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บทความในวารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 มี
เนื้อหาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการในชุมชน ประวัติศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวรรณกรรมทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวม
ทั้งบทวิจารณ์หนังสือ
“การท่องเทีย่ วเชิงพุทธ : กรณีศกึ ษาภูมทิ ศั น์พระวิปสั สนาจารย์ในพืน้ ทีอ่ สี านตอน
ล่าง”เป็นบทความจากการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ ทรัพยากรทางพุทธ
ศาสนา และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่สัมพันธ์กับภูมิทัศน์พระวิปัสสนา
จารย์ ในพื้นที่อีสานตอนล่าง พบว่า จุดก�ำเนิดของพระวิปัสสนาจารย์ ในภาคอีสานคือที่
จังหวัดอุบลราชธานี มีการขยายตัวไปในพื้นที่อีสานตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมาและ
สุรินทร์ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงพุทธคือ วัด พระเจดีย์
พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อัฐิธาตุ และศาสนธรรม มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธใน
จังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางเชือ่ มโยงระหว่างจังหวัดอีกสองเส้นทางซึง่ สามารถจัดเป็น
กลุม่ ท่องเทีย่ วเส้นทางอาจาริยบูชาได้ตอ่ ไป ส่วนการวิจยั ชุมชนอีกเรือ่ งหนึง่ เพือ่ ศึกษา “รูป
แบบและกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมพืน้ ทีต่ ำ� บลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และ
ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัด
สวัสดิการได้แก่ กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง และกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบลวังน้อย มีกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
คนในชุมชนร่วมรับผลประโยชน์ และติดตามประเมินผลผ่านเวทีประชุมประจ�ำปี
บทความทางประวัติศาสตร์ “ระบบคิดและสัญลักษณ์ในประวัติศาสตร์จากค�ำบอก
เล่า : ศึกษาจากกรณีต�ำนาน บึงพระราม กับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893” โดย
ใช้เอกสารคือ ค�ำให้การชาวกรุงเก่า พงศาวดารเหนือ และพงศาวดารฉบับวัน วลิต จาก
การวิเคราะห์พบว่า หลักฐานทั้งสามเล่าเรื่องการสถาปนากรุงศรีอยุธยาตามมุมมองและ
โลกทัศน์ของคนชัน้ ไพร่ เนือ้ ความจึงแตกต่างกับหลักฐานประเภทพระราชพงศาวดารฉบับ
บันทึกและช�ำระโดยราชส�ำนัก จึงควรได้รบั ความสนใจในฐานะประวัตศิ าสตร์จากค�ำบอกเล่า
ที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์อีกประการหนึ่งด้วย
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การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนจากบทความเรือ่ ง “การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน” พบว่าแผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 94.29/83.04 ผลการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อย
ละ 58.73 และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนการสอนอีกเรื่องหนึ่งคือ การศึกษาแบบเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเรื่อง “ภาพของศัตรู ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาลาว ปี 1984-1987”
จากการศึกษาพบว่า หนังสือเรียนน�ำเสนอภาพของศัตรูเพือ่ ปลูกฝังอุดมการณ์และการสร้าง
ส�ำนึกของความเป็นชาติจากการกล่อมเกลาทางการเมือง สร้างความเกลียดชังและโกรธแค้น
ให้แก่เยาวชนลาว ในยุคของการสร้างความเป็นลาวในระบอบสังคมนิยมแบบเข้มข้น
การศึกษาภาษาและวรรณกรรมจากบทความ 3 เรื่องคือ “การเปลี่ยนแปลงค�ำยืม
ภาษาเขมรทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554” พบว่าค�ำยืมจากภาษาเขมรมีรูปศัพท์คงเดิมมาก ส่วนรูป
ศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ เปลี่ยนความหมายของค�ำ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ความ
หมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่ ส่วนการศึกษาวรรณกรรมจะ
เป็นการศึกษาจากนิทานและวรรณกรรมเพลงคือบทความ “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่ วกับ
สัตว์ในนิทานอีสป” จากนิทานอีสป 25 เรื่องพบสัตว์ในนิทาน 5 ประเภท อุปลักษณ์เชิงมโน
ทัศน์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือราชสีห์ที่มีอ�ำนาจ สัตว์ปีกคือ หงส์ผู้มีความงามและ
ความดี สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำคือกบผู้มีความโง่เขลา สัตว์เลื้อยคลานคืองูผู้มีความอกตัญญู
และความเจ้าเล่ห์ และแมลงคือ มด ผึ้งผู้มีความสามัคคี และบทความ “เรื่องเล่าในเพลง
ลูกทุ่งอีสาน” ศึกษาจากเพลงลูกทุ่งอีสานยอดนิยมจ�ำนวน 300 เพลง พบเรื่องเล่าในเพลง
ลูกทุ่งอีสาน 4 ลักษณะคือ เรื่องเล่าทางกายภาพ เรื่องเล่าทางวัฒนธรรม เรื่องเล่าเป็น
สัญลักษณ์ แสดงความจริงผ่านการเชื่อมโยงอารมณ์และความคิด และเรื่องเล่าเน้นเรื่อง
ของจิตใจ โดยมีความมุ่งหมายในการแต่งเพลงคือ เพื่อเสนอศิลปะการประพันธ์เพลง วาง
รากฐานจริยธรรมอีสาน ผู้ร้องสวมบทบาทและสถานภาพของตัวละครในบทเพลง ผู้ฟังได้
ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน และเสนอกระบวนการท�ำงานของนายทุนค่ายเพลง
ซึ่งเป็นการกระท�ำแบบมีจุดมุ่งหมาย
ส�ำหรับบทความวิจารณ์หนังสือ “สัจนิยมมหัศจรรย์ ในงานของกาเบรียล การ์
เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์ริสัน และวรรณกรรมไทย ของ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์” ได้ส�ำรวจ
สถานภาพของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ได้รบั การพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ผูเ้ ขียนได้
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ศึกษาและลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างเข้มข้น เหมาะส�ำหรับนักศึกษาทางวรรณกรรม
หรือนักอ่านที่อยากรู้เรื่องราวของวรรณกรรมในแนวทางนี้
วารสารมนุษย์กบั สังคม ยินดีเปิดพืน้ ที่ให้นสิ ติ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจยั ได้
น�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์
และสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ในวงวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าบทความที่ผ่านการคัดสรรโดยกองบรรณาธิการ และกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะมี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านรวมทั้งผู้สนใจในวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
โสภี อุ่นทะยา
บรรณาธิการ
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การท่องเที่ยวเชิงพุทธ: กรณีศึกษาภูมิทัศน์
พระวิปัสสนาจารย์ในพื้นที่อีสานตอนล่าง

Buddhist Tourism: A Case Study of Landscape of Buddhist Meditation
Teachers in Lower Northeast
ฉลอง พันธ์จันทร์* Chalong Phanchan

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ในพื้นที่อีสานตอน
ล่าง เพื่อศึกษาทรัพยากรทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์และพัฒนาเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่สัมพันธ์กับภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ ในภาคอีสานตอนล่าง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ
แบบสุม่ ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า จุดก�ำเนิดของพระวิปสั สนาจารย์ในภาคอีสาน คือจังหวัด
อุบลราชธานี โดยการแพร่ขยายของธรรมยุติกนิกายจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ในยุคแรก
มีการขยายตัวด้านศาสนบุคคลโดยการถือญัตติจากนิกายเดิม (มหานิกาย) เป็นธรรมยุต
ส่วนศาสนสถานนั้นมีทั้งสร้างขึ้นใหม่และปรับวัดในนิกายเดิมมาเป็นธรรมยุตทั้งภายใน
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง พระวิปัสสนาจารย์ที่มีความส�ำคัญและมีความ
โดดเด่น คือ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แต่ในพื้นที่อีสานตอน
ล่างพระอาจารย์เสาร์ ถือว่ามีบทบาทเด่นกว่าพระอาจารย์มั่น และพื้นที่อีสานตอนล่างอื่นๆ
ที่มีการขยายตัวของพระวิปัสสนาจารย์ที่ส�ำคัญคือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
ส�ำหรับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งมีความโดดเด่นในเชิงการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวัดส�ำคัญ กลุ่มพระเจดีย์ กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ กลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มอัฐิธาตุ และกลุ่มศาสนธรรม ส่วนเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก คือ เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงพุทธภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอีก 2 เส้นทาง ซึ่งสามารถจัด
เป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายใต้ชื่อ “กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอาจาริยบูชา”

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำสาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Associate Professor, Dr, Religion and Wisdom for Local Development, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Mahasarakham University
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Abstract

This research aims to study of the Landscape of Buddhist meditation
teachers,Buddhist Resources and todevelopBuddhist tourism route Related to
Buddhist meditation teachers in lower northeast. The methodology of this research
is qualitative. The in-depth interviews and focus group discussions are as the tools
by using the specific samples and sampling.
The results of the research found that the origin of the Buddhist meditation
teachers in northeast is UbonRatchathani province; which spread from the
DhammayuttikaNikaya in Bangkok.The monasterieswere rebuilt and refined in the
same denomination in the province of Ubonratchathani and neighboring provinces.
The Buddhist meditation teachers which are important and remarkable in northeast,
that is, Sua Kuntasilo and Mun Phurithatto. But in lower northeast Sua Kuntasilo is
considered a dominant role than MunPhurithatto. For the other lower northeast,
Nakhonratchasima and Surin provinces are the important spread of the Buddhist
meditation masters.For Buddhist Resources Related toBuddhist meditation masters
which are prominent for Buddhist tourism, it can be organized into six groups, as
follow, group of important monasteries; group of pagoda; group of museum; group
of sacred Buddha statue; group of relic and group of doctrines. Moreover,there are
3 main routes, that is,route of Buddhist tourism within UbonRatchathani province;
the two routes links between provinces. Most of them can be organized under the
name as “the teacher worship route”.
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Keyword: Tourism, Buddhist Tourism, Dhammayuttika Nikaya, Buddhist meditation
teachers, Lower Northeast.
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พุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาหลักของโลกซึ่งได้การยอมรับหลักธรรมทั้งในภาค
ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ พุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทยและเป็นส่วนหนึง่
ของการเรียนรู้ในมิติต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ส�ำคัญของสังคมไทย
และท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักในนามภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีความ
โดดเด่น และมีความหลากหลายทางด้านคติความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิต อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาในภาคอีสานได้เข้าสู่วิถีชีวิตจนกลายเป็นประเพณี
วัฒนธรรม และมีความเชือ่ ทีห่ ลากหลายท�ำให้กลายเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular
Buddism) (ธีระพงษ์ มีไธสง. 2556:19) พุทธศาสนาในภาคอีสานได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่
ในช่วง พ.ศ. 2456 คือสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการส่งพระภิกษุที่ได้รับ
อุดมการณ์ทางการเมืองจากส่วนกลางมาจัดระบบการศึกษาแบบส่วนกลาง คือ กรุงเทพฯ
ซึง่ ท�ำให้การเผยแผ่พทุ ธศาสนาในภาคอีสาน มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างไปจากพุทธศาสนาในท้อง
ถิน่ นัน่ คือการเข้ามาของธรรมยุตกิ นิกาย ต่อมาในภายหลังก่อให้เกิดพระทีถ่ อื คติการปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งในภาคอีสานและภาคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย อีสานจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นและอุดมไปด้วยพระภิกษุผู้ประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบหรือพระวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระจายอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน
ทั้งในนามของวัดป่าและวัดบ้าน ซึ่งท่านเหล่านี้ได้สร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนที่เลื่อมใสใน
นามของพระอริยสงฆ์
ปัจจุบันกระแสการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มในการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เมื่อมองในมิติการท่องเที่ยว ภาคอีสานถูกท�ำให้เป็นจุดขายทางการ
ท่องเทีย่ ว ในนาม “อีสานแหล่งเรียนรู...
้ อูอ่ ารยธรรม” ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วถือว่าเป็นวาระ
แห่งชาติ ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้มุ่งเน้นกิจกรรม
การท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย่ วทางเลือก เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็นต้น และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2558: 15) ได้จัดให้การท่องเที่ยว
เชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest Tourism) ซึ่ง
นักท่องเทีย่ วกลุม่ นีม้ แี นวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ และยุทธศาสตร์ดงั กล่าวได้จดั กลุม่ ท่องเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมอีสานใต้ (กรมการ
ท่องเที่ยว. 2558: 32) ในพื้นที่อีสานตอนใต้หรือตอนล่างมีทรัพยากรทางศาสนาที่มีความ
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เกีย่ วข้องกับพระวิปสั สนาจารย์ทมี่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ในระดับประเทศหลายรูป ถึงแม้ปจั จุบนั
ท่านเหล่านัน้ จะมรณภาพไปแล้วก็ตาม แต่ปจั จุบนั ปรากฏมีทรัพยากรทางศาสนาทีส่ มั พันธ์
กับท่านเหล่านั้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสามารถน�ำมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
หรือการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ในภาคอีสานตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาทรัพยากรทางศาสนาและจัดท�ำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่
สัมพันธ์กับภูมิทัศน์วิปัสสนาจารย์ในภาคอีสานตอนล่าง
วิธีด�ำเนินการศึกษา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย
การศึกษาเอกสาร (Documentary study) เกีย่ วกับแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั และเป็นการศึกษา
ภาคสนาม (field work) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) และการสนทนา
กลุม่ ย่อย (focus group discussion) ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกวัดและสถานปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพระวิปัสสนาจารย์ในภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์
และนครราชสีมา ทีม่ ที รัพยากรทางศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับพระวิปสั สนาจารย์ทมี่ คี วามส�ำคัญ
และโดดเด่น คือ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ชา สุภัทโท, หลวงปู่
ดูลย์อตุโล, พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม, พระอาจารย์พุธ ฐานิโย, พระอาจารย์สาม
อกิญจโน และพระอาจารย์จันทร์แรม เขมสิริ เป็นพื้นที่ศึกษา
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ ภายใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนหรือสถานปฏิบตั ธิ รรม รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วเชิงพุทธ ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลจากพื้นที่ภาคสนามจะด�ำเนินไปพร้อมๆ ตามกรอบแนวคิดที่ใช้
ในการศึกษาที่น�ำมาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
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วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะ

ภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ หมายถึง กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์และทรัพยากรทาง
ศาสนาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
พระวิปัสสนาจารย์ หมายถึง พระภิกษุสายธรรมยุติกนิกาย หรือพระภิกษุที่ศึกษา
และสอนกรรมฐานในยุคแรก ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และ/หรือหลวงปู่
มั่น ภูริทัตโต ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
การท่องเทีย่ วเชิงพุทธ หมายถึง การท่องเทีย่ วของพุทธศาสนิกชนทีอ่ อกเดินทาง
ไปเพือ่ ศึกษา อบรม ปฏิบตั ธิ รรม หรือวิปสั สนากรรมฐาน และท�ำบุญไหว้พระขอพรในพืน้ ที่
ที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ในภาคอีสานตอนล่าง
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
และแนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายผล
ดังนี้
1. แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายค�ำว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่
ท�ำความเจริญงอกงามให้แก่หมูค่ ณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย เป็นต้น
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 1058) องค์การยูเนสโก (UNESCO. 2005)
ได้ให้ความหมายค�ำว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ว่าหมายถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่แสดงถึง
การผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์และ
การตัง้ ถิน่ ฐานผ่านกาลเวลา ภายใต้อทิ ธิพลของข้อจ�ำกัดทางกายภาพและ/หรือเป็นสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่
สืบเนื่องกันมา และใน World Heritage Convention ได้ก�ำหนดมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจ
โดยมนุษย์ (Landscape designed and created intentionally by man) 2) ภูมิทัศน์ที่มี
วิวัฒนาการอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา
และความเชือ่ (Organically evolved landscape) ได้แก่ พืน้ ทีท่ ปี่ รากฏร่องรอยของภูมทิ ศั น์
โบราณ (A relic or fossil landscape) และภูมิทัศน์ที่ยังคงมีวิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่อง
(A continuing landscape) และ 3) ภูมิทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น
ศาสนาลัทธิความเชื่อ (Associative cultural landscape)
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

Feilden และ Jokilehto (1993: 8) ได้กล่าวถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมว่า เป็นงาน
ของมนุษย์หรืองานทีร่ วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์และพืน้ ทีท่ างโบราณคดี ซึง่ มีคณุ ค่า
ทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา นอกจากนี้ Feilden
ยังกล่าวถึง Cultural Landscape ไว้ว่า เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เกิดจาก
การหล่อหลอมองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความส�ำคัญ
เท่ากับตัวอาคาร รวมทั้งองค์ประกอบทางที่ว่างและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สิ่งเหล่านี้มีความ
ส�ำคัญในการสร้างสัมพันธ์กบั องค์ประกอบทัง้ หมด ซึง่ ไม่ควรจะละเลยพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร์
ทัง้ หมด ไม่ควรพิจารณาเพียงความสัมพันธ์กบั งานสถาปัตยกรรม ควรจะรวมเอาคุณค่าของ
มนุษย์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจด้วย
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2. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
การท่องเที่ยวแนวพุทธหรือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (Buddhist tourism) หมายถึง
การเดินทางเพือ่ การศึกษา พัฒนาจิตใจ และการปฏิบตั ิในแนวทางทีถ่ กู ต้องแก่เพือ่ นมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง (พระมหาสุทิตย์
อาภากโร. (อบอุ่น) 2554) ส่วนมาโนช พรหมปัญโญ (2556: 40) ได้ให้ความหมายว่า การ
ท่องเทีย่ วเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทางสูส่ ถานทีต่ งั้ ของวัดเพือ่ ศึกษาธรรมะและบริบททาง
ศาสนาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ เพือ่ การศึกษาและการชืน่ ชมความงามทาง
วัฒนธรรม และเพือ่ ตอบสนองทางความเชือ่ ส่วนบุคคล ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการท่องเทีย่ ว
เชิงพุทธ สุทิตย์ อาภากโร (2554: 65-66) ได้สรุปไว้ดังนี้ 1) เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษา
เรียนรู้และปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา 2) เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้เดินทางให้มีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4)
เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ ความสงบสุข สันติภาพ ต่อมวลมนุษย์และต่อสรรพสิ่งอย่าง
เกื้อกูล
ในขณะเดียวกัน สุทิตย์ อาภากโร ได้ชี้ให้เห็นลักษณะและแนวทางการปฏิบัติของ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ ดังนี้ 1) เป็นการเดินทาง
ท่องเทีย่ วทีก่ อ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทัง้ ในด้านรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ เป็นการ
ศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก ทั้งทางธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรม
แล้วมองสรรพสิง่ โดยเป็นองค์รวมให้เกิดความเข้าใจในความหมายและซาบซึง้ ถึงภายในอัน
เป็นนามธรรม และสามารถปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 2) เป็นการสร้าง
ประโยชน์เกือ้ กูลให้เกิดขึน้ แก่ทกุ ฝ่าย ทัง้ ผูท้ เี่ ดินทางท่องเทีย่ ว ผูใ้ ห้การบริการ รวมถึงสถาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ทีท่ อ่ งเทีย่ ว โดยมิให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนัน้ ๆ หรือ
ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 3) เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความดีงามต่อตนเองและผู้อื่นใน
ลักษณะทีเ่ กือ้ กูลกัน กล่าวคือ เป็นการเยีย่ มเยือน ชืน่ ชมชุมชน สังคม และวัฒนธรรมอย่าง
มีคุณค่าร่วมกัน 4) เป็นการท่องเที่ยวที่ยึดหลักของศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ มีข้อปฏิบัติ
ทางกาย วาจาร่วมกันในทางทีถ่ กู ต้อง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ และยึดมัน่ ในหลักการ
ของความถูกต้องและเป็นธรรม 5) เป็นการท่องเทีย่ วทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาต่อตนเอง ชุมชน
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า การท่องเที่ยวแนวพุทธหรือเชิงพุทธ ในงานวิจัยนี้จะใช้ใน
ความหมายว่า “การเดินทางหรือการจาริกบุญเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ทัง้ แนวสมถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐาน เพือ่ กระตุน้ เตือนใจให้เกิดศรัทธาและ
ปัญญาในการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดผลหรืออิสรภาพในทางจิตใจ”
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3. แนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ
ค�ำว่า ธรรม มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง การปฏิบัติธรรมจึงมี
ความหมายกว้าง แต่ในความหมายทางพุทธศาสนาสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538: 305-306) กล่าวว่าวิธีการปฏิบัติธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ สมถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐาน พระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายของค�ำ สมถะ ว่า
ความสงบ แต่ที่ใช้ทั่วไปหมายถึงวิธีท�ำใจให้สงบ ขยายความว่าข้อปฏิบัติต่างๆ ในการฝึก
อบรมจิตให้เกิดความสงบจนตัง่ มัน่ เป็นสมาธิถงึ ขัน้ ได้ฌานระดับต่างๆ จุดมุง่ หมายของสมถะ
คือสมาธิ ส่วน วิปัสสนา แปลว่าการเห็นแจ้งหรือวิธีท�ำให้เกิดการเห็นแจ้ง หมายความว่า
ข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ ในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรูช้ ดั สิง่ ทัง้ หลายตรงต่อสภาวะ
ของมัน คือให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเอง (ไม่ใช่เห็น
ไปตามทีเ่ ราวาดภาพให้มนั เป็นด้วยความชอบ ความชัง ความอยากได้ หรือความขัดใจของ
เรา) รู้แจ้งชัดเข้าใจจริง จนถอนความหลงผิดรู้ผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยน
ท่าทีตอ่ โลกและชีวติ ใหม่ ทัง้ ท่าทีแห่งการมอง การรับรู้ การวางจิตใจและความรูส้ กึ ทัง้ หลาย
ความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างการปฏิบัตินั้น เรียกว่า ญาณ
จากการทบทวนแนวคิดที่น�ำมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน�ำแนวคิดทั้งหมด
มาเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพือ่ ประกอบ
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษาและน�ำไปสูก่ ารอภิปราย
ผล สรุปผลการวิจัย และจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

17

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

สรุป
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ก�ำเนิดของพระวิปัสสนาจารย์ ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มขึ้นเมื่อการขยายตัวของ
ธรรมยุติกนิกายได้แพร่ขยายเข้ามาจากส่วนกลาง โดยเริ่มจากที่รัชกาลที่ 4 ได้ส่งพระสาย
ธรรมยุตรูปแรก คือ พระอาจารย์ดี พันธุโล เข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วง พ.ศ.
2394-2395 และสร้างวัดสุปัฏนารามขึ้น และมีการขยายตัวในเชิงพื้นที่และผู้สืบทอดจาก
ยุคแรกสู่ยุคที่สอง ซึ่งมีพระอาจารย์ม้าว เทวธัมมี และเข้าสู่ยุคที่สาม คือ พระอริยกวี (อ่อน
ธัมรักขิตโต) และพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ในยุคที่สามนี้ถือว่ามีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างพระเถระสายวิปัสสนาจารย์ ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน คือ พระอาจารย์
เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต เป็นต้น ส่วนในด้านพืน้ ทีน่ น้ั วัดสุปฏั นาราม ถือว่า
เป็นจุดเริ่มของพระวิปัสสนาจารย์ นอกจากวัดสุปัฏนารามแล้วยังมีวัดที่ส�ำคัญ คือ วัดศรี
ทอง หรือวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ให้ก�ำเนิดพระวิปัสสนาจารย์สายอีสานอีก
หลายรูป และพบว่า พระวิปัสสนาจารย์ที่ส�ำคัญทั้งหมดในยุคแรกถือว่าเป็นการญัตติจาก
นิกายเดิมคือ มหานิกายมาเป็นธรรมยุตในภายหลัง
ส�ำหรับจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างทีม่ พี ระวิปสั สนาจารย์ออกไปเผยแผ่การปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐานที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์นั้น นอกจาก
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ถื อว่ า เป็ น จุ ด ก� ำ เนิ ด ของพระวิ ป ั ส สนาจารย์ แ ล้ ว ก็ มี จั ง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การเผยแผ่คือ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล พระอาจารย์พุธ
ฐานนิโย พระอาจารย์สาม อจิญจโน และพระอาจารย์จันทร์แรม เขมสิริ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่า
มีความสัมพันธ์กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล หรือพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก่อนออกเผยแผ่ในจังหวัดอีสานตอนล่าง
ส่วนทรัพยากรทางศาสนธรรมและศาสนสถานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระวิปสั สนาจารย์นนั้
พบว่าศาสนธรรมที่พระวิปัสสนาจารย์ใช้ในการภาวนาคือ ค�ำว่า “พุทโธ” ส่วนหลักค�ำสอน
อื่นๆ พบว่า มีทั้งค�ำสอนที่เป็นภาษาถิ่น เช่น หลักค�ำสอนของท่านพระอาจารย์เสาร์
กันตสีโล จะมีความโดดเด่นในการน�ำภาษิตในท้องถิ่นมาผสมผสานในการสอน เช่น “สิ่งใด
ที่เฮาเฮ็ด มันมีน�้ำหนักกว่าค�ำเว้า” (ธัมมโรภิกขุ. 2554: 41) หรือป้ายภาษิตที่ปรากฏในวัด
ดอนธาตุทวี่ า่ “เขาสิเชือ่ ความดีทเ่ี ฮาเฮ็ด หลายกว่าค�ำเว้าทีเ่ ฮาสอน” และการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองในการสอน คือ หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นต้น นอกจากกลุ่มศาสนธรรมแล้ว
ยังมีทรัพยากรทางศาสนสถาน ถือว่ามีความโดดเด่นมากในอีสานตอนล่าง ซึ่งแบ่งออกได้
เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวัดส�ำคัญ กลุ่มพระเจดีย์ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
และกลุ่มอัฐิธาตุ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

1. กลุ่มวัดส�ำคัญ หมายถึง วัดที่มีความสัมพันธ์กับพระวิปัสสนาจารย์นั้นมีหลาย
วัด ทั้งเป็นสถานที่ที่ท่านเคยอยู่จ�ำพรรษา เคยปฏิบัติธรรม และอยู่ประจ�ำจนมรณภาพ ซึ่ง
กระจายอยู่ในอีสานตอนล่าง คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งออกตามพื้นที่ ดังนี้
		
1.1 จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
		
1.1.1 วัดสุปฏั นารามวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1.1.2 วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
		
1.1.3 วัดเลียบ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1.1.4 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
1.1.5 วัดบูรพาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด		
อุบลราชธานี
1.1.6 วัดหนองป่าพง ต�ำบลโนนผึง้ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
1.1.6 วัดดอนธาตุ ต�ำบลทรายมูล อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
1.2.1 วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ต�ำบลบ้านด่าน
อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1.3 จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
		
