราไม่เข้ามาดูแลจัดการกันเอง ยังไง

ก็ต้องมีคนข้างนอกเข้ามาท�าอยู่ดีท�าไมพวกเราถึงไม่จัดการกันเอง...” (ผู้น�าชุมชนหมู่บ้าน

แม่กลางหลวง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

 ในช่วงแรกนัน้ การบรหิารจดัการการท่องเทีย่วในหมูบ้่านยงัไม่ดเีท่าทีค่วร แต่ต่อ

มาก็ได้พัฒนาจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกนั้น นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวตาม

ช่วงฤดูกาลแบบเช้าไปเย็นกลับ แต่บางกลุ่มก็ต้องการที่จะพักค้างคืนในหมู่บ้าน ท�าให้ชาว

บ้านรวมกลุม่ท�ากจิการทีพ่กัในรูปของศูนย์ท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์บ้านแม่กลางหลวง โดยราย

ได้จากการท�าธุรกิจนี้จะน�ามาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2543- 

2544 เริม่มกีารพาเดนิชมเส้นทางป่าให้นักท่องเทีย่วมส่ีวนร่วมในการปลูกป่า และเรียนรู้วถีิ

ชีวิตการท�าเกษตรกับชาวบ้าน ส่วนปี พ.ศ. 2548 การท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวง

เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นจนเมื่อมีคนเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ สารคดี ก็ท�าให้การท่องเที่ยว

ในหมู่บ้านเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านตลอดทั้งปี และใน

ปี พ.ศ. 2558 ได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านแม่กลางหลวงขึ้น โดยเป็นการ

รวมกลุม่ของกลุม่แม่บ้านทีมี่ฝีมอืในการทอผ้าแบบชาวปกาเกอะญอ มาทอผ้าและผลิตขึน้

เพื่อจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้ เมื่อหมู่บ้านแม่กลางหลวงกลาย

เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ท�าให้มีนักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามาชมความ

สวยงามเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านแม่กลางหลวง รวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน

อย่างไม่ขาดสาย
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 โดยรวมแล้วการท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงน้ันเป็นการท่องเที่ยวที่เน้น

การอนุรกัษ์เชิงธรรมชาต ิซึง่ปัจจบุนัหมูบ้่านแม่กลางหลวงมกีจิกรรมเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

หลากหลายกิจกรรม โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1) การท่องเทีย่วเพือ่ศกึษาวถิชีวีติ คอืกจิกรรมที่ไปศกึษาการด�ารงชีพของชาวบ้าน

ในหมู่บ้าน ทั้งด้านการเกษตร และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน ว่า

มีการด�ารงชีพอย่างไรบ้าง 

 2) การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ในพื้นที่ป่ารอบๆ หมู่บ้าน ซึ่งเป็น

พื้นที่ป่าต้นน�้าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีการรวม

กลุ่มกันเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ ที่พานักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่า 

 3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่เข้าไปชมพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ 

ในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ การชมแปลง

เกษตรพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น เช่น สตรอเบอร์รี่ ซูกินี เป็นต้น การชมไร่กาแฟ

อาราบิก้าแบบอินทรีย์ และการชมบ่อเพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน

 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลาง

หลวงคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นส่ิง

ส�าคัญยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเป็นรายได้เสริมที่คนในหมู่บ้านสามารถน�าไปด�ารงชีพได้ดี

ขึ้นมากกว่าการท�าการเกษตรเพียงอย่างเดียว ดังค�ากล่าวของชาวบ้านในชุมชนรายหนึ่ง

 “...พอเปลี่ยนไปท�าอาชีพเกี่ยวกับท่องเที่ยว ก็มีเงินมากขึ้น มีรายได้ดี คนที่ท�า

ทุกคนก็มีเงินมากกว่าเมื่อก่อน เพราะนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นทุกวันๆ ท�าให้ความเป็นอยู่ใน

ครอบครัวดีขึ้น...” (ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กลางหลวง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.

2559)

 ไม่สามารถปฏเิสธได้เลยว่าปัจจยัด้านเศรษฐกจิได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัด้านสงัคม

ด้วย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านแม่กลางหลวงนั้นเกิดทั้งจากคน

ภายในหมู่บ้านและคนภายนอกหมู่บ้าน ได้แก่ หน่วยงานในพื้นท่ีต่างๆ ข้างต้น ร่วมกัน

พัฒนาหมู่บ้าน และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านก็เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาให้

หมู่บ้านมีความเจริญมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดควบคู่กับนโยบายและการพัฒนาจากภาครัฐในด้าน

เทคโนโลยี ที่ต้องการเข้ามาช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นและการท�าไร่เลื่อนลอย การฟื้นฟู

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ การปรับปรุงระบบชลประทาน รวมไปถึงปัจจัยด้านศาสนา

ด้วย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
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 เมื่อการท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเร่ิมมีการพัฒนามากขึ้น ชาวบ้านใน

หมูบ้่านแม่กลางหลวงกเ็ริม่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นภมูทิศัน์บางส่วนเพือ่ให้เหมาะกบัการเป็นสถานที่

ท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึน โดยภมูทิศัน์ในหมูบ้่านที่ได้รบัการเปลีย่นแปลงจากการพฒันาหมูบ้่าน

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุดคือ พื้นท่ีการเกษตร แม้ว่าพื้นที่เกษตรจะมีสัดส่วน

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.09 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 57.77 ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจาก

เป็นการขยายตัวเข้าไปพร้อมๆ กับการเติบโตของที่อยู่อาศัยในชุมชนจนท�าให้พื้นท่ีป่าไม้

ลดลงเกือบร้อยละ 10 ก็ตาม แต่พ้ืนที่เกษตรดั้งเดิมบางส่วนก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นท่ีพักแรม

ส�าหรับนักท่องเท่ียว และร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้ แหล่งท่ีอยู่อาศัยบางพื้นท่ีได้เปล่ียนไป

เป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมคือ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านแม่กลางหลวง ซึ่งเป็นการน�าเอา

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวปกาเกอะญอมาเป็นจุดดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้าง

อาชพีแก่ชาวบ้านในหมูบ้่านให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิม่มากข้ึน ส่วนพืน้ทีป่่าไม้ทีล่ดลง

นัน้กลบัมคีวามอดุมสมบูรณ์มากกว่าในอดตีเน่ืองจากชาวบ้านช่วยกนัฟ้ืนฟแูละดแูลพืน้ทีป่่า

ร่วมกบัอุทยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ โครงการหลวง และการมศีรัทธาต่อพทุธอทุยานของ

ชมุชนซ่ึงมีบทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อการรกัษาผนืป่า ส่งผลให้น�า้ในพืน้ทีต้่นน�า้มปีริมาณมาก

ขึน้และมีระบบนิเวศทีด่ขีึน้เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ให้นกัท่องเทีย่ว 

ได้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติต่างๆ และเป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

หมู่บ้านแม่กลางหลวง

2. ภูมิทัศน์ในกระบวนการกลายเป็นสินค้าภายใต้การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ปัจจัยที่ท�าให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านแม่กลางหลวงกลายเป็นสินค้าคือ 1) ธรรมชาติ

ที่สวยงามทั้งนาขั้นบันไดและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ

ชุมชนภายใต้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 2) วัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ

ที่เป็นเอกลักษณ์ท้ังในด้านภาษา การแต่งกาย พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

3) การพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานของรัฐในพื้นที่

ชุมชนและคนภายนอกชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกรูป

แบบ ชาวบ้านได้น�าภูมิทัศน์ที่มีอยู ่ในหมู่บ้าน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ภูมิทัศน์

ที่เป็นวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีพ มาท�าให้กลายเป็นสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยอาจจะน�าภูมิทัศน์ที่มีมาเปล่ียนแปลง

เป็นภูมิทัศน์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถท�ารายได้จากการท�ากิจกรรมท่องเที่ยวได้มากกว่า 

ภมูทัิศน์เดมิ หรอืเพยีงแค่น�าเสนอภมิูทัศน์ทีมี่อยู่ให้น่าดงึดดูจนมนีกัท่องเท่ียวเข้ามาบริโภค

ภูมิทัศน์เหล่านั้นในคุณค่าเชิงสัญญะ จนท�าให้เกิดรายได้จากภูมิทัศน์ที่มีอยู่ 
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 ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงที่ถูกน�าไปสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้ามี 2 รูป

แบบ คือ 

 2.1 การกลายเป็นสนิค้าของภมูทิศัน์เดมิเป็นการน�าภมูทิศัน์เดมิทีม่อียู่ในหมูบ้่าน

ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านร่วมกับอิทธิพลของการพัฒนา

ชนบทและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

มาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและท�ารายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านจ�าแนกเป็น 1) ภูมิทัศน์ที่

เป็นธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน�้าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ภายหลังจากการ

ห้ามท�าไร่เลื่อนลอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และจากการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างคนในชุมชน

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่มกีารท่องเทีย่วเชงิเกษตรโดยชมุชนได้จดัให้มีเส้นทางศกึษา

ธรรมชาติและการเข้าชมน�้าตกผาดอกเสี้ยว โดยผู้ที่น�าเดินส�ารวจจะได้เงินประมาณร้อยละ 

80 ส่วนอีกร้อยละ 20 จะสมทบเข้าส่วนกลางเพื่อใช้บ�ารุงหมู่บ้านต่อไป และ 2) ภูมิทัศน์

ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีพ ได้แก่ พ้ืนที่การเกษตรต่างๆ โดยมีนาขั้นบันไดเป็นภูมิทัศน์ที่เป็น

รากฐานของการด�ารงชีพในชุมชน (รูปที่ 1) ประกอบกับแปลงปลูกพืชเมืองหนาว กาแฟ

อาราบิก้า และบ่อปลาสเตอร์เจียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเพื่อทดแทน

การท�าไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่น ก่อนที่จะเกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี พ.ศ. 2542

รูปที่ 1 นาขั้นบันไดในหมู่บ้านแม่กลางหลวง

 2.2 การปรับเปลี่ยนหรือสร้างภูมิทัศน์ใหม่เพื่อให้กลายเป็นสินค้า เป็นการปรับ

เปลี่ยนภูมิทัศน์เดิมท่ีมีอยู่ให้กลายเป็นภูมิทัศน์ใหม่ หรือน�าวัฒนธรรมที่จากเดิมเพียง

แค่ใช้สอยทั่วไปมาแปลงเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านมากกว่าเดิม 

ประกอบด้วย 1) ภูมิทัศน์ที่เป็นวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่กลางหลวง ซึ่ง

เกิดจากการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเดิมจะอยู่ในรูปแบบ

คุณค่าการใช้สอย น�ามาเปลี่ยนเป็นคุณค่าในรูปแบบของรายได้ ในรูปของสินค้าหัตถกรรม
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ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และ 2) ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับ

การด�ารงชีพ ได้แก่ ร้านค้า (ของช�า เครื่องดื่ม และอาหาร) ที่พักแบบวิลเลจสเตย์และโฮม

สเตย์ เป็นการน�าภมิูทศัน์ทีเ่กีย่วกบัการด�ารงชพีเดมิ คือ นาขัน้บนัได ซึง่สร้างรายได้ไม่มาก

ในสมัยนี้ มาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้าง

รายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นจ�านวนมาก โดยราคาของสินค้าในร้านค้าและที่พักนั้นอาจเทียบ

เท่าหรือแพงกว่าในตัวเมือง

รูปที่ 2 ร้านค้าในหมู่บ้านแม่กลางหลวง

 โดยสรปุแล้ว ชาวบ้านในหมู่บ้านพยายามจะน�าภมูทิศัน์ต่างๆ ท่ีมอียูใ่ห้นกัท่องเท่ียว 

ได้เข้ามาสัมผัสและสามารถรับรู้ได้ถึงเสน่ห์ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง จนท�าให้ภูมิทัศน์ใน

หมูบ้่านแม่กลางหลวง ไม่ว่าจะเป็นภมิูทศัน์ทีม่อียูเ่ดมิหรอืภมูทัิศน์ทีถ่กูปรบัเปลีย่นและสร้าง

ขึน้ใหม่นัน้ ถกูออกแบบภายใต้กระบวนการท�าให้กลายเป็นสินค้า ผ่านภาพลักษณ์ของความ

เป็นชนบท การมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและการด�ารงชีพของคนในหมู่บ้าน

3. ผลกระทบและการปรับตัวจากการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตร

 การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชงิเกษตร โดยส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลในด้านบวกมากกว่าด้านลบ โดยผลกระทบในด้านบวก

ที่ชาวบ้านได้รับมากที่สุดคือด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่

กลางหลวงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไม่

ว่าจะด้วยการค้า การน�าเที่ยว หรือการสร้างที่พักให้นักท่องเที่ยวก็ตาม ถือเป็นการสร้าง

ความหลากหลายในการด�ารงชีพอีกทางหนึ่ง ดังค�ากล่าวของเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้าน 

แม่กลางหลวง
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 “...การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านมากขึ้นท�าให้มีรายได้มากกว่าการขาย

ให้แค่ชาวบ้านในหมู่บ้านเท่านั้น ท�าให้ฐานะทางการเงินในครัวเรือนดีมากขึ้นกว่าเดิม...” 

(เจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

 การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

การศึกษาที่ดีขึ้นของบุตรหลาน อย่างไรก็ตามการปรับเปล่ียนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลาง

หลวงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก็ส่งผลเสียในด้านสังคมมากที่สุด เพราะเมื่อ

ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นท�าให้ชาวบ้านต้องการมีรายได้มากขึ้นอีก จนบางครั้งท�าให้เกิด

ความขัดแย้งกันเพราะมุ่งแต่สร้างผลประโยชน์ให้ตนเองและละเลยชุมชนส่วนรวม แต่ชาว

บ้านกลุม่ทีท่�างานร่วมกนักลบัมคีวามสนทิสนมกนัมากขึน้ เพราะได้ช่วยกันดแูลชมุชนเพือ่

ท�าให้ทัศนียภาพในชุมชนสวยงาม อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านใหด้ียิ่งขึ้น

ส่วนผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมด้ังเดมิของชมุชนนัน้ยังไม่ปรากฏมาก

นัก

 ทุนในการด�ารงชีพทวีความส�าคัญต่อปรับตัวต่อการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้กลาย

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอดีตชาวบ้านจะมีการปรับตัวร่วมกันในระดับชุมชนโดยใช้ทุนทาง

สงัคมเป็นหลกัไม่ว่าจะเป็นทนุทางสงัคมภายในชมุชน จากการใช้ความเป็นเครือญาตพิดูคยุ 

ปรึกษากันในที่ประชุม รวมไปถึงทุนทางสังคมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนในชุมชนร่วมกนั และยงัร่วมแรงร่วมใจกนัใน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และน�า้ในหมูบ้่าน ท�าให้เกดิทนุทางธรรมชาตทิีส่วยงามและสร้าง

รายได้และความหลากหลายในการด�ารงชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งถ้าหากไม่มีทุนทางธรรมชาติ

เหล่านี ้กจิกรรมการน�านักท่องเทีย่วเข้าไปศกึษาเส้นทางธรรมชาต ิรวมไปถงึการสร้างทีพั่ก 

และศนูย์หตัถกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นทุนมนุษย์และทนุกายภาพทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

จะไม่สามารถถือก�าเนิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 แต่ในระยะหลัง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้านขยายตัวและได้รับความนิยม

มากย่ิงขึ้น พร้อมกับการที่ชาวบ้านเริ่มแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเพิ่มมากขึ้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กลางหลวง

ได้เปล่ียนผ่านมาสู่การใช้ทุนในการด�ารงชีพระดับครัวเรือนมากขึ้น ท�าให้ในปัจจุบันชาว

บ้านมีการน�าทุนทางการเงินมาใช้ในการปรับตัวอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเงินท่ีมีอยู่จาก

การประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้าน เงินเก็บสะสมภายใน

ครอบครวั มรดก หรอืการแบ่งพืน้ท่ีแปลงทีด่นิเกษตรบางส่วนมาลงทนุในการประกอบอาชพี 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยแปลงสภาพให้อยู่ในรูปของทุนทางกายภาพ ได้แก่ 

การสร้างทีพ่กัและร้านค้า รวมไปถงึอยู่ในรปูของการลงทนุกับการพฒันาทนุทางทรพัยากร
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มนษุย์ ด้วยการลงทนุให้การศึกษากับบุตรหลานจนน�าความรูท่ี้ได้กลบัมาพฒันาหมูบ้่านและ

สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น เช่น กลับมาช่วยพ่อกับแม่สร้างท่ีพักส�าหรับนักท่อง

เที่ยวในหมู่บ้าน โดยน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาที่พักให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ที่

เรยีนจบในระดบัมหาวทิยาลยั และสามารถสือ่สารกบัชาวต่างชาตไิด้ กม็าช่วยเป็นล่ามแปล

ภาษาให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น (รูปที่ 3) จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความสามารถในการ

ปรับตัวต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปัจจุบันสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ คือผู้ที่มีความ

สามารถในการครอบครองทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางกายภาพ

อภิปรายผลการศึกษา
 การพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเกิดขึ้นได้เพราะชาวบ้านใน

หมู่บ้านแม่กลางหลวงมีการรวมตัวกันของประชากรในหมู่บ้านในการประชุมทุกครั้งเวลาที่

มีประเด็นต่างๆ ที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา หรือต้องตัดสินใจร่วมกันเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ 

เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน จนกระทั่งน�ากิจกรรมการเกษตร การเยี่ยมชมธรรมชาติ และการ

ศกึษาวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิน่มาเป็นจดุขายของชมุชน สอดคล้องกบัแนวคดิการพฒันา

แบบมีส่วนร่วมที่ Mohan (2014) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นกระบวนการแสดงความคิด แลก

เปล่ียนเรียนรู้ เพื่อปรับโครงสร้างและได้รับผลประโยชน์จากการจัดการตามความต้องการ

ของคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรที่ผนวกกับกิจกรรมทางการเกษตร วิถีของเกษตรกร ประเพณี และทัศนียภาพที่

สวยงาม (วรรณา วงษ์วาณิช. 2546)

 การท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นการน�าภูมิทัศน์ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน 

รวมถึงการน�าภูมิทัศน์ที่มีอยู่มาปรับเปลี่ยนเป็นภูมิทัศน์อีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งภูมิทัศน์ท่ีเป็น

ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่เป็นวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีพ เพื่อน�ามาเป็นสิ่ง 

ดงึดดูนักท่องเทีย่วให้เข้ามาใช้บรกิารการท่องเทีย่วในหมูบ้่าน จงึกล่าวได้ว่า หมูบ้่านแม่กลาง 

หลวงได้น�าภูมิทัศน์ที่มีอยู่ไปเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้าโดยชุมชนในช่วงเวลาที่แตก

ต่างกัน สอดคล้องกบัแนวคดิของอรยิา อรณุนิท์ (2548) Anderson (2010)  Castree(2003) 

และ Whatmore (1999) ทีก่ล่าวว่าสงัคมมนษุย์จึงมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการจดัองค์ประกอบ

ลักษณะที่อยู่บนพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีความสามารถ

ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือท้าทายวัฒนธรรมเก่าที่มีอิทธิพลต่อการ

ก�าหนดลักษณะทางพื้นที่ รวมไปถึงแนวคิดของ Crouch (2006) ที่กล่าวว่า สิ่งก่อสร้างของ

ชนบทเป็นเสน่ห์ของสินค้ารูปแบบหนึ่งในกระบวนการการท่องเที่ยวในชนบท โดยการท่อง

เท่ียวจะถ่ายทอดชนบทผ่านภมูทิศัน์ต่างๆ ในชนบท สนิค้าและบรกิารของการท่องเทีย่ว จะ
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เน้นเรือ่งของภาพการท่องเทีย่ว คอืการทีน่กัท่องเทีย่วจะบรโิภคส่ิงทีเ่ห็นด้วยสายตา ซึง่นกั

ท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาเทีย่วในหมูบ้่านแม่กลางหลวง จะเข้ามาชมความเป็นธรรมชาตขิองนาขัน้

บันได และวิถีชีวิตต่างๆ ของคนในหมู่บ้าน และยังมีที่พัก ร้านค้า เป็นสิ่งบริการส�าหรับนัก

ท่องเที่ยว และท�าให้ชาวบ้านค่อนข้างมีรายได้ส่วนนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้

รับกลับไปจากการมาใช้บริการไม่ได้เป็นสิ่งของเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ตอบแทนอันเป็นคุณค่า

เชิงสัญญะ อย่างไรก็ดี ยังไม่พบว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้านแม่กลางหลวงจะก่อ

ให้เกิดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม ความเป็นเอกรูปของภูมิทัศน์ที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรม

ท้องถิน่ และการกดีกนัในระดับทีช่ดัเจนตามอิทธขิองการแทรกซมึ (Interpenetration) ทาง

วัฒนธรรม (เผ่าไทย สินอ�าพล. 2559) อาจเป็นเพราะชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง

ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจัดการตามความต้องการ

ของชุมชนเป็นพื้นฐาน มากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการภายนอก

เพียงอย่างเดียว

 การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่ง

ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากท�าให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงสามารถน�าที่ดินที่มีอยู่ไปปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ส�าหรับการท�า

กิจกรรมเก่ียวกับการท่องเท่ียวในหมู่บ้าน และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจนท�าให้มีฐานะ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ส�าหรับบางครอบครัวก็ท�าให้เกิดภาวะหนี้สิน เนื่องจากการไปกู้ยืม

เงินมาลงทุนด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และจากผลกระทบที่เกิดข้ึน ชาวบ้านได้น�าทุนใน

การด�ารงชพีทัง้หมดมาใช้ในการปรบัตัวต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการ

ด�ารงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2554) และ Chambers and 

Conway (1991) ที่ระบุว่าทางเลือกหลากหลายรูปแบบที่ผสมผสานกันมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการด�ารงชีพ และปรับใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่

ได้ คือความส�าเร็จที่ได้จากการใช้ยุทธศาสตร์การด�ารงชีพ เช่น รายได้ดีขึ้น ความเป็นอยู่ดี

ขึ้น เป็นต้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
 หมูบ้่านแม่กลางหลวงเริม่กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรเม่ือปี พ.ศ. 2542 โดย

ชาวบ้านได้รบัค�าแนะน�าในเรือ่งการจัดการการท่องเทีย่วจากอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ 

ร่วมกับการพัฒนาและยกระดับวิถีการด�ารงชีพจากหน่วยงานอื่นๆ ก่อนท่ีจะมีการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เมื่อ

การท่องเท่ียวในหมูบ้่านเริม่พฒันามากยิง่ขึน้ส่งผลให้ภมูทัิศน์ภายในหมูบ้่านแม่กลางหลวง
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เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ได้แก่ ภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ คือพื้นที่ป่าไม้ แหล่งน�้า มีการ

เพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากมีการดูแลป่าไม้มากขึ้น และภูมิทัศน์ที่เป็นวัฒนธรรม คือการจัด

ตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านแม่กลางหลวงขึ้น รวมถึงภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีพ ที่มี

การน�าพื้นที่การเกษตรบางส่วนไปสร้างเป็นที่พัก และร้านค้า แต่ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านก็

ไม่ได้เปลีย่นไปเพราะการพฒันาหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงั

มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน ปัจจัยเหล่านี้มีผลท�าให้ภูมิทัศน์ใน

หมู่บ้านแม่กลางหลวงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตภายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้า 

กล่าวคือ ชาวบ้านในหมู่บ้านพยายามที่จะน�าภูมิทัศน์ต่างๆ ที่มีอยู่เดิม และภูมิทัศน์ที่สร้าง

หรอืดดัแปลงใหม่ ท้ังภมูทิศัน์ท่ีเป็นธรรมชาต ิภมิูทศัน์ทีเ่ป็นวฒันธรรม และภมูทิศัน์ทีเ่กีย่ว

กบัการด�ารงชพีมาน�าเสนอให้แก่นกัท่องเทีย่วได้เข้ามาสัมผัสและรับรู้ได้ถงึเสน่ห์ความเป็น

ชนบท รวมถงึเรยีนรูวั้ฒนธรรมและวถีิชวีติของคนในหมู่บ้านผ่านทางกจิกรรมการท่องเทีย่ว

 ภูมิทัศน์ที่ชาวบ้านปรับเปลี่ยนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ส่งผลในด้านดมีากกว่าด้านเสยี โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากท�าให้

ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีโอกาสสร้างความหลากหลายในการด�ารงชีพของครัวเรือน 

อย่างไรก็ตามผลเสียในด้านสังคมก็ปรากฏให้เห็นมากที่สุด อันเนื่องมาจากความต้องการ

ผลประโยชน์ส่วนบคุคล จนกระทัง่ละเลยความสมัพันธ์กบัคนในชมุชนเดยีวกนัซึง่ต่างจากใน

ระยะเริม่แรกทีช่าวบ้านเลอืกท่ีจะปรบัตวัต่อผลกระทบในระดบัชมุชน โดยน�าทนุทางสงัคมมา

ช่วยในการดูแลรกัษาทนุทางธรรมชาตจินท�าให้เกดิความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้และน�า้ น�า

ไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบต่างๆ แต่ในระยะหลัง การปรับ

ตวัมุง่เน้นไปทีร่ะดบัครวัเรอืนเป็นส�าคญัภายใต้สภาวะการแข่งขนัภายในชมุชนทีก่�าลังก่อตวั

อย่างช้าๆ โดยมีทุนทางการเงนิเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิทนุทางกายภาพและทนุทางทรพัยากร

มนุษย์ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตนเองให้สามารถสร้างรายได้มาก

ขึ้นและใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน ซึ่งทั้งทุนกายภาพและทุนมนุษย์

ทีง่อกเงยขึน้มาจากการลงทนุข้างต้น มแีนวโน้มช่วยสะสมและเพิม่เตมิทนุทางการเงินของ

ครัวเรือนให้มากขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ปรับตัวต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในปัจจุบันได้ดี คือผู้ที่มีความสามารถในการครอบครองทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากร

มนุษย์ และทุนทางกายภาพ

 แม้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงนิจะเป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัในการด�ารง

ชีพของชาวบ้านในขณะนี้ แต่ทุนทางสังคมก็ถือเป็นรากฐานส�าคัญที่ประคับประคองและ

ท�าให้มีการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของชมุชนกระทัง่ถงึปัจจบุนัในช่วงเวลาทีค่นในชมุชนแต่ละ
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คนมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต งานวิจัยนี้จึงต้องการ

เสนอแนะว่า คนในชุมชนควรกลับมาให้ความส�าคัญกับทุนทางสังคมที่เคยใช้ในการรักษา

ทุนทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วย ทั้งความสัมพันธ์ในชุมชน และความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ทีมี่บทบาทส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิเกษตร เพือ่น�ามาใช้ในการดแูลและจดัการต่อการปรับ

เปลีย่นภมิูทัศน์ในหมูบ้่านให้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วภายใต้กระบวนการกลายเป็นสนิค้า

อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่จะ

มีผลต่อการท�าลายภูมิทัศน์ที่สวยงามจากความละเลยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคณุ นายพงษ์ท ูเชือ้สจุรติไพบลูย์ ผูน้�าชมุชนของหมูบ้่านแม่กลางหลวง 

รวมไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กลางหลวง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล

บ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความ

อนุเคราะห์ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานวิจัยในครั้งนี้
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การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การขนส่งต่อเนื่องของประเทศไทย เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
The Revision of Logistics Legal System and Multimodal transportation
of Thailand for going to ASEAN Community

พงศ์กานต์  คงศร*ี Pongkan Kongsee

บทคัดย่อ
 อาเซยีนได้จัดท�าแผนงานในเชงิบรูณาการ เพือ่เร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนซึง่เรยีกว่า แผนด�าเนนิงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint)  

หนึง่ในเรือ่งทีส่�าคญัคอืเรือ่งกฎหมายทางด้านขนส่งและโลจสิติกส์ได้ถกูวางหลกัการไว้ตาม

แผนยทุธศาสตร์ที ่4 เรือ่งการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยนื

มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้วยการผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อ

เน่ืองหลายรปูแบบเช่นพฒันาปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอืน่ๆ ที่

มต้ีนทนุการขนส่งต่อหน่วยต�า่และมกีารใช้พลงังานทีม่ปีระสิทธภิาพ ตลอดจนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยเน้นผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีความเป็น

มอือาชพีพฒันาระบบและบรหิารเครอืข่ายธรุกจิขนส่งและโลจสิตกิส์ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน

และปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุการวิจยัพฒันานวตักรรมเพือ่

การพัฒนาโลจสิตกิส์ และประการสดุท้ายคอืเรือ่งการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟโดยบรูณะ

ปรบัปรงุทางรถไฟ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลักและพฒันาเส้นทางรถไฟความเร็ว

สูงเชื่อมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนปรับโครงสร้างการ

รถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงแนวนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้ถูกก�าหนดไว้ 2 

ประเภท คือ ระบบขนส่งทางรถไฟซึ่งจะพัฒนาเป็นระบบรางคู่ (Double track) เป็นส�าคัญ 

และรถไฟความเร็วสูงเป็นเครือข่ายการขนส่งมวลชนเป็นส�าคัญ  โดยมีประเด็นท้าทายใน

เรือ่งของความคุม้ค่าต่อการลงทุนและความยัง่ยนืของระบบรางในอนาคต ซึง่กฎหมายเร่ือง

ระบบรางจงึเป็นกลไกส�าคญัต่อการปรบัปรงุพฒันาระบบขนส่งของประเทศไทยต่อไป ซึง่ใน

บทวิจัยได้เสนอแนะทางออกในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป

ค�าส�าคัญ: กฎหมาย, โลจิสติกส์, ระบบราง, การขนส่งต่อเนื่อง

*อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*Lecturer, Faculty of Law Naresuan University
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Abstract
 ASEAN has provided the integration plan for going out to ASEAN Economic 

Community, that called AECBlueprint. The important mission’s ASEAN Economic 

Community is the Logistics Legal, provided the principle on the roadmap number 

four. In the area of roadmap number four are modification of the economic structure, 

focusing on the best quality improvement and sustainable growingup. Moreover, 

there still has realised on the growing up of basic infrastructure and Logistics. By 

the supporting the development of Multimodal Transportation. For instance, the 

improving and adjusting modal of transportation going to be the other processing 

transportation that could be reduce the capital cost per unit. Moreover, it must to 

be worth. Including, improving the effective of Logistic management by focusing 

on manufacturing the professional logistics people. Developing the network system 

of the logistics business, including the supply chain and logistics legal. Moreover , 

supporting research and innovation , related development the logistics. Lastly, for 

improving the railway transportation by railway renovation. Building double track 

on main route and developing the high speed railway network that has covered 

completely on big city and ASEAN country, including, re-engineering State Railway 

of Thailand. Besides , the railway transportation are set into two types, Double 

Track and high speed train, emphasised on the public transportation. The mission 

challenges by value of investment and sustainable in the future, hence, the term of 

legal railway will lead to significant improving the logistics system in Thailandin the 

future. In the final result, the researcher has some solution for all improving Thailand 

next step in the future.

Keywords : Law, Logistics, Railway System, Mutimodal Transportation
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บทน�า
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 

2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรมในส่วนของด้านเศรษฐกิจได้มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC Blueprint) ซึง่ก�าหนดให้อาเซยีนรวมตวักันเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว โดยมกีาร 

เคลือ่นย้ายสนิค้าบรกิาร การลงทนุ และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมทัง้การเคล่ือนย้ายเงินทนุ 

อย่างเสรีด้วยในด้านการค้าบริการ AEC Blueprint ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะ 

ต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นได้ในธุรกิจบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70 รวมทั้งยกเลิกข้อจ�ากัดส�าหรับการค้าบริการข้ามพรมแดนและลดข้อจ�ากัดในการ 

เคลือ่นย้ายแรงงานทกัษะภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) แต่เนือ่งจากบรกิารโลจสิตกิส์ถกู

ก�าหนดให้เป็นสาขาท่ีเร่งรดัการเปิดเสรจึีงจะต้องเปิดเสรเีรว็ขึน้คือภายในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 

2556) ที่ผ่านมานี้ทั้งนี้บริการโลจิสติกส์ที่จะต้องเปิดเสรีครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้า

 ส�าหรับเงือ่นไขการเปิดเสรีในธรุกจิภาคบรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัโลจสิตกิส์ (ครอบคลุม

ถึงบริการขนส่งทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดส่งพัสดุ บริการยกขนสินค้าที่ขนส่งทาง

ทะเล บรกิารโกดงัและคลงัสนิค้า ตวัแทนรบัจัดการขนส่งสินค้า บริการบรรจภุณัฑ์บริการรับ

จดัการพิธีการศุลกากร) จะอนญุาตให้นกัลงทนุสญัชาตอิาเซียนเข้ามาถอืหุน้ในธรุกจิไทยได้

อย่างน้อยร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป1บริการบางสาขาที่ไม่มีกฎหมายก�ากับดูแล

เฉพาะจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงแรกซึ่งถือเป็นความท้าทาย

ที่ Logistic Service Providers (LSPs) หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สัญชาติไทยจะต้อง

เผชญิ ดงัน้ันเม่ือขาดกลไกทางกฎหมายเพือ่พฒันาระบบโลจสิตกิส์แบบครบวงจร หรือระบบ

อ�านวยความสะดวกในทางการค้าระหว่างประเทศยังไม่เพยีงพอและขาดประสิทธภิาพ จงึมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องของ

ประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว

 นอกจากนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยตรง การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยืนมุ่งพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

และโลจิสติกส์ด้วยการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

 1. ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น พัฒนาปรับเปลี่ยนรูป

แบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต�่าและมีการใช้

1 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม. ข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย. 2555.
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พลังงานที่มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งต่อ

เน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงการขนส่งทุกโหมดการขนส่งในลักษณะบูรณาการทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น

 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยเน้นผลิตบุคลากรด้าน 

โลจสิตกิส์ทีม่คีวามเป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบและบรหิารเครอืข่ายธรุกิจขนส่งและโลจสิตกิส์ 

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุน

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ และยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ

อ�านวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งและการก�าหนดบทบาทของท่าอากาศยานและ

ท่าเรือหลักของประเทศ

 3. การพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟ โดยบรูณะปรบัปรงุทางรถไฟก่อสร้างทางคู่ใน

เส้นทางรถไฟสายหลักและจัดหารถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ

ให้มคีวามทนัสมยัและพฒันาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชือ่มโยงสู่เมืองต่างๆ ในภมิูภาคและ

กลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการศึกษาวิจัยกฎหมายของประเทศไทย

และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกบัระบบโลจสิตกิส์และการขนส่งต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิ

ธุรกิจให้บรกิารโลจิสตกิส์ของไทยให้มกีารพฒันาทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร

และสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือรองรบัการเปิดเสรทีางการค้าและเพือ่ให้ธรุกิจให้บรกิารโลจสิตกิส์มี

การพัฒนาที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชือ่ถอื สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล ตลอดจนเพือ่

ให้ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับพันธกรณตีามความตกลงระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบโลจสิตกิส์และการขนส่งต่อเนือ่ง ตลอดจนกฎหมายระบบราง ภายใต้กรอบความตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกรอบความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เป็นการศึกษาแบบ Ducumentary Research คือ ค้นคว้าจากต�าราทางวิชาการ 

หนังสอื เอกสาร วารสาร และสิง่พมิพ์ต่างๆ ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอด

จนรายงานการศึกษาวิจัยและการค้นคว้าของสถาบันต่างๆ



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 3

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
0-

ธ.
ค.

 6
0)

102

ขอบเขตการศึกษา
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป อังกฤษ และญี่ปุ่น 

ฯลฯ ตลอดจนข้อมลูด้านการจัดการด้านกฎหมายโลจสิตกิส์และกฎหมายระบบรางของต่าง

ประเทศ เปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยและประเทศในทวีปอาเซยีน โดยมุ่งเน้นศกึษาโครงการ

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันากฎหมายด้านโลจิสตกิส์และกฎหมายระบบรางของประเทศไทย

ต่อไป

 2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมดของประเทศไทย เช่น ข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์

และข้อกฎหมายระบบรางหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน�ามาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาระบบ 

กฎหมายโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องของประเทศไทย เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 3. จัดท�าสรุปเพื่อพัฒนาระบบกฎหมายโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องของ

ประเทศไทย เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการวิจัย
สภาพปัญหาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับท่ีเกีย่วข้องกับการขนส่งต่อเนือ่งหลาย 

รูปแบบ

 จากการศึกษารปูแบบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบตามขอบเขตของการศกึษา

นี้พบว่า แม้ว่าก่อนหน้าปี พ.ศ. 2548 จะยังไม่มีกฎหมายลักษณะเฉพาะบังคับใช้เกี่ยวกับ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเลยก็ตาม แต่ก็มีการให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

อย่างแพร่หลาย โดยผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบมักจะใช้เอกสารขนส่งทีเ่รียก

ว่า FIATA Bill of Landing ซึ่งน�าเอากฎเกณฑ์ของ UNCTAD/ICC เกี่ยวกับการขนส่งต่อ

เนื่องหลายรูปแบบ (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transpoert Ducuments) มา

ใช้บงัคับในรปูแบบของสญัญาระหว่างคูส่ญัญา โดยหวังว่าเงือ่นไขข้อบงัคบัดงักล่าวจะมีผล

ใช้บังคับตามกฎหมายไทย (FIATA Bill of Landing เป็นเอกสารการขนส่งซึ่งสหพันธ์ผู้รับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ International Federation of Freight Forwarders 

Associations) เสนอให้สมาชกิของตนทีป่ระกอบธรุกจิการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบออก

ให้แก่ลูกค้าของสมาชิก โดยอยู่ภายใต้ UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transpoert 

Ducuments (ICC Publication 481)

 ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบมไิด้น�า FIATA Bill of Landing 

มาใช้บงัคบัในระหว่างคูส่ญัญาหรอืเง่ือนไขตาม FIATA Bill of Landing ไม่อาจบงัคบัได้ตาม
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กฎหมายไทยไม่ว่าเหตุใดก็ตาม กฎหมายไทยที่จะน�ามาใช้บังคับจึงยังคงต้องกลับไปอาศัย

กฎหมายในลักษณะรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ปรับใช้และ

หากความสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้นในช่วงการขนส่งทางทะเลซึ่งเข้าข่าย

ขอบเขตบังคับใช้ของ พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. ดังกล่าวก็จะมี

ผลใช้บังคับ

 ในส่วนของ ป.พ.พ. ระบบความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป

แบบพอสรุปสาระประการส�าคัญได้ดังนี้

 ก) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะรับผิดในฐานะผู้ขนส่ง โดยระบุ

บคุคลซึง่ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบมอบหมายให้ด�าเนินการขนส่งไม่ว่าทอด

ใดของการขนส่งจะรับผิดในฐานะผู้ขนส่งอื่นที่เข้าร่วมการขนส่ง

 ข) ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นจะร่วมรับผิดต่อผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งในฐานะลูกหนี้ร่วม

โดยผู้ขนส่งจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ขนส่งอ่ืนที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความสูญหาย เสียหายหรือส่ง

มอบชักช้า ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (ป.พ.พ. มาตรา 617, 

618) 

 ค) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะต้องรับผิดต่อความสูญหาย บุบ

สลายหรือส่งมอบชักช้าในของที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือ

ผู้รับตราส่ง (ป.พ.พ. 616)

 ง) การยกเว้นหรอืจ�ากดัความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบ 

จะตกเป็นโมฆะ เว้นแต่ผูส่้งจะได้แสดงความตกลงด้วยชดัแจ้งในการยกเว้นหรอืจ�ากัดความ

รับผิด (ป.พ.พ. มาตรา 625) อย่างไรก็ดี ในเรื่องส่งมอบชักช้าจะรับผิดไม่เกินกว่าจ�านวนที่

จะพึงก�าหนดให้ในเหตุของสูญหายสิ้นเชิง (ป.พ.พ. มาตรา 621)

 จ) เว้นแต่กรณทีีม่กีารทุจริตหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ประกอบการ

ขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบ ความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบสิน้สดุ

ลงเมือ่ผูร้บัตราส่งได้รบัเอาของไว้แล้วโดยไม่ได้อิดเอือ้น และได้รับช�าระค่าระวางพาหนะกบั

ทั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว แต่กรณีข้างต้นมิให้ใช้บังคับ หากการสูญหายหรือบุบสลายเห็นไม่

ได้แต่สภาพภายนอกแห่งของน้ัน และได้บอกกล่าวความสูญหายหรือบบุสลายแก่ผูป้ระกอบ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใน 8 วัน นับแต่วันส่งมอบ (ป.พ.พ. มาตรา 623) 

 ฉ) อายคุวามฟ้องร้องผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบในข้อความรบัผดิ 

ห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นก�าหนด 1 ปี นับแต่ส่งมอบ หรือนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ แล้ว

แต่กรณีที่มีการทุจริต (ป.พ.พ. มาตรา 624) 
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 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแม้ผู้ประกอบการจะแก้ปัญหาโดยการน�าเอา FIATA Bill of 

Lading มาใช้บังคับในรูปแบบของสัญญาก็ตาม แต่สภาพบังคับของเงื่อนไขตามเอกสาร

ดังกล่าว ก็ยังมีความไม่แน่นอนและชัดเจน เช่น ปัญหาว่าเอกสารและเงื่อนไขตาม FIATA 

Bill of Landing จะมผีลบงัคบัระหว่างคูส่ญัญาในรปูแบบของสญัญาหรือไม่ และหากมีสภาพ

บังคับในรูปแบบของสัญญา ขอบเขตบังคับใช้ของเงื่อนไขนั้นๆ จะใช้ได้มากน้อยเพียงใด

 ในกรณขีอง ป.พ.พ. เอง ระบบความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลาย

รูปแบบก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ตามแนวของ The United Nation Convention on 

International Multimodal Transportation of Goods of 1980 (MT Covention 1980 จะมี

ผลใช้บังคับในประเทศสมาชิกเมื่อพ้น 12 เดือนนับแต่สมาชิกจ�านวน 30 ประเทศ ได้มีการ

ลงนามยอมรับสนธิสัญญาดังกล่าว)

 โดยสรปุ สภาพปัญหาด้านกฎหมายของไทยในปัจจบุนั คอืการขาดกฎหมายพืน้ฐาน

เฉพาะที่มีลักษณะสากลและล้าสมัย ที่ใช้ในการบังคับกฎหมายขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายขนส่งของไทยที่อาจจะถูกน�ามาใช้

แก่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ ในกรณีที่พบว่าความสูญหาย หรือเสีย

หายได้เกิดขึน้ในช่วงการขนส่งใด ซึง่จะต้องใช้จ�านวนเงนิจ�ากดัความรับผดิตามกฎหมายดงั

กล่าว จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ทันสมัยเกี่ยวกับการขนส่ง

ทางรถไฟระหว่างประเทศ และการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ที่ผู้ขนส่งในแต่ละรูปแบบที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถจ�ากัดความรับผิดได้ภายใต้บทบัญญัติ

ของ ป.พ.พ. ส่วนการจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งทางรถไฟก็เป็นระบบที่ไม่เหมือนกับที่

ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ (C.I.M.) 

(COTIF) และมีจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดที่ต�่ามากท�าให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทย

มกีฎหมายขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบเป็นระบบสากลมากขึน้ เน่ืองจากมีการจดัท�า พ.ร.บ. 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 มีที่มาจาก ASEAN Framework Agreement 

on Multimodal Transport อันมีที่มาจาก Multimodal Transport Convention 1980 และ 

UNCTAD/ICC Rules แต่ระบบกฎหมายขนส่งระหว่างประเทศอืน่ของไทยยงัล้าสมยัเพราะ

ไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะ ไม่มีเหตุยกเว้น และการจ�ากัดความรับผิดเป็นการเฉพาะแก่ผู้ขนส่ง

ในรูปแบบการขนส่งทางอากาศ นอกจากนั้น กฎหมายที่มีอยู่ เช่น กฎหมายของการขนส่ง

ทางรถไฟก็ไม่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นกฎหมายเก่า มีหลกัเกณฑ์ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

สากลท่ีมีใช้อยู่ในต่างประเทศและมีจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดของรถไฟที่ต�่ามาก อัน

เป็นอุปสรรคในส่วนหน่ึงแก่การประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ 

โดยท�าให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีภาระความรับผิดที่ไม่สอดคล้องกับ 
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กฎเกณฑ์สากลทีม่ีใช้อยู่ในต่างประเทศ และมผีลต่อผู้ใช้บริการทีจ่ะไม่ได้รบัการชดใช้ความ

เสียหายตามที่ควรจะเป็นไปในระดับที่เป็นมาตรฐานสากล และจะมีผลต่อผู้รับประกันภัย

ความรับผิดของทั้งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและของผู้ใช้บริการ

การมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคทางด้านโลจิสติกส์

 นอกจากปัญหาพื้นฐานตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันก็ยังมีกฎ ระเบียบ  

ข้อบงัคับ ทีเ่ป็นอปุสรรค และไม่เอือ้อ�านวยต่อการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ ดงัสรปุได้ คอื 

 (1) พิธีการศุลกากร 

 จากการศึกษาปัญหา พบว่าผู้ที่อยากจะประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

มีอุปสรรคเกี่ยวกับพิธีการในการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ โดยเฉพาะจากทางรถยนต์หรือ

รถไฟไปลงเรือ เพราะตัวบทกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ย่างครบถ้วนและชัดเจน การตีความ

กฎหมายของผู้ปฏิบัติยังไม่เป็นเอกภาพ 

 (2) กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับน�้าหนักบรรทุกและความสูง 

 ในเรื่องน�้าหนักรถบรรทุก2

 1. จากการศึกษาประกาศผู้อ�านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ�านวยการทางหลวง

แผ่นดนิ และผูอ้�านวยการทางหลวงสมัปทาน เรือ่งห้ามใช้ยานพาหนะโดยทีย่านพาหนะนัน้

มนี�า้หนกับรรทกุหรอืน�า้หนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก�าหนด เดนิบนทางหลวงพเิศษ ทางหลวง

แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2535) ประกาศดังกล่าว

ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยก�าหนดหลัก

เกณฑ์ ดังนี้

 น�้าหนักสูงสุดของน�้าหลักลงเพลา หรือน�้าหนักตัวรถรวมน�้าหนักบรรทุกมีดังนี้

  1.1 รถประเภทสามเพลาชนิดเพลาคู่ยางคู่ น�้าหนักตัวรถรวมน�้าหนัก

บรรทุก (gross weight) ต้องไม่เกิน 21 ตัน หรือน�้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 8.2 ตัน 

  1.2 รถประเภทห้าเพลาชนดิเพลาหน้ายางเดีย่วและส่ีเพลาหลังยางคูน่�า้

หนักตัวรถรวมน�้าหนักบรรทุก (gross weight) ต้องไม่เกิน 37.4 ตัน หรือน�้าหนักลงเพลา

สูงสุดไม่เกิน 8.2 ตัน 

 2. ระเบยีบเก่ียวกบัการจราจรในทางพเิศษ พ.ศ. 2524 ออกโดยผูว่้าการทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย ในฐานะพนักงานจราจรในทางพิเศษโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา 139 แห่ง 