1.3.1 วัดบูรพาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
		
1.3.2 วัดป่าไตรวิเวก ต�ำบลนาบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
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ภาพที่ 1-2: พระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม (ซ้าย) วัดศรีอุบลรัตนาราม(ขวา)
(ภาพโดยฉลอง พันธ์จันทร์)
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2. กลุม่ พระเจดีย์ เป็นพระเจดียเ์ กีย่ วกับพระวิปสั สนาจารย์ ถือว่ามีความโดดเด่นและ
เป็นศาสนสถานทีป่ รากฏเชิงประจักษ์ในด้านการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาทีเ่ กีย่ วกับพระวิปสั สนาจารย์ในอีสานตอนล่าง เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ในกลุม่ พระวิปสั สนาจารย์ที่ถือ
ปฏิบัติกันสืบมา ค�ำว่าเจดีย์ หมายถึง สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุ
สิง่ ทีน่ บั ถือ เช่น พระธาตุ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 320-321) ซึง่ เจดีย์ในพระพุทธ
ศาสนาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ธาตุเจดีย์ สิ่งก่อสร้างบรรจุพระบรมธาตุของ
พระพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ พระจักรพรรดิราช 2) บริโภคเจดีย์ สังเวชนียสถานอันเป็น
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 3) ธรรมเจดีย์ คาถาที่
แสดงพระอริยสัจ หรือ คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก 4) อุเทสิกะเจดีย์ ของ
ที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจ้า ไม่ก�ำหนดว่าจะต้องท�ำเป็นอย่างไร เช่น สร้าง
บัลลังก์ให้หมายแทนพระพุทธองค์ (ด�ำรงราชานุภาพ. 2518: 7-10)
เจดีย์ในที่นี้ หมายถึง ธาตุเจดีย์หรือธาตุสถูป คือ เจดีย์หรือสถูปส�ำหรับบรรจุพระ
ธาตุของพระวิปสั สนาจารย์ในพืน้ ทีอ่ สี านตอนล่าง ในพืน้ ทีน่ จี้ งึ ปรากฏมีพระเจดียท์ ถี่ กู สร้าง
ขึ้นเนื่องด้วยพระวิปัสสนาจารย์เกือบทุกรูป คือ เจดีย์พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดดอน
ธาตุ เจดีย์พระอาจารย์ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง เจดีย์ประดิษฐานพระบูรพาจารย์วัด
บูรพาจารย์ วัดป่าสาลวัน เจดียศ์ รีบรุ รี มั ย์ ของท่านพระอาจารย์จนั ทร์แรม เขมสิริ และพระ
ธาตุเจดีย์วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ส่วนของท่านหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ก�ำลังมีการด�ำเนินการ
สร้างโดยศิษยานุศิษย์ ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชื่อ
ว่า พระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ อตุโลอนุสรณ์ ส่วนเจดีย์ของท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ถูก
สร้างขึ้นที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่นอกเขตอีสานตอนล่าง เพราะถึงแม้ท่าน
หลวงปูม่ นั่ จะถือว่ามีบทบาทในอีสานตอนล่างก็เฉพาะในช่วงยุคแรกๆ เท่านัน้ ต่อมาท่านมี
ความโดดเด่นในอีสานตอนเหนือ ตามวิถีการจ�ำพรรษาและเผยแผ่หลักวิปัสสนาของท่าน
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆ ของการสร้างเจดีย์ คือ ใช้ส�ำหรับการบรรจุอัฐิธาตุนั่นเอง แต่เป็นที่
น่าสังเกตว่า ในพื้นที่อีสานตอนล่างนั้นไม่มีเจดีย์ที่เนื่องด้วยท่านหลวงปู่สาม อจิญจโน แต่
อย่างใด
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ภาพที่ 3-4: เจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าสาลวัน
เจดีย์หลวงปู่ชาสุภัทโท วัดหนองป่าพง
(ภาพโดยฉลอง พันธ์จันทร์)
3. กลุม่ พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ หมายถึง พระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากร ซึง่ เป็น
รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 795)
พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ในทีน่ หี้ มายถึง พระพุทธรูปทีป่ รากฏในพืน้ ทีอ่ สี านตอนล่าง ซึง่ ถูกสร้าง
ขึ้นจากแก้วและทองแดง ในพื้นที่อีสานตอนล่างพบว่ามีพระพุทธรูปเหล่านี้อยู่ในพื้นที่วัด
สุปัฏนารามวรวิหาร คือ พระแก้วขาวเพชรน�้ำค้าง พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม
พระเจ้าใหญ่องค์ตอื้ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตอื้ หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม และพระพุทธ
รูปไม้ของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ถือว่ามีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานก่อนพระวิปสั สนาจารย์ทงั้ หมด เป็นทีเ่ คารพบูชาของทัง้ พระวิปสั สนาจารย์ในพืน้ ที่
อีสานตอนล่าง และปัจจุบันถือว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และ
พระพุทธรูปบางองค์ เช่น พระแก้วขาวเพชรน�้ำค้างและพระแก้วบุษราคัม ยังเป็นที่มาของ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมประจ�ำจังหวัด โดยในช่วงวันที่ 12-17 เมษายน จะมีประเพณีสรงน�ำ้ และ
แห่พระพุทธรูปดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
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ภาพที่ 5-6: พระแก้วขาวเพชรน�้ำค้าง พระแก้วบุษราคัม
(ภาพโดยฉลอง พันธ์จันทร์)
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4. กลุ่มพิพิธภัณฑ์ ค�ำว่าพิพิธภัณฑ์ หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่ง
ต่างๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญด้านวัฒนธรรม โดยมีความมุง่ หมายเพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 789) พิพธิ ภัณฑ์ในทีน่ ี้ หมาย
ถึงสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐบริขารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ที่ปรากฏใน
พื้นที่อีสานตอนล่าง ซึ่งพบว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่โดดเด่น คือ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บอัฐบริขารของ
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ พิพิธภัณฑ์ที่แสดงอัฐบริขารของท่านหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง เป็นต้น นอกนั้นก็ยังมี
สถานที่เก็บสิ่งของหรือศาสนวัตถุในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ เช่น วัดเลียบ วัดบูรพาราม
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
5. กลุ่มอัฐิธาตุ อัฐิ หมายถึง กระดูกที่เผาแล้ว (เรื่องเดิม. อ้างแล้ว: 1351) ส่วน
ค�ำว่า ธาตุ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า กระดูกของพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่วๆ ไปเรียกรวมว่า พระธาตุ ถ้าเป็นกระดูกของ
พระพุทธเจ้าเรียกว่า พระบรมธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุ ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์
เรียกว่า พระธาตุ (อ้างแล้ว: 556) ค�ำว่า อัฐิธาตุ ในที่นี้จึงหมายถึง กระดูกหรืออัฐิธาตุของ
พระวิปสั สนาจารย์ที่ (เชือ่ ว่า) กลายเป็นพระธาตุ หรือกลายสภาพจากกระดูกทัว่ ไปเป็นสภาพ
คล้ายธาตุบริสุทธิ์ ซึ่งตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าใจว่าผู้ที่ประพฤติธรรม
เป็นปกติจนสามารถบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์แล้ว กระดูกหรืออัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ ซึ่งใน
พื้นที่อีสานตอนล่างพบว่า กระดูกของพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหมดกลายเป็นพระธาตุ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

ภาพที่ 7-8: ทันตธาตุของท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
อัฐิธาตุหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
(ภาพโดยฉลอง พันธ์จันทร์)
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6. กลุ่มศาสนธรรม ในที่นี้หมายถึง ค�ำสอนของพระวิปัสสนาจารย์ในพื้นที่อีสาน
ตอนล่าง ซึ่งปรากฏในรูปแบบค�ำสอนที่เป็นหนังสือ เช่น มุตโตทัย ของหลวงปู่มั่น ป้าย
ภาษิต การบอกเล่าของคนในพืน้ ที่ และการอบรมวิปสั สนากรรมฐานตามวาระทีส่ ำ� คัญ รวม
ถึงการปฏิบัติธรรมตามเทศกาลอีกด้วย ซึ่งปรากฏว่า ในทุกวัดที่มีความสัมพันธ์กับ
พระวิปัสสนาจารย์ ในพื้นที่อีสานตอนล่างได้ยึดถือปฏิบัติตามศักยภาพของแต่ละวัด แต่ที่
โดดเด่นนั้นพบว่า วัดหนองป่าพงจะมีความต่อเนื่องในเรื่องการสืบต่อศาสนธรรมมากกว่า
สถานทีอ่ นื่ ๆ ส่วนวัดอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเป็นวัดทีพ่ ระวิปสั สนาจารย์เคยอยูจ่ ำ� พรรษา
นัน้ จะเป็นป้ายภาษิต ค�ำสอน และพุทธศาสนสุภาษิต ติดกระจายอยูต่ ามพืน้ ทีภ่ ายในวัดเป็น
หลัก เช่น ที่วัดดอนธาตุ ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เป็นต้น

ภาพที่ 9: ค�ำสอนของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ที่ปรากฏอยู่ภายในวัดดอนธาตุ
(ภาพโดยฉลอง พันธ์จันทร์)
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ส่วนเส้นทางในการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ใน
อีสานตอนล่างนั้น ประกอบด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด
เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงพุทธทีน่ า่ สนใจภายในจังหวัด คือ เส้นทางการท่องเทีย่ วภายในจังหวัด
อุบลราชธานี สามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 วัน 1 คืน 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2
คืน ขึ้นอยู่กับเวลาของนักท่องเที่ยวเชิงพุทธ แต่ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีความ
ประสงค์จะปฏิบัติธรรมไปด้วยก็สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ในทุกวัดตามเวลาและเทศกาล
ที่ทางวัดก�ำหนดให้ โดยเฉพาะวัดที่เคยเป็นที่พ�ำนักของพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 6 รูปข้างต้น
ส�ำหรับเส้นทางที่ 1 เริ่มจากวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่เส้นทาง
หมายเลข 226 ไปจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่เส้นทาง 219 ไปที่วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)
อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์ และกลับมาสูเ่ ส้นทางหมายเลข 226 ไปจังหวัดสุรนิ ทร์ และ
เส้นทางหมายเลข 214 ไปที่วัดบูรพาราม และวัดป่าไตรวิเวก สู่เส้นทาง หมายเลข 226 ไป
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเส้นทางหมายเลข 321 ไปสู่วัดหนองป่าพง
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และเส้นทางหมายเลข 217 ไปสู่วัดดอนธาตุ อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาสายนี้ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/
สุรินทร์
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม (ปราสาทศรี วัดสุปัฏนาราม
วัดป่าไตรวิเวก ขรภูมิ)
วัดศรีทองฯ
วัดเลียบ
วัดใต้พระเจ้า
องค์ตื้อ
วัดบูรพาราม
วัดหนองป่พง
วัดดอนธาตุ
หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเทีย่ วสามารถปรับเป็นการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมได้ โดยสามารถจัดสถานที่โบราณสถานอื่นๆ ในแต่ละจังหวัดเพิ่มเข้ามาได้ ซึ่ง
จะท�ำให้การท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ แต่สำ� หรับนักท่องเทีย่ วเชิงศาสนาก็สามารถ
เดินทางไปยังวัดใดวัดหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะได้ตามวันเวลาที่ทางวัดได้จัดขึ้นใน
แต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเวลา
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นครราชสีมา บุรีรัมย์
วัดป่าสาลวัน วัดระหาน
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ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มจากวัด
สุปฏั นารามวรวิหาร ไปวัดศรีอบุ ลรัตนาราม โดยใช้ถนนเขือ่ นธานี ไปทีว่ ดั เลียบ วัดใต้พระเจ้า
ใหญ่องค์ตื้อ วัดบูรพาราม โดยใช้ถนนพลแพน และถนนพโลรังฤทธิ์ และสุดท้ายที่
วัดดอนธาตุ โดยใช้ถนนสาย 4005 และ 2222 ถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงพุทธ เน้น
กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอาจาริยบูชา โดยมีหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลเป็นหลัก เพราะเส้นทางนี้
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จะมีความโดดเด่นกว่าพระวิปัสสนาจารย์รูปอื่นๆ และหลวงปู่เสาร์
ถือว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีบทบาทมากที่สุด ในอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัด
อุบลราชธานีเส้นทางนี้ สามารถใช้เวลาภายใน 1 วัน หรือ 1 วัน 1 คืน ได้ เพราะเป็นเส้น
ทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี
จากผลการศึกษาท�ำให้พบว่า มีพระวิปัสสนาจารย์ในยุคแรกที่กระจายอยู่ในพื้นที่
จ�ำนวน 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี
ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ให้ก�ำเนิดพระวิปัสสนาจารย์ และส่วนหนึ่งได้กระจายกันอยู่ในพื้นที่
อีสานตอนล่าง ท�ำให้เกิดระบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ที่โดด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เด่นและเป็นที่ปรากฏในเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน คือ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ พระเจดีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อัฐิธาตุ พิพิธภัณฑ์ และหลักค�ำสอนหรือศาสนธรรม
ในมุมมองด้านการท่องเทีย่ ว สามารถจัดเป็นเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงพุทธ โดยอาศัยระบบ
ภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ จ�ำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1) เส้นทางท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด (อุบลฯ) และเส้นทางการท่องเที่ยวฯ เชื่อมโยง จ�ำนวน 2 เส้นทาง
อภิปรายผล
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การวิจัยนี้ใช้แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ จ�ำนวน 3 แนวคิด
ประกอบด้วย แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และแนวคิดธรรม
ภาคปฏิบัติ พบว่า พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง จัดเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความส�ำคัญด้านภูมิทัศน์
มีพระวิปัสสนาจารย์ในยุคแรกเริ่มที่โดดเด่นจ�ำนวน 6 รูป คือ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
พระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต โต พระอาจารย์ สิ ง ห์ ขั น ตยาคโม พระอาจารย์ ดู ล ย์ อตุ โ ล
พระอาจารย์พุธ ฐานิโย พระอาจารย์สาม อกิญจโน และพระอาจารย์จันทร์แรม เขมสิริ ซึ่ง
พระวิปัสสนาจารย์เหล่านี้ ได้กระจายอยู่ ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่
จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งระบบภูมิทัศน์ในระยะแรกมีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเป็นหลัก คือ
พระวิปสั สนาจารย์ ในระยะต่อมาระบบภูมทิ ศั น์มพี ฒ
ั นาการมาเป็นรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน
ซึง่ ในทีน่ คี้ อื วัด แต่ในช่วงหลังจากพระวิปสั สนาจารย์ได้มรณภาพไปแล้ว ปรากฏว่าภูมทิ ศั น์
ที่เกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ซึง่ ภูมทิ ศั น์ในช่วงหลังนีจ้ ดั ได้วา่ เป็นทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม ทีแ่ สดงถึงการผสม
ผสานเชื่อมโยงระหว่างพระวิปัสสนาจารย์กับชุมชนและสังคม เช่น เจดีย์และพิพิธภัณฑ์
เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดย
มนุษย์ ในความหมายของ Feilden และ Jokilehto (1993) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ งานของ
มนุษย์หรืองานที่รวมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
สุนทรียศาสตร์อีกด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับพระ
วิปัสสนาจารย์ ในภาคอีสานตอนล่างที่มีความเหมือนกันคือ เจดีย์ พิพิธภัณฑ์ วัด และ
อัฐิธาตุของพระวิปัสสนาจารย์
ส�ำหรับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเหล่านี้ สามารถน�ำมาจัดเป็นการท่องเทีย่ วเชิงพุทธหรือ
การท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณได้ เพราะในพืน้ ทีท่ งั้ หมดเกีย่ วข้องกับพระวิปสั สนาจารย์ เช่น
วัด เจดีย์ พิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ หลักธรรมค�ำสอนของพระวิปสั สนาจารย์ทกุ รูปในพืน้ ที่ เป็นต้น
องค์การยูเนสโก (2005) ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อม
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โยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานผ่าน
กาลเวลาภายใต้อทิ ธิพลของข้อจ�ำกัดทางกายภาพ และ/หรือเป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้จากสิง่ แวดล้อม
ทางธรรมชาติ และแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมที่สืบเนื่องกันมา
สามารถน�ำมาบริหารจัดการในมิติการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือ
ต้องการพักผ่อนทางจิตวิญญาณ หรือท�ำกิจกรรมการปฏิบตั ทิ างด้านจิตใจ ซึง่ มีเป้าหมายที่
การพัฒนา การรักษา การฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณได้ เช่น ในพื้นที่วัดหนอง
ป่าพง จะมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ และนัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความหมาย ลักษณะและแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ที่สุทิตย์ อาภากโร
(2554: 66) ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านรูปธรรม
และนามธรรม กล่าวคือ เป็นการศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรม แล้วมองสรรพสิ่งโดยเป็นองค์รวม ให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายและซาบซึ้งถึงภายในอันเป็นนามธรรม และสามารถปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ อย่าง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความดีงามต่อตนเองและผู้อื่นใน
ลักษณะทีเ่ กือ้ กูลกัน กล่าวคือ เป็นการเยีย่ มเยือน ชืน่ ชมชุมชน สังคม และวัฒนธรรมอย่าง
มีคุณค่าร่วมกัน โดยยึดหลักของศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ มีข้อปฏิบัติทางกาย วาจาร่วม
กันในทางที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง
และเป็นธรรม
ส่วนในพื้นที่อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับพระวิปัสสนาจารย์ จะมีความเหมาะสมกับ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เน้นวิธีการแบบบุญนิยม คือ การไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร หรือ
การปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลที่ส�ำคัญทางศาสนาหรือวันส�ำคัญของรัฐ เช่น วันพ่อแห่ง
ชาติ วันแม่แห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น แต่ถ้าวิเคราะห์ตามแนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ
ทั้งหมดจะยึดหลักสมถกรรมฐานเป็นตัวตั้ง โดยใช้แนวทางการภาวนาแบบ “พุทโธ” แต่ใน
ส่วนของวัดหนองป่าพง ของหลวงพ่อชา สุภัทโท ก็จะมีความแตกต่างออกไป ซึ่งจะเน้นใน
เรื่องของอานาปานสติเป็นหลัก แต่ทั้งหมดจะเห็นว่า ภูมิทัศน์พระวิปัสสนาจารย์ในอีสาน
ตอนล่างมีความส�ำคัญและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของชุมชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ มีความเป็นพลวัต
สูงตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ส�ำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีความสัมพันธ์กับพระวิปัสสนาจารย์ ใน
อีสานตอนล่าง จะเห็นว่ามีพนื้ ทีแ่ ละเส้นทางทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันไม่หา่ งกันมากนัก เช่นใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งมีระยะทางไม่
ห่างกันมากนัก ส่วนมากพืน้ ทีเ่ หล่านีต้ งั้ อยู่ในอ�ำเภอเมืองเป็นหลัก แต่มพี นื้ ทีน่ อกจากอ�ำเภอ
เมือง คือ วัดดอนธาตุ ที่มีความสัมพันธ์กับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล แต่ก็ไม่ถือว่าอยู่ห่าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

มากนัก เพราะในปัจจุบันถือว่ามีความสะดวกในการเดินทางมาก โดยเฉพาะการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ส่วนเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอื่นๆ ก็ถือว่ามีความสะดวกเพราะสามารถใช้
เส้นทางหลักในการเดินทางได้ประมาณ 200 กิโลเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาสู่จังหวัด
อุบลราชธานี ซึง่ ทรัพยากรทางศาสนาเหล่านีจ้ ดั อยู่ในระบบภูมทิ ศั น์เดียวกันตามความหมาย
ที่องค์การยูเนสโกได้กล่าวไว้แล้ว และเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ถือว่าเป็นเส้นทางการท่อง
เที่ยวระยะกลาง คือ ไม่ไกลมากนักสามารถท่องเที่ยวได้ภายในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน หรือ
1 คืน 2 วันได้
ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำผลการวิจัยนี้ไปจัดท�ำเส้นทางการท่อง
เที่ยวเชิงพุทธหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้ โดยจัดท�ำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ภายใต้ “กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอาจาริยบูชา”
2. ข้อเสนอแนะในเชิงวิจัย
		
2.1 การวิจยั ส่วนใหญ่ทเี่ กีย่ วข้องกับพระวิปสั สนาจารย์จดั อยู่ในกลุม่ “วัด
ป่า” แต่ปัจจุบันพบว่า วัดป่าในความหมายเดิม (วัดป่าคู่กับพระวิปัสสนาจารย์) ได้เปลี่ยน
ไป พบว่ามีการปฏิบัติเพียงเฉพาะเทศกาลและขาดความเข้มข้นเหมือนในอดีต ฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตวัดป่ากับการรักษาอัตลักษณ์ของตนเองใน
ยุคปัจจุบัน/โลกาภิวัตน์
		
2.2 ควรมีการศึกษาพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วเชิงพุทธทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พระ
วิปัสสนาจารย์ในระดับประเทศ เพื่อจัดท�ำแผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพราะ
ในเชิงประวัตศิ าสตร์พระวิปสั สนาจารย์ในระดับท้องถิน่ หรือในระดับประเทศ พบว่า ทัง้ หมด
มีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
		
2.3 จากการศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่ พ บว่ า มี พ ระพุ ท ธรู ป ส� ำ คั ญ ในเชิ ง
ประวัตศิ าสตร์และเป็นทีศ่ รัทธาของทัง้ คนไทยและลาว ซึง่ มีประวัตกิ ารเดินทางข้ามพรมแดน
รัฐ แต่ยังสามารถคงไว้ซึ่งศรัทธา ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในพื้นที่ประเทศไทยและลาวมี
พระพุทธรูปข้ามแดนจ�ำนวนหนึ่งที่ยังคงไว้ซึ่งต�ำนานและการรับรู้ของพุทธศาสนิกชนไทย
และลาว ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทางศาสนาและสังคม
วัฒนธรรม แต่อาจมีข้อขัดแย้งในมิติทางประวัติศาสตร์และการเมือง ซึ่งผู้ที่สนใจอาจน�ำ
ประเด็น “พระพุทธรูปข้ามแดน” ไปศึกษาในมิติใดมิติหนึ่งก็ได้
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและ
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และต�ำบล
ยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ตัวแทนสมาชิกกองทุน ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของอบต.
ตัวแทนผู้น�ำหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการตีความจากปรากฏการณ์และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกต น�ำเสนอ
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่สะท้อนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างเป็นระบบ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ ได้แก่ กองบุญสัจจะสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลวังแสง ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลยางน้อย ภายใต้รูปแบบดังกล่าวพบว่า มีกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบ
มีส่วนร่วม เริ่มจากชุมชนพื้นที่ต�ำบลวังแสง จ�ำนวน 20 หมู่บ้านได้ร่วมกันคิดและตัดสินใจ
จัดตั้งกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง โดยการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง
ก่อนตัดสินใจ จากนั้นได้ร่วมกันบริหารจัดการกองบุญที่จัดตั้งขึ้นในรูปคณะกรรมการ ร่วม
กันสร้างสวัสดิการชุมชนมากถึง 16 ประเภท คนในชุมชนได้ร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง
และร่วมติดตามประเมินผลผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการและเวทีประชุมสมาชิกประจ�ำปี
ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อย คนในชุมชนได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลยางน้อย โดยการสนับสนุนของผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากนัน้ ได้รว่ ม
กันบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการกองทุน ร่วมกันสร้างสวัสดิการชุมชน 10 ประเภท
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ท�ำให้สมาชิกมีระบบสวัสดิการชุมชน และร่วมกันติดตามประเมินผล
ผ่านเวทีการประชุม
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, กระบวนการ, สวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม
*
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Abstract