พ.ร.บ. จราจารทางบก พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงาน

2 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม. รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งทางบก
ด้วยรถบรรทุก, 2551
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จราจรในทางพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ก็ได้วางข้อก�าหนดสอดคล้องกับประกาศ

ผู้อ�านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ�านวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ�านวยการทางหลวง

สัมปทานข้างต้นเช่นกัน

 รถลากคอนเทนเนอร์ (semitrailer) ที่เห็นอยู่โดยท่ัวไปจะอยู่ในประเภทรถห้า

เพลาชนิดเพลาหน้ายางเดี่ยวและสี่เพลาหลังยางคู่ โดยมีน�้าหนักตัวรถ 15 ตัน และน�้าหนัก

คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ตามมาตรฐาน 30.48 ตัน รวมเป็นน�้าหนักบรรทุก 45.48 ตัน 

(gross weight) ในเรือ่งนีต้ามหลกัเกณฑ์สากลตามมตขิองคณะกรรมาธิการขนส่งทางบกของ

สหประชาชาติ (Inland Transport Committee) เมือ่วนัท่ี 16 เมษายน 2542 ซึง่มกีารทบทวน

จดัชัน้และลกัษณะของยานพาหนะทีเ่ดนิด้วยเครือ่งยนต์ รวมทัง้ รถ Trailer ด้วย ได้ก�าหนด

น�้าหนักบรรทุกของรถ Trailer ให้เป็นไปตามน�้าหนักสูงสุดที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้ก�าหนดไว้3 

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ Road Vehicles 

(Construction and Use) Regulations 1986 และที่มีการแก้ไข ก็ได้ก�าหนดไว้ในลักษณะ

เช่นเดียวกัน ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละรัฐก็จะมีการก�าหนดแตกต่างกันออกไป 

แต่โดยทั่วไปพบว่ามีการก�าหนดน�้าหนักบรรทุกรวม (gross weight) ไว้ท่ี 80,000 ปอนด์ 

(ประมาณ 36.36 ตัน) เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา เท็กซัส เป็นต้น

 ในเรื่องความสูงของรถ 

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2523) ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 5 และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. จราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 ก�าหนดให้รถบรรทกุ ซึง่บรรทกุตูส้�าหรบับรรจส่ิุงของให้บรรทกุสูงได้ไม่เกนิ 

4 เมตร จากพื้นทาง 

 ระเบยีบเกีย่วกบัการจราจรในทางพเิศษ พ.ศ. 2524 ก�าหนดมิให้รถท่ีมีขนาดความ

สงูของตวัรถหรอืความสงูของสิง่ของทีบ่รรทกุ เมือ่วดัจากพืน้ทางเกนิ 4 เมตร เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะราย 

 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในมาตรา 7 และมาตรา 71 

วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก�าหนดความสูงของรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือส่งของว่าเมื่อวัดจากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถให้สูงไม่เกิน 3.80 เมตร 

 3. ในขณะน้ีได้มีการพจิารณาแก้ไขความสงูของรถบรรทกุดงักล่าวให้มคีวามสูงไม่

เกิน 4.0 เมตร 

 ส�าหรบัความสงูของรถบรรทกุคอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานโดยท่ัวไปจะอยู่ที ่4.1 

เมตร ประกอบด้วยความสูงตัวรถ 1.50 เมตร และความสูงคอนเทนเนอร์มาตรฐาน 2.60 

3 Ibid2
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เมตร (8 ฟุต 6 นิ้ว) ซึ่งเกินพิกัด 4.00 เมตรไป 10 เซนติเมตร ส่วนคอนเทนเนอร์ขนาด 

40 ฟุต ประเภท high-cube ความสูงมาตรฐาน 2.90 เมตร (9 ฟุต 6 นิ้ว) ซึ่งเกินพิกัดไป 

40 เซนติเมตร

 (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ปัจจบุนัผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบที่ไม่มเีรือเดนิทะเลใช้ในกจิการ

ของตนเองจะไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์ ตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 80/1(3) โดยกรมสรรพากรได้ให้ความเหน็ว่าเฉพาะผูป้ระกอบกจิการให้บรกิารขนส่ง

ระหว่างประเทศที่มีเรือเดินทะเลใช้ในกิจการของตนเท่านั้นจึงจะได้รับประโยชน์นี้ ส่งผล

ให้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเกือบทุกรายในประเทศไทยต้องใช้อัตราภาษี

มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 (ปัจจบัุนลดลงเหลอืร้อยละ 7) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากลกูค้าของ

ตน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้มีการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้

ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบโดยได้ออกค�าส่ังที ่ป. 54/2537 ก�าหนดให้ฐานภาษี

ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบนัน้ ได้แก่ ส่วนต่างของค่าระวาง ค่าธรรมเนยีม 

และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากลูกค้าของตน หักด้วยค่าระวาง ค่าธรรมเนียมและ

ประโยชน์อื่นที่ตนเองถูกบริษัทสายการเดินเรือทะเลเรียกเก็บ

 ค�าสัง่ดงักล่าวข้างต้นของกรมสรรพากรนัน้แม้ว่าจะเป็นการบรรเทาภาระภาษมีลูค่า

เพิม่ของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบลงบ้างแต่กยั็งไม่ท้ังหมด ทีผ่่านมาสมาคม 

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้พยายามชี้แจงท�าความเข้าใจกับ 

กรมสรรพากรเพือ่ขอให้ประโยชน์จากอัตราภาษมูีลค่าเพิม่ร้อยละศนูย์ ปัจจบุนักรมสรรพากร

ได้พิจารณาหลกัการทีจ่ะให้ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบได้ประโยชน์จากอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะต้องเป็นสมาชิกของ TIFFA และ 

TIFFA จะต้องวางหลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นประกันภาระภาษี

มูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ 

 2. ผู้ประกอบการจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็น MTOs หรือ NVOCC ต่อกระทรวง

คมนาคม 

 3. ผู้ประกอบการจะต้องมมีาตรฐานในการประกอบกจิการเยีย่งบรษิทัสายการเดนิ

เรือ โดยต้องมีการประกันภัยความรับผิดของตนต่อบุคคลภายนอก และใช้ FIATA Bill of 

Loading ออกให้แก่ลูกค้าของตนทุกราย 
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 เงื่อนไขข้างต้นหากมีการบังคับใช้ ก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่เปิดกว้างแก่ผู้ประกอบ

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยทั่วไป โดยเฉพาะข้อก�าหนดที่จะต้องเป็นสมาชิกของ 

TIFFA และการที่จะต้องออกเอกสาร FIATA Bill of Lading ให้แก่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง 

 จากการศกึษากฎหมายของต่างประเทศพบว่ามีกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้

อตัราภาษมีลูค่าเพิม่อตัราร้อยละศนูย์ ส�าหรบัธรุกจิการให้บริการท่ีเป็นการให้บริการระหว่าง

ประเทศ (international services) โดยการให้บริการระหว่างประเทศท่ีจะได้รับประโยชน์

อัตราภาษีร้อยละศูนย์จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 21(3) ของ goods and services tax 

act กล่าวคือ

 1. ในกรณีเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า การขนส่งนั้น

จะต้องเป็นการขนส่งดังนี้

  1.1 จากสถานท่ีซ่ึงอยู่นอกประเทศสิงคโปร์ ออกไปยังสถานที่อื่นที่อยู่

นอกประเทศสิงคโปร์ 

  1.2 จากสถานทีซ่ึ่งอยู่ในประเทศสงิคโปร์ ออกไปยงัสถานทีอ่ื่นทีอ่ยู่นอก

ประเทศสิงคโปร์

  1.3 จากสถานที่ซึ่งอยู่นอกประเทศสิงคโปร์ เข้ามายังประเทศสิงคโปร์

  ในกรณกีารให้บรกิารทีเ่ป็นการขนส่งสนิค้าภายในประเทศ การให้บรกิาร

นั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งสินค้าเข้ามายังหรือออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยผู้

ประกอบการรายเดียวกันด้วย 

 2. มีการเรียกเก็บค่าบริการโดยผู้ให้บริการจากลูกค้าโดยตรง 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ลงวันที่ 13 กันยายน 2544 และค�า

สั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 กรมสรรพากรได้ก�าหนด

ให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากค่าบริการที่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จะต้องช�าระแก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่จ�าเป็นต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดัง

กล่าว การก�าหนดให้มีการหักภาษีดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

และผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ ผูใ้ห้บริการ และยังท�าให้กระแสเงินหมุนเวียน

ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่างชาติ จึงเห็นควรที่จะคงตามสถานภาพ

เดิมที่ไม่จ�าต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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 (4) กฎเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการท่า (Terminal Operator) 

 ในกรณีของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ความรับผิดของผู้ประกอบการท่า

ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเอกชนหรือของรัฐ ท่าเรือบก (ICD) ฯลฯ ก็ตามจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

ของ ป.พ.พ. ท่ีมอียูโ่ดยอาจจะเป็นเรือ่งจ้างท�าของเช่าทรพัย์ ผูร้บัฝากทรพัย์แบบมบี�าเหนจ็ 

แล้วแต่ข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏแก่ศาล และหากมข้ีอจ�ากดัความรบัผดิทีผู่ป้ระกอบการท่า (เช่น 

กทท.) ก�าหนดข้ึนฝ่ายเดียวโดยไม่ปรากฏว่าเจ้าของสนิค้าได้แสดงความตกลงด้วยชดัแจ้งใน

การจ�ากัดความรับผิดนั้น ข้อตกลงดังกล่าวก็ถูกยกขึ้นอ้างไม่ได้ ส่วนอายุความฟ้องร้องคดี

ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง 

 ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่าหลกัเกณฑ์ของไทยในส่วนของผูป้ระกอบการท่ายงัไม่อยู่ในแนว

เดยีวกับหลกัเกณฑ์สากลตามทีบั่ญญตัไิว้ในอนสุญัญาระหว่างประเทศเกีย่วกบัการรบัผิดของ

ผู้ประกอบการท่าในการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2534 (United Nations Convention on 

Liability of Operators of Transport Terminal in International Trade 1994) ที่ใช้แก่การ

ให้บรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกับการขนส่งซ่ึงก�าหนดกฎเกณฑ์เรือ่งเอกสาร ความรบัผดิ เหตุยกเว้น

ความรับผิด การจ�ากัดความรับผิดและอายุความฟ้องร้องคดีไว้เป็นการเฉพาะ เป็นการง่าย

ในการก�าหนดความรบัผิด และให้สทิธิแก่ผู้ประกอบการท่าในอนัทีจ่ะจ�ากัดความรบัผดิได้ ดงั

เช่น ผู้ขนส่งรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศระหว่าง

ประเทศล้วนแต่มสีทิธจิ�ากดัความรบัผดิด้วยกนัทัง้ส้ิน การทีป่ระเทศไทยจะน�าเอาระบบการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมาใช้นั้น ย่อมมีผลต่อผู้ประกอบการท่าด้วย ดังนั้น จึงจ�าเป็น

ที่ต้องมีการออกกฎหมายในเรื่องนี้เพื่อจะมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ เพราะผู้ประกอบการ

ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมทั้งผู้ขนส่งในแต่รูปแบบ ตลอดจนผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง

จะต้องใช้บริการของผู้ประกอบการท่าด้วย เพ่ือให้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่าง

ประเทศเป็นไปโดยราบรื่นจากการที่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่ผู้

ประกอบการท่า 

 ในส่วนของกฎเกณฑ์เรื่องสินค้าผ่านแดน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเน่ือง

หลายรปูแบบ หากการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเข้าข่ายการส่งสินค้าผ่านแดนด้วย เดมิที

ประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่จะปรับใช้กับทุกประเทศใน

แบบเดียวกัน คงอาศัยข้อตกลงในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็น

สมควร แต่ในขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามตามข้อตกลง ASEAN Framework 

Agreement on the Facilitation of Goods in Transit ที่กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2541 โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีการจัดท�า protocol ทั้ง 9 ฉบับ ตาม

ที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าวนั้นแล้วเสร็จ 
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 หากข้อตกลงของกลุ่มอาเซียนมีผลใช้บังคับ ย่อมจะท�าให้หลักเกณฑ์เร่ืองสินค้า 

ผ่านแดนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อย่างน้อยในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศ 

ไทยก็ย่อมใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าท�าสัญญากับประเทศอ่ืนใดท้ังหลายท่ีมิได้อยู่ภายใต้

อาเซียนได้อีกด้วย ดังนั้น กฎเกณฑ์สินค้าผ่านแดนจึงไม่น่าจะมีความหลากหลายดังเช่นที่

เป็นมาในอดีตอีกต่อไป 

 (5) กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัเกีย่วข้องกบัระบบรางภายในประเทศไทยม ี4 ฉบบั ได้แก่ 

 1) พระราชบัญญัติจัดวางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464

 พระราชบัญญัติจัดวางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 เป็นเพียงพระราชบัญญัติ

จดัตัง้องค์กร การจดัการทรพัย์สนิขององค์กร และกฎหมายทางแพ่งเป็นส่วนใหญ่ รัฐไม่ได้มี

การลดบทบาทของตนเอง แต่มคีวามพยายามแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ให้เหลอืเพยีงบทบาทการ

ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและให้ข้อมูล ขณะทีเ่อกชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ในการประกอบการ

เดินรถและโครงสร้างพื้นฐาน แต่การแปรรูปดังกล่าวยังไม่ประสบผลส�าเร็จ

 2) พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

 เมือ่พจิารณาวิเคราะห์ถงึพระราชบัญญตักิารรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

ฉบบันีแ้ล้ว มข้ีอพจิารณาในเรือ่งของการน�าส่งรายได้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสูรั่ฐ

เป็นไปตามมาตรา 43 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

ทีนั่บเป็นกฎหมายจดัตัง้รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้ระบวุ่า “รายได้ที่ได้รับในปีหนึง่ๆ เม่ือ

ได้หักค่าใช้จ่ายส�าหรับด�าเนินงาน ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ�ารุงรักษา ค่าเสื่อม

ราคา และเงนิสมทบกองทนุส�าหรบัจ่ายสงเคราะห์ผูป้ฏบิตังิานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

และครอบครวั เงินส�ารองธรรมดาซึง่ตัง้ไว้เผือ่ขาด เงนิส�ารองขยายงาน และเงินลงทนุตาม

ที่ได้รับความเห็นชอบตามความในมาตรา 42 แล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ”

 อย่างไรก็ตามในวรรค 3 ของกฎหมายเดียวกันก็ยังมีข้อยกเว้น ซึ่งได้ระบุว่า “แต่

ถ้ารายได้มีจ�านวนไม่พอส�าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส�ารองที่ระบุไว้ในวรรคก่อน 

และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่การรถไฟ

แห่งประเทศไทยเท่าจ�านวนที่ขาด” ซึ่งแสดงว่า รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หากแม้ว่าจะ

ขาดทุนเท่าใดในแต่ละปี รัฐต้องด�าเนินการจ่ายให้เท่าจ�านวนที่ขาด

 ดังน้ัน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในตลอดระยะเวลา 

20 กว่าปีมาน้ีที่ไม่สามารถน�าส่งรายได้เข้ารฐัได้เลย เนือ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยประสบ

สภาวะขาดทุนมาโดยตลอด กรณีประเด็นทางข้อกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยเป็นหนึง่ในรฐัวสิาหกจิท่ีรฐับาลมีนโยบายแปรรปูกจิการไปสูภ่าคเอกชน พร้อม

กันน้ีให้แยกหน่วยธรุกจิออกเป็น 3 หน่วย คอื เดนิรถ ซ่อมบ�ารุง บริหารทรัพย์สิน กบัอกี 1 บริษทั 
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ลูก คือ บริษัท รถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งดูแลการจัดเดินรถแอร์พอร์ต

เรล ลิงค์ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะยังคงอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหาร คือ การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย ส่วนกลาง

 ทั้งนี้ การแยกหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยและส่วนบริษัทออกไป เพื่อจะท�าให้ได้รู้ถึง

ต้นทนุและรายได้ของผลก�าไรท่ีชดัเจนขึน้ และมผู้ีบรหิารรบัผดิชอบการท�างานโดยตรง อนั

จะน�าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน นอกจากนี้ การจัดตั้งจะด�าเนิน

การตามพระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยในเบือ้งต้นให้รฐัเป็นผูถ้อืหุน้ในบริษทั

จ�ากัดข้างต้นจ�านวนทั้งหมด

 จากบทบัญญัติทางกฎหมายมาตรา 6 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 41 แห่ง

พระราชบญัญตัฉิบบันี ้ท�าให้การด�าเนนิกจิการของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องถกูจ�ากดั

อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการก�าหนดค่าโดยสารนั้น การรถไฟ

แห่งประเทศไทย ไม่สามารถที่จะด�าเนินการปรับเพิ่มค่าโดยสารหรือค่าระวางหรือค่าความ

สะดวกต่างๆ โดยปราศจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ อาจท�าให้การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยต้องจัดเก็บในราคาที่ต�่ากว่าต้นทุนตลอดมา เน่ืองจากไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับเพิ่มค่าโดยสารตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

 ทั้งน้ี การจัดเดินรถไฟในลักษณะดังกล่าวที่ถือเป็นการให้บริการเชิงสังคมตาม

นโยบายของรัฐบาล เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องแบกรับภาระ

การขาดทุนจากการด�าเนินกิจการ และส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทย มีผลการด�าเนิน

งานทีข่าดทนุมาอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกด็ ีรฐับาลไทยได้มีมตเิหน็ชอบให้ด�าเนนิการแปรรปู

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง หากแต่ในทางปฏิบัติยัง

ไม่เป็นรูปธรรมซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขข้อกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติต่อไปจากกรณีศึกษาการ

รถไฟของต่างประเทศดังที่ได้ยกกรณีศึกษามาเปรียบเทียบในข้างต้น4

 3) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 

 ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่58 เรือ่งการรถรางได ้ระบุรายละเอยีดไวในข้อ 3 ดงันี้

“กจิการดงัต่อไปนี้ให้ถอืว่าเป็นกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณูปโภค ฯลฯ (2) การรถราง.......

ฯลฯ........”5

4ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. (ม.ป.ป.). รัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย: ปัญหาด้านรายได้ แนวนโยบายของรัฐ และ
แนวทางปฏิรูป. สืบค้นจาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1783. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559)
5ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 2
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6ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 4

 ซึง่กรณกีารจะได้รบัอนุญาตสมัปทานกจิการค้าอนัเป็นสาธารณปูโภครวมถงึรถราง

ต้องได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรก่ีอนนัน่เอง ซึง่เป็นกฎหมายหนึง่ทีเ่ป็นข้อทีต้่องพจิารณาก่อน

การด�าเนินกิจกรรมขนส่งทางรางด้วย ตามข้อ 46 ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับเดียวกันนี้

 4) พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 พระราชบัญญตักิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นกฎหมายอกีฉบบั

หนึ่งที่เป็นข้อพิจารณาเพื่อพัฒนาขนส่งระบบราง ในแง่ของเรื่องความเชื่อมต่อระหว่าง 

Mode การขนส่งชานเมืองและเขตเมืองให้มีความสอดคล้อง (Harmonization) และสร้าง

ความสะดวกสบายเพื่อจูงใจต่อผู้ใช้บริการ

 นอกจากนี้ หมวดที่ 4 สัมปทาน ของพระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชน ยัง

มีข้อดีและเป็นจุดเหมือนกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้น�าเสนอมาในหัวข้อที่ 4 มาตรา 43 

“ ในการด�าเนินกิจการรถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ รถไฟฟ้ามหานครโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีอาจให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าท้ังหมดหรือบางส่วนแก่เอกชนก็ได้...” 

ซึ่งมีลักษณะที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ ซึ่งท�าให้เกิดความคล่องตัวต่อ

การด�าเนินกิจการในการให้บริการต่อประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทสรุป
การออกกฎหมายขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ 

 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ปัญหาหลัก คือ การขาดกฎหมายเฉพาะที่จะใช้

บงัคับการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบที่ได้มาตรฐานสากล รฐับาลจ�าเป็นต้องออกกฎหมาย 

พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เพื่อใช้บังคับ

 จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมเนื้อหาสาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ สอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์สากลโดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ตาม ASEAN Framework Agreement on Multimodal 

Transport ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2543 ซึ่งก็ได้ยึดหลักเกณฑ์สากลเช่นเดียวกัน 

 โดยที่ประเทศไทยมีภาระผูกพันที่จะต้องออกกฎหมายภายในรองรับร่าง ASEAN 

Framework Agreement ดังกล่าว หากกฎหมายนี้มีผลผูกพันสมาชิกอาเซียนแล้วข้อดี

ของกฎหมายนี้จะสามารถเป็นวิธีการท่ีประหยัด รวดเร็ว และตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะ

ท�าให้ประเทศไทยได้กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง

ยังเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันของประเทศท่ีมีต่อองค์กรอาเซียน หากร่าง ASEAN 

Framework Agreement มีผลใช้บังคับอีกด้วย
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 หากพจิารณาหลกัการข้างต้น จะพบว่าส่วนทีส่�าคญัระหว่าง พ.ร.บ.ฯ กบั ASEAN 

Framework Agreement ที่สอดคล้องกันคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดซึ่งมี

ประเด็นของ

 1. เรื่องเหตุสุดวิสัย และ 

 2. กรณทีีม่กีารขนส่งสนิค้าทางทะเลหรอืน่านน�า้ในประเทศไทย หากเหตุแห่งความ

สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าเกิดขึ้นในช่วงการขนส่งนี้ โดยเหตุดังต่อไปนี้

  2.1 ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดของนายเรือ พนักงาน

เรือ ผู้น�าร่องหรือลูกจ้างของผู้ขนส่งในเรื่องการเดินเรือ (navigation) หรือการจัดการเรือ 

(management of ship) หรือ 

  2.2 ไฟไหม้ เว้นแต่ผู้ขนส่งมีส่วนร่วมรู้หรือรับรู้โดยตรง (actual fault or 

privity) อย่างไรก็ดี หากความสูญหายหรือเสียหายเป็นผลเนื่องมาจากเรือไม่อยู่ในสภาพ

ที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (unseaworthiness of ship) ผู้ประกอบการขนส่งต่อ

เนื่องหลายรูปแบบสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้ความระมัดระวังตามควร (due diligence) 

ในการท�าให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยขณะเร่ิมออกเดินทาง 

(commencement of the voyage) ซึ่งการบัญญัติในเรื่องเหตุสุดวิสัยดังกล่าว เพื่อให้เป็น

ไปตาม ASEAN Framework Agreement อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการตาม ป.พ.พ. ใน

ทางตรงกันข้ามหากไม่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากจะต้องมีการตีความว่าเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ

ยกเว้นความรับผิดได้หรือไม่แล้ว ยังจะไม่เป็นการสอดคล้องกับร่าง ASEAN Framework 

Agreement อีกด้วย

 แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมีข้อพิจารณาอยู่ว่า ในเรื่องของเหตุยกเว้นเกี่ยวกับการขนส่ง

ที่เกิดขึ้นในช่วงขนของทางทะเลหรือน่านน�้าภายในประเทศ ข้อยกเว้นในส่วนนี้ได้เดินตาม

แนวทางของ UNCTAD/ICC Rule และ FIATA Bill of Lading ซึ่งมีใช้อยู่อย่างแพร่หลาย

แล้วในปัจจบุนั หากไม่รบัข้อยกเว้นดงักล่าวนอกจากจะไม่เป็นไปตาม ASEAN Framework 

Agreement แล้วยังท�าให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของไทยไม่สามารถ

แข่งขันในระดับเท่าเทียมกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของต่างประเทศได้ 

เน่ืองจากผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องของไทยจะต้องแบกรับความรับผิดแต่ผู้เดียวโดยไม่

สามารถฟ้องไล่เบี้ยกับผู้ขนส่งทางทะเลต่างประเทศ ซึ่งสามารถยกข้อต่อสู้ดังกล่าวปฏิเสธ

ความรับผิดได้

 ส่วนการรบัข้อยกเว้นดงักล่าว จะเหน็ได้ว่าอาจมข้ีอเสยีบางประการคือ จะเกดิความ

ลักลั่นในเร่ืองการยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ที่รวม

การขนส่งทางทะเลอยู่ด้วยกันกับผู้ขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ เนื่องจากตาม พ.ร.บ. การรับขน
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ของทะเล พ.ศ. 2534 ผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลไม่สามารถยกเหตุดังกล่าวเพื่อหลุดพ้นความ 

รับผิดได้ อีกทั้งตาม ป.พ.พ. ม. 425 นายจ้างยังต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด

ซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปในทางการที่จ้างด้วย 

 ดงัน้ัน ผูร้บัประกนัภยัตวัสนิค้าในกรณกีารขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบทีม่กีารขนส่ง

ทางทะเลรวมอยู่ด้วย ก็จ�าต้องค�านึงถึงข้อยกเว้นนี้ซึ่งแต่เดิมไม่จ�าต้องค�านึงถึง เนื่องจากผู้

ขนส่งไม่สามารถอ้างยกเว้นความรับผิดได้ตามข้อกฎหมายที่อ้างถึงข้างต้น 

 นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฯ ยังควรเพิ่มเนื้อหาสาระที่ส�าคัญในบางส่วน ดังนี้ 

 1. เพิ่มเร่ืองการจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งในหลายรูปแบบการขนส่งต่างๆ ท่ี

ยังไม่มีกฎหมายภายในก�าหนดไว้โดยเฉพาะไว้ในบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.ฯ ในระหว่างที่

ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะเพือ่การขนส่งทางรถไฟ และทางอากาศระหว่างประเทศ 

และเมื่อใดที่มีกฎหมายดังกล่าวก็ให้บทเฉพาะกาลในเรื่องนั้นๆ สิ้นผลบังคับไปและให้ใช้

กฎหมายเฉพาะที่ถูกร่างขึ้นมาใหม่แทน ถ้อยค�าในตัวบทที่ควรเพิ่มเข้าไปอาจเป็น ดังนี้ 

 “ในกรณทีีส่ามารถพิสจูน์ได้ว่าการสญูหายหรอืเสยีหายได้เกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง

ช่วงหนึ่งช่วงใดของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและยังไม่มีกฎหมายภายในก�าหนด

จ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดไว้เป็นการเฉพาะส�าหรับรูปแบบการขนส่งในช่วงนั้น ให้จ�ากัด

ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไว้ ดังนี้” 

 1) การขนส่งทางอากาศ ให้จ�ากัดความรับผิดไว้ที่ 17 หน่วยบัญชีต่อกิโลกรัมของ

น�้าหนักของ

 2) การขนส่งทางรถไฟ ให้จ�ากัดความรับผิดไว้ที่ 17 หน่วยบัญชีต่อกิโลกรัมของ

น�้าหนักแห่งของที่สูญหาย หรือไม่เกินมูลค่าของการเส่ือมราคาแห่งของในกรณีที่ของเสีย

หายทั้งหมด หากความเสียหายก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทั้งหมดแห่งของ 

 แทนที่จะบัญญัติไว้ดังเช่นมาตรา 31 ซึ่งมีถ้อยค�าว่า ในกรณีที่ปรากฏชัดว่า ของ

ได้สูญหายหรือเสียหายในระหว่างช่วงหนึ่งช่วงใดของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ

ในช่วงน้ันมีกฎหมายภายในของประเทศท่ีของนั้นได้สูญหายหรือเสียหายหรือมีอนุสัญญา

ระหว่างประเทศท่ีก�าหนดจ�านวนเงินแห่งการจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้การจ�ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองส�าหรับการสูญหายหรือเสียหาย

นั้นเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายภายในหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ซึ่ง

อาจให้เกิดการตีความและไม่ชัดเจนได้

 2. นอกจากนีค้วรให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบพจิารณาด�าเนนิการร่างกฎหมายเกีย่ว

กับการขนส่งของทางอากาศระหว่างประเทศ (กรมการบินพาณิชย์) และการขนส่งทาง

รถไฟระหว่างประเทศ (รฟท. หรือ กระทรวงคมนาคม) เพื่อร่วมมือให้ความเห็นในการออก
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กฎหมายเฉพาะในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะสามารถบังคับใช้ได้จริงและตรงความต้องการของ

หน่วยงานนั้นๆ

การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค หรือเอื้ออ�านวย

 ประเด็นปัญหากฎหมายศุลกากรในเรื่องการถ่ายล�าเห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 1. ให้มีการแก้ไขระเบยีบข้อบงัคบัของกรมศลุกากรให้สามารถเปล่ียนถ่ายล�าได้ทกุ

รูปแบบยานพาหนะขนส่ง ทั้งทางเรือ อากาศยาน รถยนต์ และรถไฟ (ปัจจุบันระเบียบข้อ

บังคับของกรมศุลกากรอนุญาตให้กระท�าได้เฉพาะทางเรือและอากาศยานเท่านั้น) และให ้

มีการป้องกันการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษี โดยใช้ระบบควบคุมทางศุลกากร 

 ระบบการควบคุมทางศุลกากร คือ การก�าหนดให้การขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะให้

กระท�าได้เฉพาะในเขตที่กรมศุลกากรก�าหนด หรือเขตที่ผู้ประกอบการขออนุมัติจากกรม

ศุลกากรให้เป็นเขตถ่ายล�าโดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถควบคุมสินค้าให้อยู่

ในระบบได้ 

 2. ยกเว้นภาษสีนิค้า (ภาษศีลุกากร ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษสีรรพสามติ) โดยใช้ระบบ

คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือระบบการคืนอากรส�าหรับสินค้าที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้ว

ส่งกลับออกไป (re-export) ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับ 9 ) พ.ศ. 2482

 3. การแก้ไข พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยก�าหนดให้มีการแก้ไขใบขนสินค้า

เพียง 1 ใบ ไม่ต้องมีใบขนสินค้าขาเข้า 1 ใบ และใบขนสินค้าขาออก 1 ใบ เป็นการลด

เอกสารและขั้นตอนการท�างาน 

 4. ในกรณีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเลือกใช้ระบบคลังสินค้า

ทัณฑ์บนและระบบ re-export ต้องรีบจัดการส่งสินค้าออกไปภายในก�าหนด 1 ปี ตามที่

ระเบียบและกฎหมายก�าหนดไว้ มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ได้คืนภาษีอากร แล้ว

แต่กรณี 

 5. ในกรณีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเลือกใช้ระบบโรงพักสินค้า 

หรือ ร.พ.ท. (I.C.D.) ต้องรีบจัดการส่งสินค้าออกไปภายในก�าหนด 2 เดือน 15 วัน มิฉะนั้น

กรมศลุกากรจะถอืเป็นสนิค้าตกค้างตามกฎหมาย และน�าสินค้าออกขายทอดตลาดเพือ่ชดใช้

ค่าภาษีต่อไป 

 6. ในกรณผีูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบเลอืกใช้ระบบเขตปลอดอากร

ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับ 18) พ.ศ. 2543 โดยก�าหนดเขตปลอดอากรส�าหรบัสนิค้าทีน่�าเข้ามา

ขนถ่ายเปลีย่นยานพาหนะในเขตดังกล่าว แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยได้รับยกเว้น

อากรและให้อธบิดกีรมศุลกากรออกระเบยีบข้อบงัคบั โดยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบ
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การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงได้มีการออกประกาศส�าหรับการก�าหนดเขตปลอด

อากรส�าหรับสินค้าที่น�าเข้ามาเพ่ือเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรแล้ว 

กฎระเบียบเกี่ยวกับน�้าหนักบรรทุก และความสูง

 หลกัเกณฑ์เรือ่งน�า้หนกับรรทกุในแต่ละประเทศคงขึน้อยูก่บัสมรรถนะของรถและ

สภาพพื้นถนนของแต่ละประเทศ อย่างเช่นประเทศโรมาเนียทางยุโรปตะวันออก The Na-

tional Union of Road Haulieres form Romania ได้ก�าหนดให้รถ semi-trailer ชนดิ 3 เพลา 

มีน�้าหนักบรรทุกสูงสุดได้ระหว่าง 21-24 ตันแล้วแต่ลักษณะของรถ ในส่วนของประเทศ

สมาชิกอาเซียน protocol 4 ของ ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 

Goods in Transit ก็มีการก�าหนดเรื่องน�้าหนักรถรวมน�้าหนักบรรทุก (gross weight) ใน

ส่วนของรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงไว้เช่นกันโดยเฉพาะรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงชนิดห้าเพลา 

ก�าหนดให้มีน�้าหนักบรรทุกรวมได้ไม่เกิน 36.0 ตัน เป็นต้น 

 ดังนั้น การจะพิจารณาอนุญาตให้มีการบรรทุกเต็มอัตราสูงสุดว่าควรเป็นเท่าใด 

นอกจากจ�าต้องมีการแก้ไขประกาศและระเบียบตามที่กล่าวแล้วยังจ�าต้องพิจารณาผลกระ

ทบตามข้อก�าหนดใน protocol 4 ข้างต้น ซึ่งควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปด้วย 

 ส่วนในเร่ืองความสูงน้ัน เน่ืองจากในขณะนี้ประเทศไทยได้ลงนามใน protocol 4 

ของ ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit เรียบร้อย

แล้ว ซึง่ตาม protocol 4 ข้างต้นได้ก�าหนดส่วนสงูของรถบรรทกุซึง่บรรทกุคอนเทนเนอร์ให้

บรรทุกสูงได้ไม่เกิน 4.2 เมตร จากพื้นราบ ซึ่งสูงกว่าข้อก�าหนดในประเทศ 

 ดังน้ัน หากพจิารณาเหน็ว่าจ�าต้องแก้ไขเรือ่งความสูงให้สอดคล้องกบัสภาพความ

สูงตามที่กล่าวข้างต้น ก็ควรออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) 

ภายใต้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และระเบียบเก่ียวกับการจราจรในทางพเิศษ พ.ศ. 

2524 ในเรือ่งความสงูให้สอดคลอ้งกบั protocol ฉบบัที ่4 เพือ่ให้เปน็ไปตามพนัธะของไทย

ต่อ ASEAN ด้วย

 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 เหน็ควรเสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบควรได้รับประโยชน์

ด้านภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราภาษีร้อยละศูนย์ เน่ืองจากเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ระหว่างประเทศในแนวเดยีวกบัประเทศสงิคโปร์ ส่วนเร่ืองหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายควรเป็นไปตาม

เดิมซึ่งไม่มีการหักแต่อย่างใด 
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 กฎเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการท่า

 ควรให้มีการออกกฎหมายเรื่องผู้ประกอบการท่าเป็นการเฉพาะ และควรจัดการ 

ร่างเนื้อหาสาระส�าคัญเหมือนที่ก�าหนดไว้ใน United Nations Convention on Liability of 

Operators of Transport Terminal in International Trade 1994

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้คือ

 ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป

แบบในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องและเพื่อ

ให้ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองของไทยสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งอืน่ๆ 

ในเวทีโลกได้ดียิ่งขึ้น 

 ในขณะนี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 แล้ว ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวมีเนื้อหาส�าคัญเช่นเดียวกับกรอบอาเซียนเรื่องการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ฉบับ

ร่างวันที่ 17 สิงหาคม 2543) แต่ยังมีข้อยกเว้นความรับผิดบางประการ และจากการท่ี

ประเทศไทยจ�าต้องปฏบิตัติามพนัธะทีม่ต่ีอสมาชกิกลุ่มอาเซยีน จงึควรออกกฎหมายเฉพาะ

เกีย่วกบัการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบให้เหน็ไปในแนวทางเดียวกบักรอบข้อตกลงอาเซยีน

เรือ่งการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบข้างต้นทีส่อดคล้องกบัหลักเกณฑ์สากลของ UNCTAD/

ICC Rules for Multimodal Transport Documents ด้วย 

 ปัญหาเรื่องข้อจ�ากัดความรับผิดตามระบบกฎหมายขนส่งแต่ละระบบ ถึงแม้ว่า

ปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแล้ว แต่จะยัง

ขาดกฎหมายเกีย่วกบัการขนส่งระหว่างประเทศรปูแบบอืน่ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ 

หรอืการขนส่งทางอากาศทีเ่ป็นกฎหมายเฉพาะที ่พ.ร.บ.ฯ ให้พาดพงิถงึ ดังนัน้ จงึควรออก

กฎหมายเฉพาะในเรือ่งดงักล่าวให้ครบสมบรูณ์ด้วย โดยในขณะทีย่งัไม่มกีฎหมายฯ ควรเพิม่

บทเฉพาะกาลในร่าง พ.ร.บ.ฯ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการจ�ากดัความรบัผดิของผูข้นส่งทางรถไฟ 

และทางอากาศและให้บทเฉพาะกาลนี้สิ้นผลเมื่อได้ออกกฎหมายขนส่งในเรื่องนั้นๆ แล้ว 

 ปัญหาเร่ืองน�้าหนักและความสูง รถประเภทห้าเพลาชนิดเพลาหน้ายางเดี่ยวและ

สี่เพลาหลังยางคู่ น�้าหนักตัวรถรวมน�้าหนักบรรทุก (gross weight) ตามข้อก�าหนด ต้อง

ไม่เกิน 37.4 ตัน หรือน�้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 8.2 ตัน ซึ่งรถลากคอนเทนเนอร์ที่เห็น

อยู่โดยทั่วไปจะอยู่ในประเภทรถห้าเพลาชนิดเพลาหน้ายางเดี่ยวและสี่เพลาหลังยางคู่ โดย

ทัว่ไปแล้วรถลกัษณะดงักล่าวจะมีน�า้หนักตวัรถ 15 ตนั และน�า้หนกัคอนเทนเนอร์ขนาด 40 
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ฟุตตามมาตรฐาน 30.48 ตัน รวมเป็นน�้าหนักบรรทุก 45.48 ตัน (gross weight) และน�้า

หนักลงเพลาประมาณ 10 ตัน ซึ่งเกินพิกัด (8.2 ตัน) ไปประมาณ 1.8 ตัน หรือร้อยละ 22 

และเกินพิกัดน�้าหนักของ ASEAN 

 ตามข้อก�าหนดใน Protocol 4 ของ ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit ได้ก�าหนดเรื่องน�้าหนักรถรวมน�้าหนักบรรทุก (gross 

weight) ในส่วนของรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงชนิด 5 เพลา ไว้ได้ไม่เกิน 36.0 ตัน ดังนั้น การ

จะพิจารณาอนุญาตให้มีการบรรทุกเต็มอัตราสูงสุดว่าควรเป็นเท่าใด จ�าต้องพิจารณาแก้ไข

ประกาศและระเบียบข้างต้นและผลกระทบที่ไทยมีต่ออาเซียนตาม protocol 4 ข้างต้น มิ

ฉะนั้น จะต้องแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้กวดขันการบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่มีน�้าหนักเกิน

พิกัด ตลอดจนหามาตรการควบคุมต่อไป 

 ความสูงของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 4.1 เมตร 

กฎหมายก�าหนดให้รถทีม่ขีนาดความสงูของตวัรถหรอืความสงูของสิง่ของทีบ่รรทกุ เมือ่วดั

จากพืน้ทางต้องไม่เกนิ 4 เมตร เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากผูว่้าการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะราย 

 Protocol 4 ของ ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods 

in Transit ได้ก�าหนดส่วนสูงของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกิน 4.2 เมตร 

จากพื้นราบ ดังนั้น หากเห็นควรแก้ไขเรื่องความสูงก็ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับ protocol 

ฉบับที่ 4 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพันธะของไทยต่ออาเซียน และให้สอดคล้องกับความสูง

ของตู้ขนาด high-cube อีกด้วย 

 ปัญหาศลุกากร เนือ่งจากการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบจะต้องมกีารเปล่ียนถ่าย

ยานพาหนะจากรปูแบบการขนส่งหนึง่ไปยังอีกรปูแบบหนึง่ แต่มปัีญหาตดิขดัทางกฎระเบยีบ 

และกฎหมายศุลกากร ดังนั้นจึงควรแก้ไขกฎ ระเบียบ และกฎหมายในการเปลี่ยนถ่าย 

ยานพาหนะท�าได้ทุกรูปแบบ (ภายในเขตศุลกากร) และให้มีการใช้ใบขนสินค้าเพียงฉบับ

เดียวแทนที่จะเป็นสองฉบับเช่นในปัจจุบัน 

 ปัญหาภาษมีลูค่าเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่าย ปัจจุบนัผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลาย

รปูแบบทีมิ่ได้เป็นเจ้าของสายการเดนิเรอืจะไม่ได้รบัประโยชน์จากอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ร้อย

ละศูนย์ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 80/1(3) โดยกรมสรรพากรได้ให้ความเห็นว่าเฉพาะผู้

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่มีเรือเดินทะเลใช้ในกิจการของตนเท่านั้น

จึงจะได้รับประโยชน์น้ี ซึ่งได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเกือบทุก

รายในประเทศไทยต้องใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 (ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 7) ใน

การเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของตน 
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 จากการศึกษาได้พบว่า ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ หากการให้บริการของผู้

ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เข้าจ่ายการให้บริการต่างประเทศ จะเสียภาษี

มลูค่าเพิม่ในอตัราร้อยละศนูย์ ดงันัน้ จงึควรพจิารณาให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลาย

รูปแบบที่ให้บริการระหว่างประเทศได้รับประโยชน์อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์

ด้วยเช่นกัน 

 ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ลงวันที่ 13 กันยายน 2544 และค�า

สั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ได้ก�าหนดให้มีการหักภาษี 

ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากค่าบริการที่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

หรอืนติบิคุคล จะต้องช�าระแก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบทีป่ระกอบกจิการใน

ประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการ

เพิ่มภาระหน้าที่แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป

แบบ และมีผลให้กระแสเงินหมุนเวียนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบลด

ลงด้วย อันเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบต่างชาติ รัฐจึงควรพิจารณาคงสถานสภาพเดิมที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการหักภาษี ณ ที่

จ่ายไว้เช่นเดิม 

 ปัญหาผู้ประกอบการท่า ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะมีการเปล่ียนถ่าย

ยานพาหนะที่สถานีสินค้า หรือมาตรการเก็บสินค้าไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง ไม่ว่าจะ

เป็นทีท่่าเรอื ท่าอากาศยาน ท่าเรอืบก ฯลฯ แต่ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะ

ในเรื่องนี้ และเม่ือมีคดีความเกิดขึ้น ศาลจะน�ากฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้โดยวิธีวินิจฉัยถึง

สถานะและความรับผิดของผู้ประกอบการท่าซึ่งไม่เหมือนกัน เกิดความลักล่ันไม่แน่นอน 

และมีผลต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ดังนั้น จึงควรออกกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ 

โดยให้มีสาระส�าคัญอิง United Nations Convention of Operator of Transport Terminal 

in International Trade 1994

 ปัญหาการขนส่งระบบรางของประเทศไทย มีหลายประการที่เป็นข้อสังเกตที่ควร

จะต้องด�าเนินการแก้ไขพฒันาปรับปรงุ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพใน

ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ประการแรก เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา CIM 

(COTIF),1980 ดงันัน้ในส่วนของจ�านวนเงนิจ�ากดัความรบัผดิตามกฎหมายภายในของไทย

ทีม่ผีลบงัคบัใช้เป็นการเฉพาะกับการขนส่งในแต่ละรปูแบบนัน้ยงัคงขาดความเป็นสากลและ

ล้าสมัย กล่าวคือจ�านวนเงินจ�ากัดตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 

2464 ได้ก�าหนดไว้ยังคงอ้างอิงอยู่กับค่าเงินบาท ซึ่งคงมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตาม
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สภาวการณ์มีความเคลือ่นไหวตลอดเวลา และไม่มเีสถยีรภาพอาจเป็นปัญหาในการยอมรบั

ในทางระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิด

ดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรา 40 ของ

อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งรถไฟ CIM (COTIF),1980 ในหมวดของเรื่องการจ�ากัดความ

รับผิดในความเสียหาย7

 ประการที่สอง จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมายของประเทศอังกฤษ สวีเดน 

และเวียดนาม การศึกษากฎหมายต่างประเทศดังกล่าว สามารถสะท้อนความเห็นดังกล่าว

ออกมาได้ว่า ทั้งสามประเทศได้มีการแบ่งกฎหมายขนส่งออกเป็นสองระบบด้วยกัน คือ

กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน8 โดยได้มีการแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น

ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการขนส่งระบบราง โดยมีการลงทุนโครงสร้างด้านการขนส่ง 

มกีารให้เอกชนเข้าร่วมในกจิการขนส่งระบบราง ท�าให้เหน็ภาพรวมของโครงสร้างกฎหมาย

แต่ละประเทศว่ามีการบริหารจัดการกฎหมายด้านการขนส่งกฎหมายระบบรางและน�ามา

ปฏิรูปให้เหมาะสมกับกฎหมายขนส่งระบบรางของไทยต่อไป ซึ่งพบว่าประเทศไทยน้ันยัง

มีระบบการผูกขาดและยังไม่มีเสรีภาพในการให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการเท่าที่ควร แม้ว่า

ต่อมาภายหลังได้มีการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเข้ามาด�าเนินการได้ แต่ต้องได้รับค�า

ขออนุญาตสัมปทานจากรัฐมนตรีก่อน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 แล้วก็ตาม จึง

ควรออกกฎหมายให้รัฐลดบทบาทของตนเองเพียงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและให้ข้อมูล ขณะ

ที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการประกอบการเดินรถ และโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

เสรี เช่นเดียวกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มการแข่งขันและป้องกันการผูกขาดการให้บริการหาก

จะปฏิรูปกฎหมายการขนส่งระบบราง ก็ควรพิจารณาระบบรางในภาพรวมทั้งหมด คือการ

ขนส่งทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย การขนส่งคนโดยสารระบบรถไฟฟ้าของการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รถไฟและรถไฟฟ้าบทีเีอส และควรพจิารณาทัง้ในแง่

กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ส่วนกรณีพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในเร่ืองจัดการ

และให้บรกิารในระบบรางเพราะมีการให้เอกชนสามารถเข้ามาสัมปทานกจิการได้หากได้รับ

การอนุญาต9 นอกจากนีค้วรพจิารณาส่งเสรมิการเข้าถงึระบบรถไฟสาธารณะเพือ่เพิม่ความ

สะดวกในการเปลี่ยนระบบการเดินทาง สร้างแรงจูงใจต่อผู้ใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

7ประมวล จันทร์ชีวะ. (2546). เปิดปมการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ. สืบค้นจาก http://www.logisticsdigest.com/
article/logistics-insight/item/139. (สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2559).
8CIM (COTIF) Convention , Article 40 Compensation for loss
9สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2551). ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างสาขาการ
ขนส่งทางรถไฟของประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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 ประการที่สาม ดังน้ันเมื่อมีการออกกฎหมายตามเหตุผลประการที่สองแล้ว จึง

ควรก�าหนดหน่วยงานกลางในการก�ากับดูแลกิจการขนส่งระบบรางให้เป็นไปตามกฎหมาย

สถานภาพปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สร้างรถไฟ สร้าง

สถานรีถไฟและเป็นผู้ประกอบการเดนิรถไฟ ซ่ึงไม่เหมอืนกบัการขนส่งประเภทอืน่ทีม่หีน่วย

งานดูแลแยกต่างหากจากผู้ให้บริการ ดังนั้น การมีหน่วยงานกลางเข้ามาก�ากับดูแลกิจการ

ก็อาจส่งผลในทิศทางเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้ ควรพิจารณาระบบความรับผิดทางแพ่งของการขนส่งโดยระบบรางใน