The purposes of the qualitative research were to study a participatory
model and process for social welfare services, to investigate factors in supporting
the model and process, to assess results of the implementation of the model and
process and to propose the appropriate participatory model and process of social
welfare services for all stakeholders in Wang Saeng Sub-district, Kaedam District
and Yang Noi Sub-district in Kosumphisai District, Maha Sarakham Province. The
key informants were members of fund executive council, members of fund council,
local executives, officers of the sub-district administrative organizations, village
headmen, and members of social welfare networks. The instrument was an interview
form and an observation form. The descriptive analysis was employed for the study.
Results of the research were as follows: The study showed that community welfare
fund was established in Wang Saeng Sub-district in 2005, and the community welfare fund was established in Yang Noi Sub-district in 2011. The community welfare
fund was managed by the community fund council consisting of representatives of
the villages in Wang Saeng Sub-district and Yang Noi Sub-district. The administrative structure was divided into clear affairs and responsibilities of the administrative
members. The fund was collected from members of the community fund, financial
support from the sub-district administrative organizations, and the government. The
community welfare services were provided to all people in the community. The
community welfare fund was managed and controlled by the community fund council. The meeting was held yearly for the final report of the community fund management.
Four key Factors in supporting the participatory model and process of the
social welfare services consisted of 1) public policy for decentralization, 2) support
of local executives and public participation, 3) social capital of communities for
community fund management, and sense of belonging of people in communities.
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สืบเนือ่ งมาจากประเทศไทยมีรากฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ป็นแบบ
เครือญาติมาช้านาน จะเห็นได้จากในอดีตวิถีชีวิตของคนสัมพันธ์กับชุมชน และอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ มีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการจัดสวัสดิการสังคมใน
มิตกิ ว้างโดยชุมชนมีสว่ นร่วมมาอย่างยาวนาน ต่อมาเมือ่ มีการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ระบบทุนนิยมตะวันตก และรัฐได้เข้ามามีบทบาทหลักในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ประชาชน มิติของการจัดสวัสดิการสังคมจึงถูกบีบให้แคบลง โดยในยุคแรกๆ สวัสดิการ
สังคมภาครัฐมุ่งตอบสนองแรงงานในระบบทุนนิยมเป็นหลัก ต่อมาการจัดสวัสดิการสังคม
เริม่ เปลีย่ นแปลงไป เมือ่ รัฐได้จดั สวัสดิการสังคมโดยยึดองค์ประกอบของสวัสดิการสังคมใน
ลักษณะกว้าง 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษา (Education) สุขภาพอนามัย (Health) ที่อยู่อาศัย
(Housing) การมีงานท�ำและการมีรายได้ (Employment and Income Maintenance)
นันทนาการ (Recreating) กระบวนการยุตธิ รรม (Social Justice) และบริการสังคม (Social
Service/Human Service) (ระพีพรรณ ค�ำหอม. 2557: 14 และคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 2550 อ้างถึงใน พงษ์เทพ สันติกลุ . 2556: 45) และองค์ประกอบ
ที่มีลักษณะเจาะจง มีขอบเขตครอบคลุมการบริการทั้ง 3 ด้านเป็นหลัก ได้แก่ การประกัน
สังคม (Social Insurance) การสงเคราะห์ (Social Assistance) และการบริการสังคม
(Social Service) (ระพีพรรณ ค�ำหอม. 2557: 17) ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐหลายๆ หน่วย
งานได้เข้ามารับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ด้านบริการสังคม เดิมเป็น
ภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้โอนย้ายเป็นภารกิจของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ด้านการมีงานท�ำและมีรายได้ เป็นภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน ด้านการศึกษา เป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านสาธารณสุข
เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพราะถือว่าเป็นสวัสดิการพืน้ ฐานทีร่ ฐั ต้องจัด
ให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการสังคมภายใต้องค์ประกอบแบบกว้างทัง้ 7 ด้านและ
แบบเจาะจงทัง้ 3 ด้านทีร่ ฐั เป็นศูนย์กลางเริม่ เปลีย่ นแปลงมากขึน้ โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ ปี 2540 เป็นต้นมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจหลายกลุ่มที่
ท�ำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องออกจากงานและต้องเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาของตนเอง
ชุมชนได้กลายเป็นพืน้ ทีร่ องรับกลุม่ คนเหล่านี้ ในขณะทีภ่ าครัฐเองก็ได้หนั มาให้ความสนใจ
กับการลงทุนทางสังคม โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือดูแลกันเอง และ
กลายเป็นที่มาของการเกิดระบบสวัสดิการชุมชนขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย
ประกอบกับภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตขิ นั้ ตอนการจัดแผนและกระจาย
สู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กฎหมาย
ได้กำ� หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรนิตบิ คุ คล และมีอำ� นาจหน้าทีด่ แู ลบ�ำบัด
ทุกข์และบ�ำรุงสุขให้กบั คนในท้องถิน่ โดยกฎหมายก�ำหนดให้ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูส้ งู อายุ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�ำเนินการเพื่อตอบสนองกับนโยบาย
ของรัฐและความต้องการของคนในท้องถิน่ ระยะแรกของการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสวัสดิการท้องถิ่นมีฐานคิดส�ำคัญ คือ การส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของคนในท้องถิน่ ต่อการค้นหาปัญหาและความต้องการร่วมกันในชุมชนโดย
ผ่านเวทีประชาคม รวมทั้งจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ แผนงานและโครงการต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ก่อน หลังจากนัน้ ก็จะมีการบรรจุแผนงาน
และโครงการทีผ่ า่ นประชาคมแล้วมาจัดท�ำเป็นแผนพัฒนา 3 ปี (ระพีพรรณ ค�ำหอม. 2557:
282-283)
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
สวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ แต่ดว้ ยศักยภาพและขีดความสามารถหรือความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดต่างกันและมีไม่เท่ากัน ท�ำให้ไม่สามารถจัด
สวัสดิการได้อย่างทัว่ ถึงและครบถ้วนทุกด้านตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้ ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏ
ให้เห็นค่อนข้างชัดเจนก็คือว่า สวัสดิการสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากท�ำได้
ค่อนข้างดี คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์เท่านั้น
เนื่องจากมีงบอุดหนุนจากรัฐส่วนกลางและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
ไว้ ในขณะที่สวัสดิการด้านอื่นๆ แม้จะมีการด�ำเนินได้บ้างแต่ก็มีค่อนข้างน้อย จึงท�ำให้
สวัสดิการสังคมภาครัฐที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึงได้กำ� หนดนโยบายจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนทีม่ งุ่ ให้ประชาชน
ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบลขึน้ ในพืน้ ที่ตา่ งๆ ทั่วประเทศ โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ของต�ำบลแต่ละแห่งร่วมกันจัดตั้ง โดยรัฐส่วนกลางและท้องถิ่น
เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน จึงเรียกนโยบายนีว้ า่ “นโยบายสวัสดิการสามขา” และผลจากนโยบาย
ดังกล่าวนี้ได้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบลขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการจัด
ตั้งกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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ถึงแม้จะมีการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดสวัสดิการสังคมให้
กับประชาชนในท้องถิ่น แต่ด้วยศักยภาพและขีดความสามารถหรือความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดต่างกัน และมีไม่เท่ากัน ท�ำให้ไม่สามารถจัดสวัสดิการได้อย่าง
ทั่วถึงและครบถ้วนทุกด้านตามที่กฎหมายก�ำหนดได้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นค่อนข้าง
ชัดเจน ก็คือว่า สวัสดิการสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากท�ำได้ค่อนข้างดี คือ
การจ่ายเบีย้ ยังชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ คนพิการและผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์เท่านัน้ เนือ่ งจากมีงบอุดหนุน
จากรัฐส่วนกลางและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งไว้ ในขณะที่สวัสดิการ
ด้านอื่นๆ แม้จะมีการด�ำเนินได้บ้าง แต่ก็มีค่อนข้างน้อย จึงท�ำให้สวัสดิการสังคมภาครัฐที่
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการให้กบั ประชาชนในท้องถิน่
ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึง
ได้ก�ำหนดนโยบายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มุ่งให้ประชาชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มหรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบลขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
ในพืน้ ทีข่ องต�ำบลแต่ละแห่งร่วมกันจัดตัง้ โดยรัฐส่วนกลางและท้องถิน่ เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน
จึงเรียกนโยบายนี้ว่า “นโยบายสวัสดิการสามขา” และผลจากนโยบายดังกล่าวนี้ได้เกิด
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบลขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองบุญสัจจะ
สวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย
อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ จัดตั้งขึ้นในปี 2548 โดย
ได้แนวคิดมาจากสถาบันองค์กรชุมชน หรือ พอช. จากนัน้ แกนน�ำได้รว่ มคิด ตัดสินใจศึกษา
ดูงาน ก่อนที่จะร่วมกันตัดสินใจจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีการบริหารจัดกองบุญฯ ในรูป
คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่เป็นตัวแทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลวังแสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามให้การสนับสนุน
ตามบทบาทหน้าที่ ปัจจุบันกองบุญฯมีสมาชิกทั้งหมด 1,971 คน สามารถจัดสวัสดิการ
ทั้งหมด 16 ประเภท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
วัยในพืน้ ที่ มีการเชือ่ มโยงการท�ำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ทีต่ ำ� บลวังแสง
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสถานศึกษาของจังหวัด
มหาสารคาม ที่ผ่านมาเป็นกองทุนที่เคยได้รับรางวัลกองทุนดีเด่นในปี 2550 และเป็นกอง
ทุนต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม
ส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน กล่าวคือ ได้แนวคิดจาก พอช. และแกนน�ำได้รว่ มกันผลักดัน แต่จดุ ต่างคือใช้เวลาค่อน
ข้างนานก่อนจะจัดตั้งได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่แน่ใจว่าจะ
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ท�ำได้ เพราะเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกลุ่มในลักษณะเดียวกันแล้วล้มเหลว แต่ด้วยความ
ตั้งใจจริงของผู้บริหารท้องถิ่นคนปัจจุบันร่วมกับผู้น�ำคนอื่นๆ ช่วยกันผลักดันจึงจัดตั้งได้
ส�ำเร็จและมีแนวโน้มเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ปัจจุบนั กองทุนฯมีสมาชิกทัง้ หมด 1,998 คน สามารถ
จัดสวัสดิการทัง้ หมด 10 ประเภท (ข้อมูล ณ สิน้ เดือนเมษายน 2558) สามารถจัดสวัสดิการ
ของกองทุนให้กับคนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ มีการเชื่อมโยงการท�ำงานกับกองทุนอื่นๆ ในพื้นที่
เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำ� บลยางน้อย รวมทั้งเชื่อมโยงการท�ำงานกับ
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้พิการ
ของต�ำบลยางน้อย ท�ำให้เกิดสวัสดิการหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมผ่านกองบุญ
สัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยาง
น้อยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีรูปแบบและกระบวนการจัดการอย่างไร ซึ่งเหตุผลส�ำคัญใน
การศึกษาเฉพาะพื้นที่ทั้งสองแห่งที่ต่างจากพื้นที่อื่นๆ คือ เป็นพื้นที่ที่มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนในระดับต�ำบลแล้ว สามารถขับเคลือ่ นโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้บริการสวัสดิการสังคมได้หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมคนทุกกลุม่ วัย ทีส่ ำ� คัญพืน้ ที่
ต�ำบลวังแสงยังได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานราชการ ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบในด้าน
การจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อยได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด เลือกเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในการด�ำเนินการด้านกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่มีผลการด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จในระดับที่พอใจ ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลวังแสง
อ�ำเภอแกด�ำ และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลวังแสง
อ�ำเภอแกด�ำ และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมผ่านกองบุญ
สัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย เนื่องจาก
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน และมุง่ ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมทีส่ ะท้อนการมีสว่ น
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ร่วมของชุมชน ในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการร่วมคิดและตัดสินใจ ขั้นตอนการร่วม
บริหารจัดการ ขั้นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ และขั้นตอนการร่วมติดตามประเมินผล
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดสวัสดิการสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิด
ความหมาย ความส�ำคัญ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมประเภทต่างๆ ที่มีการจัด รวมทั้ง
องค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม การทบทวนแนวคิดการจัดสวัสดิการท้องถิ่น
และสวัสดิการชุมชน ท�ำให้เห็นว่า สวัสดิการสังคมที่ท้องถิ่นด�ำเนินการและชุมชนด�ำเนิน
การ ถือเป็นรูปแบบหนึง่ ของการจัดสวัสดิการในสังคมไทย เพียงแต่แนวคิดการจัดสวัสดิการ
ชุมชน มีหลักการพืน้ ฐานแนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก เมือ่ เป็น
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มีการทบทวนแนวคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนทัง้ ในเชิงแนวคิด
และหลักการ จากการทบทวนท�ำให้ผู้วิจัยได้แนวทางการศึกษาว่า ถ้าศึกษาการมีส่วนร่วม
จะต้องเข้าใจรูปแบบ ลักษณะ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียว่ามีรูปแบบ ลักษณะ และขั้นตอนอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นแนวคิดการมีส่วนร่วมยัง
สะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของการเข้าร่วม และประโยชน์จากการเข้าร่วมในแต่ละขั้นตอน
อีกด้วย ในขณะที่การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท�ำให้ผู้วิจัยได้แนวทางการศึกษาใน
ภาพรวมทั้งหมดที่ผู้อื่นเคยศึกษาและค้นพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี
โดยรวมแล้ว การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น�ำมาใช้
เป็นแนวทางการศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ที่
ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย ในประเด็นของรูปแบบ
และกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
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กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม
(ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมบริหารจัดการ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล)

รูปแบบและกระบวนการจัดสวัสดิการ
สังคมแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และ
พื้นที่ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ได้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกกองบุญสัจจะ
สวัสดิการต�ำบลวังแสง จ�ำนวน 15 คน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบลยางน้อย จ�ำนวน 13 คน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลวังแสง พนักงานส่วนต�ำบลวังแสง และผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ต�ำบลวังแสง จ�ำนวน 10
คน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อย พนักงานส่วนต�ำบลยางน้อย และผู้น�ำชุมชน
ในพืน้ ทีต่ ำ� บลยางน้อย จ�ำนวน 11 คน ผูว้ จิ ยั เป็นเครือ่ งมือหลักในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และแบบสังเกตเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากสองแหล่ง คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก รายงานสถานะกองบุญฯต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และข้อมูลภาคสนามโดยลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้า
หมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ ใช้วธิ ที ำ� หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาและสัมภาษณ์ ขณะ
สัมภาษณ์ถา้ มีการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ ผูว้ จิ ยั จะขออนุญาตก่อนเสมอ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการตีความปรากฏการณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์นำ� เสนอในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
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1. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ
และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จากการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงและเป็นระบบที่ชัดเจน พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ พบว่า ชุมชน
20 หมูบ่ า้ นได้รว่ มกันจัดสวัสดิการผ่านกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง ทีร่ ว่ มกัน
จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญเกิดจากนายสมนึก ไชยสงค์ นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังแสงในขณะนัน้ ได้รบั เชิญจากสถาบันองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ
พอช. ให้เข้าร่วมรับทราบแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาของ พอช. ที่ต้องท�ำงานประสาน
กับท้องถิน่ เช่น การท�ำแผนท�ำชุมชน สวัสดิการชุมชน การรับรองสถานภาพชุมชน เป็นต้น
หลังการเข้ารับทราบแนวทางดังกล่าว เกิดความสนใจและต้องการจัดท�ำสวัสดิการชุมชนใน
พืน้ ทีต่ ำ� บลวังแสง เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ที จี่ ะท�ำให้ชาวบ้านในต�ำบลมีสวัสดิการอย่างทัว่
ถึง จึงได้น�ำแนวคิดดังกล่าวนั้นไปแจ้งให้ผู้น�ำคนอื่นๆ ในต�ำบลได้รับทราบ ปรากฏว่าผู้น�ำ
ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สวัสดิการชุมชน เชิญผู้น�ำชุมชน เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลวังแสงเข้าร่วม และเชิญเจ้าหน้าที่จาก พอช. มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้น�ำใน
เรือ่ งการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท จากนัน้ ได้มกี ารศึกษาดูงานพืน้ ทีอ่ นื่ ทีเ่ คย
ท�ำและประสบความส�ำเร็จ มาเป็นแนวทางในการจัดตั้งกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนขึ้น
โดยผ่านการประชุมคณะท�ำงานหลายครั้ง และมีการขยายแนวคิดสู่ชุมชนผ่านคณะท�ำงาน
ทีเ่ ป็นแกนน�ำในหมูบ่ า้ นทัง้ 20 หมูบ่ า้ น และตัดสินใจร่วมกันจัดตัง้ อย่างเป็นทางการในเดือน
ตุลาคม ปี 2548
ภายหลังการจัดตั้งเสร็จ ได้เปิดรับสมาชิกชุดแรก จ�ำนวน 251 คน และได้น�ำเอา
ระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชาวบ้านของต�ำบลเปือยน้อยที่เคยศึกษาดูงานมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการ เมือ่ มีสมาชิกชุดแรกทีส่ มัครจึงได้จดั ให้มกี ารประชุมสมาชิกเพือ่ คัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองบุญฯ เพื่อท�ำหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการ จึงได้กรรมการชุด
แรกจ�ำนวน 26 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน และมีคุณสมบัติตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของกองบุญฯ คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจะมีการประชุม
ร่วมกันทุกวันที่ 15 ของเดือน เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับกิจการของกองบุญ และจัดให้มกี าร
ประชุมใหญ่ประจ�ำปี ปีละหนึง่ ครัง้ ในเดือนมีนาคม เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานให้สมาชิก
กองบุญ และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการของกองบุญ รวมถึงการคัดเลือกคณะ
กรรมการในกรณีที่ครบวาระหรือมีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง เป็นต้น
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จากการบริหารจัดการกองบุญฯของคณะกรรมการและสมาชิก โดยการสนับสนุน
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
มหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังแสง ได้น�ำมาสู่การจัดสวัสดิการสังคมหลาก
หลายรูปแบบ โดยช่วงก่อตั้งปีแรก พ.ศ. 2548-ประมาณปลายปี 2550 กองบุญสัจจะ
สวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง ก�ำหนดจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มี 9 ประเภท ต่อมาในปี
พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง พ.ศ.
2551 โดยมีการปรับปรุงประเภทสวัสดิการจาก 9 ประเภท เป็น 16 ประเภท ประกอบด้วย
(1) สวัสดิการการเกิด เป็นสวัสดิการที่กองบุญสัจจะจัดให้กับสมาชิกที่คลอดบุตรใหม่ เป็น
เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ (2) สวัสดิการการเจ็บป่วย เป็นสวัสดิการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล (3) สวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (4) สวัสดิการตาย เป็นสวัสดิการที่ช่วยสมทบค่าท�ำศพแก่สมาชิกที่เสีย
ชีวติ (5) สวัสดิการการศึกษา เป็นสวัสดิการทีก่ องบุญสัจจะจัดให้กบั สมาชิกในด้านการศึกษา
โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกที่ยากจน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
และเยาวชนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (6) สวัสดิการเงินกู้
เป็นสวัสดิการเงินกู้ให้แก่สมาชิก โดยแยกเป็น เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เงินกู้ยืมเพื่อ
เปลี่ยนสัญญาประจ�ำปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้กรณีเสียชีวิต (7)
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นสวัสดิการที่กองบุญสัจจะจัดให้กับคนยากจน ไร้ที่พึ่ง
ขาดคนดูแล เพื่อช่วยเหลือดูแลคนในต�ำบลนอกเหนือจากสมาชิก (8) สวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้บ้าน น�้ำท่วม พายุพัดบ้าน
พัง (9) สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุที่รุนแรง เช่น ฟ้าผ่า รถชน จนท�ำให้ถึงแก่
ความตายหรือทุพพลภาพ (10) สวัสดิการสาธารณประโยชน์ เป็นสวัสดิการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณประโยชน์ในต�ำบล (11) สวัสดิการด้านการสนับสนุนประเพณีวฒ
ั นธรรม (12)
สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาโดยหมอพื้นบ้านในต�ำบล (13) สวัสดิการส่ง
เสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (14) สวัสดิการด้านท�ำนุบำ� รุงศาสนา (15)
สวัสดิการด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นสวัสดิการที่กองบุญจัดไว้เมื่อเงินออมของกองบุญมี
มากกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป และ (16) สวัสดิการคนท�ำงาน เป็นสวัสดิการที่จัดให้กับ
คณะกรรมการกองบุญสัจจะ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย ชุมชน 14 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัด
สวัสดิการสังคมในรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน เริม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั
จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญเกิดจากนายชูศักดิ์ หล่มศรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อยคน
ปัจจุบัน มีความต้องการอยากจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ต�ำบลยางน้อย จึงจัดท�ำ
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หนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละบาทให้ผู้น�ำหมู่บ้านและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้สมัครเป็น
สมาชิก แต่เนื่องจากผู้น�ำและชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนและไม่
มั่นใจการท�ำงานของกองทุน โดยเฉพาะความยั่งยืนของกองทุน และชาวบ้านบางส่วนเคย
มีประสบการณ์เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการทีจ่ ดั ตัง้ โดยเอกชนในหมูบ่ า้ นซึง่ เคยล้มเหลวมาก่อน
จึงไม่กล้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีการแสดงความคิดความเห็นไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นที่ไม่เชือ่ มัน่ ว่ากองทุนจะจัดสวัสดิการได้จริง แต่ผบู้ ริหารท้องถิน่ และผูน้ ำ� ชุมชน
ก็ไม่ยอ่ ท้อ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดตัง้ กองทุนและการรับสมาชิกกองทุน
โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านบ้าง ผ่านเสียงตามสายบ้าง รวมทั้งการแจ้งในการประชุม
หมู่บ้านและในงานประเพณีต่างๆ จวบจนกระทั่งปี 2554 จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนสัจจะวัน
ละบาทของต�ำบลยางน้อยอย่างเป็นทางการ โดยมติสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อย
มีสมาชิกเริ่มต้นจ�ำนวน 14 คน ซึ่งสมาชิกที่สมัครทั้งหมดเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น�ำ
ชุมชน เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในฐานะผู้ผลักดันการจัดตั้งมองว่า ผู้น�ำ
ต้องท�ำให้ชาวบ้านเห็นและเชื่อมั่นก่อน จึงขอร้องผู้น�ำเป็นผู้สมัครสมาชิกให้เป็นตัวอย่าง
ก่อน หลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น กองทุนฯได้มีการจัดตั้ง
คณะท�ำงานชุดแรก มีนายอ�ำนวย บุตรแสนโคตร ก�ำนันต�ำบลยางน้อยในขณะนั้น เป็น
ประธาน มีคณะท�ำงานอื่นซึ่งเป็นตัวแทนจากหมู่บ้าน โดยการคัดเลือกจากสมาชิก มี
นายชูศกั ดิ์ หล่มศรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยางน้อย นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษา และคอยให้ความช่วย
เหลือในด้านต่างๆ และในช่วงเริ่มต้นของปีแรกสมาชิกที่สมัครมีจ�ำนวน 400 กว่าคน คณะ
ท�ำงานจึงได้ก�ำหนดให้มีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านจัดเก็บเงินออมวันละบาทเป็นรายงวดทุก 6
เดือน ท�ำให้กองทุนฯมีเงินออมจ�ำนวนหนึง่ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อยได้อนุมตั ิ
เงินสนับสนุนกองทุนฯ จ�ำนวน 50,000 บาท
การบริหารกองทุนช่วงแรกคณะท�ำงานได้ศกึ ษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล
กกแดง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ท�ำให้คณะท�ำงานได้ประสบการณ์จริงใน
การน�ำไปปรับใช้กบั การบริหารกองทุนฯ โดยเฉพาะระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน
เมื่อมีระเบียบข้อบังคับและมีสมาชิกสมัครอย่างชัดเจน จึงได้จัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ
ประจ�ำปีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 และคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านๆ ละ 1 คน
เป็นกรรมการ รวมแล้ว 14 คน มีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อย เป็นที่ปรึกษา
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ต่อมาคณะกรรมการที่ ได้รับคัดเลือกได้คัดเลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการเรียบร้อยแล้ว ได้มกี ารประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกเพิม่ เติมและเริม่ จัดสวัสดิการ
ให้กบั สมาชิก ท�ำให้ชาวบ้านเกิดความมัน่ ใจและมาสมัครสมาชิกเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ส�ำหรับ
การเก็บเงินออมจากสมาชิก เดิมเก็บเป็นรายงวด 6 เดือนครั้ง เปลี่ยนมาเก็บเป็นรายเดือน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มอีก 100,000 บาท รวมทั้ง
อนุมัติให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ามาช่วยกองทุนในการดูแลระบบบัญชี
กองทุนให้ทันสมัย และตั้งแต่นั้นมากองทุนฯได้จัดสวัสดิการสังคมให้กับสมาชิกในรูปแบบ
ต่างๆ 10 ประเภท ได้แก่ (1) สวัสดิการกรณีสมาชิกคลอดบุตร เป็นสวัสดิการที่จัดให้กับ
สมาชิกกองทุนที่คลอดบุตร โดยบุตรจะได้รับค่าท�ำขวัญคนละ 500 บาท (2) สวัสดิการเจ็บ
ป่วย เป็นสวัสดิการที่จัดให้ส�ำหรับสมาชิกที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (3) สวัสดิการตาย
เป็นสวัสดิการที่จัดให้กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ (4)
สวัสดิการชราภาพ เป็นสวัสดิการที่กองทุนจัดให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี โดยจ่ายเป็น
เบี้ยยังชีพเป็นรายปี (5) สวัสดิการทุนการศึกษา เป็นสวัสดิการที่กองทุนจัดให้แก่สมาชิกที่
มีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี และก�ำลังศึกษาอยู่ (6) สวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นสวัสดิการที่
กองทุนจัดให้แก่สมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ย ยากจนไร้ทพี่ งึ่ (7) สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่มี
ความมั่นคงในชีวิต เป็นสวัสดิการที่กองทุนจัดให้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเป็นอยู่
ล�ำบาก ไม่มีความมั่นคงในชีวิต (8) สวัสดิการกรณีสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นสวัสดิการ
ที่กองทุนจัดขึ้นส�ำหรับสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยฟ้าผ่า
(9) สวัสดิการการแต่งงาน เป็นสวัสดิการที่กองทุนจัดให้แก่สมาชิกที่แต่งงานเป็นครั้งแรก
และเป็นการแต่งงานตามประเพณีนิยม (10) สวัสดิการคนท�ำงาน เป็นสวัสดิการเพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีต่ ำ� บลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ
และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ทั้งสองต�ำบล
พบว่า ก่อนทีช่ มุ ชนจะได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชนอย่าง
ทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั นี้ ได้มกี ารด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ ตอนทีต่ อ่ เนือ่ ง โดยเริม่
จากขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
		
2.1 ขั้นตอนร่วมคิดและตัดสินใจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม เป็นขั้น
ตอนทีแ่ กนน�ำทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้มโี อกาสรับฟังแนวคิดว่าด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน
จากหน่วยงานภายนอก เริ่มสนใจและน�ำมาปรึกษาหารือกับแกนน�ำคนอื่นๆ เพื่อร่วมคิด
และตัดสินใจที่จะจัดตั้ง ดังเช่น ก่อนการจัดตั้งกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง
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เริ่มต้นจากสถาบันองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังแสง
ในฐานะผูน้ ำ� ท้องถิน่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ ด้านต่างๆ เช่น เรือ่ งแผนชุมชน
สวัสดิการชุมชน การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ภายหลังจากได้รับฟังแล้วมีแนวคิดที่
จะจัดตัง้ จึงขยายแนวคิดให้กบั ผูน้ ำ� คนอืน่ ๆ และผูน้ ำ� ส่วนใหญ่กเ็ ห็นด้วย จึงจัดเวทีทำ� ความ
เข้าใจ เชิญผู้น�ำในต�ำบล และเชิญเจ้าหน้าที่จาก พอช. มาให้ความรู้และแนวทางการจัดตั้ง
ได้รับค�ำแนะน�ำให้ศึกษาดูงานพื้นที่อื่นก่อน จึงร่วมกันศึกษาดูงานจนได้วิธีคิด วิธีบริหาร
จัดการ กลับมาจัดประชุมร่วมคิดและตัดสินใจอีกครั้ง ก่อนที่จะด�ำเนินการจัดตั้งอย่างเป็น
ทางการในปี 2548 ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย ก่อนการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย เริม่ จากนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน้อยได้รบั ทราบ
แนวคิดว่าด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจากเจ้าหน้าทีท่ มี่ อบหมายให้เข้าร่วมรับฟังจาก พอช.
จึงสนใจและอยากจัดตั้งในพื้นที่ อบต. และได้นัดประชุมผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อร่วมกันคิดและ
ตัดสินใจจัดตั้งกองทุนเช่นเดียวกับพื้นที่ตำ� บลวังแสง แต่จุดต่างที่ส�ำคัญคือพื้นที่ต�ำบลยาง
น้อย ในระยะแรกของกระบวนการจัดตัง้ นัน้ ประสบปัญหาความไม่เชือ่ มัน่ เนือ่ งจากชาวบ้าน
เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกองทุนในลักษณะเดียวกันแล้วล้มเหลว แต่ด้วยความพยายาม
ของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มุ่งมั่นตั้งใจจริง และได้มีการมอบหมายให้นักพัฒนา
ชุมชนของ อบต. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงกับผู้น�ำหลายครั้ง และ
พยายามโน้นน้าวผูน้ ำ� คนอืน่ ๆ ว่ากองทุนสวัสดิการต�ำบลเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และถ้าจะให้สำ� เร็จ
ต้องเริ่มจากกลุ่มผู้น�ำก่อน หลังจากนั้นค่อยขยายผลไปยังชาวบ้านในลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป จากการร่วมคิดและตัดสินใจดังกล่าวได้น�ำมาสู่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล
ยางน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
		