กฎหมายต่างประเทศว่าได้มีกฎหมายที่ก�าหนดกฎเกณฑ์ความรับผิดของผู้ขนส่งทางรถไฟ 

รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นกรณีที่น่าศึกษา

อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบขนส่งระบบรางของไทยในการศึกษาผลกระทบข้อดี ข้อเสียใน

ด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางต่อการพัฒนากฎหมายระบบรางของไทยต่อไป

 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  

นโยบายภาครัฐไทยสมควรจัดท�าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง ซึ่งขณะนี้

กระทรวงคมนาคมโดยส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและเจรจาได้จดัท�าร่างพระราช-

บัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ....สถานะปัจจุบันของกฎหมายซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของคณะท�างานปรับปรุงร่างดังกล่าว เป็นกฎหมายกลางที่ตราขึ้นเพื่อสามารถบังคับใช้กับ

ทุกกิจกรรมของการขนส่งและเพื่อให้โครงสร้างสาขาการขนส่งของประเทศมีความชัดเจน

และสอดคล้องกับสากลมากขึ้น สถานะของกฎหมายฉบับนี้ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่คณะ

รัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วนโดย

ให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

กระทรวงการคลัง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ก่อนน�าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 วจิยัฉบับน้ีส�าเรจ็ได้ ด้วยความกรณุาของคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรและ

ทีป่รกึษาโครงการที่ได้ให้ค�าช้ีแนะและให้ความช่วยเหลอืทกุสิง่ทุกอย่างจนงานนีล้ลุ่วงไปด้วย

ดี ตลอดจนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้โอกาสให้ผู้

วิจยัได้มีโอกาสเผยแพร่บทความวชิาการดงักล่าวนี ้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู

มา ณ ที่นี้
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เส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา
ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม กรณีศึกษา: อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์
The Spatial mobility of Cambodian labors crossing Chong Chom 
border : in case study Mueang district, Surin Province

บทคัดย่อ
 การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีส่งผลให้จ�านวนแรงงานข้ามชาติกัมพูชาเพิ่ม

ขึ้นเป็นจ�านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งงานของคนไทยในพื้นที่ รวมถึงแรงงานอาจ

ไม่ได้รับสวัสดิการที่ทั่วถึง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้าย

ของแรงงาน รวมถึงกระบวนและการเข้ามาของแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้าม

ชาติสัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ปี 2559 

 จากส�านักงานจัดหางาน จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจและสัมภาษณ์

แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า แรงงาน

ข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ส่วน

ใหญ่เดนิทางมาจากจงัหวดัอดุรมชียั จงัหวัดบนัทายมีชยั และจังหวดัเสียมราฐ คดิเป็นร้อย

ละ 45 12 และ 10 ตามล�าดับ ส�าหรับแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาท�างานใน

อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ส่วนใหญ่กระจายตัวไปอาศัยอยู่บริเวณต�าบลในเมือง ต�าบลนอกเมือง 

และต�าบลเฉนียง คิดเป็นร้อยละ 24, 19 และ 18 ตามล�าดับ โดยนิยมประกอบอาชีพค้า

ปลีกค้าส่งแผงลอย กิจการต่อเนื่องการเกษตร และลูกจ้างในครัวเรือน โดยกระบวนเข้ามา

ท�างานในพ้ืนทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์ของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูา พบว่า เดนิ

ทางย้ายมาพร้อมกับครอบครัวมากที่สุด รองลงมา คือ เดินทางผ่านนายหน้า ย้ายมาด้วย

ความต้องการของตนเอง และการชักชวนจากเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่แรงงาน

ข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาทีเ่คลือ่นย้ายเข้ามาประกอบอาชพีในจงัหวดัสรุนิทร์มชีวีติความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น เม่ือเทียบกับการประกอบอาชีพในถิ่นที่อยู่เดิม ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้กลับไป

อพยพครอบครวัของตนให้เคลือ่นย้ายเข้ามาท�างานเช่นเดยีวกนั โดยผลการศกึษาสามารถ

น�าไปใช้เป็นข้อมลูสนับสนุนแนวทางในการบรหิารจัดการแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที ่สามารถ
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น�าไปสู่แนวทางเลอืกในการพัฒนาให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการจดัการปัญหาแรงงาน

ข้ามชาติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา, การเคลื่อนย้ายแรงงาน, จุดผ่านแดนถาวร

ช่องจอม

Abstract
 The Free Flow of labors in nowadays has caused an increase of Cambodian 

labors in Thailand. They have come to take jobs from Thai citizen and a lot of labors 

could not reach welfare benefits from Thai government. This research will study 

Cambodian labors route of Spatial mobility of Cambodian labors crossing Chong 

Chom border and of Cambodian labors adaptation in case study Mueang district, 

Surin Province. The data of this research are gathered from two sources, the primary 

data is collected from interview Cambodian migrants who live in Mueang district, 

Surin Province. The secondary data is from the Cambodian migrant workers in 

Mueang district, Surin Province statistic which is gathered from Surin Provincial 

Employment Office. The study results showed that, Cambodian labors who have 

moved through Chong Chom border crossing were from Oddar Meanchey Province, 

Banteay Meanchey Province and Siem Reap Province accounted for 45 percent, 12 

percent and 10 percent respectively. After studied sampling interviews Cambodian 

migrant workers who lived in Mueang district, Surin Province. The study discovered 

that, 24 percent lived in Nai Muaeng sub- district, 19 percent lived in Nok Muang 

sub- district and 18 percent lived in Chaniang sub- district. The migrant workers 

came to work as a vendor, continuous agricultural business and house hold worker. 

The study of migrant process also explored that, most of the workers were migrant 

with their family, some were migrant with agent and friends. The major motivation 

of Cambodian workers migrant to Surin Provice is for better living standard. After 

worker’s living standard has improved, they started to migrant their family to Surin 

Province. The benefit from the study is to improve worker migrant management for 

more appropriate and more efficient in migrant worker related official department.

Keywords: Cambodian Labors, Labors mobility procedure, Chong Chom border
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บทน�า
 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน

ในตลาดโลก สร้างอ�านาจการต่อรองระหว่างประเทศ เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็น

อยู่ของประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียน (กรมอาเซียน : 2556) เพิ่มความสามารถในการ

รับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย 

หรืออาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้

เป็นการเปิดเสรีในด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การลงทุน จ�านวนเงินทุน รวม

ถึงการเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาตริะหว่างประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน เน่ืองจาก

การเคลือ่นย้ายของแรงงานเป็นไปอย่างเสร ีส่งผลให้แรงงานจากประเทศสมาชกิประชาคม

อาเซียนที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน เคลื่อนย้ายหรืออพยพ

ไปยังประเทศใกล้เคียงที่มีเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และความเป็นอยู่ของประชากรใน

ประเทศที่ดีกว่า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ: 2552)

 เศรษฐกิจเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ผลของการพัฒนาท�าให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และความ

ต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม หรือประชากรใน

ชนชัน้แรงงานของประเทศทีย่งัไม่พฒันา อพยพเข้ามาท�างานในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เพือ่

ยกระดบัความเป็นอยู่ให้ดขีึน้ (สนัทัด เสริมศร ี: 2541) ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลให้เกดิการ

เคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศหนึง่สูอี่กประเทศหนึง่ ส่งผลถงึแรงงานข้ามชาตมีิปฏสิมัพนัธ์

กับอีกสังคมและวัฒนธรรมหน่ึงผ่านการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในแทบ

ทุกภูมิภาคของโลก (สิริรัฐ สุกันยา: 2557) ผลจากการเติบโตทางโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม

ท�าให้ประเทศไทยมีการย้ายถิน่ฐาน ส่งผลให้เกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ท�าให้มคีวาม

ต้องการแรงงานข้ามชาติเข้ามาช่วยในเรื่องการท�างานด้านบริการต่างๆ จึงมีแรงงานข้าม

ชาติอพยพเข้ามาท�างานในประเทศไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: 2555) ประกอบ

กับรฐับาลไทยได้เริม่มนีโยบายอนญุาตให้มกีารจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือ่นบ้านที่

มสีถานะเป็นผูห้ลบหนเีข้าเมอืงผดิกฎหมาย อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมืองปี 

พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการท�างานคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2521 อนุญาตให้จ้างผู้หลบ

หนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายอยู่ระหว่างรอการส่งกลบั แต่อนญุาตให้อาศยัอยู่ในประเทศไทย

แค่ชั่วคราวเท่านั้น (อดิศร เกิดมงคล: 2550)
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 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาค

การเกษตร อตุสาหกรรม และการค้าการบรกิาร แต่มคีวามขาดแคลนทางด้านแรงงานทัง้เชงิ 

ปรมิาณและเชงิคณุภาพ และมีแนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้เร่ือยๆ โดยในเดอืนกนัยายน  

ปี พ.ศ. 2557 มแีรงงานต่างด้าวทีจ่ดทะเบยีนถกูกฎหมายประมาณ 1.4 ล้านคน ซึง่เมือ่เทยีบ 

กบัเดอืนเดียวกนัเมือ่ปี พ.ศ. 2550 ทีม่อียูป่ระมาณ 700,000 คน เป็นปัญหาให้เกดิการอพยพ

เคลือ่นย้ายแรงงาน พฒันาการของการอพยพแรงงานเร่ิมต้นจากการเคล่ือนย้ายแรงงานจาก 

หมู่บ้านในชนบทสู่เมือง น�าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากเมืองสู่เมืองและพัฒนาข้ึน

เป็นการเคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศสูป่ระเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมพีรมแดนติดต่อกนั 

(พัชราวลัย วงศ์บุญสิน : 2552) จากข้อมูลส�านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัด 

หางาน (2559) แสดงให้เห็นว่ามีแรงงาน 3 สญัชาตทิีข่อใบอนญุาตท�างาน สถิติเดอืนเมษายน  

พ.ศ. 2559 ได้แสดงจ�านวนแรงงานข้ามชาตทิีไ่ด้รบัอนญุาตท�างานทัว่ราชอาณาจกัร มจี�านวน 

ทั้งสิ้น 1,557,778 คน 

 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชื่อเสียงใน

เรื่องการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีชายแดนยังท�าหน้าท่ีเป็น “จุดเช่ือมต่อ” ของ

ความรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ เป็นช่องทางทีเ่ปิดระหว่างประเทศเพือ่นบ้านท่ีมีพรมแดนตดิต่อ

กันระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมได้อนุญาตให้

ประชาชนทั้งสองประเทศ บุคคลประเทศที่สาม นักท่องเที่ยวและยานพาหนะสัญจรผ่านจุด

ผ่านแดนนี ้และมีการผ่อนปรนการควบคมุต่างๆ ในพืน้ท่ีเพือ่ประโยชน์ของประชาชนทัง้สอง

ประเทศ รัฐบาลไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและส่ง

เสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น เมื่อมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนส่ง

ผลให้เศรษฐกิจมีการพัฒนา ท�าให้เกิดความต้องการทางด้านแรงงานเพิ่มขึ้น เกิดการจ้าง

แรงงานข้ามชาตเิพิม่ขึน้ ส่งผลให้เกดิการอพยพเคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศทีม่กีารจ้าง

งานและอัตราค่าจ้างท่ีน้อยไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงงาน

ข้ามชาติอย่างต่อเนือ่ง มปีระชากรแฝงทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากอยู่ในพ้ืนที ่ส่งผล

ให้เกิดปัญหา เช่น การจ้างงาน ภาษา ที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากแรงงาน

ข้ามชาติไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งและมักจะเคล่ือนย้ายไปตามแหล่งงาน (ส�านักงาน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: 2552) โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในด้านการส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุนและบริการ 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาด สินค้า

และบรกิารทีมี่ศกัยภาพทัง้ในและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเกีย่วกับการค้าของตลาด

ระหว่างพรมแดน และการวางแผนพัฒนาพื้นที่เขตชายแดน ส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์เป็น
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จังหวัดท่ีมีการพัฒนาพื้นที่แนวชายแดนและเป็นจุดเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติที่ส�าคัญ

ของประเทศ (ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์: 2559) โดยเฉพาะอ�าเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคมขนส่ง รวมถึง

การเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด ซึ่ง

เศรษฐกิจของอ�าเภอเมืองมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งข้ึน ส่งผลให้อ�าเภอเมืองสุรินทร์

เป็นพ้ืนที่ส�าคัญที่มีแรงงานกัมพูชาเข้ามาท�างานในพื้นที่จ�านวนมาก ท�าให้เกิดการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติ การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

ด้านต่างๆ ทีมี่อยู่อย่างมีประสทิธภิาพ และมีการน�าระบบการขึน้ทะเบียนแรงงานมาใช้ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาเส้นทางการเคล่ือนย้ายแรงงาน

ข้ามชาติกัมพูชาที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดผ่านแดนช่องจอม เพื่อมาประกอบอาชีพในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงศึกษากระบวนการเข้ามาของแรงงานและการปรับตัวของแรงงาน

ข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาแรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่ สามารถน�าไปสู่แนวทางเลือกในการพัฒนาให้กับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจภาคสนามเพื่อศึกษา

สภาพพ้ืนทีจ่รงิ โดยการส�ารวจและสมัภาษณ์เชงิลกึ เพือ่ส�ารวจพืน้ทีแ่ละเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบั

การกระจายตวัและเส้นทางการเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาติกมัพชูารวมไปถงึเกบ็ข้อมูล

กระบวนการเข้ามาของแรงงานและการปรบัตวัของแรงงานโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ง

มือในการเก็บข้อมูล

 2) ข้อมลูทุติยภมู ิเป็นการศกึษาโดยการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบั 

แรงงานข้ามชาตไิด้แก่ ค้นคว้าบทความ หนงัสอื เอกสารงานวจิยั และทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี

เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ รวมไปถึงข้อมูลประชากรแรงงานข้ามชาติกัมพูชา จากการ

เก็บข้อมูลสถิติที่ได้จากหน่วยงานราชการ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจาก

ส�านักงานจดัหางานจงัหวดัสรุนิทร์ (2559) ซึง่มข้ีอมลูการทะเบยีนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ

กัมพูชา ที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุรินทร์ (One stop Service) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในพื้นที่อ�าเภอเมือง 

จงัหวัดสรุนิทร์ เป็นการเกบ็ข้อมลูสถติทิี่ได้จากหน่วยงานราชการ เดอืนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 

2559 จ�าวน 354 คน 

 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้มาจากการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรค�านวณ เพื่อทราบจ�านวนตัวอย่างและก�าหนดค่าความคลาด

เคลื่อนโดยใช้สูตร การค�านวณของ Krejcie & Morgan ดังนี้

  จ�านวนประชากรมีจ�านวนเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30 %

  จ�านวนประชากรมีจ�านวนเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10-15 %

  จ�านวนประชากรมีจ�านวนเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-10 %

 จาก จ�านวนประชากร คือ 354 คน ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม

แบบตามช่วงชั้น (Stratified Random sampling) ต้ังแต่ระดับประเภทกิจการ ไปสู่ระดับ

บุคคล โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง 15% จากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด 

 ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาแต่ละประเภทกิจการใน

พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประเภทกิจการ จ�านวนแรงงาน (คน)
กลุ่มตัวอย่าง

(คน)

ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย 84 12

เหมืองหิน 3 1

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน

บุคคล
65 9

กิจการต่อเนื่อง

การเกษตร 
68 10

จ�าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม
52 7
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ประเภทกิจการ จ�านวนแรงงาน (คน)
กลุ่มตัวอย่าง

(คน)
จ�าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม
52 7

กิจการก่อสร้าง 45 6

ผลิตหรือจ�าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง
19 2

เกษตรและปศุสัตว์ 6 1

การให้บริการต่างๆ 19 1

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โลหะ
2 1

ผลิตหรือจ�าหน่าย

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
1 1

รวม 354 51

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการจดัท�างานวจิยัเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการท�าวจัิยคร้ังน้ีคอื 

 1. แบบสัมภาษณ์ 

 เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้อธิบายประกอบการวิเคราะห์การกระจายและพฤติกรรมของ

แรงงานข้ามชาตกิมัพชูาในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัสริุนทร์ โดยการสัมภาษณ์เชงิลึก ในการ

สมัภาษณ์สามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภทหลกั คอื 1) การสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Stand-

ardized or Structured Interview) เป็นการสมัภาษณ์ทีผู่ส้มัภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ทีส่ร้าง

ขึน้ไว้แล้วเป็นแบบในการถามกบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ กค็อืผูส้มัภาษณ์จะใช้ค�าถามแบบสมัภาษณ์

กับผู้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันหมดทุกคน และ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-

Structure Interview or Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ 

คอื ไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าถามทีเ่หมอืนกนัหมดกบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ทกุคน ซึง่ในงานวจิยัครัง้นี้ใน

ทางปฏิบัติจะใช้ควบคู่กันไปทั้ง 2 แบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด โดยแบ่งสัมภาษณ์

จัดท�าเป็น 3 ฉบับ ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการทราบจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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 1) แบบสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 - ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

 - ตอนที ่2 ข้อมูลการย้ายถิน่ฐาน ได้แก่ อาชพีทีท่�าก่อนเดนิทางมาจงัหวัดสรุนิทร์ 

พื้นที่ต้นทางก่อนเข้ามาท�างานในจังหวัดสุรินทร์ ข้ามพรมแดนด้วยวิธีใด รูปแบบการย้าย

ถิน่ฐาน กลุม่ทีม่อีทิธพิลต่อการย้ายถิน่ฐาน ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมาจงัหวดัสรุนิทร์ และ

จ�านวนครั้งที่เข้ามาท�างานในจังหวัดสุรินทร์

 - ตอนที่ 3 ข้อมูลการท�างานและการปรับตัวแรงงาน ได้แก่ ประเภทของงานที่ท�า

ในจงัหวัดสรุนิทร์ เหตผุลทีเ่ข้ามาประกอบอาชพี ระยะเวลาทีท่�างานในสถานประกอบการนี้ 

ค่าตอบแทนที่ได้รับ จ�านวนเงินที่ส่งกลับบ้าน สวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง ลักษณะที่พัก

อาศัย รวมถึงการปรับตัวของแรงงานในด้านต่างๆ

 2) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

 3) แบบสัมภาษณ์นายจ้างสถานประกอบการ

 2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยสามารถช่วยในการจัด

เก็บข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบที่ดี สามารถน�าผลจากการ

วิเคราะห์เชิงพื้นที่นี้ไปช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อวางแผนพัฒนาจากอดีตต่อไปได้ 

ปัจจบุนัเริม่มีการน�าระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์มาใช้ในงานด้านต่างๆ รวมไปถงึมกีารจดัการ

ข้อมูลที่ได้จากการศกึษาทางด้านพฤตกิรรมการเคลือ่นย้ายถิน่ของมนษุย์ ซึง่สามารถเชือ่ม

โยงข้อมูลต่างๆ ไว้กับต�าแหน่งหรือส่วนประกอบของแผนที่ ท�าให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้

จากแผนที่ได้ และสามารถน�าข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้มาวเิคราะห์ร่วมกันได้อย่างสะดวกและเป็น

รูปธรรม ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 

System) และระบบปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ที่ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล น�ามาตรวจสอบ 

รวบรวมเพื่อสรุปข้อมูลและเรียบเรียง น�ามาแสดงผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานข้ามชาติกัมพูชา จากส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเลือกเฉพาะข้อมูลแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากการรวบรวม

ข้อมูลสถิติประชากรแรงงานข้ามชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายที่มีการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุรินทร์ (One stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที ่23 กมุภาพนัธ์ 2559 จากการบนัทกึข้อมลูทะเบยีนแรงงานต่างด้าวสัญชาตเิมยีนมา ลาว 
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กัมพูชา ซึ่งเป็นข้อมูลการจดทะเบียนแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ออก

บตัรประจ�าตวัแรงงาน ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทีเ่ป็นวนับตัรหมดอายขุองการจดทะเบยีน

แรงงาน ได้ท�าการจ�าแนกข้อมลูประชากรแรงงานข้ามชาตกิมัพชูา โดยแบ่งต�าแหน่งแรงงาน

ออกเป็น 2 ประเภท คือ กรรมกรและผูร้บัใช้ในบ้าน ซึง่ต�าแหน่งงานประเภทกรรมกรสามารถ

แบ่งประเภทงานได้ ดังนี้ ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย กิจการต่อเนื่องการเกษตร เหมืองแร่

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม กิจการก่อสร้าง ผลิตหรือจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง เกษตรและ

ปศสุตัว์ การให้บรกิารต่างๆ จ�าหน่ายผลติภณัฑ์โลหะ และผลติหรอืจ�าหน่ายเสือ้ผ้าส�าเร็จรปู 

เพ่ือดูการกระจายของแรงงานภายในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองของจังหวัดสุรินทร์ โดยแสดงในรูป

แบบของแผนที่การกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติกัมพูชา

 2. ลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เพือ่ทราบ

พื้นที่ต้นทางราชอาณาจักรกัมพูชา กระบวนการเข้ามาของแรงงาน รวมไปถึงพฤติกรรม 

กระบวนการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา อธิบายร่วมกับข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์นายจ้างสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

 3. สรปุและน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบของข้อมูลเชงิพรรณนาวเิคราะห์ และประยกุต์

ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมศิาสตรเ์พือ่จัดท�าแผนทีเ่ส้นทางการเคลือ่นย้ายของแรงงาน

ข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา และการกระจายตัวของแรงงานเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกอบการอธิบายข้อมูลในเชิงพื้นที่
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ขั้นตอนการศึกษา

การศึกษาการกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่ผ่านจุดผ่าน

แดนถาวรช่องจอม กรณีศึกษาอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลงส�ารวจภาคสนาม

รวบรวมผลการวิเคราะห์

การสัมภาษณ์แรงงานข้าม

ชาติกลุ่มตัวอย่าง

สรุป น�าเสนอแผนที่ ตาราง รูปภาพ

และค�าอธิบาย

แผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานข้าม

ชาติกัมพูชาของอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
แผนที่แสดงการกระจายประชากรแรงงานข้ามชาติ

กัมพูชาของอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แผนที่กระบวนการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ

กัมพูชาของอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

การปรับตัว การรับวัฒนธรรม ประเพณีมาใช้ใน

การด�ารงชีวิต

Arc GIS

Arc GIS

รวบรวมข้อมูลจากส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในพื้นที่

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
▼

▼

ผลการศึกษา
เส้นทางการเคล่ือนย้ายของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาทีผ่่านจดุผ่านแดนถาวรช่องจอม 

จังหวัดสุรินทร์

 การศึกษาการกระจายตวัและเส้นทางการเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาตสิญัชาติ

กัมพูชาทีผ่่านจดุผ่านแดนถาวรช่องจอม กรณศีกึษาอ�าเภอเมอืง จงัหวัดสรุนิทร์ โดยท�าการ
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รวบรวมข้อมูลสถติแิรงงานข้ามชาติกมัพชูา จากส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุนิทร์ ซึง่เลอืก

เฉพาะข้อมูลแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากการรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรแรงงาน

ข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัด

สุรินทร์ (One stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจาก

การบันทึกข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นข้อมูล

การจดทะเบียนแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ออกบัตรประจ�าตัวแรงงาน 

ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่า จ�านวนแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เฉพาะในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ มีจ�านวนถึง 354 คน การกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา พบว่า

แรงงานกระจายตัวตามพื้นที่ในต�าบลต่างๆ ของอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ตามแหล่งงาน

ทีม่คีวามต้องการทางด้านแรงงานทีปั่จจยัส�าคญัของการผลิต แรงงานไทยเลือกงานและไม่

ต้องการท�างานหนักประเภท 3D นั่นคือ งานสกปรก (Dirty job) งานยาก (Difficult job) 