2.2 ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
จากการคิดและตัดสินใจ ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและ
ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับกองทุน ซึง่ ภายใต้ระเบียบจะก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการในเรือ่ ง
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกองทุนไปสู่เป้าหมาย จากการศึกษาในพื้นที่ทั้งสองต�ำบลมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คือ ภายหลังการจัดตั้งกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสงขึ้นในปี
พ.ศ. 2548 และการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย ในปี 2554 ทัง้ สองกองทุน
ได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกชุดแรก โดยกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเปิดรับสมาชิกชุด
แรกจ�ำนวน 251 คน ส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย สมาชิกชุดแรกเป็นผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ และผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นทีท่ ำ� เป็นตัวอย่างให้กบั คนในชุมชน ก่อนทีค่ นในชุมชนจะทยอยมา
สมัครเป็นสมาชิกเพิม่ เป็น 400 กว่าคนในช่วงแรก เมือ่ ได้สมาชิกชุดแรกแล้ว ทัง้ สองกองทุน
ได้จดั ประชุมให้มกี ารคัดเลือกคณะกรรมการเพือ่ บริหารกองทุนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ซึ่งกรรมการชุดแรกของกองบุญสัจจะฯ มาจากตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน รวม 26 คน ส่วน
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย มาจากตัวแทนหมู่บ้าน รวม 14 คน ด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระละ 2 ปี และเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีการ
จัดโครงสร้างการท�ำงานออกเป็นต�ำแหน่งและฝ่ายต่างๆ และก�ำหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
แม้ว่ากองทุนจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ยังมีหน้าที่หนึ่งร่วมกันในการบริหารจัดการกองบุญ คือ การประชาสัมพันธ์การ
ด�ำเนินงานของกองบุญ ผลดีของกองบุญ และสิง่ ทีจ่ ะได้รบั เมือ่ เป็นสมาชิก ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการ
ขยายการรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น
		
ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการเงินกองทุนของทั้งสองพื้นที่ พบว่า
กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง ในระยะเริม่ แรกได้มกี ารจัดสรรเงินกองบุญออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ร้อยละ 50 จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ร้อยละ 30 เป็นทุนกู้ยืมให้กับ
สมาชิก และร้อยละ 20 จัดตั้งเป็นทุนส�ำรอง ต่อมาในปี 2550-ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการเงินกองบุญฯ ใหม่ โดยไม่จัดเงินออกเป็นสัดส่วน แต่ใช้วิธีการก�ำหนด
กรอบวงเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดสวัสดิการแต่ละประเภท ส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยาง
น้อย คณะกรรมการได้น�ำเงินของกองทุนมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกจ�ำแนกเป็น 10 รูป
แบบ/ประเภทดังได้กล่าวมาแล้ว น�ำเงินออมส่วนหนึ่งไปฝากออมทรัพย์และซื้อสลากออม
ทรัพย์ แต่จะไม่น�ำเงินออมมาปล่อยกู้ เพราะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์
ของกองทุน และอาจเกิดความเสี่ยงสูง ส่วนการเก็บเงินออมจากสมาชิก เดิมเก็บเป็นราย
งวด 6 เดือนครั้ง ต่อมาเปลี่ยนมาเก็บเป็นรายเดือน ประกอบกับพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามสมทบจ�ำนวนหนึ่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนอีกจ�ำนวนหนึ่ง ได้ท�ำให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่าง
คึกคัก
		
2.3 ร่วมรับผลประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ถอื เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
อีกขั้นตอนหนึ่งที่ต่อเนื่องจากการคิดและตัดสินใจร่วมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม และ
ร่วมกันบริหารจัดการกองทุนเพื่อสร้างสวัสดิการสังคมให้กับสมาชิก ในขั้นตอนนี้ จึงเป็น
เรื่องที่สมาชิกและคณะกรรมการต้องร่วมกันรับผลของการคิดและตัดสินใจ รวมถึงผลของ
การบริหารจัดการกองทุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งผลประโยชน์นอกจาก
เป็นประเภทสวัสดิการที่ได้รับแล้ว ยังหมายรวมถึงผลประโยชน์ในด้านจิตใจที่สมาชิกได้รับ
ร่วมกัน เช่น ความภูมิใจที่คนในชุมชนสามารถจัดสวัสดิการด้วยตนเองได้ การพึ่งพาอาศัย
ซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ผลจากการศึกษาเกีย่ วกับการร่วมรับผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการบริหาร
จัดการกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล
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ยางน้อย จึงพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆ จากกองทุน
รวมทั้งได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการสวัสดิการชุมชนด้วย
ตนเอง ไม่ได้รอรับสวัสดิการจากภาครัฐที่จัดให้เพียงอย่างเดียว แม้สวัสดิการบางประเภท
จะมีจ�ำนวนเงินไม่มากนักแต่มีคุณค่าด้านจิตใจมากกว่า
		
2.4 ร่วมติดตามและประเมินผล ส�ำหรับขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการ
จัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม คือ การร่วมติดตามและประเมินผลผ่านเวทีการประชุม
คณะกรรมการประจ�ำเดือน และเวทีประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อรับทราบการสรุปและรายงาน
ผลของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยในพืน้ ทีท่ งั้ สองต�ำบล พบว่า การติดตาม
ประเมินผลมีสองลักษณะ คือ การติดตามประเมินกองทุนผ่านเวทีการประชุมประจ�ำเดือน
ของกรรมการ และการติดตามประเมินของสมาชิกผ่านเวทีการประชุมใหญ่ประจ�ำปีเพื่อ
ประเมินผลการด�ำเนินงานในรอบหนึ่งปี โดยในเวทีการประชุมประจ�ำปี คณะกรรมการได้
แจ้งผลการด�ำเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รบั ทราบ เช่น จ�ำนวนสมาชิก จ�ำนวนเงินกองทุน
จ�ำนวนเงินที่จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก รวมทั้งการหารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ ที่ต้องขอ
ความเห็นจากสมาชิก เช่น การปรับแก้ระเบียบข้อบังคับของกองบุญ การปรับเปลี่ยน/ปรับ
เพิ่มประเภทสวัสดิการ การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อชุดเดิมหมดวาระ เป็นต้น
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พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย เป็นพื้นที่
ที่คนในชุมชนเคยร่วมจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมมาก่อนที่จะมีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายก�ำหนดในรูปแบบการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ และให้การสงเคราะห์คนด้อยโอกาส
ทางสังคม แต่เมื่อนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดตั้ง
องค์กรสวัสดิการสังคมเพื่อร่วมกันจัดสวัสดิการชุมชน โดยภาครัฐให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน จึงเกิดการจัดตัง้ กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสงขึน้ ตัง้ แต่ปี 2548 และ
จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย โดยผ่านกระบวนการด�ำเนินการแบบมีสว่ นร่วม
4 ขั้นตอน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจจัดตั้งกองบุญ มีการคิดและตัดสินใจหลายครั้งเพื่อให้
เกิดความแน่ใจว่าท�ำได้และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ร่วมบริหารจัดการกองบุญเพื่อจัด
สวัสดิการสังคม โดยการคัดเลือกตัวแทนแต่ละหมูบ่ า้ นมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ใช้ระเบียบ
กองทุนเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการจนน�ำไปสูก่ ารจัดสวัสดิการชุมชนในปัจจุบนั โดย
พื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ มีทั้งสิ้น 16 รูปแบบ/ประเภท ส่วนพื้นที่ต�ำบลยางน้อย
อ�ำเภอโกสุมพิสัย มีทั้งสิ้น 10 รูปแบบ/ประเภท ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เกิด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แก่ เจ็บ ตาย ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ คนยากจนในชุมชน และจัดเพือ่ สาธารณประโยชน์ในต�ำบล
ซึ่งรูปแบบ/ประเภทสวัสดิการชุมชนที่ก�ำหนดขึ้น ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมที่คนในชุมชนได้
รับร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถสร้างความภูมิใจให้กับสมาชิก ดังสโลแกน
ที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” และร่วมติดตามประเมินผลโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่ประจ�ำปีของสมาชิกอย่างต่อเนือ่ งทุก
ปี
อภิปรายผล
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จากผลการศึกษา สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม ผ่านกองบุญสัจจะ
สวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ ที่พบว่า ชุมชนในพื้นที่ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอ
แกด�ำได้รว่ มกันจัดตัง้ กองบุญฯ และได้จดั สวัสดิการชุมชนจากปี 2548 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
มีทั้งหมด 16 ประเภท และผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย
ที่พบว่า ชุมชนในพื้นที่ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนฯ และได้
จัดสวัสดิการชุมชนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดสวัสดิการได้ทั้งหมด
10 ประเภท โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย ซึ่งการจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวนี้
ถือเป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลจัดให้กับ
ประชาชนมาก่อน ดังที่ ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546: 10) ได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า
“สวัสดิการชุมชน” กับค�ำว่า “สวัสดิการสังคม” อาจพิจารณาเทียบเคียงไปกับความหมาย
ของสวัสดิการสังคมได้ เพราะถือว่าระบบสวัสดิการชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในระบบสวัสดิการ
สังคมที่กระจายอ�ำนาจให้ชุมชนจัดสวัสดิการของชุมชนเอง ดังนั้นการจัดสวัสดิการชุมชน
จึงเท่ากับเป็นการจัดสวัสดิการสังคมทีค่ นในชุมชนร่วมกันจัดตัง้ และเป็นเจ้าของร่วม ในขณะ
ทีส่ วัสดิการทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานภายนอกจัดให้ แม้โดยหลักการจะให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม แต่ในทางปฏิบัติชุมชนเป็นเพียงผู้รับบริการมากกว่า
อนึง่ ผลจากการวิจยั รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีท่ งั้ สอง
ต�ำบล ผู้วิจัยมองว่า รูปแบบสวัสดิการชุมชนที่ก�ำหนดขึ้นหลากหลายประเภทนั้น หาก
พิจารณาดูผิวเผินแล้ว ประหนึ่งชุมชนก�ำหนดไว้เกินความจ�ำเป็น แต่หากพิจารณาให้ลึกลง
ไป สามารถวิเคราะห์ ได้ว่ารูปแบบสวัสดิการชุมชนของกองบุญสัจจะฯ ต�ำบลวังแสง และ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย เป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือในการจัดสวัสดิการ
ร่วมกัน โดยมองในฐานะที่เป็นเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าสวัสดิการทั้งหมดที่จัดโดยกองบุญ
สัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อยนัน้ ล้วนเป็น
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ความต้องการของกรรมการและสมาชิกทัง้ สิน้ ที่มองระบบสวัสดิการเป็นเป้าหมายของการ
ใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมองในฐานะที่เป็นเครื่องมือ การจัด
สวัสดิการสังคมทุกประเภทในพื้นที่ทั้งสองต�ำบล จะมีเงินออมของสมาชิกและเงินสมทบ
จากภายนอกเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ หากพิจารณาจ�ำนวนเงินก็ถอื ว่าไม่มากมาย
นัก จึงกล่าวได้ว่า ในการจัดสวัสดิการชุมชน “เงิน” จึงไม่ใช้เป้าหมายส�ำคัญ แต่เงินเป็น
เครื่องมือในการร้อยรัดความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือกันมากกว่า
2. ผลการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีท่ ง้ั สองต�ำบล
สะท้อนให้เห็นระบบการจัดสวัสดิการชุมชนทั้ง 16 รูปแบบ ผ่านกองบุญสัจจะสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ และสวัสดิการชุมชน ทัง้ 10 ประเภท ผ่านกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั อาจกล่าวได้วา่ กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบล
วังแสง และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย ถือเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้ง
ขึน้ ด้วยความต้องการและเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชน โดยเป้าหมายเพือ่ สร้างสวัสดิการ
ที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา สุขภาพ เงินกู้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือคน
ยากจน คนด้อยโอกาสในชุมชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเพื่อ
สาธารณประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่า “เงินเป็นเครือ่ งมือ เป้าหมายคือสวัสดิการ” การบริหาร
จัดการกองทุนจึงท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากสิ่งที่สามารถด�ำเนินการได้ก่อนแล้วค่อย
พัฒนาเพื่อขยายสวัสดิการให้หลากหลาย เน้นการจัดสวัสดิการตามความพร้อมและความ
สามารถขององค์กรเป็นหลัก ซึง่ ลักษณะดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับหลักการจัดสวัสดิการชุมชน
ที่ พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ (2547: 8-9) ได้น�ำเสนอหลักการส�ำคัญในการจัด
สวัสดิการชุมชนที่เน้นการท�ำจากสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่ลอกแบบมาทั้งชุด เริ่มจากเล็กไปใหญ่
ท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมและก�ำลังความสามารถของชุมชน เน้นการมีส่วน
ร่วม และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
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การวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการและสมาชิกกอง
บุญสัจจะสวัสดิการชุมชนต�ำบลวังแสง อ�ำเภอแกด�ำ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั ซึง่ เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พนักงานส่วนต�ำบลทั้งสองแห่ง รวมทั้งผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ทั้งสองต�ำบล
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในฐานะผู้รู้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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ระบบคิดและสัญลักษณ์ในประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า
(Oral history): ศึกษากรณีต�ำนานบึงพระราม กับการสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893
Thought System and Symbolic in Oral History: Case Study of the Historical Myths
in “Bueang Praram” (Nong Sano) and King U-Thong Established Ayutthaya B.E. 1893
ก�ำพล จ�ำปาพันธ์* Kampol Champapan

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งน�ำเสนอการศึกษาระบบคิดและสัญลักษณ์ ในประวัติศาสตร์จาก
ค�ำบอกเล่า (Oral history) จากกรณีบึงพระราม (Nong Sano) ที่เกาะเมืองอยุธยา อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีตำ� นานเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาของพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1893 โดยใช้หลักฐานเอกสารจ�ำนวน 3 ชิ้นเป็นหลัก คือ
“ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” “พงศาวดารเหนือ” และ “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” มาวิเคราะห์
ตีความด้วยวิธกี ารวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ จากค�ำบอกเล่าพบว่า หลักฐานทัง้ สามชิน้ เล่าเรือ่ ง
การสถาปนากรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893 ตามมุมมองความเชื่อและโลกทัศน์ของคนชั้นไพร่
ราษฎร เนื้อความจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานประเภทพระราช
พงศาวดารฉบับบันทึกและช�ำระโดยราชส�ำนัก เอกสารต�ำนานประวัติศาสตร์จึงควรได้รับ
ความสนใจในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่าที่ส�ำคัญอีกประเภทหนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ: ประวัตศิ าสตร์จากค�ำบอกเล่า, บึงพระราม, ต�ำนานประวัตศิ าสตร์, พระเจ้าอูท่ อง,
กรุงศรีอยุธยา
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Abstract
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King U-Thong established Ayutthaya city B.E.1893. Data are obtained from
the 3 evidences includesthe “Kam Hai kan Chaw Krung Kao” (The testimony of
Ayutthayan), “Pong Sawadan Nua” (The chronicle of North), and “Pong Sawadan
Chabub Van Vliet” (The Chronicle version Van Vliet), by using the oral history research
method. The results are as follows: the 3 evidences describe Ayutthaya rising 1893
*อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Special Instructor of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat
University.
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from the perspective and worldviews of Ayutthayan peoples which dissimilarthe royal
chronicle wrote and edited by elites. It is recommended that the historical myth
document should be respect as important oral history evidence.
Keyworlds: Oral history, Bueang Praram, Historical myths, King U-Thong, Ayutthaya.
บทน�ำ

“หนองโสน” หรือ “บึงพระราม” ย่านใจกลางพระนครแห่งสายน�ำ้ เช่นกรุงศรีอยุธยา
จากหลักฐานลายลักษณ์สมัยอยุธยามักกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับสถานะความศักดิ์สิทธิ์
ประจ�ำพระนคร ผ่านต�ำนานพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงที่นี่ และเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสวรรคต
เมื่อ พ.ศ.1912 สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสของพระองค์ ได้สร้างวัดพระรามขึ้นที่
ริมบึงทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระเจ้าอู่ทอง (ศิลปากร. 2553: 3)
เป็นเหตุให้เรียกบึงน�้ำแห่งนี้ว่า “บึงพระราม” ในเวลาต่อมา
จากแหล่งน�้ำที่มีตามธรรมชาติ ก็ม ามี ป ระเด็ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ มิ ติ ท างสั ง คม
วัฒนธรรมโดยเหตุที่เรื่องของบึงพระรามถูกโยงกับต�ำนานของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์
กรุงศรีอยุธยา จึงควรที่เราจะได้พิจารณาศึกษาต�ำนานนี้อย่างเป็นระบบเมื่อกล่าวถึง
บึงพระราม โดยที่พักเรื่องการถกเถียงที่มีมานมนานอย่างเรื่องพระเจ้าอู่ทองเป็นใคร มา
จากไหน เอาไว้ก่อน ในที่นี้จะพิจารณาประเด็นแวดล้อมเกี่ยวกับพื้นที่บึงพระรามเท่านั้น
(ส่วนข้อถกเถียงต่างๆ เกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทองเป็นใคร มาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2545;
ก�ำพล จ�ำปาพันธ์. 2559: 50-54)
ทั้งนี้เพราะผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า ต�ำนานพระเจ้าอู่ทองที่เกาะเมืองอยุธยานั้น มี
ขอบเขตพืน้ ทีเ่ ล่าสัมพันธ์กบั บริเวณแหล่งน�ำ้ ใจกลางพระนครทีเ่ รียกว่า “บึงพระราม” นีค้ อ่ น
ข้างมาก หลักฐานประเภทต�ำนานที่จะใช้วิเคราะห์ศึกษาในที่นี้คือ (1) “ค�ำให้การชาวกรุง
เก่า” (ในทีน่ ี้ใช้ฉบับพิมพ์ใน ศิลปากร. 2552 และฉบับพิมพ์รว่ มกับเอกสารอืน่ ๆ ใน ศิลปากร.
2553) (2) เอกสาร “พงศาวดารเหนือ” (ในที่นี้ใช้ฉบับ ศิลปากร. 25404: 316-406) และ
(3) “พระราชพงศาวดารฉบับวัน วลิต” (ฟาน ฟลีต: 2552 ฉบับภาษาอังกฤษดู Van Vliet.
2005) เป็นต้น
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

49
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ต�ำนานในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า
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เหตุที่เลือกน�ำเอาเอกสารทั้งสามชิ้นข้างต้น มาวิเคราะห์ตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ
ต�ำนานประวัติศาสตร์ของอยุธยาตามวิธีการประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า (Oral history) ก็
เพราะเอกสารทั้งสามชิ้นข้างต้น แม้บางชิ้นจะใช้ชื่อว่า “พงศาวดาร” แต่เนื้อความมิได้มี
ลักษณะเป็นการบันทึกตามแนวคิดและมุมมองของราชส�ำนัก ต่างก็เป็นบันทึกประวัตศิ าสตร์
ที่เกิดจากการรวบรวมค�ำบอกเล่าของผู้คนหลากหลายในพื้นถิ่นอยุธยา
เนือ้ ความจึงมีขอ้ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เทียบกับพระราชพงศาวดารทัง้ ฉบับ
ก่อนและหลังช�ำระในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อาทิ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิต”ิ์ (โหราธิบดี: 2549) “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนมาศ
(เจิม)” (ศิลปากร. 2507: 1-492) “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์
(จาด)” (ศิลปากร. 2507: 493-943) “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระพนรัตน์
(แก้ว)” (ศิลปากร: 2514) และ “พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา” (ศิลปากร:2516)
เป็นต้น
“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ” เริม่ เรือ่ งทีป่ ี พ.ศ.1867 ซึง่ เป็น
ปีที่สถาปนา “พระพุทธเจ้าพแนงเชิง” หรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง ต่อมาค่อยกล่าวถึงการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 เนื้อความมีเพียง 2 บรรทัด โดยกล่าวแต่เพียงว่า
“จุลศักราช 712 ขาลศก (พ.ศ.1893) วันศุกร์ขึ้น 6 ค�่ำ เดือน 5 แรกสถาปนากรุง
พระนครศรีอยุธยา” (โหราธิบดี. 2549: 1-2) ไม่มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา
ส่วนพระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆ มีรายละเอียดขึ้นบ้าง เกี่ยวกับการพระราชพิธี
มีพราหมณ์ท�ำหน้าที่กลบบาตร โดยระหว่างที่ขุดดินได้พบสังข์ทักขิณาวรรตใต้ต้นหมัน ถือ
เป็นมหามงคลฤกษ์ พระราชพงศาวดาร (นอกจากฉบับหลวงประเสริฐฯ ซึ่งเป็นฉบับความ
ส�ำนวนย่อ) ที่เหลือล้วนกล่าวตรงกันว่า “ศุภมัสดุศักราช 712 ปีขาล โทศก วันศุกร์ขึ้น 6 ค�่ำ
เดือน 5 เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท สถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยา ชีพ่อพราหมณ์ให้ฤกษ์ตั้ง
พิธกี ลบบาตร ได้สงั ข์ทกั ขิณาวรรตใต้ตน้ หมันใบหนึง่ แล้วสร้างพระทีน่ งั่ ไพฑูรย์มหาปราสาท
องค์หนึง่ สร้างพระทีน่ งั่ ไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึง่ สร้างพระทีน่ งั่ ไอศวรรย์มหาปราสาท
องค์หนึ่ง แล้วพระเจ้าอู่ทองเสด็จเข้ามาเสวยราชสมบัติ” (ศิลปากร. 2507: 1-2, 501;
ศิลปากร. 2514: 1; ศิลปากร. 2516: 111)
การขุดพบสังข์ทักขิณาวรรตนี้เป็นข้อมูลหลักฐานอันหนึ่งที่ท�ำให้ทราบว่าบริเวณ
หนองโสนเป็นสถานที่ส�ำคัญในศาสนาพราหมณ์มาก่อน พ.ศ.1893 และเมื่อมีพราหมณ์อยู่
หรือเป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ก็จะต้องมีชุมชนผู้คนที่นับถือพราหมณ์อยู่
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

อาศัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วย เบื้องต้นความนัยของพระราชพงศาวดารจึงกล่าวถึงการ
เปลี่ยนผ่านสถานะบทบาทของสถานที่จากพราหมณ์มาเป็นพุทธมีการฝังบาตรลงไปไว้
แทนที่สังข์ เป็นต้น เอกสารต่างชาติชิ้นส�ำคัญอย่างเช่น “จดหมายเหตุลาลูแบร์” ก็กล่าวว่า
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ทรงสืบเชื้อสายมาจากวงศ์กษัตริย์ที่ครองอยุธยาอยู่ก่อน
หน้าถึง 4 ชัว่ วงศ์ และวงศ์นมี้ คี วามสัมพันธ์ทางเครือญาติกบั ชนชัน้ ปกครองของเมืองเขมร
พระนคร (ลาลูแบร์. 2552: 42)
แต่เมือ่ เทียบกับข้อความในเอกสารอย่างเช่น “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” “พงศาวดาร
เหนือ” และ “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” จะพบว่าเนือ้ เรือ่ งค่อนข้างมีลกั ษณะเป็นต�ำนานบอก
เล่า “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” เป็นเอกสารที่เกิดจากการซักถามค�ำให้การเชลยชาวอยุธยาที่
ถูกพม่ากวาดต้อนไปอังวะ เมือ่ พ.ศ. 2310 “พงศาวดารเหนือ” เป็นต�ำนานเรือ่ งเล่าทีม่ ที มี่ า
จากการรวบรวมต�ำนานของหลากหลายบ้านเมืองในแถบภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
(หัวเมืองฝ่ายเหนือ) เข้าไว้ด้วยกัน
ในขณะที่ “พระราชพงศาวดารฉบับวัน วลิต” นั้นผู้แต่งคือ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต
(Jeremias Van Vliet) พ่อค้าชาวฮอลันดาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ก็ได้อาศัย
ข้อมูลจากค�ำบอกเล่าของชาวเมืองอยุธยา เอกสารทั้งสามชิ้นจึงสะท้อนมุมมองของไพร่
ราษฎรที่มีต่ออดีตความเป็นมาของอยุธยา การนิยามตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ ในสังคม
อยุธยาช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะชาวเขมรที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาค้าขาย
เมื่อภายหลังจากที่อยุธยาเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติ (ก�ำพล จ�ำปาพันธ์. 2559; Baker
and Pongpaichit: 2017)
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 เทคโนโลยีการตีพิมพ์หนังสือก�ำลังแพร่หลายใน
ยุโรปหลังจากการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ โดยโยฮัน กูเต็นเบิร์ก (Johann Gutenberg) ชาว
เยอรมัน (ผลกระทบต่อการเกิดวัฒนธรรมสิง่ พิมพ์ในยุโรปและสากลดูได้จากงานต่างๆ เช่น
Borgman, 2000; Fussel: 2005. Man: 2009) บรรดาผู้คนจากยุโรปที่มีโอกาสได้เดินทาง
เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนั้นต่างนิยมจดบันทึกเรื่องการเดินทางของตนเอาไว้
เมือ่ กลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็นำ� เอาบันทึกนัน้ ไปตีพมิ พ์ออกจ�ำหน่าย ซึง่ เรือ่ งต่าง
แดนก็ก�ำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้อ่านชาวยุโรป แต่สยามหรือราชอาณาจักรอยุธยาในช่วงนั้น
ยังไม่ได้มีการน�ำเข้าเทคโนโลยีการพิมพ์ กว่าที่เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาก็ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่
3 แล้ว ดังนั้นการเก็บง�ำเรื่องราวอดีตของผู้คนจึงมักอยู่ในรูปของต�ำนานเรื่องเล่าหรือ
มุขปาฐะ (Oral tradition) ดังที่ราชทูตลาลูแบร์ที่เข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ ได้
กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า:
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“ประวัติศาสตร์สยามนั้นเต็มไปด้วยนิยาย หนังสือก็มีน้อยเพราะ
ว่าชาวสยามยังไม่รู้จักใช้เครื่องตีพิมพ์ อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าออกจะ
สงสัยอยู่ที่มีผู้กล่าวกันว่า ชาวสยามนั้นแสร้งปกปิดพงศาวดารหรือ
ประวัติศาสตร์ของตนไว้ โดยเหตุที่พวกชาวจีนซึ่งชาวสยามลอกเลียน
แบบอย่างหลายต่อหลายนั้น มิได้หวงแหนประวัติศาสตร์ของตนนัก แต่
จะท�ำอย่างไรก็ตาม บรรดาบุคคลที่อ้างว่าชาวสยามเป็นผู้หวงแหนนี้ ก็
ยังได้อ่านเอกสารลางชิ้นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม ยืนยันว่าชาว
สยามมีประวัติย้อนต้นขึ้นไปไม่ไกลเท่าไรเลย และจะเอาความจริงกันก็
ไม่ค่อยถนัดนัก”
(ลาลูแบร์. 2552: 41)
ด้วยเหตุดังนั้น การจะเข้าใจมุมมองและโลกทัศน์ของคนอยุธยา โดยเฉพาะในหมู่
ไพร่ราษฎร หรือหากเราต้องการจะทราบว่าผูค้ นส่วนใหญ่ในสังคมอยุธยา มีมมุ มองต่ออดีต
(Perception of the past) อย่างไร จึงต้องกระท�ำผ่านการวิเคราะห์นัยยะส�ำคัญต่างๆ ของ
ต�ำนานเหล่านี้ มิใช่กระท�ำผ่านการวิเคราะห์พระราชพงศาวดาร ซึง่ เป็นบันทึกของราชส�ำนัก
และชนชั้นสูง (Reid and Marr: 1979)
แม้ว่าหลักฐานประเภทต�ำนานจะเต็มไปด้วยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินเดิน
อากาศ แต่เราก็สามารถเข้าใจเรื่องท�ำนองนั้นในแง่ที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนโลกทัศน์ของ
ผู้คนยุคก่อนการมีส�ำนึกคิดที่ได้รับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
เหล่านั้นคือวิธีการเล่าให้ความส�ำคัญกับเรื่องและการรับรู้ความจริงในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องดูถูกดูแคลนหรือตัดข้ามไปอย่างง่ายดายแต่อย่างใด (cited inLim Pui Huen,
Morrison, and Kwa Chong Guan: 1998)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)
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เอกสารหลักฐาน “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” ในส่วนนี้ (ที่เกี่ยวกับต�ำนานหนองโสน/
บึงพระราม) กล่าวเนือ้ ความถึงพระเจ้าอูท่ องว่า เดิมทรงครองราชย์สมบัตอิ ยูท่ นี่ ครพริบพรี
(เพชรบุรี) ต่อมาเกิดอุปัทวภัยขึ้นในเมือง 3 ประการ คือ (1) ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ข้าวปลา
อาหารแพง ท�ำให้ราษฎรอัตคัดขัดสนเงินทอง (2) ผู้คน ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นโรคป่วย
ไข้และล้มตายมาก (3) มนุษย์และสัตว์ต่างพากันล้มตายเป็นอันมาก
พระเจ้าอูท่ องจึงเรียกประชุมปรึกษาเหล่าอ�ำมาตย์มนตรี หาทีช่ ยั ภูมเิ หมาะสมย้าย
ไปตัง้ พระนครใหม่ พร้อมทัง้ ได้ให้ตรวจค้นดูตำ� รับต�ำราเก่า พบพุทธท�ำนายฉบับหนึง่ กล่าว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ถึงพระพุทธองค์เสด็จมาโดยอภินิหาร มาประทับรอยพระพุทธบาทที่เขาปถวีพระพุทธฉาย
จากนั้นเสด็จมาประทับยังหนองโสน ประทับนั่งบนตอไม้หนึ่งพบมดเล็กตัวหนึ่งไต่อยู่บน
ตอไม้นั้น พระอานนท์ตรัสถามเกี่ยวกับมดตัวนี้ พระพุทธองค์จึงแสดงพุทธท�ำนายว่า:
“มดตัวนี้ต่อไปในอนาคตกาลเบื้องหน้า จะได้บังเกิดเป็นกษัตริย์
มีศักดานุภาพมาก จะสร้างราชธานีอยู่ ณ ต�ำบลหนองโสนนี้ให้เป็นบ้าน
เมืองสุขสมบูรณ์ จะบ�ำรุงรอยบาทวลัญช์แห่งเราตถาคต ซึ่งได้เหยียบไว้
บนยอดเขาสุวรรณบรรพตนั้นให้รุ่งเรืองเจริญ เป็นที่ ไหว้ที่บูชาของ
เทพยดามนุษย์สืบไปภายหน้าสิ้นกาลนาน”
(ศิลปากร. 2553: 477)
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เมื่อได้สดับตรับฟังตามพุทธท�ำนายข้างต้น พระเจ้าอู่ทองก็ทรงโสมนัส ตรัสว่า
พระองค์นี่แหล่ะเป็นมดน้อยตัวนั้น จึงสั่งอพยพกวาดต้อนผู้คนช้างม้าออกจากเพชรบุรี ไป
ตามหาที่ชัยภูมิแห่งใหม่นั้น โดยเสด็จไปประทับอยู่ที่เขาพระพุทธบาทระยะหนึ่ง แล้วให้
เสนาอ�ำมาตย์แยกย้ายกันไปเที่ยวค้นหาหนองโสน ไม่นานเหล่าเสนาอ�ำมาตย์ก็ได้มาพบ
หนองโสนที่บริเวณเกาะเมืองอยุธยา กลับไปกราบทูลพระเจ้าอู่ทองทรงทราบก็ให้ยกรี้พล
มายังหนองโสน
จากนัน้ พระเจ้าอูท่ องจึงทรงตัง้ พระสัตยาธิษฐานว่า พระองค์จะเสีย่ งพระบารมี โดย
การขว้างพระแสงขรรค์ของพระองค์ไป ถ้าพระแสงขรรค์นนั้ ตกลงปักอยู่ในที่ใด พระองค์จะ
สร้างพระนคร ณ ทีต่ รงนัน้ จะตัง้ ปรางค์ปราสาทราชวังลงในทีพ่ ระแสงขรรค์ตกลงไปปักอยู่
นั้น พระแสงขรรค์ก็ไปตกปักอยู่ที่ต�ำบลหนองโสน (ศิลปากร. 2553: 479)
บริเวณดังกล่าวแม้เป็นที่ชัยภูมิแต่ก็เป็นที่ลุ่มน�้ำสร้างพระนครล�ำบากเหล่า
พสกนิกรไพร่พลที่ตามเสด็จมาด้วย คงไม่เห็นด้วยกับพระองค์ที่จะสร้างพระนครขึ้น ณ ที่
แห่งนี้จึงพากันร้องขึ้นเป็นอภินิหารพร้อมกันว่า “ถ้าผู้ใดจะสร้างพระนครลงในต�ำบลหนอง
โสนนีแ้ ล้ว ผูน้ นั้ จะต้องมีฤทธิเ์ ดชกินเหล็กได้ และยิงลูกศรไป ลูกศรกลับมาหาเองไม่ตอ้ งใช้
คนไปเก็บ” (ศิลปากร. 2553: 479)
แต่พระเจ้าอู่ทองมิได้ย่อท้อกลับมีพระทัยยินดีว่า เทพยดาบันดาลจะให้พระองค์
แสดงอานุภาพเป็นทีป่ ระจักษ์แก่คนทัง้ ปวง จึงตรัสสัง่ ให้วเิ สทชาวเครือ่ งต้นไปน�ำเหล็กแท่ง
หนึ่งมาหลอมและบดต�ำให้แหลกละเอียดเป็นผง ผสมคลุกกับพระกระยาหารเสวยให้ผู้คน
เห็นทุกวัน ผงเหล็กที่เสวยกลับเป็นทิพย์โอสถท�ำให้พระองค์มีพระฉวีวรรณงามผ่องใสขึ้น
กว่าแต่ก่อน ไม่มีโรคภัยหรือป่วยไข้แต่อย่างใด จากนั้นทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อีกหนึ่ง
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อย่าง โดยเสด็จไปยังต�ำหนักริมน�้ำ แผลงลูกศรออกไปทางเหนือน�้ำ แล้วลูกศรนั้นไหลลง
มาตามสายน�้ำ ทรงกั้นเอาเข้าพระหัตถ์ด้วยคันศร เมื่อทุกคนเห็นดังนั้นต่างเห็นพ้องกับ
พระองค์ ก็ตกลงช่วยกันสร้างพระนครใหม่ที่ต�ำบลหนองโสน (ศิลปากร. 2553: 480)
ชาวกรุงเก่าผู้บอกเล่าต�ำนานนี้แก่พม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง พ.ศ. 2310
น�ำเอาต�ำนานอื่นมาเล่าผสมปนเป จึงท�ำให้มีเนื้อความคล้ายคลึงกับต�ำนานการสร้าง
พระบรมธาตุของทางล้านนาและล้านช้างด้วย เช่น ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก อุรังคนิทาน
ต�ำนานพระธาตุพนม เป็นต้น ผนวกกับต�ำนานพื้นถิ่นเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทสระบุรี ที่
ค้นพบกันในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ท�ำให้พระเจ้าอู่ทองไปปรากฏในต�ำนานพุทธ
ท�ำนาย ทีม่ ลี กั ษณะสากลของจารีตการเล่าอดีตของพุทธศาสนาท้องถิน่ (ธิดา สาระยา. 2525;
Wyatt. 1994: 1-22)
ต�ำนานพระเจ้าอู่ทองใน “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” เล่าเรื่องความส�ำคัญของหนอง
โสน ในฐานะที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนามีมาแต่ครั้งพุทธกาล อ้างอิงเรื่องการ
เสด็จมาประทับพุทธบาทของพระพุทธเจ้า เมือ่ สถานทีอ่ นั เป็นย่านใจกลางพระนครเป็นสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้น ตัวพระนครจึงมีความหมายและต�ำแหน่งแห่งที่ในพุทธท�ำนายไปด้วย
ผู้เล่าต�ำนานนี้แก่พม่าซึ่งก็คือคนอยุธยาปลาย ให้ความส�ำคัญแก่พุทธศาสนาเป็นหลัก ส่วน
พระเจ้าอูท่ องเดิมเป็น “มด” ที่ไต่ขอนไม้ซงึ่ พระพุทธองค์ทรงผ่านมาประทับ แต่การเป็นมด
ในทีน่ นั้ มิใช่การดูแคลน หากเป็นการเล่าตามคติความเชือ่ เรือ่ งผูม้ บี ญุ อ้างอิงตามความเชือ่
แบบพุทธท�ำนาย ผู้เล่าได้เล่าตามมุมมองทางพุทธศาสนา
เหตุการณ์เสียกรุง พ.ศ. 2310 คงมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เล่าเรื่องอย่าง
มาก จึงคิดย้อนทวนเรื่องราวการก�ำเนิดและความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยา ตามมุมมอง
ทางพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ในช่วงปลายอยุธยานั้นมิได้มีบุญญาธิการเทียบเท่าหรือ
เป็นเฉกเช่นเดียวกับอดีตกษัตริยผ์ สู้ ถาปนากรุง ส่วนประเด็นเรือ่ งพระเจ้าอูท่ องมาจากเมือง
เพชรบุรี เมื่อพิจารณาสภาพเมืองเพชรบุรี จะพบว่าเพชรบุรีมีร่องรอยโบราณสถานและ
ศิลปวัตถุที่สืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 หลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นโบราณสถานทุ่งเศรษฐี พระพุทธรูปศิลปะลพบุรีอันเป็นประธานวัดท่าไชยศิริ พระพุทธ
รูปอู่ทองที่วัดพระนอน ใบสีมาหินทรายแดงพบที่วัดมหาธาตุ วัดพลับพลาชัย วัดชมพูพน
วัดเกาะแก้ว สถูปเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมที่เขาบันไดอิฐ เป็นต้น
นอกจากนี้ข้อความในช่วงแรกที่กล่าวว่า เดิมพระเจ้าอู่ทองทรงครองราชย์อยู่ที่
เพชรบุรี ยังสอดคล้องกับ “จดหมายเหตุลาลูแบร์” “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” และ “ต�ำนาน
พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” (ศิลปากร: 2502) ซึ่งเป็นเอกสารต่างกรรมต่างวาระ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บันทึกคนละยุคสมัย ก็สะท้อนอยูโ่ ดยนัยว่าคนอยุธยาจ�ำนวนมากเชือ่ ว่าพระเจ้าอูท่ องมาจาก
เพชรบุรี เคยเป็น “ยุพราช” ผู้ครองเมืองเพชรบุรี หรือมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเพชรบุรี
เป็นต้น
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจบ่งชี้ถึงความส�ำคัญของเพชรบุรีในฐานะเมืองท่าที่อยู่ใน
เส้นทางการค้าและการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของราชอาณาจักร มากกว่าจะเป็นจุดเริม่ ของ
อารยธรรมภาคกลางในตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เพชรบุรีอยู่บนเส้นทางระหว่างอยุธยา
กับโลกภายนอก ดังนัน้ การเข้ามาของชนภายนอกซึง่ จะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของกรุงศรีอยุธยา
ไปเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาไปได้ช่วงหนึ่ง จ�ำเป็นต้องผ่านมาทางเพชรบุรีก่อน จึงจะเข้าสู่เส้น
แม่น�้ำเจ้าพระยาและอยุธยา ดังที่ปรากฏใน “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” เป็นต้น
พระเจ้าอู่ทองกับหนองโสน-บึงพระราม ใน “พงศาวดารเหนือ”
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“พงศาวดารเหนือ” กล่าวถึงต�ำนานพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองที่หนองโสน โดยไม่
ระบุสาเหตุการย้ายเมือง จู่ๆ วันหนึ่งก็ตรัสกับเสนาบดีว่า “พระต�ำหนักเวียงเหล็ก ให้หาที่
ชัยภูมิจะสร้างเมืองใหม่ จึงให้อ�ำมาตย์ข้ามไปอีกฝั่ง” (ศิลปากร. 2504: 390) แต่หากเรา
เข้าใจว่า ค�ำว่า “เวียงเหล็ก” นั้นเพี้ยนมาจากค�ำว่า “เวียงเล็ก” อาจจะตีความสาเหตุการ
อพยพโยกย้ายดังกล่าวว่า มีสาเหตุมาจากต�ำหนักเล็กเกินไปให้สร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้
ครั้นเสนาบดีพาไพร่พลข้ามเกาะไปเกณฑ์คนถางพงไม้ใบหญ้า ก็ได้พบพระฤาษีองค์หนึ่ง
อยู่ใน “ดงโสนริมหนองน�้ำ” มีนามว่า “สักธรรมโคดม” พระฤาษีถามคนถางว่า จะท�ำเป็น
ประการใดในแว่นแคว้นของเราฉะนี้ คนแผ้วถางจึงว่าพระมหากษัตริย์จะสร้างเมืองใหม่
(ศิลปากร. 2504: 390-391)
พระฤาษีจงึ ว่าเรามาอยูส่ ถานทีน่ กี้ น็ านมาแล้ว ตัง้ แต่พระพุทธเจ้ายังสร้างพระบารมี
อยู่จนตรัสรู้ได้ 917 ปีแล้ว จะมาสร้างเมืองก็ดีอยู่ เราก็จะลาไปอยู่เขาแก้วบรรพต แต่ที่อัน
นี้เป็นกองกูณฑ์อัคคี หาเป็นที่ชัยภูมิไม่ ให้ไปข้างทิศหรดี เป็นที่ชัยภูมิดี มีต้นหมันเป็น
ส�ำคัญอยูต่ น้ หนึง่ ทรงทราบจึงให้หาพระฤาษีมาเข้าเฝ้า แต่พระฤาษีปฏิเสธการเข้าเฝ้า พระ
ฤาษีแนะน�ำให้จัดหาคนไปตัดไม้มากองกูณฑ์อัคคีดูให้รู้เหตุ ท�ำนองเสี่ยงทาย เสนาบดีก็
ปฏิบตั ติ ามค�ำพระฤาษี พอจุดไฟเผาไม้ฟนื ซึง่ กองไว้นนั้ เปลวเพลิงก็ลกุ สูงเท่าต้นตาล รัศมี
สว่างรุง่ โรจน์ไปทัว่ พอไฟมอดสงบลง พระฤาษีเห็นท่าไม่ดี ก็เอาน�ำ้ พระวิษณุมนต์ (น�ำ้ มนต์
พระวิษณุ) มาประพรม แล้วกล่าวค�ำท�ำนายว่า “จะมีกษัตริย์ไปภายหน้านั้นเป็นอันมาก จะ
เป็นเมืองท่าส�ำเภา แต่ทว่าจะเกิดยุทธนาการไม่รู้วาย” (ศิลปากร. 2504: 391)
เสนาบดีก็ไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบตามค�ำพระฤาษีทุกประการ เมื่อ
ได้สดับตรับฟัง ก็ทรงให้อาราธนาพระฤาษีมาเข้าเฝ้าในพระราชวัง แต่ครัน้ เมือ่ เสนาบดีกลับ
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ไปก็ไม่พบพระฤาษี ทรงให้คนเทีย่ วลาดสืบหาก็ไม่พบ จึงสัง่ ให้เสบาบดีไปแผ้วถางสร้างเมือง
ต่อ เป็นอันสิ้นข้อความจาก “พงศาวดารเหนือ” ในส่วนเกี่ยวกับต�ำนานพระเจ้าอู่ทองสร้าง
เมือง
“พงศาวดารเหนือ” เคยเป็นทีเ่ ข้าใจกันว่า เป็นเอกสารสมัยรัชกาลต้นรัตนโกสินทร์
แต่มีข้อพิจารณาอยู่ 2 ประการที่ท�ำให้น่าเชื่อว่าเป็นเอกสารที่มีมาก่อนรัตนโกสินทร์ โดยที่
ไม่ปรากฏเอกสารนี้ในช่วงธนบุรี มาปรากฏอยู่กับวังหน้าในรัชกาลที่ 1 โดยเจ้านายวังหน้า
พระองค์นั้นคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยในเวลาต่อมา) ซึ่งทรงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวังหน้า สถานะเทียบ
เท่ากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งตามประเพณีที่มีมาแต่ครั้งรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
โดยกษัตริย์วังหน้าพระองค์แรกคือสมเด็จพระนเรศวร เมื่อทรงย้ายมาจากเมืองพิษณุโลก
ข้อพิจารณา 2 ประการนั้นก็คือ
(1) เอกสาร “พงศาวดารเหนือ” มีลักษณะเนื้อความไม่ปะติดปะต่อกันหลายเรื่อง
สอดคล้องตามค�ำน�ำในต้นฉบับที่ระบุว่า ต้นฉบับรวบรวมขึ้นที่วังหน้าในรัชกาลที่ 1 เพื่อจะ
ท�ำการช�ำระแต่ยังมิได้ช�ำระให้เสร็จสิ้น หรือมีฉบับช�ำระแล้วเสร็จแต่ยังไม่มีการค้นพบก็ไม่
เป็นทีท่ ราบแน่ชดั ต้นฉบับทีถ่ กู รวบรวมเอามาไว้ในพระราชพงศาวดารนีเ้ ป็นต้นฉบับเก่าที่
ยังมิได้มีการช�ำระนั่นเอง
(2) การพบต้นฉบับเก่าของพระราชพงศาวดารฉบับนีท้ หี่ อสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นต้นฉบับที่บาทหลวงท่านหนึ่ง (ไม่ทราบนาม) เข้ามาในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ได้นำ� เอาต้นฉบับนีต้ ดิ ตัวกลับฝรัง่ เศสด้วย “พงศาวดารเหนือ”
ฉบับฝรั่งเศสนี้มีเนื้อความแตกต่างกันในบางจุด แต่โดยเนื้อความส่วนใหญ่แล้วสอดคล้อง
กับฉบับของวังหน้าในต้นรัตนโกสินทร์ (ปรีดี พิศภูมิวิถี. 2552: 100-108) แสดงว่ามีฉบับ
เก่าก่อนวังหน้าในรัชกาลที่ 1
จากข้อความที่กล่าวว่า “จะมีกษัตริย์ ไปภายหน้านั้นเป็นอันมาก จะเป็นเมืองท่า
ส�ำเภา แต่ทว่าจะเกิดยุทธนาการไม่รวู้ าย” (ศิลปากร. 2504: 391) ดูเป็นข้อความทีก่ ล่าวภาย
หลังย้อนกลับไปอยูม่ าก อย่างน้อยก็เป็นช่วงทีก่ รุงศรีอยุธยามีลกั ษณะเป็น “เมืองท่า” (PortCity) เต็มทีแ่ ล้ว และเป็นช่วงทีม่ ศี กึ สงครามติดพันอยูน่ านอย่างไม่รจู้ ะจบสิน้ เมือ่ ใด คงไม่ใช่
ข้อความสมัยอยุธยาช่วงรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นต้นมา เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว
คาบเกีย่ วมารัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระเจ้าปราสาททอง และสมัยราชวงศ์บา้ นพลู
หลวง ยกเว้นช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ นอกนัน้ อยุธยาไม่ได้มศี กึ สงครามติดพันยาวนาน
มีสงครามกับเขมรและปัตตานีในช่วงสัน้ ๆ แต่ไม่ได้เป็นภัยใหญ่โตและยังห่างไกลจากวิถชี วี ติ
ชาวกรุงศรีอยูม่ าก เนือ่ งจากสมรภูมอิ ยู่ในต่างแดนและเป็นสงครามทีอ่ ยุธยาไปรุกรานเพือ่ น
บ้าน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นัยความหมายของ “พงศาวดารเหนือ” ในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทองก็คือก่อน
พ.ศ.1893 ทรงประทับอยู่ที่บริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยานี้มาแต่เดิม เพียงแต่ทรงย้ายวัง
ทีป่ ระทับจากย่านเวียงเล็กวัดพุทไธสวรรย์มาเป็นทีเ่ กาะเมืองอยุธยาเท่านัน้ การส�ำรวจทาง
โบราณคดีบริเวณย่านปท่าคูจาม (ปากท่าคลองคูจาม) ซึ่งมีวัดพุทไธสวรรย์เป็นศูนย์กลาง
พบโครงสร้างที่เป็นผังเมืองน�้ำล้อมขนาดย่อม แสดงว่าเป็นเมืองเก่าก่อน พ.ศ. 1893 และ
ยังพบร่องรอยก�ำแพงเมืองเก่าที่บริเวณวัดอโยธยา นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออกของ
แม่น�้ำป่าสักอีกแห่งหนึ่ง
ข้อความข้างต้นมีลกั ษณะเป็นต�ำนานทีอ่ า้ งอิงความเชือ่ สืบเนือ่ งจากพระฤาษี แสดง
ว่าเดิมหนองโสนเป็นชุมชนของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ดังปรากฏว่าพระฤาษีตนนี้ที่
ให้คำ� ท�ำนายชะตาเมือง ได้เป่ามนต์นำ�้ พระวิศณุมนต์ (น�ำ้ มนต์ของพระนารายณ์ คนละอย่าง
กับมนต์กฤษณกาลีในละครบุพเพสันนิวาส) เป็นต้น นับเป็นร่องรอยความทรงจ�ำและความ
รับรูท้ สี่ ำ� คัญเกีย่ วกับชุมชนเดิมของหนองโสนก่อน พ.ศ.1893 ในฐานะทีเ่ ป็นชุมชนพราหมณ์
เก่าในย่านอยุธยา
เรื่องนี้มีหลักฐานทางศิลปกรรมรองรับ ได้แก่ ฐานเดิมชั้นศิลาแลงข้างในของ
ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุที่ริมหนองโสนด้านทิศตะวันออก ปรางค์วัดส้มหรือวัดกุฎีฉลัก
และวัดเจ้าพราหมณ์ ทีบ่ ริเวณฝัง่ ตะวันตกของหนองโสน ต่างก็พบร่องรอยความเป็นชุมชน
วัฒนธรรมแบบพราหมณ์มาก่อนทั้งสิ้น ต�ำนานพระเจ้าอู่ทองกับหนองโสนใน “พงศาวดาร
เหนือ” มีลกั ษณะเป็นต�ำนานข้างฝ่ายพราหมณ์ ในขณะทีต่ ำ� นานในส่วนนี้ใน “ค�ำให้การชาว
กรุงเก่า” เป็นพุทธท�ำนายหรือต�ำนานทางฝ่ายพุทธศาสนา
พระเจ้าอู่ทองกับหนองโสน-บึงพระรามใน “พงศาวดารฉบับวัน วลิต”
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วัน วลิตหรือเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias Van Vliet) พ่อค้าฮอลันดาในอยุธยา
ทีส่ อบถามเรือ่ งราวความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาจากไพร่ราษฎร แล้วน�ำเอาข้อมูลที่ได้มา
เรียบเรียงเป็นงานบันทึกประวัตศิ าสตร์ได้ให้รายละเอียดว่า พระเจ้าอูท่ องมีภมู หิ ลังเป็นโอรส
พระเจ้ากรุงจีน แต่กระท�ำความผิด (ประพฤติผิดทางกาม/ลุ่มหลงกามคุณ) จึงถูกลงโทษให้
ออกนอกราชอาณาจักรมาพร้อมกับบริวารข้ารับใช้จ�ำนวนหนึ่ง ทรงเดินเรือส�ำเภามาที่
นครศรีธรรมราชก่อน จากนั้นได้สร้างเมืองต่างๆ มาตามรายทางขึ้นมาเรื่อยๆ ได้แก่ เมือง
กุยบุรี, เมืองพริบพรี, เมืองแม่กลอง, เมืองขุนเทียน, เมืองบางกอก ก่อนเข้าสู่เมืองอยุธยา
ตามล�ำดับ (ฟาน ฟลีต. 2552: 22-23)
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ระหว่างนั้นทรงทราบว่า ทางตอนเหนือมีเกาะใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง เป็นที่งดงาม แต่
ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยจึงเสด็จขึ้นมายังเกาะดังกล่าว ด�ำริจะสร้างเมือง ได้พบกับพระฤาษีตน
หนึ่ง ทูลพระองค์ว่า “แต่ก่อนเคยเป็นเมืองเรียกว่าอยุธยา” แต่พระฤาษีก็ไม่ทราบว่าร้างไป
ด้วยเหตุใด และว่ายากทีผ่ ใู้ ดจะบูรณะเมืองแห่งนีข้ นึ้ ใหม่ได้ เนือ่ งจากทีห่ วั ตะแลงแกง (พืน้ ที่
กลางเมือง) เป็นสระใหญ่มีมังกรดุร้าย หรือที่ชาวสยามเรียกว่า “นาคราช” อาศัยอยู่ในสระ
นั้น ใครเข้าใกล้เป็นต้องถูกพ่นน�้ำลายพิษ ท�ำให้ผู้คนบริเวณนั้นเกิดโรคระบาดล้มตาย
วิธีก�ำจัดมังกรตนนี้มีเพียงต้องหาฤาษีที่มีลักษณะเหมือนกับตนทุกประการ ทิ้งลง
ไปในสระนัน้ นอกจากนีย้ งั มีเงือ่ นไขอืน่ อีกทีพ่ ระฤาษีตงั้ ขึน้ มาแก่พระเจ้าอูท่ อง คือพระองค์
จะต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยการยิงธนูไปให้ลูกธนูกลับมาเข้าสะพายแล่งและพอกพระ
วรกายด้วยมูลโคทุกวัน “เหมือนเช่นนักบวชพราหมณ์ที่ไปโบสถ์หรือเทวสถาน” (ศิลปากร.
2552: 23) เพื่อแสดงความเคารพและยอมรับความเชื่อฝ่ายพราหมณ์ เพราะพระโคถือเป็น
สัตว์พาหนะของพระศิวะ
พระเจ้าอู่ทองจัดการกับเงื่อนไขดังกล่าว โดยการเสด็จขึ้นเรือทวนกระแสน�้ำใน
แม่น�้ำขึ้นไปทางเหนือ แล้วยิงธนูไปตกลงในแม่น�้ำ ให้น�้ำไหลพาลูกธนูมาหาพระองค์ เมื่อ
ลูกธนูนั้นไหลตามน�้ำมาใกล้ก็ทรงใช้สะพายแล่งจ้วงตักเอาลูกธนูนั้นขึ้นมา ส่วนอีกเงื่อนไข
เรือ่ งมูลโค ทรงน�ำข้าวพระกระยาหารส�ำหรับเสวยมาพอกทาทัว่ พระวรกาย ทรงตรัสว่าข้าว
จะไม่งอกงามขึ้น ยกเว้นแต่แผ่นดินได้ปุ๋ยซึ่งก็คือมูลโค หมายความว่าเมื่อมูลโคเป็นปุ๋ยให้
แก่ข้าว การน�ำเอาข้าวมาพอกทาตัวก็เหมือนพอกทาตัวด้วยมูลโค
ระหว่างที่ทรงแก้ปัญหาเชาว์อยู่กับพระฤาษีนั้น ผู้ออกติดตามหาพระฤาษีที่มี
ลักษณะเหมือนพระฤาษีตนดังกล่าวทุกประการ กลับมากราบทูลว่าหาเท่าไรก็ไม่พบ ไม่มี
พระฤาษีตนใดมีลกั ษณะเหมือนพระฤาษีตนดังกล่าวทุกประการ พระเจ้าอูท่ องให้เก็บเรือ่ งนี้
เป็นความลับ เมื่อเสด็จไปพบพระฤาษีอยู่ที่สระกลางเมืองอีก ก็ทรงให้จับพระฤาษีตนนั้น
โยนลงไปในสระดังกล่าวเสีย (ศิลปากร. 2552: 23-24)
ต�ำนานฉบับวัน วลิตนี้มีรหัสนัยที่น่าสนใจ ในแง่ที่ว่าตัวละครเช่น “พระฤาษี”
สอดคล้องกับ “พงศาวดารเหนือ” เพียงแต่ “พงศาวดารเหนือ” มิได้ระบุจุดจบของพระฤาษี
แบบเดียวกับฉบับวัน วลิต เป็นแต่ให้พระฤาษีหายตัวไปอย่างลึกลับ นอกจากนี้เรื่องที่ให้
พอกทาพระวรกายด้วยมูลโค เหมือนดังพวกนักบวชพราหมณ์ที่ไปโบสถ์หรือเทวสถาน พระ
ฤาษีดังกล่าวคงเป็นตัวแทนของคนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาพราหมณ์และอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้
มาแต่เดิม ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองและบริวารจะอพยพเข้ามา
เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นให้แก่พระเจ้าอู่ทองผู้จะสร้างเมือง เช่น ยิงธนูไปแล้วให้กลับเข้า
สะพายแล่ง, พอกทาตัวด้วยมูลโคทุกวัน, หาพระฤาษีที่มีลักษณะเหมือนตนทุกประการมา
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สังเวยแก่มังกรหรือนาคราช เป็นต้น ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ หากไม่ได้แก้
ด้วยเชาว์ปญั ญา คนพืน้ ถิน่ ทีอ่ ยูม่ าแต่เก่าก่อนคงไม่ปรารถนาให้พระเจ้าอูท่ องกับพวกสร้าง
เมืองที่นี่ และพระเจ้าอู่ทองก็ทรงเข้าใจในเจตนาดังกล่าวของพระฤาษีเป็นอย่างดี จึงต้อง
แก้ปัญหาเชาว์ข้อสุดท้ายด้วยวิธีการดังกล่าว (จับพระฤาษีเจ้าถิ่นฆ่าทิ้งเสีย)
อย่างไรก็ตาม ข้อความตามต�ำนานใน “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” ทีว่ า่ ทีน่ เี่ ป็นเมือง
เก่า แต่ร้างไปสอดคล้องกับหลักฐานจากโบราณสถานและศิลปวัตถุที่พบในบริเวณบึง
พระราม มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นร่นไปถึงก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา และ
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา คงเป็นที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของที่ชัยภูมิแห่งนี้อยู่แต่เดิม
เพราะปรากฏร่องรอยความเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง อาทิ เจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมแบบ
อโยธยาทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ไปในย่านนี้ มีวดั หลังคาด�ำ วัดหลังคาขาว วัดชุมแสง วัดธรรมิกราช
วัดชัยภูมิ ปรางค์แบบเขมรเก่าทั้งในพื้นที่อย่างวัดนก วัดไตรตรึงษ์ เจดีย์อิทธิพลล้านนา
เชียงแสนที่วัดสังขปัตย์และวัดโพง, พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่วัดธรรมิกราช ประติมากรรม
รูปสิงห์อทิ ธิพลเขมร ทีเ่ จดียป์ ระธานวัดธรรมิกราชและวัดแม่นางปลืม้ (เดิมมีทวี่ ดั สามพิหาร
ด้วยแต่ถกู รือ้ ทิง้ ไป) ใบสีมาหินทรายแดงทีว่ ัดราชประดิษฐาน และทีต่ ั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านนี้
นอกเหนือจากฐานศิลาแลงปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ วัดส้ม และวัดเจ้าพราหมณ์แล้ว ยัง
มีสถานที่ส�ำคัญ ได้แก่ วัดลังกา เจดีย์สิงห์ล้อมประติมากรรมแบบเขมรที่ปราสาทพิมาน
อากาศ เมืองพระนครธม, พระพุทธรูปในศิลปะแบบอโยธยาหรือทีน่ ยิ มเรียกว่าแบบ “อูท่ อง”
(มานิต วัลลิโภดม. 2510; สุภัทรดิศ ดิศกุล. 2546) แต่ประยูร อุลุชาฏะ หรือ น. ณ ปากน�้ำ
เห็นว่าศิลปกรรมแบบนี้ควรนิยามเรียกว่า “ศิลปะแบบอโยธยา” (น. ณ ปากน�้ำ: 2542) มี
ตัวอย่างเช่นที่พบในพื้นที่เช่นหลวงพ่อด�ำวัดธรรมิกราช หลวงพ่อพระมงคลบพิตร, สถูป
แบบทวาราวดีขนาดใหญ่ฐานกว้างอย่างวัดขุนเมืองใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
บึงพระรามนี้, ศิลปวัตถุพระพุทธรูปหินทรายทั้งแบบทวาราวดีและอยุธยาตอนต้นที่วัด
มหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดชัยภูมิ และพบทั่วไปในบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำป่าสัก
เป็นต้น
คนอยุธยาที่เล่าความเป็นมาของอยุธยาให้แก่ฟาน ฟลีต ใน “พงศาวดารฉบับวัน
วลิต” เล่าตามความเชือ่ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากความเชือ่ ทางฝ่ายจีนผสมรวมกับความเชือ่ ทางฝัง่
พราหมณ์เขมร (ตามที่ปรากฏใน “พงศาวดารเหนือ”) เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนสภาพ
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมอยุธยา เมื่อฟาน ฟลีตไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ก�ำเนิดและความเป็นมาของอยุธยา จากชาวจีนในอยุธยาหรือคนที่สืบเชื้อสายมาจากชาว
จีน เพราะชาวจีนเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ในบริเวณละแวกย่านห้างวิลนั ดา (บ้านฮอลันดา) เป็น
อันมาก การเล่าว่าพระเจ้าอูท่ องมาจากเมืองจีน ย่อมถือเป็นการสร้างสิทธิธรรมแก่การด�ำรง
อยู่ในอยุธยาของชาวจีนด้วย (ก�ำพล จ�ำปาพันธ์. 2560a: 383-400)

59

“มังกร” หรือ “นาคราช” กับ “พระฤาษี” ที่อยู่มาเก่าก่อนนั้นก็คือเครื่องสังเวยของ
การสร้างเมืองของพระเจ้าอู่ทอง เพียงแต่การเล่าถึงการประหัตประหารกันระหว่างคนสอง
กลุม่ ทีม่ คี วามเชือ่ และโลกทัศน์ตา่ งกัน ให้ออกไปจากสังคมอยุธยาทีส่ ร้างใหม่ดว้ ยวิธกี ารอัน
รุนแรง เป็นเรื่องที่ผู้เล่าหลีกเลี่ยงที่จะเล่าถึงโดยตรง นี่จึงอาจเป็นที่มาของการแทนที่ผู้คน
เหล่านั้นในฐานะ “มังกร” หรือ “นาคราช” กับ “พระฤาษี” อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นต่างที่
สนับสนุนการสร้างเมืองของพระเจ้าอู่ทองและสร้างสิทธิธรรมแก่พระเจ้าอู่ทอง โดยการใช้
ต�ำนานทางพุทธศาสนาอ้างอิงหลักพุทธท�ำนาย ดังเช่นที่ปรากฏใน “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า”
เป็นต้น ต�ำนานลักษณะนีจ้ งึ สะท้อนประเด็นเรือ่ งความขัดแย้งและการประนีประนอมระหว่าง
กลุม่ คนทีม่ คี วามเชือ่ ต่างกัน ซึง่ เป็นธรรมดาส�ำหรับสังคมยุคสมัยทีก่ ำ� ลังเผชิญวิกฤติการณ์
เปลี่ยนผ่าน โดยมีอุดมการณ์ทางศาสนาเป็นตัวแปรส�ำคัญ
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บทสรุปและส่งท้าย
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การศึกษาในทีน่ ี้ได้ขอ้ พิจารณาโครงเรือ่ งและสาระส�ำคัญของต�ำนานพระเจ้าอูท่ อง
ว่ามีการน�ำเสนอความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่น คือรุ่นเก่าที่นับถือพราหมณ์ กับรุ่นใหม่ที่
นับถือพุทธศาสนาเถรวาท เป็นความขัดแย้งที่แสดงออกและบอกเล่าผ่านต�ำนานพระเจ้า
อู่ทอง เมื่อคราวแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 มีนัยสื่อถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เมื่อครั้งอดีต ส�ำหรับสถานที่ที่มีชัยภูมิดีเหมาะแก่การสร้างบ้านแปงเมืองอย่างบริเวณเกาะ
เมืองอยุธยา ก็ยอ่ มเป็นธรรมดาทีจ่ ะเป็นทีต่ อ้ งการของผูค้ นกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดิมอย่าง
อโยธยาและคนต่างถิ่นที่เดินทางมาจากภายนอก
ต�ำนานพระเจ้าอูท่ องกับหนองโสน ดูเหมือนจะเป็นของคูก่ นั ขาดอย่างใดอย่างหนึง่
ไม่ได้ เมื่อกล่าวถึงหนองโสน ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าอู่ทองสร้างพระนครด้วย และใน
ขณะเดียวกันเรื่องของพระเจ้าอู่ทองผู้มาปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ย่านใจกลางพระนคร ก็เป็น
เรือ่ งทีแ่ ยกไม่ออกจากเรือ่ งราวความเป็นมาและความส�ำคัญของหนองโสน ท�ำให้หนองโสน
เป็นสถานที่ในต�ำนานประวัติศาสตร์ แกนกลางของเรื่องการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
จากเนื้อความทางต�ำนานในเอกสารทั้งสามชิ้น จะเห็นได้ว่าต่างก็มีลักษณะเป็น
ประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า (Oral history) ที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในรูปประวัติศาสตร์นิพนธ์
(Historiography) โดย “ค�ำให้การชาวกรุงเก่า” สะท้อนมุมมองของคนอยุธยาที่เล่าตามโลก
ทัศน์ทางพุทธศาสนาเป็นหลัก สร้างความชอบธรรมแก่พระเจ้าอูท่ องในฐานะ “มด” ในพุทธ
ท�ำนาย มองบทบาทการสถาปนากรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าอู่ทองอยู่ในล�ำดับเรื่องหนึ่งของ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สากลในจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาเถรวาท
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วน “พงศาวดารเหนือ” เล่าเรื่องตามแง่มุมของพราหมณ์เขมร จึงมีข้อแตกต่าง
ในรายละเอียด ระบุว่าสถานที่นี้เป็นชุมชนของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ การเข้ามาของ
ฝ่ายพระเจ้าอู่ทองจึงเปรียบเหมือนการยืนยันต่อชัยชนะหนึ่งของฝ่ายพุทธที่มีต่อฝ่าย
พราหมณ์ สอดคล้องกับล�ำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับ
สยาม เมื่อชนชั้นปกครองเขมรที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายานเสื่อมอ�ำนาจลง
สยามอโยธยาที่นับถือพุทธเถรวาทซึ่งไม่นิยมสร้างปราสาทใหญ่โต ก็มีอ�ำนาจขึ้นในบ้าน
เมืองแถบลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาแทนที่ (แชนเลอร์. 2546: 101-104; ก�ำพล จ�ำปาพันธ์. 2560b:
99-123)
ใน “พงศาวดารฉบับวัน วลิต” เล่าเรือ่ งก�ำเนิดอยุธยาตามมุมมองของชาวจีนผสม
กับเขมร (ที่นับถือพราหมณ์) สร้างสัญลักษณ์แทนผู้ถูกกระท�ำหรือถูกกีดกันพื้นที่ออกจาก
การสร้างเมือง ในฐานะมังกรหรือนาคราชและพระฤาษี ย้อนแย้งกับเอกสารสองชิ้นข้างต้น
ตรงที่พระเจ้าอู่ทองมิได้เป็นผู้มีบุญ ทรงสร้างอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยพระปัญญาเฉียบแหลม
เปี่ยมไหวพริบปฏิภาณ (แกมโกงอยู่โดยนัย) จนเอาชนะอุปสรรคหรือการต่อต้านของกลุ่ม
คนที่มีความเชื่อแตกต่าง (เช่น พระฤาษีในศาสนาพราหมณ์) เป็นต้น
ต� ำ นานทั้ ง สามฉบั บ ต่ า งเล่ า ว่ า การสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในรั ช กาลสมเด็ จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) มิได้เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากความขัดแย้งและการต่อต้าน
นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดประเพณีการแต่งพระราชพงศาวดารของราชส�ำนัก ที่มัก
จะตัดเรื่องเมื่อก่อน พ.ศ.1893 ออกไป โดยเหลือร่องรอยทิ้งไว้เพียงสังข์ทักขิณาวัตรใต้ต้น
หมันกลางเกาะในหนองโสนเท่านั้น แต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่สามารถลบหายไปจากความทรงจ�ำ
ทางประวัตศิ าสตร์ของผูค้ นชัน้ ไพร่ราษฎรไปได้ จึงปรากฏเป็นต�ำนานบอกเล่าเป็นสัญลักษณ์
สืบทอดต่อมา
อาจกล่าวได้วา่ ความจริงเป็นสิง่ ไม่ตาย หากแต่อาจบิดผันหรือเปลีย่ นรูปไปเท่านัน้
อย่างไรก็ตามต�ำนานหนองโสนก็เป็นอีกเครือ่ งเตือนใจเราได้วา่ ความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
การเมืองที่มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างทางโลกทัศน์ระหว่างคนสองรุ่น จ�ำเป็นต้องเกิด
ขึ้นโดยปราศจากความรุนแรง เพราะไม่อย่างนั้นชัยชนะของฝ่ายใดก็ตาม อาจกลายเป็น
ความอยุติธรรมในความทรงจ�ำทางประวัติศาสตร์ของคนรุ่นต่อไป
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ควรให้ความส�ำคัญกับหลักฐานประเภทต�ำนานบอก
เล่า เพราะเป็นบันทึกตามค�ำบอกเล่าของชนชั้นไพร่ราษฎร ต่างจากบันทึกประวัติศาสตร์
ของราชส�ำนักและชนชัน้ น�ำ เอกสารต�ำนานประเภทนี้ให้ภาพบรรยากาศทางสังคมการเมือง
และวัฒนธรรมในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ในลักษณะที่มิได้ละเลยหรือพยายามลบหายความ
ทรงจ�ำเกี่ยวกับความแตกแยกของผู้คน มิได้เน้นย�้ำความเชื่อเรื่องความสมานสามัคคีของ
ผูค้ น หากแต่นำ� เอาเรือ่ งราวความแตกแยกเหล่านัน้ มาแปรเปลีย่ นสูค่ วามรูแ้ ละความทรงจ�ำ
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ภาพของ “ศัตรู” ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาลาว
ปี 1984-1987
Portrayal of “the Enemy” in 1984-1987 Laos
Elementary School Textbooks

วัชรี ศรีค�ำ* Watcharee Srikham

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ภาพของ “ศัตรู” ในแบบเรียน “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 3 และชั้น
ประถมปีที่ 5 ฉบับปี 1984 และ “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 4 ฉบับปี 1987 มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์การน�ำเสนอภาพของศัตรูในแบบเรียน ผลการศึกษาพบว่า การน�ำเสนอภาพ
ของศัตรูเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ และการสร้างส�ำนึกของความเป็นชาติจากการกล่อม
เกลาทางการเมือง สร้างความเกลียดชังและโกรธแค้นให้แก่เยาวชนลาวในยุคของการสร้าง
ความเป็นลาวในระบอบสังคมนิยมแบบเข้มข้น ภาพของศัตรูเป็นผูท้ สี่ ร้างความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชนลาว เป็นศัตรูที่ท�ำลายชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นเอกราชของชาติ เป็นผู้ที่
กดขี่รุกราน โหดเหี้ยมป่าเถื่อน เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ขาดความยุติธรรม ไม่สนใจความ
เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ให้แก่ลาว เป็นศัตรูที่ขี้ขลาด ไม่กล้าสู้และ
ขาดความฉลาดเฉลียว
ค�ำส�ำคัญ: ศัตรู, แบบเรียนลาว, การกล่อมเกลาทางการเมือง
Abstract

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*Lecturer Dr, Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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The study of portrayal of “the enemy” in 1984 Reading Practice of the 3rd
and 5th grade Laos elementary school textbooks and 1987 Reading Practice of
the 4th grade Laos elementary school textbook were aimed at analyzing of enemy
presentation in the textbooks. Results of the study showed that portrayal of the enemy
has been used to implant patriotic ideology and nationalism with political socialization
system, mobilize hatred and rage against the enemy to Lao youngsters in the era
of Lao-ization under intensive socialism. The enemies were the people who created
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social distresses, killed, destroyed people’s assets and national sovereignty. The
enemies were the people who invaded, oppressed, ruthlessand barbarism, injustice
and ignore people’s wellness. The enemies were the people who defeated by Lao
people,cowardly and unintelligent.
Keywords: Enemy, LaoTextbooks, Political Socialisation.
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หลังจากที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างลาวกับสหรัฐอเมริกาได้กลับมาฟื้นฟู
ขึ้นอีกครั้งในปี 1992 นางฮิลลารี คลินตัน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาคนแรกที่ได้ไปเยือน สปป. ลาว ในปี 2012 ตามด้วยนายจอห์น เคอรี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่สองที่เยือน สปป. ลาว ถึงสองครั้งในปี
2016 และประธานาธิบดีบารัค โอบามา เป็นผูน้ ำ� สหรัฐอเมริกาคนแรกที่ไปเยือน สปป. ลาว
ในเดือนกันยายน 2016 ปรากฏการณ์ของการยอมรับที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ
“ศัตรู” ที่เคยทิ้งระเบิดในลาวมาเกือบหนึ่งทศวรรษตั้งแต่ปี 1964 นั้น แผนกกิจการเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก (Bureau of East Asian and Pacific, 2016) กระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า เกิดจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต การเปลี่ยนแปลง
อย่างสุดขั้วเช่นนี้ ท�ำให้ผู้เขียนสนใจที่จะย้อนกลับมามองภาพของ “ศัตรู” ที่ผู้น�ำรัฐบาล
สปป. ลาว เคยปลูกฝังผ่านเนื้อหาในแบบเรียน “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 3 และชั้นประถม
ปีที่ 5 ฉบับปี 1984 และ “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 4 ฉบับปี 1987 ก่อนที่พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค และสภารัฐมนตรีได้มีมติรับเอา “ยุทธศาสตร์
การศึกษาตั้งแต่นี้จนถึงปี 2000” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 1987 มาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา
เนื่องจากเห็นว่า หลักสูตรการเรียนในทุกระดับยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ธีระ รุญเจริญ. 2542: 133)
การศึกษาภาคบังคับนับว่าเป็นกลไกอันทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งที่
รัฐบาลใช้ในการสร้างส�ำนึกความเป็นชาติให้กับประชาชน นักเรียนซึมซับความเข้าใจเกี่ยว
กับเรื่องราวในอดีตของชาติ “ของพวกเขา” ทั้งจากเนื้อหาในต�ำราเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมพิธีกรรม (Keyes. 1991: 11 อ้างใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา. 2550: 281) นักเรียนเป็น
ผู้รับข้อมูลผ่านเนื้อหาสาระของความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยผูน้ ำ� ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในชาติ เด็กได้ผา่ นกระบวนการเรียนรูท้ งั้ ในโลก
ของความจริงจากสังคมรอบข้าง และความรู้ในสังคมโลกภายนอกผ่านโรงเรียน ได้เรียนรู้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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และซึมซับส�ำนึกทีว่ า่ ตัวเองเป็นส่วนหนึง่ ของชาติและโลกภายนอก โดยผ่านเนือ้ หาในต�ำรา
และกิจกรรมทีเ่ ป็นเชิงสัญลักษณ์ทเี่ รียนรูม้ าจากโรงเรียน (Keyes. 1991: 2 อ้างใน ประสิทธิ์
ลีปรีชา 2550. 281-282)
เป้าหมายพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของการจัดการศึกษาของลาวเป็นการเตรียมเด็กทัว่ ประเทศ
เพื่อเข้าสู่โลกของความเป็น “สังคมนิยม” ภายใต้กรอบของรัฐสังคมนิยม ที่ผ่านการต่อสู้
ผ่านสงครามกับมหาอ�ำนาจในการต่อสู้กู้ชาติ ดังนั้น เนื้อหาต่างๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในต�ำรา
เรียนจึงเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นคนยุคใหม่ ตามแนวคิดของระบอบใหม่ การต่อสู้ของ
นักรบและชาวบ้าน แนวคิดของผู้น�ำ รวมทั้งการน�ำเสนอภาพของ “ศัตรู” เพื่อสร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และสร้างจิตส�ำนึกใน
ความเป็นลาว โดยเฉพาะในยุคสมัยทีร่ ฐั บาลมุง่ สร้างกระแสชาตินยิ มว่าด้วย “ความเป็นลาว
ยุคใหม่” ในช่วงต่อของทศวรรษ 1975 ถึง 1990 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของปรียาภรณ์
กันทะลา (2552) ที่ศึกษาแนวคิดการสร้างชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวระหว่าง
ค.ศ. 1975-1986 พบว่า ภายหลังการปฏิวตั พิ รรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวได้พยายามสร้างชาติ
ลาวขึ้นใหม่ให้แตกต่างออกไปจากระบอบเก่า โดยพยายามเปลี่ยนประชาชนลาวให้เป็น
“คนสังคมนิยม” และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าใจและเลื่อมใสต่อระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยม โดยท�ำให้เกิดความรักชาติผา่ นการอธิบายประวัตศิ าสตร์ใหม่ สร้างศัตรูภายนอก
เพื่อปลุกระดมกระแสชาตินิยมภายใน ในช่วงปี ค.ศ.1975-1986 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการ
ลบล้างความส�ำคัญระบบประเพณีวฒ
ั นธรรมของยุคก่อนหน้าการปกครอง ในช่วงเวลาตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1975-1986 เป็นช่วงระบบสังคมนิยมแบบเข้มงวด (ปิยวรรณ จันทรศรี และธีรยุทธ
บัวจันทร์: 2556)
เรื่องเล่าและความทรงจ�ำทางสังคมที่ถ่ายทอดลงในแบบเรียนนั้น อรรถจักร์
สัตยานุรักษ์ (2553) ระบุว่า ประวัติศาสตร์บาดแผลความทรงจ�ำจะบอกว่าเราเป็นใคร มา
จากไหน การสร้าง “พื้นที่แห่งความทรงจ�ำ” (Sites of memory) ท�ำให้เกิดความทรงจ�ำร่วม
ทางสังคมซึ่ง Maurice Halbwachs (1992) เห็นว่า ความทรงจ�ำมีลักษณะที่เปิดพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลเปลี่ยนอัตลักษณ์ความทรงจ�ำก็เปลี่ยน ในขณะเดียวกันเมื่อความ
ทรงจ�ำเปลี่ยนอัตลักษณ์ก็เปลี่ยนความทรงจ�ำของปัจเจกชนกับกลุ่มคน กลายมาเป็นความ
ทรงจ�ำร่วมของคนในสังคม ท�ำให้สังคมมีเรื่องเล่าก่อให้เกิดเอกภาพในสังคมและอัตลักษณ์
ทางสังคมขึ้น แต่เมื่อมีการสร้างความเป็นรัฐชาติขึ้นมา พยายามจะจินตนาการหรือสมมุติ
กันขึ้นมาว่า ชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสถาปนาความ
เข้าใจในความเป็นชาติหรือความคิดแบบชาตินิยมขึ้นมา อาจเรียกได้ว่าเป็น ชุมชนใน
จินตนาการ (Anderson, 1983) ความเป็นชาติยงั ถูกเล่าผ่านบทบาทการต่อสูข้ องนักรบและ
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ประชาชนอันเป็นความทรงจ�ำร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการต่อสู้กับเจ้า
อาณานิคมและอเมริกา ความทรงจ�ำเกี่ยวกับวีรชนเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ที่ก�ำหนดขึ้นมาโดยพรรคและรัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในสร้างต้นแบบให้กับ
สังคม
Martin Stuart - Fox (2003) ให้ความเห็นว่า ในยุคสังคมนิยมของลาวมีการเขียน
ประวัติศาสตร์ชาติใหม่เพื่อรองรับการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลสังคมนิยมลาว โดย
เน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยอาณานิคม เรื่องราวการต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศจาก
การครอบง�ำของจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เพื่อเชิดชูบทบาทน�ำ
ของพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว รวมทัง้ ความส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์นพิ นธ์ทมี่ ตี อ่ การสร้าง
ส�ำนึกความเป็นชาติ (Stuart-Fox: 2006) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของกิติรัตน์ สีหบัณฑ์
(2549: 71) ที่ระบุว่า โครงสร้างความรู้ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวภายหลังการปฏิวัติ
สังคมนิยม อยู่ภายใต้การชี้น�ำตามแนวนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในช่วงหลัง
การปฏิวัติพรรคมุ่งเน้นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างสังคมนิยมกับศักดินา เน้นบทบาท
การต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การน�ำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นับตั้งแต่การต่อสู้
กับฝรัง่ เศสถึงการต่อสูก้ บั จักรวรรดินยิ มอเมริกา จนสามารถก่อตัง้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แนวคิดดังกล่าวได้ถูกตอกย�้ำผ่านงานประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ทั้งใน
หนังสือแบบเรียน หนังสืออัตชีวประวัติผู้น�ำพรรค หนังสือประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่งดารารัตน์
เมตตาริกานนท์ (2548) ได้สรุปในท�ำนองเดียวกันว่า การศึกษาแบบเรียนลาวสมัยสังคมนิยม
ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว คือ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ต้านการรุกรานและกดขี่ชาติลาว
ในแต่ละยุคสมัย โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อบทบาทพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวในการน�ำ
พาประชาชนลาวต่อสู้ต้านผู้รุกราน ส่วนปณิตา สระวาสี (2546) พบว่า จากการศึกษาเรื่อง
การสร้างส�ำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่าน
แบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ . 1975 - 2000 นั้น การสร้างความเป็นชาติที่ปรากฏ
ผ่านแบบเรียนของลาว มีทงั้ แนวคิดแบบมาร์กซิสม์กบั การเน้นความสัมพันธ์ของชาติทเี่ ป็น
ลักษณะครอบครัว เน้นความเป็นพี่น้อง มีความสามัคคีปรองดอง มีความเสมอภาคกันแม้
จะต่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ มีอดุ มการณ์สงั คมนิยมทีเ่ ชือ่ มโยงคนในชาติ และเชือ่ มัน่ ต่อการน�ำพา
ของพรรคที่จะสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
แบบเรียนลาวในยุคเปลี่ยนผ่าน
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ใหม่ แบบเรียนลาวที่ใช้ในปี 1975 เป็นแบบเรียนที่จัดท�ำขึ้นในปี 1960 ในเขตปลดปล่อย
หรือในเขตปฏิวัติ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือของลาว บุนยู้ ชุมพนพักดี (สัมภาษณ์) ระบุ
ว่า พรรคได้ก�ำหนดว่า การศึกษาต้องรับใช้สังคม การศึกษาต้องรับใช้หน้าที่การเมืองของ
พรรค การจัดท�ำแบบเรียนภาษาลาวในขณะนัน้ มีพนักงานผูน้ ำ� ปฏิวตั ทิ รี่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การศึกษา คือ เจ้าสุกขะวงสัก เป็นหัวหน้า มีกลุ่มผู้จัดท�ำเนื้อหาประมาณสิบกว่าคน มีการ
ประชุมชีแ้ จงนโยบายและแนวทางการเขียนแบบเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของกองทัพ
ในการสร้างคนใหม่ให้เป็นคนรอบด้าน ประกอบด้วย มีคณ
ุ สมบัตศิ กึ ษา คือ มีศลี ธรรมปฏิวตั ิ
มีนำ�้ ใจ รักชาติ เสียสละ มีปญั ญาศึกษา คือมีความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และสังคม มีกายศึกษา
คือการออกแรงงาน การกีฬา และมีศิลปศึกษา คือวรรณคดี การร้องร�ำท�ำเพลง เนื้อหาใน
แบบเรียนได้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนและแต่งขึน้ เอง ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งจริงของทหาร
และวีรชน โดยอาศัยหนังสือไวยากรณ์ของท่านพูมี วงวิจิด เป็นหลัก แบบเรียนเล่มหนึ่งมี
ผู้เขียน 3-4 คน เมื่อแต่งหรือเรียบเรียงเรียบร้อยแล้วจะน�ำมาพิจารณาในด้านภาษา
ไวยากรณ์ เนื้ อ หา และค� ำ ศั พ ท์ ในกลุ ่ ม ของผู ้ เ ขี ย นก่ อ น จากนั้ น จึ ง น� ำ มาให้ ท ่ า น
บุนยู้ ชุมพนพักดี เป็นผู้พิจารณา แล้วจึงส่งให้ผู้พิมพ์ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจึงส่งให้ท่านบุนยู้
ตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง และส่งให้ท่านพูมี วงวิจิด ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จึงน�ำไปจัดพิมพ์ทเี่ วียดนาม การกระจายหนังสือแบบเรียนนัน้ ได้ใส่ในหีบไม้ และล�ำเลียงไป
กับขบวนรถขนส่งเสบียงตามแขวงต่างๆ เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้โรงเรียน
จากนั้น ในปี 1974-1975 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยมีแผนกผู้รับ
ผิดชอบแต่ละวิชาของกรมค้นคว้าเรียบเรียงเป็นผู้สร้างหลักสูตร แล้วเชิญผู้แทนจากหน่วย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาให้ความเห็น เมื่อแก้ไขแล้วจึงน�ำเสนอให้ขั้นสูง
พิจารณา ถ้าผ่านการพิจารณาก็จะน�ำหลักสูตรนั้นมาใช้เป็นหลักในการแต่งแบบเรียนเล่ม
ใหม่ แต่เนื้อหาของแบบเรียนภาษาลาวในปี 1974-1975 ยังคงมีเนื้อหาเดิมเป็นส่วนใหญ่
ค�ำผาย สีสะหวัน (สัมภาษณ์) กล่าวว่า ตาม “ยุทธศาสตร์การศึกษาตั้งแต่นี้จนถึงปี 2000”
ในปี 1987 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบ มีการตัง้ คณะท�ำงานด้านหลักสูตร คือ คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนการสอน ที่มีรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน การด�ำเนินงานเริม่ จากการจัดท�ำหลักสูตรก่อน เมือ่ หลักสูตรผ่านการพิจารณาแล้ว
จึงท�ำแบบเรียน มีการน�ำแบบเรียนไปทดลองใช้แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ จึงจัดพิมพ์
จ�ำหน่าย การจัดท�ำแบบเรียนจะเริ่มจากแบบเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ก่อน ซึ่งในปี 1997 ได้
ท�ำแบบเรียนชัน้ ประถมปีที่ 3 แล้วเสร็จ แบบเรียนชัน้ ประถมปีที่ 4-5 ได้เริม่ ใช้ในปีการศึกษา
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1997-1998 ในระหว่างที่ยังท�ำแบบเรียนไม่เสร็จ ให้ใช้แบบเรียนเดิมไปก่อน ดังนั้น แบบ
เรียน “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 3 ฉบับปี 1984 ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความนี้ จึงใช้สอน
ในโรงเรียนจนถึงปี 1995 ส่วนแบบเรียน “หัดอ่าน” ชั้นประถมปีที่ 4 ฉบับปี 1987 และชั้น
ประถมปีที่ 5 ฉบับปี 1984 ยังใช้สอนในโรงเรียนจนถึงปี 1996
หนังสือแบบเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 1975-1976 จนถึงปี
1989 มีการปรับปรุงแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมปีที่ 1-2 ตามโครงการหลักสูตรฉบับ
ปฏิรูปในทิศทางยุทธศาสตร์การศึกษาส�ำหรับปี 1989-2000 ตามมติของกองประชุมคณะ
บริหารศูนย์กลางพรรคและสภารัฐมนตรี โดยหนังสือแนะน�ำการสอนพาสาลาว ชั้นประถม
สึกสาปีที่ 1 (กะซวงศึกษาและกีลา. 1989: 3) ระบุว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรค
และรัฐ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