และงานอันตราย (Dangerous job) พร้อมทั้งแรงงานไทยบางส่วนมีการศึกษาในระดับสูง

ท�าให้เกดิการเลอืกงานส่งผลต่อการจ้างแรงงานข้ามชาตทิดแทนแรงงานไทย พบว่าพืน้ที่ใน

อ�าเภอเมืองเมืองสรุนิทร์การกระจายตวัของแรงงานครอบคลุมถงึ 20 ต�าบล ดงัรูปที ่2 แบ่ง

เป็นต�าบลในเมือง 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และประกอบอาชีพค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย 

เน่ืองจากในเมืองเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า ส่งผลให้มีประเภทกิจการ

ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยจ�านวนมาก รองลงมาต�าบลนอกเมือง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีบรเิวณต�าบลนอกเมอืงเป็นพืน้ทีก่�าลงัพฒันาและมทีศิทางทีเ่มอืงจะขยายตัว

ออกจากเมอืง ส่งผลให้เกดิสิง่ปลูกสร้าง เช่น โครงการบ้านจดัสรร ต�าบลเฉนยีง 55 คน คดิ

เป็นร้อยละ 15 ต�าบลแกใหญ่ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ต�าบลคอโค 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3 ต�าบลสลักได 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ต�าบลเทนมีย์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ต�าบล

นาบัวและต�าบลตาอ็อง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ต�าบลนาดีและต�าบลเมืองที 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1 ต�าบลตระแสง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ต�าบลสวายและต�าบลบุฤาษี 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1 ต�าบลท่าสว่าง ต�าบลเพี้ยราม ต�าบลส�าโรง และต�าบลกาเกาะ 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1 ต�าบลแสลงพันธ์และต�าบลตั้งใจ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1
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ภาพแสดงการกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 ส�าหรับเส้นทางการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา เพื่อเข้ามา

ประกอบอาชีพในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าเดินทางมาจาก 9 จังหวัดของประเทศกัมพูชา

ภาพแสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ

สัญชาติกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา 

จ�านวน 51 คน พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ของประเทศกัมพูชา โดยมาจาก

จังหวัดอุดรมีชัยมากที่สุด จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดดังกล่าว

มีชายแดนติดกับประเทศไทย แรงงานสามารถเดินทางได้สะดวก รองลงมา คือ จังหวัด 

บันทายมีชัย จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จังหวัดเสียมราฐ จ�านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 จังหวัดพระตะบองและจังหวัดก�าปงธม จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 จังหวัด
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พนมเปญและจังหวัดโพธิสัตย์ จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 จังหวัดพระวิหาร จ�านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 3 และจังหวัดก�าปงจาม จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

 ส�าหรบัอาชพีของชาวกัมพชูาก่อนทีจ่ะเดนิทางมาท�างานยังประเทศไทยส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชพีเกษตรกร รองลงมาคือ ว่างงาน ประกอบอาชพีค้าขาย และรับจ้างทัว่ไปตาม

ล�าตบั จากข้อมูลเส้นทางการเคลือ่นย้ายดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าแรงงานส่วนใหญ่เคล่ือนย้ายมา

จากจงักวัดอดุรมีชยัเนือ่งจากเป็นจงัหวัดทีม่พีรมแดนตดิกบัจงัหวดัสุรินทร์ซึง่ง่ายต่อการเดนิ

ทาง สาเหตุทีท่�าให้แรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาเคลือ่นย้ายมาจังหวดัสรุนิทร์ เนือ่งจาก

แรงงานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจึงว่างจากการท�างานส่งผล

ให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาเดินทางมายังจังหวัดสุรินทร์เป็นจ�านวนมาก

 บคุคลทีม่อิีทธิพลต่อการย้ายถิน่ฐานของแรงงานข้ามชาติสัญชาตกิมัพชูาทีเ่ข้ามา

จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่คือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมานายหน้า คิดเป็นร้อยละ 

29 เคลื่อนย้ายมาเอง คิดเป็นร้อยละ 20 และเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากแรงงานที่

เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้

กลับไปเชิญชวนครอบครัวของตนให้เคลื่อนย้ายเข้ามาท�างานเช่นเดียวกัน พบว่าเงินท่ีใช้

ในการเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาเป็นเงินเก็บส่วนตัว

ของแรงงานเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาเงินจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 

27 และเงินจากผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล�าดับ

กระบวนการเข้ามาและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

 กระบวนการเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจาก

แรงงานท่ีท�าต�าแหน่งงานกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน สามารถจ�าแนกประเภทกิจการได้ 

11 ประเภท ได้แก่ ค้าส่งค้าปลีกแผงลอย เหมืองหิน กิจการต่อเนื่องการเกษตร จ�าหน่าย

อาหารและเครือ่งด่ืม กจิการก่อสร้าง ผลติหรอืจ�าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง การเกษตรและปศสุตัว์ 

การให้บริการต่างๆ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตหรือจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ดังรูป

ท่ี 4 โดยพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีกระบวนการเข้ามาท�างานในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์โดยครอบครัว จ�านวน 20 คน นายหน้า 15 คน ย้ายมาเอง 10 คน และเพื่อน 6 

คน เนื่องจากแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้กลับไปเชิญชวนครอบครัวของตนให้เคลื่อนย้ายเข้ามาท�างานเช่น

เดียวกัน
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ภาพแสดงประเภทกิจการที่แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาเข้า

มาประกอบอาชีพ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 กระบวนการเดินทางข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา แรงงาน

ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 73 โดยแรงงานดังกล่าว

จะอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากแรงงานท่ีมีนายจ้างจะต้องไปรายงานตัวที่ตรวจคน

เข้าเมืองทุกเดือน กรณีแรงงานที่ไม่มีนายจ้างจะต้องไปรายงานตัวทุกๆ 7 วันเพ่ือที่จะได้

ทราบว่าแรงงานเหล่านีย้งัอาศยัอยู่ในพืน้ที ่และมแีรงงานบางส่วนที่ใช้พาสปอร์ตในการข้าม

พรมแดน คดิเป็นร้อยละ 27 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่าระยะเวลาทีแ่รงงานดงักล่าวส่วน

ใหญ่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์ คือ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย

ละ 25 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 และต�่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล�าดับ และจ�านวน

ครั้งที่แรงงานเข้ามาท�างานจังหวัดสุรินทร์มากที่สุดจ�านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27 รอง

ลงมาครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 22 จ�านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 จ�านวน 4 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 17 และจ�านวน 7 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 14 ตามล�าดับ การข้ามพรมแดนของแรงงาน

จะเดินทางโดยการใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวมากกว่าการเดินทางข้ามพรมแดนโดยใช้ 

พาสปอร์ตเพราะแรงงานส่วนใหญ่มีรายได้ต�่าไม่มีเงินสามารถท�าพาสปอร์ตได้ ซึ่งแรงงาน

ที่เดินทางโดยใช้หนังสือชั่วคราวที่มีนายจ้างต้องไปรายงานตัวที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สุรินทร์ทุก 1 เดือน ส่วนแรงงานที่เข้ามาแล้วยังไม่มีงานท�าต้องรายงานตัวทุก 7 วัน เสีย

เงนิครัง้ละ 200 บาท เช่นเดียวกบัแรงงานท่ีเดนิทางโดยพาสปอร์ตต้องไปรายงานตวัทีต่รวจ

คนเข้าเมืองจงัหวดัสุรนิทร์ทกุ 90 วนั เพือ่ให้ทราบว่าแรงงานเหล่านียั้งอาศยัอยู่ในพืน้ที ่ส่ง

ผลต่อการได้รับสวัสดิการด้านๆ ต่างได้อย่างทั่วถึง
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 แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61 

และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 39 คน มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 49 รองลงมาช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ช่วงอายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 

และช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล�าดับ เนื่องจากต�าแหน่งงานที่แรงงานข้าม

ชาติสญัชาตกิมัพูชาสามารถท�าได้คือกรรมกรและผูร้บัใช้ในบ้าน พบว่างานส่วนใหญ่จะเป็น

งานที่ใช้แรงเยอะ จึงเป็นเพศชายเข้ามาแสวงหางานจ�านวนมากกว่าแรงงานเพศหญิง 

 ส�าหรับด้านสถานภาพครอบครัวพบว่า แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในสถานะสมรส คิด

เป็นร้อยละ 43 เน่ืองจากแรงงานทีส่มรสแล้วมภีาระเพิม่ขึน้ท�าให้ต้องแสวงหาโอกาสในการ

สร้างรายได้ รองลงมาโสด คิดเป็นร้อยละ 29 แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 8 และหย่าร้าง คิด

เป็นร้อยละ 20 และมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยม คิดเป็น

ร้อยละ 55 รองลงมาไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 24 และระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21 

เน่ืองจากสถานภาพทางครอบครวัส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูามฐีานะยากจน

จึงท�าให้ไม่มีทุนที่จะใช้ในการเรียนหนังสือ ท�างานเพื่อสร้างรายได้กลับไปเลี้ยงดูครอบครัว

ตารางที่ 2 ข้อมูลการท�างานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล จ�านวน (คน) ร้อยละ (%)

ประเภทของงาน

 ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย

 กิจการต่อเนื่องการเกษตร

 เหมืองแร่

 ผลิตหรือจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

 จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 เกษตรและปศุสัตว์

 การให้บริการต่างๆ

 ผลิต/จ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ

 กิจการก่อสร้าง

 ผู้รับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล

12

10

1

2

7

1

1

1

1

6

9

24

20

2

4

13

2

2

2

2

11

18
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ข้อมูล จ�านวน (คน) ร้อยละ (%)

เหตุผลที่เข้ามาประกอบอาชีพ

 มาหางานท�า/มาท�างาน

 มาตามญาติพี่น้อง/ครอบครัว

 มีช่องทางท�ามาหากินที่ดีกว่า

 มีรายได้มากกว่าภูมิล�าเนาเดิม

 ภูมิล�าเนาเดิมไม่มีอาชีพให้ท�า

 จังหวัดสุรินทร์เจริญกว่า

9

18

5

8

7

4

17

35

10

16

14

8

ระยะเวลาที่เข้ามาท�างาน 

 ต�่ากว่า 1 ปี

 1-2 ปี 

 2-3 ปี

 3 ขึ้นไป

16

8

9

18

31

16

18

35

ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

 ต�่ากว่า 5,000

 5,000-10,000 

 10,001-15,000

 15,001-20,000

 20,001 ขึ้นไป

-

40

10

1

-

-

78

20

2

-

จ�านวนเงินที่ส่งกลับบ้าน

 ยังไม่ได้ส่งกลับ

 ต�่ากว่า 5,000

 5,001-10,000

 10,001 ขึ้นไป

4

12

34

1

8

24

66

2
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ข้อมูล จ�านวน (คน) ร้อยละ (%)

สวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง

 ที่พักอาศัย

 อาหาร

 ที่พักและอาหาร

 ไม่ได้รับ

19

11

21

-

37

22

41

-

ลักษณะที่พักอาศัย

 ห้องแถว

 ตึก ,อาคาร

 บ้านเดี่ยว

 บ้านเช่า

27

12

4

7

52

24

8

14

 อื่นๆ 1 2

 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการท�างานของกลุม่แรงงานข้ามชาตสัิญชาตกิมัพชูา พบว่า

ประเภทกิจการที่แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย คิดเป็นร้อย

ละ 24 รองลงมากิจการต่อเนื่องการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้รับใช้ในบ้าน คิดเป็นร้อย

ละ 18 จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 13 กิจการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 11 

ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 4 และเหมืองแร่ การให้บริการต่างๆ เกษตร

และปศสุตัว์ จ�าหน่ายผลติภณัฑ์โลหะ และผลติหรอืจ�าหน่ายเสือ้ผ้าส�าเรจ็รูป คดิเป็นร้อยละ 

2 ตามล�าดบั ปัจจยัทีม่ผีลให้แรงงานข้ามชาตสิญัชาติกมัพชูาย้ายถิน่มาเพือ่ประกอบอาชพี

ในประเทศไทย มีหลายประการ อาทิ เขตพ้ืนท่ีต�าบลในเมืองของจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่

ศนูย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า อีกทัง้ปัจจุบันการเจรญิเตบิโตของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้มคีวามต้องการใช้สนิค้าเกีย่วกบัวสัดกุ่อสร้างตามมาด้วย พร้อม

ทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านมีความคิดด้านการดูแลบ้าน การซื้อสินค้าตกแต่งมากขึ้น เมื่อ

ธุรกิจประเภทนี้เกิดการแข่งขันสูงส่งผลให้เกิดความต้องการจ้างแรงงานมากขึ้น ประกอบ

กับแรงงานไทยเลอืกงานและไม่ประสงค์ท่ีจะท�างานประเภทนีเ้ป็นสาเหตขุองการขาดแคลน

แรงงานท�าให้ต้องจ้างแรงงานข้ามชาตทิดแทนแรงงานไทย หรอืในเขตพืน้ทีต่�าบลนอกเมอืง

เป็นพ้ืนทีก่�าลงัพัฒนามทีศิทางการเตบิโตของเมอืงซ่ึงจะขยายตวัออกไป ส่งผลให้เกดิสิง่ปลกู
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สร้างต่างๆ ตามมา ซึ่งอาชีพก่อสร้างเป็นอาชีพที่แรงงานไทยไม่ประสงค์จะท�าเนื่องด้วย

เป็นงานที่หนักและอันตราย อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าแรงงานกลุ่มประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซยีนด้วยกนั แรงงานไทยได้รบัค่าแรงขัน้ต�า่ 300 บาท/วนั ซึง่แรงงานกมัพชูา

ได้รบัค่าแรงขัน้ต�า่เพยีง 75 บาท/วนั เป็นปัจจยัผลักดนัให้แรงงานเข้ามาท�างานยังประเทศที่

ได้รบัค่าตอบแทนมากกว่าและเมือ่ไม่มแีรงงานทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัทางด้านการผลติและเพือ่

ไม่ให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจจึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าแรงงานข้ามชาติมาทดแทนแรงงานไทย

 เหตุผลที่เป็นปัจจัยผลักดันต่อแรงงานให้เคล่ือนย้ายมาจังหวัดสุรินทร์ พบว่า

เป็นการมาตามญาติพี่น้อง/ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35 เนื่องจากแรงงานที่เคล่ือนย้าย

มาแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลให้แรงงานกลับไปเชิญชวนครอบครัวของตนเองให้

เคลื่อนย้ายเข้ามาท�างานในจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกัน รองลงมามาหางานท�า/มาท�างาน 

คิดเป็นร้อยละ 17 มีรายได้มากกว่าประเทศต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 16 อยู่ภูมิล�าเนาเดิม

ไม่มีอาชีพให้ท�า คิดเป็นร้อยละ 14 มีช่องทางท�ามาหากินที่ดีกว่าประเทศต้นทาง คิดเป็น

ร้อยละ 10 และมาจังหวัดสุรินทร์เพราะเจริญกว่าประเทศต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 8

 ระยะเวลาท่ีแรงงานท�างานในสถานประกอบการแต่ละปะเภท พบว่า ระยะเวลา

ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 3 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาระยะเวลาต�่ากว่า 1 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 31 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 และ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 จ�านวนค่าตอบแทน

ที่แรงงานได้รับจะอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 78 เป็นค่าแรงงานขั้นต�่าเสมอ

ภาคกับแรงงานไทยจะได้รับวันละ 300 บาท รองลงมาได้รับ 10,001-15,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 20 และ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล�าดับ ซึ่งจ�านวนค่าตอบแทนที่

ได้มากกว่าค่าแรงขัน้ต�า่เกดิจากความขยนัของแรงงานในการท�างานก่อนเวลาหรือเป็นการ

จ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายให้แรงงาน จ�านวนเงนิท่ีส่งกลับประเทศต้นทางในแต่ละเดอืนของ

แรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูา พบว่า จ�านวนเงนิทีส่่งกลับบ้านในแต่ละเดอืนของแรงงาน

จะอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 24 ยังไม่ได้ส่งกลับ คิดเป็นร้อยละ 8 และจ�านวน 10,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

2 จะเห็นได้ว่าแรงงานมีการส่งเงินกลับไปยังประเทศต้นทางมากกว่า 50% ของเงินที่ได้

รับ เน่ืองจากส่วนใหญ่แรงงานจะได้รับสวัสดิการจากนายจ้างทั้งด้านที่พักและอาหาร คิด

เป็นร้อยละ 41 รองลงมาได้รับสวัสดิการด้านที่พัก คิดเป็นร้อยละ 37 และสวัสดิการด้าน

อาหาร คิดเป็นร้อยละ 22 เพราะจากการได้รับสวัสดิการจากนายจ้างส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่

ลดลงท�าให้มีเงินเหลือเก็บ สามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวมากกว่า 50% ของรายได้

นั่นเอง ลักษณะที่พักอาศัยของแรงงานส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นห้องแถว คิดเป็นร้อยละ 52 

ตึกอาคาร คิดเป็นร้อยละ 24 บ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 13.72 บ้านเดี่ยว 7.84 และอื่นๆ คิด

เป็นร้อยละ 1.96
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 การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา จากการส�ารวจเก็บข้อมูลที่ได้

รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา สามารถสรุปรายละเอียดการ

ปรับตัวได้ดังนี้

 1. ด้านอาหาร

 - ด้านอาหารระหว่างจังหวัดสุรินทร์และราชอาณาจักรกัมพูชา พบว่า อาหารมี

ความคล้ายคลึงกัน แต่อาหารของประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าที่ราชอาณาจักรกัมพูชา

 2. ด้านเครื่องแต่งกาย

 - เนื่องจากชาวจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายเขมร ซึ่งเชื้อสายเขมรที่เรียก

ว่า ชาวเขมรบน หรือเขมรสูง เรื่องเครื่องแต่งกายของชาวจังหวัดสุรินทร์กับราชอาณาจักร

กัมพูชาจึงคล้ายกัน แต่อาจมีส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชายังมีการนุ่งผ้าถุงอยู่บ้าง

 3. ด้านวัฒนธรรม

 - วัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลส�าคัญของราชอาณาจักกัมพูชา จากการสอบ 

ถามพบว่า เทศกาลทีส่�าคญัเป็นอันดบัหน่ึงของประเทศ คอื เทศกาลวนัสงกรานต์ รองลงมา

เทศกาลวันสารท ซึ่ง 2 เทศกาลส�าคัญนี้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้คน

ในจังหวัดสุรินทร์ได้ เนื่องจากประชากรของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายของเขมรจึง

ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมา

 4. ด้านภาษา

 - การปรบัตวัทางด้านภาษาเป็นอีกเหตุผลหนึง่ท่ีแรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูา

ก�าลงัเผชญิอยู่เน่ืองจากแรงงานไม่สามารถสือ่สารภาษาไทยกบัผูค้นอืน่ๆ ได้ดเีท่าทีค่วร จงึ

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างมาก 

 5. ด้านที่พักอาศัย

 - ลักษณะที่พักอาศัยมีลักษณะเหมือนกัน แต่ผู้คนที่มีฐานะของราชอาณาจักร

กัมพูชาลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูน ส่วนผู้คนที่มีฐานะยากจนที่พักอาศัยจะมีลักษณะ

เป็นไม้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 การรวมกลุม่ประชาคมอาเซียนท�าให้เกดิการเคล่ือนย้ายแรงงานในกลุ่มประชาคม

อาเซียนด้วยกันได้อย่างเสรี ส่งผลให้จ�านวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก รวม

ถึงแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัด

สรุนิทร์ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจงัหวดัอุดรมชียั จงัหวัดบนัทายมีชัย และจงัหวัดเสยีมราฐ 

เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อหรือใกล้กับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งง่ายต่อการเดินทาง 
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เหตผุลแรงงานทีเ่ดนิทางมา เนือ่งจากแรงงานประกอบอาชพีเกษตรกรรมเมือ่สิน้สดุฤดเูกบ็

เกี่ยวแล้วจึงว่างจากการท�างาน หรือบางส่วนว่างงานจึงมุ่งหวังท่ีจะเข้ามาประกอบอาชีพ

ต�าแหน่งงานกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน ประกอบกับแรงงานท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นท่ี

จังหวัดสุรินทร์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้กลับไปชักชวนครอบครัว

ของตนให้เคล่ือนย้ายเข้ามาท�างานเช่นเดียวกัน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

เดินทางหลั่งไหลมายังจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองเป็นจ�านวนมาก

 ส�าหรับการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทั้งด้านอาหาร เคร่ือง

แต่งกาย วัฒนธรรม ภาษา ลักษณะที่พักอาศัย พบว่าจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสาย

เขมร ซึง่มีเชือ้สายเขมรทีเ่รยีกว่าชาวเขมรบนหรือเขมรสงู ส่งผลให้แรงงานทีเ่คลือ่นย้ายมา

ท�างานในพ้ืนท่ีจงัหวดัสรุนิทร์อาจไม่ต้องมกีารปรบัตวัมากนกัในเรือ่งอาหาร เครือ่งแต่งกาย 

วัฒนธรรม เน่ืองจากได้รบัอทิธพิลมากจากเขมรเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว ส่วนในเรือ่งของการใช้

ภาษาอาจต้องมกีารปรบัตวัค่อนข้างมากเพราะแรงงานอาจไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ดี

เท่าที่ควร แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับแรงงานคนไทยสามารถ

ช่วยให้เรือ่งภาษาของแรงงานดขีึน้ตามล�าดับนัน่เอง ข้อมลูสนบัสนนุแนวทางในการบรหิาร

จดัการแรงงานข้ามชาติในพืน้ที ่สามารถน�าไปสูแ่นวทางเลือกในการพฒันาให้กบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
 ผูว้จิยัขอขอบพระขอบคณุ ภาควชิาภมูศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคามอย่างสงู ที่ให้การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกในการท�าวจิยั

ในครั้งนี้เป็นอย่างดี



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 3

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
0-

ธ.
ค.

 6
0)

144

เอกสารอ้างอิง

กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ. (2556). ไทยกับอาเซียน. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://

www.mfa.go.th/asean/.  [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2559].

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2552). ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 

Community: AEC). กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย์.

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. (2552). การย้ายถิ่น: ทฤษฏีและความเป็นอยู่ในเอเชีย. กรุงเทพฯ: 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2555). กรอบการจดทะเบียนตามกฎหมายของแรงงาน

ต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

สนัทดั เสรมิศรี. (2541). ประชากรศาสตร์ทางสงัคม. นครปฐม: ภาควชิาสงัคมศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว. (2559). การน�าเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU). [ออนไลน์]. ได้

จาก: http://prachatai.com/journal/2007/10/14573. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 20 

ตุลาคม 2559].

ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต.ิ (2552). ปัญหาและผลกระทบของแรงงาน

ข้ามชาติย้ายถิ่น.[ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/. 

[สืบค้นเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2560].

ส�านักงานจดัหางานจังหวดัสรุนิทร์. (2559). ปัญหาและผลกระทบของแรงงานข้ามชาตย้ิาย

ถิ่น. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/. [สืบค้นเม่ือ 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560].

 . (2559). ข้อมลูส�านัก บรหิารแรงงานต่างด้าวมแีรงงาน 3 สัญชาติทีข่อใบอนญุาต

ท�างาน. สุรินทร์: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

สิริรัฐ สุกันธา. (2557). การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตภาคเหนอืตอน

บนของประเทศไทย. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. 

อดิศร เกิดมงคล. (2550). แรงงานข้ามชาติในสังคมไทย. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://

prachatai.com/journal/2007/10/14573. [สืบค้นเมือ่ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559].



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 60-ธ.ค. 60)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

145

การพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The ability development in Kap yani 11 Composing by Deductive learning 
activity which Matthayomsuksa 1 Students Academic Achievement 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

การแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนรินยั ทีม่ต่ีอผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ

เรียนรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการ

แต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่มีต่อการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1/2 โรงเรียนมติรภาพ อ�าเภอแกด�า 

จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26 จ�านวน 20 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจัิย ได้แก่ แผนการจัดการเรยีนรู้การแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรม

การเรียนรู้แบบนิรนัย จ�านวน 4 แผน 16 ชั่วโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก

จ�านวน 15 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20-0.94 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 

แบบประเมินความพึงพอใจ จ�านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานด้วย t-test ผลการวจิยัปรากฏ 

ดังนี้
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 1. แผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 80.68/82.16 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ้การแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนรินยั มค่ีาเท่ากบั 0.5685 แสดงว่านกัเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 56.85

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่ง 

กาพย์ยานี 11 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนรินยั มคีวามสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 

11 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแต่ง 

กาพย์ยานี 11 โดยใช้รูปแบบนิรนัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =2.71) จากคะแนน 3 ระดับ

ค�าส�าคัญ: ความสามารถการแต่งกาพย์ยานี 11, การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย, ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

Abstract
 The aims of the current study were to 1) investigate effectiveness standard 

of deductive learning method applied to develop 1st grade secondary school students’ 

KapYani 11 composition-the type of poem in Thai language, 2) study effectiveness 

index of deductive learning method applied to develop 1st grade secondary school 

students’ KapYani11 composition, 3) compare KapYani 11 composition competence 

of 1st grade secondary school students before and after learning with deductive 

learning method, and 4) survey students’ satisfaction in learning with the deductive 

learning method. 

 The participants were 20 1st grade secondary school students in 1/2 class, 

Mitaphap School, Kae Dum District, MahaSakaham Province, 2nd semester, 2016 

academic year, under control of The Secondary Educational Service Area Office 

26 selected by cluster random sampling method. The research instruments were 1) 

the deductive learning package designed to teach students KapYani 11 composition 

with 4 learning plans requiring 16 hours, 2) learning achievement test on KapYani 

composition including 15 four multiple choice test items found the discrimination at 
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0.20-0.94 and reliability at, 0.93, and 3) satisfaction assessment form including 15 

question items. The statistics used in data analysis were percentage, mean score, 

and standard deviation. Hypothesis was tested by t-test. The results of the study 

were found as follow. 

 1. Effectiveness standard of deductive learning method applied to develop 

1st grade secondary school students’ KapYani 11 composition were found at 

80.68/82.16 which reached the criteria.

 2. Effectiveness index of deductive learning method applied to develop 1st 

grade secondary school students’ KapYani 11 composition were found at 0.5685 

which could be inferred that the students showed learning progresses at 56.85 %. 

 3. 1st grade secondary school students learning with the deductive learning 

method showed more competence in KapYani 11 composition after learning with 

the method with statistical significance at .05 

 4. The survey of students’ satisfaction showed that the students satisfied 

with learning in deductive learning method at the level of highest (=2.71 out of 3). 

Keywords: KapYani 11 composition competence, deductive teaching method, 

learning achievement
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บทน�า
 การให้การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรูไ้ปเป็นผูส้นบัสนนุช่วยเหลอืให้นกัเรยีนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน�า

ความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ (วิจารณ์ พานิช. 2556: 13) การสอน 

ภาษาไทยนอกจากจะเน้นเรื่องการใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กนัของคนในชาตแิล้ว ยงัเป็นสือ่แสดงถงึภมิูปัญญาของบรรพบรุุษด้านวฒันธรรมประเพณี

และสนุทรยีภาพ เป็นสมบัตลิ�า้ค่าควรแก่การเรยีนรู ้อนรุกัษ์ และสบืสานให้คงอยู ่(กระทรวง 

ศกึษาธกิาร. 2551: 1-3) ภาษาเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องศกึษาและฝึกฝนจนเกดิทกัษะ ด้วยการพูด 

การเขียน รวมทั้งใช้ภาษาท�าความเข้าใจเรื่องราวด้านความคิดความรู้สึก ความต้องการกับ

ผูอ้ืน่ได้ด้วยการฟัง การพดู การอ่าน และการด ู(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545: 3-6) หลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง ประกอบด้วย 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง ดู พูด หลักการใช้ภาษา

และวรรณคดีวรรณกรรม โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ ม. 1.5 ได้ก�าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 15) แต่สภาพ

ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในปัจจุบันไม่เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด จาก

สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพเก่ียวกับการแต่งกาพย์ยานี 11 พบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่มีคะแนนการแต่งค�าประพันธ์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด การแต่งกาพย์ยานี 11 นั้น 

ถือเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากเน่ืองจากต้องอาศัยไหวพริบและความช�านาญในการใช้ภาษาให้

ตรงความหมาย การใช้ค�าให้ตรงรปูแบบฉนัทลกัษณ์ประกอบกบัครอูาจมสีือ่และวธิกีารสอน

ที่ไม่เหมาะสมจึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 การสอนแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วย

ให้นักเรียนเกิดทักษะดีขึ้น การสอนแบบนิรนัยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสม เพราะการ

สอนแบบนิรนัยจะเริ่มต้นด้วยการให้ความหมายของความคิดรวบยอดหรือหลักการก่อน

แล้วจึงแสดงตัวอย่าง มีขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Eggen 

(1979: 129) ได้แก่ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นด�าเนินการสอน (Implementing) และขั้น

ประเมนิผล (Evaluating) ซึง่จะมกีารประเมนิผลสองแบบคอื ประเมินผลเร่ืองทีเ่ป็นหลักการ  

(Generalization) และการประเมินเรื่องที่เป็นความคิดรวบยอด (Concept) การสอนแบบ

นรินยัจงึเป็นการเริม่ต้นว่าด้วยหลกัเกณฑ์ก่อนไปสูร่ายละเอียดหรือตวัอย่างจดุมุ่งหมายของ

วิธีการสอนแบบนิรนัยน้ีมุ่งทดสอบหลักการหรือพัฒนาหลักการ (กาญจนา เกียรติประวัติ. 

2524: 126) ยึดหลักให้นักเรียนรู้กฎหรือหลักความจริงโดยทั่วไปก่อนจึงค้นคว้าส่วนปลีก
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ย่อยเกีย่วกบัหลกัหรอืกฎนัน้อย่างละเอยีดภายหลงั การสอนจากกฎไปหาตวัอย่าง คอืน�ากฎ

มาอธิบายข้อปลีกย่อย โดยแยกแยะให้เข้าใจละเอียดยิ่งขึ้น (สุมานิน รุ่งเรืองธรรม. 2526: 

12) วิธีการสอนแบบนิรนัยนี้โฉมเฉลา โมกศรี (2548: 78-79) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการ

เรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีผล

การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.55 นักเรียนกลุ่มที่ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

คงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก

หลกัการดงักล่าวผูว้จิยัจงึได้พฒันาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรม

การเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ

ศึกษาผลการพัฒนาและได้แนวทางส�าหรบัครภูาษาไทยในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่หาประสทิธภิาพของแผนการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทยเรือ่ง การแต่งกาพย์ยานี 

11 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบนรินยั ตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพ่ือหาค่าดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรูภ้าษาไทยเรือ่ง การแต่งกาพย์ยาน ี11 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบนิรนัย

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบนิรนัยท่ีมีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามล�าดับ ดังนี้

1. การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน แนวด�าเนินการ 

การวัดผลประเมินผลและการติดตามผล ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ และ

ค�าอธิบายหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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 1.2 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนแบบนิรนัย

 1.3 วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร ความคิดรวบยอด และจุดประสงค์การเรียนรู้โดย

ศึกษาตัวชี้วัดรายปี สาระและมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง

 1.4 ศึกษานวัตกรรมการสอนแบบนิรนัยเพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้

 1.5 ศึกษาการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย

 1.6 ศกึษาเนือ้หาทีจ่ะใช้จดักจิกรรมการเรยีนรู้ในการวจิยั แล้ววเิคราะห์จากเน้ือหา

สาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 แล้วน�ามา

วิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยเพื่อจัดท�าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 4 แผน 16 ชั่วโมง

 1.7 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 ชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนรินยัท่ีสร้างเสรจ็แล้วเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในด้านผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

สาระแกนกลาง เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประกอบการ

สอนและการวัดผลประเมินผลในแต่ละแผน

 1.8 น�าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

 1.9 จัดท�าแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์คะแนน เกณฑ์การประเมนิการวจิยัของบญุชม ศรสีะอาด 

(2545: 103)

 1.10 น�าแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ

สอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้ด้านรปูแบบ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ จดุประสงค์ 

การวัดประเมินผล 

 1.11 น�าแบบประเมินมาตรวจแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ซึ่งต้องได้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-5.00 จึงจะถือว่ามีคุณภาพ ผลประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.67-

4.67 หมายความว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.23

 1.12 น�าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ฉนัทลักษณ์ก�าหนดไปทดลองใช้ (Tryout)  

กับนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 จ�านวน 20 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือ่หาข้อบกพร่อง

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เวลา สื่อ การวัดและการประเมินผล พบว่าใน

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการสอนบางกจิกรรมจ�าเป็นทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงเวลาให้มีความ
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เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่องที่พบ 

 1.13 น�าแผนการจดัการเรยีนรูม้าปรบัปรงุตามข้อบกพร่องทีพ่บ แล้วจดัพมิพ์เป็น

ฉบับจริงเตรียมน�าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 1.14 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นฉบับจริง เพื่อน�าไปทดลองใช้

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนมิตรภาพ อ�าเภอ

แกด�า จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 20 คน

2. การสร้างและหาคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2.1 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เพื่อให้ทราบเนื้อหา มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

 2.2 ศกึษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการแต่งกาพย์ยาน ี11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเทคนิคการเขียนข้อสอบ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 62)

 2.3 วิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาสาระ จดุประสงค์การเรยีนรู ้และจ�านวนข้อสอบ ใน

การสร้างแบบทดสอบ เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 2.4 ออกข้อสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ เลือกใช้จริง

จ�านวน 15 ข้อ 

 2.5 น�าแบบทดสอบที่สร้างแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาแก้ไข ซึ่งได้เสนอ

แนะให้ปรับจ�านวนข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน ผู้วิจัยท�าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 2.6 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบ

ประเมิน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุด

ประสงค์การเรียนรู้ (IOC)

 2.7 วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ

เรยีนรูโ้ดยใช้สตูร IOC (Index of Objective Congruence) เลอืกข้อสอบทีอ่ยู่ในเกณฑ์ความ 

เทีย่งตรงเชงิเนือ้หาที่ใช้ได้ ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ ได้ค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถงึ 1.00  

แสดงว่าข้อค�าถามอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 20 ข้อ และได้ค่าจริง 0.67-1.00 แล้วคัดข้อค�าถาม

อยู่ที่ในเกณฑ์ไว้ 20 ข้อ

 2.8 น�าแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ

แล้ว ทั้งหมด 20 ข้อ น�าไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

มิตรภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 ที่ผ่านการทดลองใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 แล้วน�าผล

การทดลองมาหาคุณภาพของแบบทดสอบ
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 2.9 น�าผลการสอบมาหาค่าอ�านาจจ�าแนก (สมบัติ ท้ายเรือค�า. 2553: 103) ผล

จากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยยึดเกณฑ์ค่าอ�านาจจ�าแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 

จะคดัเลอืกไว้ใช้ พบว่า แบบทดสอบ 20 ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากบั 0.20- 0.94 มข้ีอสอบ

ที่เข้าเกณฑ์และคัดไว้ 20 ข้อ และมีค่าความยาก (P) ปรากฏว่ามีค่าตั้งแต่ 0.60-0.77

 2.10 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งผ่านการตรวจสอบอ�านาจ

จ�าแนกและค่าความยากแล้ว จ�านวน 15 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93

 2.11 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้ว จ�านวน 15 ข้อ 20 ฉบับ เพื่อน�าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 2.12 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้หลังการทดลองใช้มาตรวจ

ให้คะแนน

3. การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ

 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อการจดักจิกรรมการแต่งกาพย์ยานี  

11 โดยใช้รูปแบบนิรนัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 3 ระดับ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

 3.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารเร่ืองการวัดและ

ประเมินผล

 3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 3 ระดับ จ�านวน 15 ข้อ โดยก�าหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและ

ความหมาย ดังนี้ 

  ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

  ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

  ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 3.3 น�าแบบประเมนิความพงึพอใจเสนอผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 

 3.4 น�าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อ

ประเมนิความสอดคล้องของข้อค�าถามกบัจดุประสงค์เป็นรายข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้

 ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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 ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 3.5 น�าแบบประเมนิความพงึพอใจทีผ่่านการประเมนิจากผู้เชีย่วชาญมาวิเคราะห์

หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC (In-

dex of Item Objective Congruence) และน�าไปเทียบกับเกณฑ์การยอมรับด้านความเที่ยง

ตรงของผู้ประเมิน โดยก�าหนดค่าเฉลี่ยไว้ 0.67 ถึง 1.00 จึงถือว่าผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ข้อค�าถาม และพบว่าข้อค�าถามอยู่ในเกณฑ์ทั้ง 15 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00

 3.6 น�าแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 3.7 น�าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. การจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

 4.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 15 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนไว้พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี 

11 จ�านวน 2 บท พร้อมตรวจให้คะแนนไว้

 4.2 ด�าเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ไปทลีะแผนจนครบทกุแผน 

พร้อมทัง้เกบ็คะแนนระหว่างเรยีนไว้ ได้แก่ คะแนนพฤติกรรมการเรยีน 15 คะแนน คะแนน

ผลงานนักเรียน 15 คะแนน และการทดสอบท้ายแผน 20 คะแนน

 4.3 ทดสอบหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบชดุเดมิพร้อมทัง้ให้นกัเรียนแต่งกาพย์ยานี 

11 จ�านวน 2 บท ตามหัวข้อที่ครูก�าหนดให้แล้วตรวจให้คะแนน

5. การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล

 การจัดกระท�าข้อมูล

 5.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ด้วยกัน

 5.2 จ�าแนกเป็นหมวดหมู่ตรวจให้คะแนนไว้

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 5.3 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง การ

พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ตามเกณฑ์ 80/80

 5.4 วิเคราะห์หาค่าดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยเรือ่ง การ

พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย

 5.5 วิเคราะห์เปรยีบเทยีบทกัษะการแต่งกาพย์ยาน ี11 ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบนิรนัย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การ

พัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 20 คน โดยท�าการทดสอบก่อน

เรียน แล้วให้นักเรียนเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้

วจิยัได้สร้างขึน้ เม่ือนกัเรยีนเรยีนครบทัง้ 4 แผนแล้ว ผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบหลงัเรยีนด้วย

แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรยีน และน�าคะแนนระหว่างเรยีนที่ได้จากการ

ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ดังตาราง 1

ตาราง 1 สรปุประสทิธภิาพของแผนการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยาน ี11 โดย

ใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบนรินยัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1

จ�านวนนักเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน E1/E2

คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเต็ม คะแนนรวม
80.68/82.16

20 3,200 2,582 600 493

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 20 คน ได้คะแนน

ระหว่างเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนรวมเท่ากับ 2,582 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

80.68 และได้คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเท่ากับ 

493 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.16 ดังนั้น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความ

สามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 มีประสทิธภิาพเท่ากบั 80.68/82.16 ซึง่เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการ

พัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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 ผูวิ้จยัน�าคะแนนทดสอบก่อนเรยีนท�าการจดัการเรยีนรูแ้ละท�าการทดสอบหลงัเรยีน

มาหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ผลปรากฏดังตาราง 2

ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการ

แต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย

คะแนน

ทดสอบ
N คะแนนรวม คะแนน S.D. ร้อยละ ( P )

ก่อนเรียน 20 352 17.6 1.667 58.66

หลังเรียน 20 493 24.65 1.225 82.16 

ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 0.5685

 จากตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่า

ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย คะแนนก่อนเรียนรวม 352 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

600 คะแนน คะแนนหลังเรียนรวม 493 คะแนนจากคะแนนเต็ม 600 คะแนน น�าไปแทน

สตูรการหาค่าดชันปีระสทิธผิล (E.I.) (เผชญิ กจิระการ และสมนกึ ภทัทยิธน.ี 2545: 30-36)

พบว่า ดัชนีประสทิธผิลของการเรยีนรูก้ารแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

นิรนัยทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 มค่ีาเท่ากบั 0.5685 

ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.85

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนและหลัง

เรียนการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแล้วจึงด�าเนิน

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบนิรนัยหลงัจากเสรจ็สิน้การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผนแล้วจงึได้ทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม และได้น�าผลจากการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้ค่าแจกแจง t-test แบบ Depend-

ent Samples ปรากฏผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนและหลัง

เรยีนของการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยาน ี11โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

นิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t P

ก่อนเรียน 20 17.6 1.667
15.66 *.05

หลังเรียน 20 24.65 1.225

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 15.6667)

 

 ตอนที ่4 วเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีม่ต่ีอการเรียน

รู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย 

 ผูศึ้กษาวิจยัได้จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยาน ี11 โดย

ใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบนรินยัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 และมีการน�าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 

20 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 4

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 

11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อ รายการประเมิน S.D.
ระดับความพึง

พอใจ

1 ข้าพเจ้าชอบการน�าเข้าสู่บทเรียน 2.52 0.71 มากที่สุด

2 ข้าพเจ้าชอบเนื้อหาเรื่องกาพย์ยานี 11 2.68 0.56 มากที่สุด

3
ข้าพเจ้าชอบสื่อและใบความรู้ในการ

เรียนการสอน
2.68 0.56 มากที่สุด

4
ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาหลังจากที่ได้เรียน

รู้จากสื่อ
2.68 0.56 มากที่สุด

5 ข้าพเจ้าชอบวิธีการสอนที่หลากหลาย 2.80 0.41 มากที่สุด
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ข้อ รายการประเมิน S.D.
ระดับความพึง

พอใจ

5 ข้าพเจ้าชอบวิธีการสอนที่หลากหลาย 2.80 0.41 มากที่สุด

6 ข้าพเจ้าชอบการท�ากิจกรรมกลุ่ม 2.84 0.37 มากที่สุด

7 ข้าพเจ้าชอบการคิดหาค�าคล้องจอง 2.96 0.20 มากที่สุด

8 ข้าพเจ้าชอบการอ่านกาพย์ยานี 11 2.60 0.65 มากที่สุด

9
ข้าพเจ้าชอบที่มีโอกาสในการอภิปราย

ความรู้ร่วมกัน
2.76 0.52 มากที่สุด

10
ข้าพเจ้าชอบการได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องกาพย์ยานี 11
2.92 0.28 มากที่สุด

11
ข้าพเจ้าชอบการวิเคราะห์ถึงเรื่อง

วรรณศิลป์เกี่ยวกับเรื่อง
2.60 0.58 มากที่สุด

12 ข้าพเจ้าชอบการแต่งกาพย์ยานี 11 2.44 0.65 มาก

13 ข้าพเจ้าชอบการหาค�าไวพจน์ 2.72 0.54 มากที่สุด

14
ข้าพเจ้าได้พยายามค้นหาวิธีการแต่ง

กาพย์ยานี 11 ด้วยตนเอง
3.00 0.00 มากที่สุด

15
ข้าพเจ้าเกิดความสนุกสนานในการ

เรียน
2.52 0.59 มากที่สุด

รวม 2.71 0.48 มากที่สุด

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยโดย

รวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 2.71) มีข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

3 ล�าดับแรกโดยเรียงจากมากไปน้อย คือ การค้นหาวิธีการแต่งกาพย์ยานี 11 ด้วยตนเอง 

( = 3.00) การคดิหาค�าคล้องจอง ( = 2.96) และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งกาพย์

ยานี 11 ( = 2.92) ตามล�าดับ
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สรุปผลการวิจัย
 การพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย สรุปผลการวิจัยดังนี้

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 80.68/82.16 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ้การแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนรินยั มค่ีาเท่ากบั 0.5685 แสดงว่านกัเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 56.85

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่ง 

กาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนิรนัย มีความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยาน ี11 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 มีความพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมการแต่งกาพย์

ยานี 11 โดยใช้รูปแบบนิรนัย อยู่ในระดับมากที่สุด จากคะแนน 3 ระดับ

อภิปรายผล
 ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย มีการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้

ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 1. การพฒันาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่ผู้วิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้น พบว่ามีประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 80.68/82.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ช่วยให้นักเรียนได้สร้าง
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องค์ความรู้ด้วยการเรียนแบบช่วยเหลือกันจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูง

ขึ้นเนื่องจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการสร้างอย่าง

มีระบบตามขั้นตอน มีวิธีการที่เหมาะสมคือ ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เนื้อหา เทคนิควิธีการ 

ทฤษฎ ีและเอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง นอกจากนียั้ง

ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ผ่านการน�าไปทดลองเพือ่หาประสทิธิภาพตามขัน้ตอน และมกีารแก้ไขปรับปรุงให้ดขีึน้ตาม

ล�าดับ ก่อนน�าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ Eggen (1966: 115-119) ที่ได้

กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยว่าสามารถท�าให้นักเรียนสามารถคิด สังเกต 

พจิารณา แล้วสรปุหลกัการต่างๆ จากสิง่ที่ได้เรยีน อาจจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีกัษะ

ในการคดิ การสงัเกต และการหาเหตผุลสนับสนุนแนวคดิของตน และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร (2551: 85-86) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการ

แต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับ

นิรนยั พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจดักจิกรรมแบบ

อุปนัยและนิรนัย เรื่องการแต่งบทร้อยกรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

91.28/88.33 และ 83.45/82.05 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 ทีต่ัง้ไว้ แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยทีจ่ดักจิกรรมแบบอปุนยัและนิรนยั มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7429 และ 0.6174 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลงัเรยีนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนทดสอบก่อนเรยีน คดิเป็นร้อยละ 74.29 และร้อยละ 61.74 

นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักิจกรรมแบบอปุนยัและนรินยั มคีะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน เรื่องการแต่งบทร้อยกรองก่อนเรียนไม่แตกต่างกันและนักเรียนที่เรียนโดยการจัด

กิจกรรมแบบอุปนยัและนรินยั มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการแต่งบทร้อย

กรองหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยานี 11 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) เท่ากับ 0.5685 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อย

ละ 56.85 ทั้งนี้ อาจเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่

นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลและเนื้อหา

ที่ใช้เรียนก็เป็นเนื้อหาที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสนุกสนานสอดแทรกท�าให้บรรยากาศในการเรียนไม่

ตึงเครียด และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การ

คดิวเิคราะห์ และพยายามหาค�าตอบด้วยตนเองอย่างกระตอืรือร้น มีขัน้ตอนการจัดกจิกรรม
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ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการกระตุ้นเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิด

ความพร้อม จงึส่งผลให้ผูเ้รยีนมีทกัษะความรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอมรรัตน์  

พทิกัษ์วงศ์ศร (2551: 85-86) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรียนรู้เร่ืองการแต่งบทร้อยกรอง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับนิรนัย ผลการ

ศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมแบบ

อปุนยัและนรินัย เรือ่งการแต่งบทร้อยกรอง ช้ันประถมศกึษาปีที ่5 มดีชันปีระสทิธผิลเท่ากบั 

0.7429 และ 0.6174 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น

จากคะแนนทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.29 และร้อยละ 61.74 นักเรียนที่เรียนโดย

การจดักิจกรรมแบบอปุนยัและนรินยั มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การแต่ง

บทร้อยกรองก่อนเรยีนไม่แตกต่างกนัและนกัเรยีนทีเ่รียนโดยการจดักจิกรรมแบบอุปนัยและ

นรินัย มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการแต่งบทร้อยกรองหลงัเรยีนแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเล็กฤทัย รักษาเมือง 