“ปึ้ม (หนังสือ) แบบเฮียนพาสาลาว ป. 1 เฮียบเฮียงขึ้นบนพื้นถานการถอดถอน
บดเฮียนเกี่ยวกับด้านดีและอ่อนของปึ้มแบบเฮียนหนังสือและหัดอ่าน ป. 1 ที่น�ำ
ใช้ตั้งแต่สก (ปี) เฮียน 1975-1976 จนเถิงปะจุบันนี้ และปึ้มแบบเฮียนวิซานี้ที่ได้
พิมออกในปี 1956, 1963 และ 1966 ค้นคว้าและหนุนใซ้บดเฮียนของต่างปะเทด
เข้าในการสร้างโคงฮ่างของปึ้มเพื่อเฮ็ดให้ปึ้มใหม่สอดค้องกับแนวทาง นะโยบาย
ของพักและลัด สอดค้องกับสะพาวะความเป็นจิงทางด้านเสดถะกิดสังคม และ
เหมาะสมกับจินตะสาด-สะลีละสาดของเด็กนักเฮียนห้อง ป. 1”
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เนื้อหาในแบบเรียนส่วนใหญ่ท่ีปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 1989 ยังคงเป็นเนื้อหาเดิม
บางส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคและ
รัฐ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเนื้อหาที่ตัดออกเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับ “ศัตรู” ของชาติ มีการแก้ไขปรับปรุงแบบเรียนชั้นประถมปีที่ 1-2 ก่อน ส่วน
แบบเรียนและแบบหัดอ่านภาษาลาวชั้นประถมปีที่ 3-5 นั้น ยังคงใช้แบบเรียนเดิมไปก่อน
จนกว่าสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำแบบเรียนดังกล่าว
จะด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ซึง่ แบบเรียนและแบบหัดอ่านภาษาลาวชัน้ ประถม
ปีที่ 3 น�ำมาใช้ในปีการศึกษา 1996-1997 (ค�ำผาย สีสะหวัน: สัมภาษณ์)
การกล่อมเกลาทางสังคมของลาวหลังปี 1975 (พ.ศ. 2518) ทีจ่ ารุวรรณ ธรรมวัตร
และคณะ ศึกษาผ่านแบบเรียนระดับประถมศึกษาของ สปป. ลาว ในหนังสือ ลาวฮู้หยัง:
ไทยรู้อะไร? กาญจนี ละอองศรี (2544: 8-9) สรุปว่า เป็นการสร้างนโยบายการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองอุดมการณ์ชาติ ให้เยาวชนรักชาติ มีความกล้าหาญ ช่วยรักษาประเทศชาติ รักษา
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

เอกราชและอิสรภาพของชาติ สามัคคีร่วมกันต่อสู้ป้องกันประเทศ รู้ว่าใครหรือชาติใดเป็น
มิตรหรือเป็นศัตรู ซึ่งปรากฏชัดเจนในแบบเรียนหัดอ่านสามเล่มที่น�ำมาวิเคราะห์
ภาพของ “ศัตรู” ในแบบเรียนหัดอ่าน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

“ศัตรู” ทีป่ รากฏในแบบเรียนหัดอ่าน ชัน้ ประถมปีที่ 3-5 หมายถึง ฝรัง่ หรือฝรัง่ เศส
จักรพรรดิอเมริกา และลูกสมุน คือพวกปะติกานขุนศึกหรือข้าราชการในระบอบเก่าอ�ำนาจ
ปกครองเก่า พวกหุ่นหรือนักรบที่รับจ้างอเมริกามาสู้รบในลาว พวกภัยสังคมหรือนักเลง
อันธพาลลักปล้นที่จักรพรรดิอเมริกาสร้างไว้ กองปุ้น (ปล้น) ของอเมริกาวังปาวหรือกลุ่ม
ม้งของนายพลวังเปา เวียดนามใต้ และไทย
ในแบบหัดอ่านชั้นประถมปีที่ 3 จ�ำนวน 122 บท มีเนื้อหาที่กล่าวถึงศัตรูของชาติ
ทั้งหมด จ�ำนวน 13 บท คือ บทที่ 10 เสียงเพงของพวกหลานน้อย บทที่ 20 โทดก�ำของ
พวกกองปุ้น (กองปล้น-ผู้เขียน) บทที่ 44 วันที่ 2 ทันวา บทที่ 78 ยิงยน (เครื่องบิน)
อาเมลิกาตก บทที่ 79 นักฮบ ป.ต.อ. ผู้เด็ดเดี่ยว บทที่ 80 อ้ายสีทองนักฮบแข่งขันทั่วกอง
ทับ บทที่ 84 นักฮบลดเกาะ (รถเกราะ) บทที่ 87 นักฮบท�ำลายละเบิด บทที่ 90 สามัคคี
ลาว-เหวียด-ขะแม บทที่ 90 ลูกปืน 100 นัดยิงยน (เครื่องบิน) ตกล�ำหนึ่ง บทที่ 93 สามัคคี
ลาว- เหวียด-ขะแม บทที่ 94 จดหมายเถิงอ้ายทะหานปดป่อยยู่กองร้อย ก. และบทที่ 102
ชมเชยไชชะนะ
ส่วนแบบหัดอ่านชั้นประถมปีที่ 4 จ�ำนวน 74 บท มีเนื้อหาที่กล่าวถึงศัตรูของชาติ
ทั้งหมดจ�ำนวน 13 บท คือ บทที่ 1 จดหมายของปะทานสุพานุวง บทที่ 11 ปืนแก๊บของ
พ่อข้อย บทที่ 20 ทังสู้ฮบทังเกี่ยวเข้า (ข้าว) ช่วยปะชาชน บทที่ 22 สีทองนักฮบแข่งขัน
บทที่ 23 ทะหานชายแดน บทที่ 24 บั้นฮบเทื่อสุดท้าย บทที่ 25 ยอมตายดีกว่ายอมจ�ำนน
สัดตู บทที่ 27 เพื่อนฮ่วมกานต่อสู้ บทที่ 28 กองหลอนสู้ฮบเก่ง บทที่ 30 ลงโทดโจน
อากาดอาเมลิกา บทที่ 31 ทะหานยามฝั่ง บทที่ 46 ปืนเพิงสองกะบอก และบทที่ 57 กอง
หลอนตัวอย่าง
นอกจากนี้ ในแบบหัดอ่านชั้นประถมปีที่ 5 จ�ำนวน 51 บท มีเนื้อหาที่กล่าวถึง
ศัตรูของชาติทั้งหมดจ�ำนวน 11 บท คือ บทที่ 7 จาลึกน�้ำใจ 12 ตุลา บทที่ 8 สู้ฮบเก่ง บท
ที่ 10 จดหมายของท่านสุพานุวง บทที่ 15 แม่เถ้ามี บทที่ 17 ทะหานปะชาชน บทที่ 19
ความฮู้สึกของพ่อเถ้าค�ำเกิ่ง บทที่ 25 กองก�่ำลังไฟ 769 บทที่ 30 จดหมายเถิงเพื่อน
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บทที่ 35 ผ่านห่าลูกปืนขึ้นท�ำลายฮังปืนของสัดตู บทที่ 36 ลูกก�่ำพอย (ก�ำพร้า) และบทที่
45 จักกะพัดอาเมลิการีบหนี!
ภาพของศัตรูในแบบเรียนลาวมีการน�ำเสนอในลักษณะดังต่อไปนี้
1. “ศัตรู” ที่เป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลาว
ภาพของศัตรูที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลาวนั้น ปรากฏทั้งภาพของ
ฝรั่งเศสที่ข่มเหงชาวบ้าน เช่น
“ในสะไหมต่อต้าน พ่อได้เข้าเป็นทะหานกองหลอนและได้ใช้ปืนแก๊บกะบอกนี้ลัด
ยิงฝะลั่ง เพื่อบ่ให้มันมาข่มเหงชาวบ้าน”
(กะซวงสึกสา. 1987: 24)
นอกจากนีย้ งั น�ำเสนอภาพของลูกสมุน ก็คอื ทหารชาวม้งของนายพลวังเปา หรือ
ทหารกองปล้นอเมริกาวังเปาทีเ่ ข้ามาในหมูบ่ า้ น และให้ชาวบ้านหาวัวตัวหนึง่ มาให้ พ่อบ้าน
กล่าวว่า
“งัว ควาย หมู เป็ด ไก่ จะให้ข้อยเอามาแต่ไสอีก มีท่อใด (เท่าใด) พวกเจ้าก็มา
เก็บเอาไปกินหมดแล้วเด”
ด่าว่า

เมื่อชาวบ้านไม่หามาให้ ทหารเหล่านั้นก็ไปยิงวัวของชาวบ้านเอง แม่เฒ่าเยียจึง
“พวกสูเฮ็ดซั่วคือจังซี้ บ่มีไผดอกจะ (อ)ยากเห็นหน้าและฮักแพง”
(กะซวงสึกสา. 1984 (1): 30)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

การเข้ามาของศัตรูยังท�ำลายบ้านเรือนและผลผลิตของชาวบ้าน
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“เทื่อนี้สัดตูมากวาดล้างบ้าน “ส” ในยามเข้า (ข้าว) สุกเหลืองเต็มท่ง มันอาดจะ
เผาผานเฮือนซานบ้านซ่อง ท�ำลายเคื่องปูกของฝัง (ผลผลิตที่เพาะปลูก)”
(กะซวงสึกสา. 1987: 44-45)
ในการปล้นชาวบ้านของอ�ำนาจการปกครองเก่า มีการท�ำร้ายชาวบ้านทั้งผู้หญิง
และผู้ชาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

“โดยปะติบัดตามค�ำสั่งของนายปะติกานเหนือหัว ได้มีทะหานหมู่หนึ่งออกกวาด
ล้างปุน้ (ปล้น) สะดมเอาเข้าปาอาหานตามบ้านต่างๆ... ค้นได้ตามความต้องกาน
แล้ว พวกเขาก่อได้บังคับให้ปะซาซนหาบหามเอาเคื่องของที่ปุ้นได้นั้นไปส่งให้
พวกเขา...บักหนึ่งก่อโดดเข้าเตะส้วง (สีข้าง) ของลาวจนว่าลาวสะเด็นไปต�ำหม้อ
น�ำ้ ฮ้อนยูเ่ ทิงเตาไฟ น�ำ้ ฮ้อนได้ฟง้ ไปถืกแม่ เซิง่ นัง่ สัน่ ยูเ่ ทิงซะแนน (เตียง, แคร่)...
ทะหานบักหนึ่งก่อโดดขึ้นตบตีทังเตะจนว่าแม่ล้มฟุบและสะหลบคาซะแนน”
(กะซวงสึกสา, 1984 (2): 109-110)
การโจมตีทางอากาศนั้นเป็นการมุ่งโจมตีบ้านเรือนของชาวบ้าน
“มื้อนี้ฟ้าแดดดี พวกโจนอากาดของอาเมลิกาจะมายิงท�ำลายเขดปดป่อยตาม
เคย...มียน (เครื่องบิน) สองล�ำปักหัวลงหมายจะยิงท�ำลายเฮือนชานบ้านช่อง”
(กะซวงสึกสา. 1984(1): 123)
การโจมตีของศัตรูยังท�ำให้เด็กๆ ขาดโอกาสทางการศึกษา
“จักกะพัดอาเมลิกาพวม (ก�ำลัง) เยียบย�่ำปะเทดซาดของพวกเฮา พวกเขาได้
บุกโจมตีเขดปดป่อย ม้างเพ (รื้อ ท�ำลาย) การฮ�่ำเฮียนม่วนซื่นของพวกหลาน
ด้วยเหดนั้น พวกลูกหลานจึ่งต้องเคียดซังจักกะพัดอาเมลิกาและลูกมือ”
(กะซวงสึกสา. 1987: 1)
จากตัวอย่างภาพในหนังสือเรียนดังกล่าวเป็นภาพของศัตรูทสี่ ร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนลาว มีทั้งการปล้น โจมตี ท�ำร้าย ท�ำลาย บ้านเรือน สิ่งของและชีวิต
ประชาชน ตลอดจนการท�ำลายอนาคตของเยาวชนอีกด้วย
2. “ศัตรู” ผู้กดขี่รุกราน
ภาพของศัตรูผู้กดขี่รุกราน มีทั้งกลุ่มศักดินาในระบอบเก่า และชาวต่างชาติ
ดังตัวอย่าง
ข่มเตงตึงไว้
ไพลามทั่วปะเทด
มาข้า (ฆ่า) หมู่ลาว”

(กะซวงสึกสา, 1984 (2): 21)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

“สักดินามันกด 		
พ้อมทังสงคามไหม้
ผีเผดชาดต่างด้าว
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การกดขี่รุกรานของศัตรูเป็นการล่าเมืองขึ้นแบบเก่าของฝรั่งเศสและการล่าเมือง
ขึ้นแบบใหม่ของอเมริกาและลูกมือ รวมทั้งระบอบศักดินาอันล้าหลัง
“ผ่านกานต่อสูน้ ปี้ ะชาชนลาวเฮาพ้อมกับปะชาชนเหวียดนามและปะชาชนก�ำปูเจีย
ได้ผาบแพ้ (ปราบ ท�ำให้แพ้) จักกะพัดใหญ่สองโตคือ ฝะลั่งและอาเมลิกาทับม้าง
(รือ้ , ท�ำลาย) แอกกดขีล่ า่ เมืองขึน้ เก่าของฝะลัง่ และแอกล่าเมืองขึน้ แบบใหม่ของ
อาเมลิกา พ้อมทั้งละบอบสักดินาอันเก่าแก่ล้าหลังและตีนมือของจักกะพัด”
(กะซวงสึกสา, 1984 (1): 70)
นอกจากนี้ ดอนกลางแม่น�้ำโขงยังถูกไทยแย่งชิง
“ตามฮ่อมวังแม่น�้ำ 
ปะติกานไทปอง
ตัวอย่างดอนชิงชู้
ไทจองหองล่วงล�้ำ 

ดอนยู่กางของ
ก่อกวนเลิงเลื้อย
ดอนสังคีหาดดอนต�่ำ
ลาวข้า(ฆ่า) บ่เหลือ”

(กะซวงสึกสา. 1987: 53)

3. “ศัตรู” ที่โหดเหี้ยม ป่าเถื่อน
ภาพความโหดเหี้ยมของศัตรู มีทั้งการทรมานเชลยชาวลาวอย่างโหดเหี้ยมโดย
การน�ำเหล็กเผาไฟมานาบคางจนเปื่อย
“ลาวได้สะหมักเข้าเป็นทะหานกูช้ าดในสะไหมต่อต้านพวกจักกะพัดฝะลัง่ ล่าเมือง
ขึน้ ...มีเทือ่ หนึง่ ลาวถืกสัดตูจบั ได้ พวกมันทอละมานอย่างป่าเถือ่ น เอาไฟฟ้าจูด
เผาเหล็กแดงดาดคางจนเปื่อย เฮ็ดให้ลาวสะหลบไปหลายเทื่อ”
(กะซวงสึกสา, 1984 (1): 127; กะซวงสึกสา. 1987: 50-51)
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74

“ผ่านกานสู้ฮบบั้นสุดท้ายอันดุเดือดต้านกับโจนอากาดอาเมลิกา สะหายเซียงบัว
ค�ำถืกบาดเจ็บหนัก ขาทังสองหัก ตาก่อบ่ฮุ่ง (ไม่สว่าง, ตามัว)... ย้อนการกะท�ำ
อันป่าเถื่อนของโจนอากาดอาเมลิกา”
(กะซวงสึกสา. 1984 (1): 125)
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ผลกระทบของสงครามท�ำให้เด็กๆ ได้รับความเดือดร้อน
“อะนาคดของพวกหลานน้อย จะสะหว่างสะไหวยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ปะหวัดสาด
อันขมขื่น จะบ่มีวันกับคืนมาขวางหน้าพวกหลาน ๆ อีก เพาะพวกหลานน้อยบ่
เข้าใจว่า ยุคทีจ่ กั กะพัดควบคุมยูน่ นั้ จะเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวปะสบกับความป่าเถือ่ น
เถิงขนาดนั้น”
(กะซวงสึกสา. 1984 (1): 15)
ผลของการกระท�ำอันโหดเหี้ยมของศัตรูท�ำให้ประชาชนชาวลาวไม่พอใจ
“เฮาเดินเยียบย�่ำทับม้างทุกเล่กนอันโหดเหี้ยมของจักกะพัดอาเมลิกาและตีนมือ
ทีพ่ วกมันได้กอ่ ขึน้ ยู่ในบ้านเมืองลาว... ขะบวนต้านจักกะพัดอาเมลิกาและลูกแหล้
งตีนมือ ยังบุกหน้าก้าวเดินไป เสียงฮ้องด่าอาเมลิกายังก้องกังวานยู่บ่เซา (ไม่
หยุด)”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 93)
ภาพความโหดเหีย้ มจากการสูร้ บ ผลกระทบจากสงครามท�ำให้ชาวลาวพิการ เด็กๆ
เดือดร้อนขมขื่น
4. “ศัตรู” ที่เป็นผู้ขาดความยุติธรรม ไม่ห่วงใยประชาชน
ภาพของศัตรูในประเด็นนี้ เป็นการน�ำเสนอภาพของอ�ำนาจการปกครองเก่าทีข่ าด
ความยุติธรรม
“เมื่อคอบคัวลูกเมียปะสบสะพาบกานดังก่าวมานี้ ทางอ�ำนาดกานปกคองเก่า ก็บ่
ได้ให้ความยุดติทำ� แต่ปะกานใด พวกเพิน่ บ่คดึ ฮอดคึดเถิงชีวดิ กานเป็นยูข่ องปะชา
ชนจักหน้อยเลย บ่าวไพ่ลาซะดอน (ราษฎร) จะอึดจะหิว จะเจ็บเป็น ทุกยากหลือ
ล้มตาย เพิ่นก่อบ่ห่วง”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 58)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)
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และเป็นภาพของผู้มีอ�ำนาจที่ไม่ห่วงใยราษฎร เอาแต่เล่น กินอย่างฟุ่มเฟือย
“ยู่ในสังคมเก่าและละบอบกานปกคองเก่านั้น พวกอาดยาสิดบ่ได้เป็นห่วงเป็นใย
น�ำซีวติ การเป็นยูข่ องชาวนาผูอ้ อกแฮงงานเลย พวกเขาซ�ำ้ พัดส่งเสิมการหลิน้ กิน
เฮฮาแบบฟูมเฟือย ท่องเที่ยวแบบนักเลง”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 149)
5. “ศัตรู” ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
ภาพของอเมริกาที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายมารุกรานลาว เวียดนาม และกัมพูชา รวม
ทั้งการไม่รักษาสัญญา การใช้เงินดอลลาร์จ้างนักรบเข้ามาต่อสู้ในลาว
“จังแม่นแหนงหน่ายหน้า
ผีเผดอาเมลิกา
มันลบกวนโลกา
ซั่วเลวซามฮ้าย
เอาอุบายมาล้อ
ลางคนกดขี่...
...มันซอมลอมหลอกล้อ
ฮักสาซาดนายทึน
น�ำเอาปืนกับเงิน
เที่ยวสะแหวงเมืองขึ้น...
...ใซ้เล่กนแบบนั้น
มันก�่ำเลิบเลิมลาม
ก่อสงคามอะท�ำ
ใส่เหวียด-ลาว-ขะเหมนนี้...
...แต่ว่าผีเผดฮ้ายซ�้ำพัดจีกสันยา
เอาก�่ำลังมันมา
ฮุกฮานเพม้าง
เอาโดลามาจ้าง
จูงเอาพวกหุ่น
ไปเที่ยวตีลักปุ้นฟันข้า (ฆ่า) หมู่ปะชา”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 141-142)
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6. “ศัตรู” ที่ขลาดกลัว ไม่กล้าสู้ พ่ายแพ้ และขาดความฉลาดเฉลียว
ภาพของศัตรูที่ขลาดกลัว ไม่กล้าสู้ สะท้อนผ่านเชลยศึกที่ถูกจับได้
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“พวกชะเลยเสิกที่ถืกจับนั้น ย่าน(กลัว) หลายจนสั่นทดๆ”
(กะซวงสึกสา. 1984 (1): 153)

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพของศัตรูที่พ่ายแพ้ เสียขวัญ และหลบหนี
“ด้วยสีมืออันแม่นย�ำของมือปืนเพดยิง (เพศหญิง) เฮ็ดให้สัดตูตายคาที่หลายคน
และบาดเจ็บอีกจ�่ำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก่อแตกกะจัดกะจายหนีอย่างเสียขวัน”
(กะซวงสึกสา, 1984 (2): 78)
“จักกะพัดอาเมลิกาและพวกปะติกานขายชาด ตะหลอดสัดตูหมู่มานอื่นๆ ได้ปบ
หนี (หลบหนี) ออกจากผืนแผ่นดินของลาวเฮานี้”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 52)
“...ละดมยิงต้านทาน
เฮ็ดให้โจนอากาด
พากันฟ้าว(รีบ) หนีตาย

เสียงปืนบ่ขาด
ย่านสั่นขวันหาย
เปิดคืนไว่ๆ”

(กะซวงสึกสา. 1987: 70)

บทร้อยกรองยังแสดงให้เห็นภาพของศัตรูที่กลัวตาย
“ฝะลั่งเสียสะหมอง
ตอบมาว่าท่านย้าน(กลัว)

มันตกสะท้าน
ท่านย้านย่ายิง ย่ายิง(อย่ายิง)”
(กะซวงสึกสา. 1987: 108)

นอกจากนี้ยังเสนอภาพการที่ฝรั่งเศสและอเมริกาพ่ายแพ้ให้แก่ประชาชนลาว
กัมพูชาและเวียดนาม
“ลาว-เหวียดนาม-ขะแมพ้อม
ตีฝะลั่งมอดม้วย อาเมลิกาพ้อมพ�่ำกัน”
อาเมลิกาเสียไซให้
มันกู้เกียด (เกียรติ)คืนบ่ได้