(2553: 81-83) ได้ท�าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกลอนสุภาพ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT พบ

ว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT เร่ือง การ

พฒันาความสามารถด้านการแต่งกลอนสภุาพ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสิทธภิาพเท่ากบั 

83.49/81.38 หมายความว่านกัเรยีนได้คะแนนเฉลีย่จากการประเมินพฤตกิรรมระหว่างเรียน 

ได้ฝึกกิจกรรมจากใบงาน และแบบทดสอบท้ายแผน รวมทั้งผลงานที่เกิดจากกลุ่มรวมกัน 

คิดเป็นร้อยละ 83.49 และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ LT คิดเป็นร้อยละ 81.38 ซึ่งเป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

 3. นกัเรยีนทีเ่รียนด้วยแผนการจัดการเรยีนรูก้ารแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบนิรนยั มคีะแนนการทดสอบหลงัเรยีนสูงขึน้กว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม

กจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการพฒันาความสามารถด้านการแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรม

การเรียนรู้แบบนิรนัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประสบผลส�าเร็จ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้ เพราะมีกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นให้ศึกษาหาองค์ความรู้

ด้วยตนเอง และช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน มีทักษะการแก้ปัญหา มีการเน้นย�้า

ซ�้าทวน และมีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ได้

เป็นอย่างดี ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

อารีรัตน์ ประโยชน์มี (2551: 79-83) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชา
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ภาษาไทย เรื่องชนิดของค�า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีสอนแบบนิรนัยกับแบบอุปนัย 

ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอนแบบนิรนัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

85.71/83.57 และบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอนแบบอุปนัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.67/84.58 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอนแบบ

นิรนัยกับแบบอุปนยัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างกนั มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแต่ง

กาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก 

คือ การค้นหาวิธีการแต่งกาพย์ยานี 11 ด้วยตนเอง การคิดหาค�าคล้องจอง และการแสดง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งกาพย์ยาน ี11 ตามล�าดบั ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดักจิกรรมการเรียน

รูก้ารแต่งกาพย์ยาน ี11 โดยใช้กจิกรรมการเรียนรูแ้บบนรินยัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 มีการจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย และเป็นการจดักจิกรรมที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ

และค้นหาสาระความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของลักขณา สริวัฒน์ (2539: 58 ) ที่ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เป็น

มูลเหตุที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้

กล่าวถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยกระตุ้น (Motivation 

Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการงานซ่ึงมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท�างาน เช่น 

ความส�าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งการงาน และปัจจัยค�้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อมในการท�างานและมีหน้าท่ีให้บุคคลเกิดความพงึพอใจในการท�างาน ซึง่เมือ่นกัเรยีน

ได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

นิรนัย นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและการท�ากิจกรรม ถึงแม้จะเป็นการเรียนในเรื่อง

ที่ยากแต่นักเรียนก็สนุกกับการเรียนและการแต่งค�าประพันธ์และสอดคล้องกับแนวคิดของ

ถนอมทรัพย์ มะลิซ้อน (2540: 38) ซึ่งกล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือ

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่มีต่องานและปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงาน

นั้นๆ จนสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจน

ลดความเครยีดของผู้ปฏบัิตงิานให้ต�า่ลง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของกติมิา ปรดีดีลิก 

(2542: 321) ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึพอใจทีช่อบหรือพอใจทีมี่ต่อองค์ประกอบและส่ิง

จูงใจในด้านต่างๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนองและความต้องการของ

เขาได้นั่นเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบนรินยั ก่อนน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรียน

การสอนผู้สอนควรมีการตรวจสอบการใช้ภาษา และสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

 1.2 ในการเลือกสาระการเรียนรู้ที่จะน�ามาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

แบบนรินยั ผูว้จิยัจะต้องศกึษาหลกัสตูรและปัญหาต่างๆ ทีเ่คยเกดิขึน้ในการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูเ้พ่ือจะได้น�าปัญหาเหล่านัน้มาศกึษาหาทางแก้ไขปรบัปรงุให้กระบวนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1.3 การน�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนใน

การใช้ให้เข้าใจ มีการวางแผน ก�าหนดกจิกรรมตามรปูแบบของการสอนแบบนรินยัให้ชดัเจน 

และกิจกรรมให้ต่อเนื่องจึงจะท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัยเกิดประโยชน์อย่าง

แท้จริง

 1.4 ครผูู้สอนควรปรบักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพ

แวดล้อม ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม

 1.5 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมี

กิจกรรมที่หลากหลายอาจท�าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น  ครูผู้สอนต้องดูแลเอาใจ

ใส่อย่างใกล้ชิดและใช้หลักจิตวิทยาช่วยในการด�าเนินการทดลอง เช่น การเสริมแรง อันจะ

เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมกีารศกึษาผลการใช้แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบนรินยั กบัตัวแปรอืน่ร่วม

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยในเนื้อหาอื่นและ

กลุ่มสาระอื่นๆ

 2.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย

กับวิธีการสอนอื่นๆ เช่น การสอนแบบอุปนัย เป็นต้น
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 เหตุผลส�าคัญที่ผู้เขียนไม่ลังเลใจท่ีจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากชั้นวางในร้าน

หนังสอื (นอกเหนอืจากช่ือผูป้ระพนัธ์และชือ่หนงัสือ) คอืวลีส้ัน ๆ  ทีอ่ยูบ่นปกหนงัสือว่า “เมือ่

เรื่องเล่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่ามานานแล้ว” แน่นอนว่าในฐานะนักคติชนและนักวรรณคดี 

ผู้เขียนตระหนักได้ทันทีว่าหนังสือเล่มนี้จักต้องมีมโนทัศน์ในการศึกษาและประเด็นวิพากษ์

ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไม่ต้องสงสัย

 หนังสือ ต�านาน และเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้: อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

อ�านาจ และการต่อต้านในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ 

แสงทอง เป็นผลงานท่ีปรบัมาจากวทิยานิพนธ์อักษรศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวรรณคดแีละ

วรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ต�านานไทยพุทธ

 บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง ต�านานและเรื่องเล่า

ปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้: อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อ�านาจ 

และการต่อต้านในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย

โดย: พิเชฐ แสงทอง 

จัดพิมพ์โดย: ส�านักพิมพ์ยิปซี 

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2559 

จ�านวน: 464 หน้า.
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และมลายูมุสลิม: อ�านาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย” โดยเป็นการศึกษาจากข้อมูล

ต�านาน 5 กลุ่มในฐานะตัวบททางวัฒนธรรม (Cultural Text) ได้แก่ ต�านานกลุ่มต�านาน

เมืองนครศรีธรรมราช ฮิกายัตปัตตานี ฮิกายัตมะโรง มหาวงศ์ ต�านานนางเลือดขาว และ

ต�านานเก่ียวกับมัสยดิกรอืเซะและเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว ทัง้นี ้ข้อมลูต�านานทัง้หมดล้วนสร้าง

ขึน้ในยคุอดตี ท้ังในวฒันธรรมไทยพุทธและวฒันธรรมมลายดูัง้เดมิ อกีทัง้ยงัมคีวามโดดเด่น

ไปด้วยวิธีคิด ความเชื่อ และองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับคตินิยมเรื่องผีและศาสนา ทั้ง

ศาสนาฮินดู พราหมณ์ พุทธ และอิสลาม โดยอาจารย์พิเชฐศึกษางานเหล่านี้ในฐานะเรื่อง

เล่าที่มีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของเมืองต่างๆ ในภาคใต้

ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียสมัยจารีต

หนังสือเล่มนี้มีการล�าดับเนื้อหาออกเป็น 8 บท แต่ละบทมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 บทที ่1 ต�านานและอ�านาจ บทน้ีมเีนือ้หาอภปิรายพ้ืนฐานความรู้เกีย่วกบัการศึกษา 

ต�านานท้องถิน่ในฐานะตวับททีส่ะท้อนภาพของการเมอืงและอ�านาจ โดยการอ้างองิผลงาน

ของนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างต�านานท้องถิ่นใน

ภูมิภาคต่างๆ ประกอบการอภิปรายผู้อ่านจึงได้รับความรู้และเข้าใจสถานภาพการศึกษา

ต�านานที่แตกต่างหลากหลาย

 บทที ่2 ลกัษณะต�านานท้องถิน่ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการ

อธิบายขอบเขตและความหมายของตัวบทประเภท “ต�านาน” ในฐานะวรรณกรรมประเภท

หนึ่ง ท้ังขอบเขตความหมายในทางคติชนวิทยาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมไป

ถึงการสังเขปความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต�านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ผู้อ่านมอง

เห็นวิวัฒนาการของการเล่าเรื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ของคนในดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นอิทธิพลทางการ

เขียนต�านานแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมการบันทึกประวัติศาสตร์แบบตะวัน

ตกในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

 บทที ่3 ขนบการเล่าเรือ่งของต�านานท้องถิน่ภาคใต้สมยัจารตี เนือ้หาในบทเป็นการ

ศึกษาต�านานทั้ง 5 ประเภทอย่างละเอียดในเชิงวรรณกรรมวิเคราะห์และคติชนวิทยาทั้งใน

ด้านกลวิธีการเล่าเรื่อง ลักษณะค�าประพันธ์ เนื้อหา และโครงสร้างร่วมของตัวบทประเภท

ต�านานและฮิกายัตในสมัยจารีตของภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและอนุภาคที่ปรากฏ

ซ�า้คอื การอพยพไปตัง้บ้านเมืองใหม่ กษตัรย์ิมคีวามสัมพนัธ์กบัอ�านาจเหนือธรรมชาต ิสตัว์

มีบทบาทในการช่วยสร้างเมือง และศาสนาท�าให้บ้านเมืองมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
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 บทที ่4 ทรพัย์และอ�านาจ พทุธศาสน์กบัการเมอืง: วธิคีดิของคนใต้ใน “ต�านานเมอืง

และต�านานพระธาตุนครศรีธรรมราช” บทน้ีเป็นการแยกวิเคราะห์ต�านานในกลุ่ม “ต�านาน

เมืองและต�านานพระธาตุนครศรีธรรมราช” ที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของชาวนครศรธีรรมราชในประเดน็ต่างๆ โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับ “การเมอืงแบบ

อปุถมัภ์” ทีก่่อร่างขึน้ในบรบิททางประวัติศาสตร์ของเมอืงนครศรีธรรมราชมาตัง้แต่ครัง้สมยั

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง

 บทที ่5 ฮิกายตัปัตตาน:ี อ�านาจของผูส้ญูเสยีอ�านาจ เนือ้หาในบทนี ้อาจารย์พเิชฐ

ได้แยกวิเคราะห์ความหมายของการเขยีนและหน้าทีข่องตวับทต�านานกลุ่ม “ฮกิายัตปัตตาน”ี 

ในฐานะวรรณกรรมประวตัศิาสตร์ เพือ่ตอบค�าถามว่าในบริบททางประวตัศิาสตร์ของตวับท

ถกูคาดหวงัให้มบีทบาทหน้าทีอ่ย่างไร สะท้อนตวัตนของคนปัตตานอีย่างไร และสัมพนัธ์กบั

บรบิททางประวตัศิาสตร์อย่างไร ข้อสงัเกตส�าคญัทีผู่อ่้านจะได้รบัในบทนีค้อื ฮกิายตัปัตตานี 

ในฐานะเรือ่งเล่า ได้ท�าหน้าที่ในการสือ่สารกับผูอ่้านและผู้ฟัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวปัตตานี

ในสมยัทีฮิ่กายตัฉบับน้ียงัเป็นเพยีงเร่ืองเล่ามขุปาฐะและกลุ่มคนนอกปัตตาน ีโดยเฉพาะคน 

สยาม ทัง้นี ้ฮกิายตัท�าหน้าทีส่�าคญัในการเป็นเครือ่งมอืยนืยนัถงึตวัตนทางการเมอืงทีม่คีวาม 

เป็นตวัของตวัเองของปัตตาน ีมหีน้าทีท่�าความเข้าใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟังเรือ่งเล่าถงึความเท่า

เทยีมกบัสยามในฐานะรฐัรฐัหน่ึง นอกจากน้ียงัท�าหน้าทีเ่ป็นเร่ืองเล่าท่ีสร้างความชอบธรรม

ให้กษตัรย์ิปัตตานบีางพระองค์ อนัจะเป็นการขจดัซึง่ความขดัแย้งภายในราชวงศ์ทีค่กุรุน่อยู่

ตลอดมาในห้วงประวัติศาสตร์

 บทท่ี 6 อ�านาจของความคลมุเครอืและ “รกัสามเส้า” ทีป่ลายแดนในฮกิายตัมะโรง 

มหาวงค์เนื้อหาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวบทกลุ่มฮิกายัตมะโรง มหาวงศ์ ซึ่งเป็นต�านาน

ส�านวนลายลักษณ์ที่ก�าเนิดมาจากเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ อาจารย์พิเชฐตั้งข้อสังเกตเชิง

วพิากษ์ว่าการทีต้่นฉบับฮิกายัตถูกแปลเป็นภาษาองักฤษโดยนายทหารชาวองักฤษ เพือ่เผย

แพร่แก่ชาวตะวันตกในช่วง พ.ศ. 2392 ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการสร้างเนื้อหาและกลวิธีการเล่า

เรือ่งในตัวบทท่ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการเมอืงของชาวเคดะห์ เมอืงไทรบรีุ

อย่างมีนัยส�าคัญ

 บทที่ 7 อ�านาจ/รัฐ ของผู้หญิงและการสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของเมือง

ชายขอบใน “ต�านานนางเลือดขาว” เนื้อหาในบทนี้ได้วิเคราะห์ตัวบทต�านานนางเลือดขาว 

ต�านานท้องถิ่นของชาวจังหวัดพัทลุง โดยต�านานเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นส�าคัญที่แสดง

ส�านึกทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในบริเวณภาคใต้ตอนกลาง โดยเฉพาะ

พื้นที่ที่เป็นจังหวัดพัทลุงในปัจจุบันว่าคนพัทลุงไม่ใช่ชายขอบที่ถูกขนาบอยู่ระหว่างสอง

อ�านาจ (นครศรีธรรมราชและสงขลา) แต่เป็นศูนย์อ�านาจทางวัฒนธรรมอีกศูนย์หนึ่งที่มี
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ศักดิ์ศรีและความเฉพาะตัวของตนเอง ในต�านานเรื่องนี้ตัวละครเอกคือนางเลือดขาวเป็น

ผู้น�าทางวัฒนธรรมทีก่่อให้เกดิชมุชนหรอืรฐัต่างๆ ขึน้อย่างมากมายเกอืบทัว่ภาคใต้ ส่งผลให้ 

นางเลอืดขาวมีสถานภาพเป็นบรรพบุรษุและเป็นวีรสตรปีระจ�าถิน่ของหลายท้องถิน่ในภาคใต้

 บทที ่8 สงครามและสนัตภิาพ: ต�านานเก่ียวกบัมสัยดิกรอืเซะและอตัลกัษณ์ของกลุม่ 

ชาตพินัธุ์ในปัตตาน ีเน้ือหาในบทน้ีเป็นการวเิคราะห์ต�านานเกีย่วกบัมสัยดิกรอืเซะทีถ่กูผลติซ�า้ 

ขึน้มาหลายครัง้โดยกลุม่ชาวจีนในจังหวดัปัตตานี โดยมเีหตผุลส�าคญัคอืการประคบัประคอง 

ให้ชาวจนีสามารถด�ารงอยู่ในชมุชนทีม่คีวามขดัแย้งทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมเกดิขึน้อย่าง

รนุแรงมาเสมอให้ได้ ในขณะเดยีวกนัต�านานกท็�าหน้าที่ไกล่เกลีย่ความขดัแย้งระหว่างชาวจนี 

ด้วยกนัเอง ท�าให้ได้ข้อสรปุทีส่�าคญัว่าส�าหรบักลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ในปัตตาน ีเรือ่งเล่าถกูใช้

ประโยชน์ในฐานะของเครื่องมือในการประดิษฐ์สร้างและธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

 เมื่อผู้เขียนละเลียดอ่านหนังสือที่มีความยาวถึงส่ีร้อยกว่าหน้าเล่มนี้จบลง ความ

รูส้กึแรกทีต่อบตวัเองคอื ความอ่ิมเอมในวิชาการ ท้ังจากผลการศกึษาท่ีสะท้อนจากการพนิจิ

ข้อมูลอย่างลุม่ลกึสมฐานะทีเ่ป็นงานวจิยัในระดบัดษุฎบีณัฑติ รวมไปถงึสุนทรียรสจากการใช้

ภาษาในการบรรยายความของอาจารย์พเิชฐทีเ่รยีบง่ายแต่คมชดั แตกต่างจากงานในระดบั

เดยีวกนัหลายเรือ่ง ทีจ่�ากดัความคดิผู้อ่านด้วยการตกีรอบและยดัเยยีดอย่างน่าอดึอดั ความ

คดิประการหนึง่ต่อมาทีผู่เ้ขยีนต้ังข้อสงัเกตและเคยกระทบใจผูอ่้านตัง้แต่คร้ังแรกทีเ่หน็ชือ่ผู้

ประพนัธ์บนปกหนงัสอื นัน่กค็อืชวีประวตัแิละผลงานของอาจารย์พเิชฐ แสงทองในฐานะนัก

วชิาการและนกัวจิารณ์ทีค่ร�า่หวอดอยู่ในวงวรรณกรรมมายาวนาน คอืเสน่ห์ส�าคญัทีด่งึดดูให้

ผลงานเรื่องนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี 

 ในฐานะนักวิชาการวรรณกรรม อาจารย์พิเชฐได้ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และ

วิธีวิทยาในเชิงสหวิทยาการมาใช้เป็น “แว่นขยาย” ต�านานได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในมิติของ

วรรณกรรมศึกษา คติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ

วัฒนธรรมศึกษา ส่งผลให้การวิเคราะห์ต�านานในฐานะเรื่องเล่ามีความชัดเจน ตั้งแต่ระดับ

การศึกษาตัวบทอย่างลุ่มลึกและรอบด้าน ในฐานะเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สะท้อน

โลกทัศน์ของ “คน” และ “สภาพสังคม” ไปจนถึงมโนทัศน์ในการศึกษาบทบาทของตัวบทที่

สัมพันธ์กับบริบท ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลให้มองเห็น “สาร” และ

ได้ยิน “เสียง” ที่สร้าง “นัย” มากมายจากต�านาน ไม่ว่าจะเป็นนัยเกี่ยวกับอ�านาจ การเมือง 

ศาสนา และรากเหง้าด้านอัตลักษณ์/ตัวตนของคนในชุมชนภาคใต้

 ในฐานะนกัวจิารณ์ อาจารย์พเิชฐได้น�าเสนอทรรศนะเชงิวพิากษ์จากหลกัฐานทีน่่า

สนใจหลายประการ ทัง้การตีความต�านานโดยอิงเทยีบกบับรบิททางประวตัศิาสตร์ การตรวจ

สอบข้อเทจ็จรงิและบทบาทของต�านานในเชงิวาทกรรมวเิคราะห์ โดยเฉพาะการวพิากษ์หลกั
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ฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกหลายชิ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังการปรากฏ

ตัวของต�านานหลายเรือ่งหาใช่เกดิขึน้ภายใต้บรบิทของสงัคมท้องถิน่เพยีงประการเดยีว แต่

เกิดขึ้นในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศในสมัยที่อังกฤษมีบทบาทเป็นเจ้าอาณานิคม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งค�าตอบที่ได้ดังกล่าวน่าจะเป็นข้อค้นพบที่ท้าทายให้เกิดการ

ถกเถียงทางวิชาการที่น่าสนใจต่อไป

 ท้ายที่สุดแล้ว ข้อสรุปส�าคัญที่ผู้เขียนได้จากการอ่านผลงานชิ้นนี้คือ “ต�านานใน

ฐานะเรื่องเล่า” ไม่อาจแยกส่วนจากบริบทของอ�านาจและวัฒนธรรมทางการเมืองได้อย่าง

เด็ดขาด ดังที่อาจารย์พิเชฐได้กล่าวไว้ในบทน�าของหนังสือไว้ว่า

  “ในแง่ของท้องถ่ินในฐานะที่เป็นชุมชนทางการเมือง  

การสร้างต�านานท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างเคร่ืองมือในการ

ต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจในการก�าหนดนิยามความหมายของท้องถิ่นและการ

จัดการความสัมพันธ์เชิงอ�านาจโดยท้องถิ่นเอง

  ความเป็นวรรณกรรมของต�านานซึ่งสามารถแพร่ 

กระจายได้ผ่านช่องทางมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษรท�าให้การแสดง

อ�านาจของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง 

ก่อให้เกิดลักษณะร่วมกันของแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจ ตัวตนของท้องถิ่น 

และลักษณะร่วมในเชิงโครงสร้างเนื้อหาของต�านาน

  เรือ่งเล่าประเภทต�านานจึงเป็นเครือ่งมอืและพืน้ที่ใน 

การแสดงอ�านาจและการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของชุมชนท้อง

ถ่ิน เป็นมากกว่าเรื่องเล่าที่สร้างความบันเทิงหรือสะท้อนถึงภูมิปัญญา 

แต่มีบทบาทท้ังในแง่ของการสร้างความสมานฉันท์ หรือกระทั่งสร้าง

ความขัดแย้งรุนแรง”

 อาจารย์พเิชฐได้ท�าให้เราเข้าใจว่าการศกึษาเชงิเปรียบเทยีบต�านานท่ีเกดิขึน้ภายใต้

กรอบความคิดทางศาสนาและกาลเวลาทีแ่ตกต่าง ย่อมควบคูไ่ปกับการตระหนกัรูว่้า “ต�านาน

กค็อืการสร้างอ�านาจโดยการสวมใส่ความหมายให้แก่อดตี เพือ่ทีอ่�านาจของอดีตจะย้อนกลับ

มาส่งอทิธิพลถึงตวัตนในปัจจบุนัของผูส้ร้างและผลิตซ�า้ต�านานเหล่านัน้” เมือ่เป็นแบบนี ้“เรา

จึงจ�าเป็นต้องรู้เท่าทันอ�านาจของเรื่องเล่าและการเล่าเร่ือง” ซึ่งเม่ือพิจารณาความขัดแย้ง

ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ยิ่งท�าให้เห็นว่าล้วนมีรากฐานมาจากการสร้างอ�านาจในอดีต

และมีการแปรเปลี่ยนความหมายมาจนถึงปัจจุบัน โดยนัยนี้ต�านานจึงมิใช่แค่เพียงนิทาน
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ปรัมปราที่เล่าสืบต่อกันมาเพ่ือความบันเทิงหรือสื่อเนื้อหาสาระแต่เพียงผิวเผินเท่าน้ัน แต่

ยงัเป็นพ้ืนทีแ่ละเครือ่งมอืในการต่อสูช่้วงชงิความหมายและตวัตนทางสงัคมวฒันธรรมของ

คนภาคใต้ในอดีตและปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ ดงัวลสีัน้ๆ บนปกหนงัสอืว่า “เมือ่เรือ่งเล่าไม่

ได้เป็นเพียงเรื่องเล่ามานานแล้ว”
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบช่ืุอบทความ และช่ือ-นามสกุลจรงิของผูเ้ขยีนบทความ พร้อมวฒุกิารศึกษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความที่ไม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธกิารจะแจ้งให้ผู้เขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุลผู้

แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุลผู้แต่ง. 

ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างช่ือผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเล็บหลังชือ่ นามสกลุผู้

แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
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 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร DB ThaiText X 16

  รูปแบบการพิมพ์

  ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

  ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น ชิดซ้าย 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ ชิดขวา 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

หนังสืออ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 13
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