สามัคคีแขงแก่น
(กะซวงสึกสา, 1984 (1): 147)
ชาวลาว-ขะแม-เหวียด
ใผก่อร้องด่าปะจาน”
(กะซวงสึกสา. 1984 (1): 152)
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“จักกะพัดอาเมลิกาต้องเสียไซ (ชัย) อย่างอับอายขายหน้า”
(กะซวงสึกสา. 1984 (2): 29)
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ภาพของศัตรูที่ขาดความฉลาดเฉลียวให้คนลาวหลอกได้
“มีทะหานฝะลั่ง
วางอาวุดยุดโท
นี้จั่งแม่นมันคัก

ในหั้น 7 โต
ยอมสะหวามิพัก
ถืกต้ม (หลอก) ทังดิบ”
(กะซวงสึกสา. 1987: 108)

จากตัวอย่างจะเห็นภาพของศัตรูขลาดกลัว เสียขวัญ หลบหนี กลัวตาย ไม่
เฉลียวฉลาด จนพ่ายแพ้หนีไปในที่สุด
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ภาพของศัตรู ในแบบเรียนลาวชั้นประถมปีที่ 3-5 ปี 1984-1987 ที่ใช้สอนใน
โรงเรียนของลาวมาจนถึงปี 1996-1997 เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติและการสร้างส�ำนึก
ของความเป็นชาติ จากการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมือง โดยการสร้างความเกลียด
ชังและโกรธแค้นให้แก่เยาวชนลาว ในยุคของการสร้างความเป็นลาวในระบอบใหม่หรือ
ระบอบสังคมนิยมแบบเข้มข้น ภาพของศัตรูเป็นผู้ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ลาว ผู้ที่กดขี่รุกราน โหดเหี้ยมป่าเถื่อน เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ขาดความยุติธรรม ไม่สนใจ
ความเป็นอยูข่ องประชาชน รวมทัง้ เป็นศัตรูทพี่ า่ ยแพ้ให้แก่ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เป็น
ศัตรูที่ขี้ขลาด ไม่กล้าสู้ และขาดความฉลาดเฉลียว ศัตรูที่ท�ำลายชีวิต ทรัพย์สิน และความ
เป็นเอกราชของชาติ การสร้างความโกรธแค้นชิงชังศัตรูนั้น จารุวรรณ ธรรมวัตร และคณะ
(2544: 191-192) ระบุว่า เป็นการแสดงถึงอคติต่อศัตรู ท�ำให้ลุกขึ้นต่อสู้ กล่าวประณาม
และท�ำให้เกิดความรักประเทศของตน ยิ่งโกรธแค้นศัตรูมากเท่าใด เยาวชนยิ่งต้องรักบ้าน
เกิดเมืองนอนมากขึ้นเท่านั้น
ลิขิต ธีรเวคิน (2552) กล่าวถึงการสร้างชาติ (nation building) ว่า คือการท�ำให้
คนที่อยู่ในชุมชนการเมืองที่ถูกน�ำมาอยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐเดียวกันนั้น ผสมผสานกลมกลืน
ให้ มี แ นวความคิ ด ร่ ว มเกี่ ย วกั บ การเป็ น สมาชิ ก ของหน่ ว ยการเมื อ ง ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และการศึกษาที่ ไม่แตกต่ างกั นมากนั ก กระบวนการนี้ คื อ
กระบวนการผสมผสานกลมกลืน (assimilation) โดยมีกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการ
สอนที่มีหลักสูตรก�ำหนดโดยส่วนกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาพของศัตรูในแบบเรียนลาวไม่
แตกต่างจากผลการศึกษาของ Paul Coman (2006) เรื่อง Reading about the Enemy:
school textbook representation of Germany’s role in the war with Britain during the
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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period from April 1940 to May 1941 ที่พบว่า อังกฤษได้น�ำเสนอภาพของเยอรมันผู้เป็น
ศัตรู ในหนังสือแบบเรียนช่วงปี 1940-1941 เป็นภาพของเผด็จการที่ก้าวร้าว ไม่มี
สติสัมปชัญญะ สอดคล้องกับ Welch (2014) ที่เห็นว่าการตีตราเยอรมันในโฆษณาชวนเชื่อ
ของอังกฤษนั้น ถูกใช้เพื่อเป็นการสร้างความส�ำคัญของคุณค่าความเป็นอังกฤษ ที่ตรงกัน
ข้ามกับความก้าวร้าวและความป่าเถื่อนของเยอรมัน
ในท�ำนองเดียวกันภาพของศัตรูทนี่ ำ� เสนอในแบบเรียนลาวยังสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Bruce Wexler (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Victims of Our Own Narratives?” Portrayal of the “Other” in Israeli and Palestinian School Books ในการน�ำเสนอภาพของ
“คนอืน่ ” ทีป่ รากฏในหนังสือเรียนของอิสราเอลและปาเลสไตน์ทเี่ ป็นศัตรูกนั พบว่า มีลกั ษณะ
สีป่ ระการ คือ ประการแรก ต่างฝ่ายต่างสร้างภาพของความไม่ใช่มนุษย์ และความเป็นผูร้ า้ ย
ของศัตรูทงั้ สองฝ่ายในหนังสือแบบเรียนของทัง้ สองประเทศ ประการทีส่ อง ทัง้ สองฝ่ายต่าง
น�ำเสนอและบรรยายภาพของความเป็นศัตรูของอีกฝ่ายในหนังสือแบบเรียนของตน ประการ
ทีส่ าม ต่างฝ่ายต่างไม่นำ� เสนอเกีย่ วกับศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และชีวติ ประจ�ำวันของ
อีกฝ่าย ไม่แม้กระทั่งระบุต�ำแหน่งของอีกฝ่ายหนึ่งลงในแผนที่ ประการสุดท้ายคือ การน�ำ
เสนอภาพด้านลบของศัตรูและน�ำเสนอภาพด้านบวกของตนเอง
การกล่อมเกลาทางการเมืองในลักษณะนี้ Almond and Powell ระบุว่า เป็นการ
น�ำมาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาชนในระบบการเมือง (Almond and Powell.
1966: 64) โดยเป็นกระบวนการสร้างและการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง การกล่อม
เกลาทางการเมืองจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือท�ำให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบการเมือง ที่ได้รับจากประสบการณ์ทางการเมือง
ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา (Almond and Powell: 1980: 36) การกล่อมเกลาทางการ
เมืองจะเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลได้ใน 2 กรณี (Dawson and Prewitt: 1969) คือ การกล่อม
เกลาทางการเมืองทางตรง (Direct Forms of Political Socialization) และการกล่อมเกลา
ทางการเมืองทางอ้อม (Indirect Forms of Political Socialization) ซึ่งกนลา ขันทปราบ
(2527) ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองทางตรง คือ การที่บุคคลได้
มีสัมผัสโดยตรงกับข่าวสาร ค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการเมืองโดยตรง อาทิ การได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นต้น ในขณะที่การกล่อมเกลาทางการเมืองทางอ้อม
มักเกิดขึ้นกับบุคคลเมื่ออยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งจะได้รับการอบรมสั่งสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเมืองจากบิดามารดา ครู อาจารย์ และเพื่อนสนิทเป็นส่วนใหญ่ ที่มีส่วนส�ำคัญในการ
พัฒนาทัศนคติทางการเมืองให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น
และนอกจากนัน้ ยังมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทัศนคติทสี่ อดคล้องกับค่านิยมของสังคม
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การเมืองในขณะนั้น ทั้งต่อผู้น�ำประเทศและสมาชิกคนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การกล่อมเกลา
ทางการเมืองก็คอื เครือ่ งมือของการถ่ายทอดแบบแผนของความคิด และความเชือ่ ในทางการ
เมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง
ซึ่งไทยเองก็มีการกล่อมเกลาทางการเมืองและอคติที่มีต่อลาว งานวิจัยของ
กรกิต ชุ่มกรานต์ (2552) ที่ศึกษาแบบเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย
ตั้งแต่หลักสูตรปี พ.ศ. 2503-2544 ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าแบบเรียนดังกล่าวได้สร้างการรับ
รู้แก่ผู้เรียนว่าลาวเป็นประเทศที่มีสถานภาพที่ต�่ำกว่าไทย เป็นตัวปัญหาของไทย แม้จะมี
ภาพของความเป็นบ้านพีเ่ มืองน้องทีด่ ขี องไทยก็ตาม แบบเรียนเหล่านัน้ เป็นผลมาจากการ
ก�ำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
จึงท�ำให้เกิดการสร้างแบบเรียนที่ถูกจ�ำกัดและถูกเลือกให้เรียนรู้ Pongpaw And Suktipan
(1983: 3) มีความเห็นว่า “การเรียนรู้ทางการเมืองมีรากฐานมาตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนรู้ใน
วัยก่อนผู้ใหญ่นี้มีความส�ำคัญ เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้และก่อตัวขึ้นในช่วงต้นของชีวิตจะมีผล
ต่อทัศนคติทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองทีจ่ ะตามมาในวัยผูใ้ หญ่” ดังนัน้ จึงน่า
สนใจว่า นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ในปี 1995 หรือนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-5 ในปี 1996
ที่เรียนหลักสูตรเก่ารุ่นสุดท้าย ซึ่งในปัจจุบันคือคนลาวที่มีอายุราว 32-33 ปี ยังคงมีภาพ
ของศัตรูของชาติในการรับรู้ของตนเป็นอย่างไร
การตอกย�้ำภาพของศัตรูในปัจจุบันยังคงพบเห็นได้ในสื่อต่างๆ ของลาว เช่น ใน
เว็ปไซต์โทละโข่ง ยังคงกล่าวถึงศัตรูของชาติในบทความเรือ่ ง “ระลึกวันประวัตศิ าสตร์กองพัน
ที่สองฝ่าวงปิดล้อมของศัตรู ครบรอบ 57 ปีวันที่ 18/5/1959-18/5/2016” ความว่า
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“ภายหลังที่พวกจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้รับความปราชัยอย่างต่อ
เนื่อง ในการด�ำเนินอุบายหลอกเสือออกจากถ�้ำและกลอุบายหันเปลี่ยน
โดยสันติ พวกเขาได้ตดั สินใจโค่นล้มรัฐบาลประสงค์ฉกี สัญญาเวียงจันทน์
ใช้ความรุนแรงฝืนปฏิวตั ดิ ว้ ยก�ำลังอาวุธเพือ่ หวังดับสูญก�ำลังปฏิวตั ิ พวก
เขาได้ออกค�ำสัง่ ให้ลกู มือในทุกเขตแขวงออกแรงปราบปรามก�ำลังรักชาติ
อย่างโหดร้ายป่าเถือ่ น พร้อมเดียวกันนีก้ ด็ ำ� เนินการปิดล้อม ข่มขู่ จับกุม
คุมขังผู้น�ำของแนวลาวรักชาติ… นับแต่วันที่กองพันที่สองได้เคลื่อนทัพ
เข้ามาตั้งอยู่ใจกลางทุ่งไหหิน จักรพรรดิอเมริกาและพวกหุ่นเวียงจันทน์
ที่เป็นลูกมือก็ได้ด�ำเนินกลอุบายเพื่อทับม้างและดับมอดก�ำลังของกอง
พันที่ส อง ซึ่งในเบื้องต้น พวกเขาได้ใช้เล่ ห์ เหลี่ ยมกลอุ บายด้ วยวิ ธี
โฆษณาชวนเชือ่ โกหกจ้างด้วยเงินทอง สาว และแบบด�ำรงชีวติ ทีฟ่ มุ่ เฟือย
ยั่วเย้าให้กองที่สองยอมมอบอาวุธ...”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ล่าสุดเมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2018 เว็ปไซต์โทละโข่ง น�ำเสนอบทความเรือ่ ง ประวัติ
กองทัพประชาชนลาวครบรอบ 69 ปี 20/1/1949 ถึง 20/1/2018 ความว่า
“ประวัติศาสตร์แห่งการก�ำเนิดขึ้นของกองทัพประชาชนลาวตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 พวกจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นฝรั่งได้เข้า
มายึดครองลาวในปี 1893 แล้วด�ำเนินการกดขีข่ ดู รีดประชาชนลาวอย่าง
แสนสาหัส ด้วยจิตใจที่ไม่ยอมเป็นขีข้ า้ จึงได้ลกุ ขึน้ มาต่อสูต้ า้ นกับพวกล่า
เมืองขึ้น และตีนมือของพวกเขาด้วยหลายรูปการหลายระดับจนถึงการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธ”
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจไปสู่สังคมนิยมการตลาด ตาม
นโยบายจินตนาการใหม่ ในปี 1986 ลาวได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน และ
ประเทศที่เคยเป็นศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศตะวันตกอื่นๆ เป็นการพัฒนา
ประเทศที่มองไปข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ลืมความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดจากสงครามที่มีผล
ต่อประชาชนและประเทศชาติในอดีต ประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างประเทศเพื่อนบ้านยัง
คงมีอยู่ในการรับรู้ของผู้คนทั้งสองประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปบาดแผลทางประวัติศาสตร์ ได้
บรรเทาเบาบางลง พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐจัดสร้างอนุสาวรีย์ของวีรกษัตริย์ คือ
เจ้าอนุวงศ์ ขึน้ ในปี 2010 ซึง่ ปฐม หงษ์สวุ รรณ (2554) ตีความการสร้างอนุสาวรียเ์ จ้าอนุวงศ์
โดยเฉพาะการผายมือของอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ไปเบื้องหน้าว่า เป็นการ “ฮับต้อน” แสดง
ถึงความเป็นมิตรกับนานาประเทศรวมทั้งไทยซึ่งเคยเป็นคู่สงครามกัน การสร้างอนุสาวรีย์
เจ้าอนุวงศ์จึงเป็นการประดิษฐ์สร้างความหมายใหม่ให้แก่เจ้าอนุวงศ์ จากผู้ก่อกบฏต่อไทย
กลายมาเป็น “ฑูตวัฒนธรรม” และ “อโหสิกรรม” ไม่ถือโทษโกรธแค้นต่อเรื่องราวในอดีต
เปลี่ยนสถานะของความเป็นรองและความเหลื่อมล�้ำในอดีต มาเป็นความสัมพันธ์แบบเท่า
เทียมด้วยการนิยามความหมายใหม่ให้กบั เรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ และก้าวไปสูค่ วามร่วม
มืออันดีต่อกันในอนาคตต่อไป

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

81

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

เอกสารอ้างอิง

82

กนลา ขันทปราบ. (2527). แนวทางทีใ่ ช้ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในระบบการเมือง
เปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช.
กรกิต ชุม่ กรานต์. (2552). ลาวในแบบเรียนของไทย. ใน สุเนตร ชุตธิ รานนท์ (บรรณาธิการ).
ชาตินิยมในแบบเรียนของไทย. กรุงเทพ: มติชน
กะซวงสึกสา. (1984 a). หัดอ่านชั้นปะถมปีที่ 3. เวียงจัน: วิสาหะกิดกานพิมจ�่ำหน่ายสึกสา.
. (1984 b). หัดอ่านชั้นปะถมปีที่ 5. เวียงจัน: วิสาหะกิดกานพิมจ�่ำหน่ายสึกสา.
. (1987). หัดอ่านชั้นปะถมปีที่ 4. เวียงจัน: วิสาหะกิดกานพิมจ�่ำหน่ายสึกสา.
กะซวงสึกสาและกีลา. (1989). แนะน�ำการสอนพาสาลาว ชั้นประถมสึกสาปีที่ 1. เวียงจัน:
สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดการสึกสา.
กาญจนี ละอองศรี. (2544). ค�ำน�ำ. ใน กาญจนี ละอองศรี (บรรณาธิการ). ลาวฮู้หยัง: ไทย
รู้อะไร. (163-269). กรุงเทพฯ: อัลฟ่า. 163-269.
กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2549). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยใหม่ (ค.ศ. 1975-ปัจจุบัน).
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ค�ำผาย สีสะหวัน. (24 มีนาคม 2540). สัมภาษณ์. พนักงานสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์
การศึกษา. สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์,
สปป. ลาว.
จารุวรรณ ธรรมวัตรและคณะ. (2544). การกล่อมเกลาทางสังคมจากแบบเรียนระดับประถม
ศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ: โครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว.
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (2548). ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
โทละโข่ง. (2016). ละลึกวันปะหวัดสาดกองพันที่ 2 ฝ่าวงล้อมของสัดตู คบฮอบ 57 ปี
18/5/1959-18/5/2016. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.tholakhong.
com/2016/05/2-57-1851959-1852016.html. [สืบค้นเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
2561].
. (2018). ปะหวัดกองทับปะชาชนลาว คบฮอบ 69 ปี (20/1/1949-20/1/2018).
[ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.tholakhong.com/2018/01/jan20.html.
[สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2561].
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

ธีระ รุญเจริญ. (2542). รายงานการปฏิรปู การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.spr.ac.th/web/ebook/pdf/4219007/
pdf. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561].
บุนยู้ ชุมพนพักดี. (6 พฤษภาคม 2540). สัมภาษณ์. พนักงานบ�ำนาญ. สถาบันค้นคว้า
วิทยาศาสตร์การศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์, สปป. ลาว.
ปฐม หงส์สุวรรณ. (2554). เจ้าอนุวงศ์: การเมืองเรื่องอนุสาวรีย์กับการรื้อสร้างวัฒนธรรม
เจ้าชีวิตในสังคมลาว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 7. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปณิตา สระวาสี. (2546). การสร้างส�ำนึกความเป็นชาติของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์รว่ มกับคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2550). ระบบการศึกษาและภาษาในกระบวนการสร้างรัฐชาติไทย. วารสาร
สังคมศาสตร์, 19 (1), 277-309.
ปรียา ภรณ์กันทะลา. (2552). แนวคิดการสร้างชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวระหว่าง
ค.ศ. 1975–1986 วิเคราะห์ผ่านหนังสือพิมพ์เสียงประชาชน .วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปิยวรรณ จันทรศรี และธีรยุทธ บัวจันทร์. (2556). หุมพัน รัดตะนะวง (HoumphanhRattanavong): การรื้อฟื้นวัฒนธรรมแห่งชาติและนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://
aseanview.wordpress.com/2013/05/02/หุมพัน-รัดตะนะวง-houmphanhrattanavong-การร/. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561].
ลิขิต ธีรเวคิน. (2552). การสร้างรัฐ (State Building) และการสร้างชาติ (Nation Building).
ใน หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การ. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.manager.co.th/
Daily/ViewNews.aspx?NewsID =9520000048092. [10 มกราคม 2561].
อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (4 มีนาคม 2553). ‘ความทรงจ�ำร่วมและความรุนแรง’. กรุงเทพ
ธุรกิจ, หน้า 16.
Almond, G. A. and Powell, G. B. Jr. (1966). Comparative Politics: A Development
Approach. Boston: Little, brown & Co.
Almond, G. A. and Powell, G. B. Jr. (1980). Comparative Politics Today :A World
View. Boston: Little, brown & Co.

83

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

84

Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism. London: Verso.
Bureau of East Asian and Pacific, U.S. Department of the State. (2016). U.S. Relations with
Laos. [Online]. Available from: https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2770.htm.
[Accessed 10 March 2018].
Dawson, R., & Prewitt, K. (1969). Political Socialization. Boston: Little, Brown and
Company.
Halbwachs, M. (ed). (1992). The localization of Memories in Lewis. on Collective
Memory. Chicago: The University of Chicago Press.
Coman, P. (2006). Reading about the Enemy: school textbook representation of
Germany’s role in the war with Britain during the period from April
1940 to May 1941. [Online]. Available from: https://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/0142569960170306?journalCode=cbse20. [Accessed 10 March 2018].
Pongpaw, P. and Suktipan, S. (1983). Children’s Politics Social Process. Bangkok:
Chao Phraya Printing.
Stuart- Fox, M. (2003). Historiography, Power and Identity: History and Political Legitimization in Laos. In C. E. Goscha& S. Ivarsson (Eds.), Contesting
visions of the Lao past: Lao historiography at the crossroads, Demark:
NIAS. p.p. 71-95.
Stuart-Fox, M. (2006). The Challenge for Laos Historiography. South East Asia
Research, 14(3), 339-359.
Welch, D., (2014). Depicting the enemy.British Library.Retrieved. [Online]. Available
from: https://www.bl.uk/world-war-one/articles/depicting-the-enemy.
[Accessed 10 March 2018].
Wexler, B. 2013. Victims of Our Own Narratives? Portrayal of the “Other” in Israeli
and Palestinian School Books. Study Report, February 4, 2013. The
Council of Religious Institutions of the Holy Land. [Online]. Available
from: https://d7hj1xx5r7f3h.cloudfront.net/ Israeli-Palestinian_School_
Book_Study_Report-English.pdf. [Accessed 10 March 2018].
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกด
ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
The Ability Development Thai Spelling of Prathomsuksa 1 Students By
Using Instruction media and Brain based Learning.
เจนจิรา สีหะวงษ์*, ดนิตา ดวงวิไล**, วรางคณา เทศนา***
Jenjira Sihawong, Dhanita Doungwilai, Warangkana Tasana,

บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกดตรงมาตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มี
ความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกด
ค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การ
อ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกดตรงมาตรา
โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐาน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ�ำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรง
มาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐาน
จ�ำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จ�ำนวน
20 ข้อมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.74 ค่าความยากตั้งแต่ 0.21-0.85 และค่าความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.81 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ ตี อ่ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกดตรงมาตรา โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน จ�ำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตราชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 94.29/83.04
2. ผลการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5873 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 58.73
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
สะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาความสามารถ, ความสามารถด้านการอ่านสะกดค�ำ, การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
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This Research, The purposes of this research was (1) To determine the
effectiveness of lesson plans Thai language, by the Thai Spelling of Prathomsuksa
1 Students By Using Instruction media and Brain based Learning. 80/80 percent
criteria. (2) To determine the effectiveness index of lesson plans Thai language, by
the Thai Spelling of Prathomsuksa 1 Students By Using Instruction media and Brain
based Learning. (3) To the satisfaction of students to the teaching activitiesby the
Thai Spelling of Prathomsuksa 1 Students By Using Instruction media and Brain
based Learning. The samples consisted of PrathomSuksa1 students at BuraphaPhittayakhanMunicipal School, the first semester of academic year 2016, Mahasarakham
Primary Educational Service Area Office 1. The samples consisted of 23 students,
obtained by sampling were selected by random groups. The instrument used in the
research are: (1) lesson plans Thai language to the Thai Spelling of Prathomsuksa
1 Students By Using Instruction media and Brain based Learning. 7 plans (2) The
test of academic achievement select choice 3 number of questions 20, questions.
The discrimination power from 0.23 to 0.74 and the 0.81 conviction, The statistics of
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

difficultythe from 0.21-0.85, statistics used data analysis, percentage and standard
deviation.
Keyword: The ability Development, Thai Spelling Ability, Learning activities Brain
basedLearning.
บทน�ำ
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ทักษะใช้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ การเรียนภาษา
ไทยจึงต้องเรียนเพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถเลือก
ใช้ค�ำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ได้ตรงตามความ
หมายและถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ. 2544 : 2) ทักษะ
ที่ส�ำคัญต่อการรับสารและส่งสารคือทักษะการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะของการรับ
รู้เรื่องราวความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้ความส�ำคัญของการอ่านไว้
ในสาระที่ 1 และสาระที่ 2 มาตรฐาน ท. 1.1 ว่า กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความ
คิด น�ำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปญั หาและสร้างวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินชีวติ การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สรุปได้ว่าสถานศึกษาระดับประถมศึกษาควรเน้นการฝึกอ่าน ฝึกเขียนภาษาไทย ให้เน้นวิธี
แจกลูกสะกดค�ำ ผันเสียงวรรณยุกต์ อ่านค�ำ เขียนค�ำทัง้ ทีส่ ะกดตรงตามมาตราและสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ให้นกั เรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานระดับชัน้ ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ บุคลากรในสถานศึกษาต่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2550: 12) ประกอบกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจดุ เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาทุกระดับ รณรงค์เรือ่ งการอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเป็น แก้ปญั หาเป็น และสนับสนุน
เรื่องเทคนิคการสอนอ่านเขียนแก่นักเรียน
การสอนภาษาบนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสมอง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.3 เชื่อว่า
ความรู้ที่ได้รับจะน�ำไปเก็บไว้ในความจ�ำระยะยาว และจดจ�ำได้นานพร้อมที่จะเรียกมาใช้ได้
ตลอดเวลา และการจัดกิจกรรมก็ต้องเร้าใจ ท�ำให้ผู้เรียนสนุกสนาน ได้เคลื่อนไหว ท�ำให้
สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน (พรพิไล
เลิศวิชา และคณะ. 2549: ออนไลน์) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้
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ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของโครงสร้างและหน้าทีก่ ารท�ำงานของสมอง หลักการส�ำคัญของการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ สมองแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเปรียบเหมือนผู้ด�ำเนินการ
ทีม่ พี ลังมากมหาศาล สามารถท�ำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน กระบวนการทางสมอง
จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนรวมและส่วนย่อย ก่อให้เกิดการเรียนรู้จดจ�ำ ให้ความหมายในสิ่งที่จะ
เรียนรู้ และเก็บไว้เป็นข้อมูลบนพื้นฐานประกอบกับประสบการณ์ส่วนบุคคล สิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรูจ้ ะเอือ้ ต่อการท�ำงานของสมองให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ เข้าใจถึง
ความแตกต่างของสมองและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล การจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนให้เกิดความท้าท้าย สร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกในสิ่ง
ที่ชอบ มีความถนัด ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด เพราะการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดเกิดจากประสบการณ์
การจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเน้นการใช้สอื่ การสอน
ทีม่ สี สี นั สวยงาม เป็นตัวช่วยให้นกั เรียนเกิดความสนใจและต้องสอนไปตามล�ำดับจากง่ายไป
หายาก เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากกว่าการสอนจากหนังสือ
เพียงอย่างเดียว การใช้สื่อการสอนท�ำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นและมี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับความรู้จากสื่อการสอนที่ครูน�ำมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ นอกจากสื่อการสอนแล้วครูควรใช้กิจกรรมหลากหลาย นั่นคือการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน มีลักษณะมุ่งเน้นการเรียนที่ซ้�ำย�้ำทวนซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียน
รู้ ครูต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เกม เพลง กลุ่มร่วมมือ แผนผัง
ความคิด บทบาทสมมุติ ต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในการถ่ายทอดและจูงใจให้นักเรียน
มีความสนใจในการเรียน ประทับใจในสิง่ ทีเ่ รียน โดยเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการ
เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2549: 21) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและการเขียนเป็นทักษะทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก การเรียน
การสอนทีจ่ ะบรรลุจดุ มุง่ หมายและมีประสิทธิภาพนัน้ ครูจะต้องหมัน่ ฝึกฝนให้นกั เรียนได้ฝกึ
ย�ำ้ ซ�ำ้ ทบทวน อยูบ่ อ่ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ่านและการเขียนซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนจ�ำได้
ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้ถกู ต้องคล่องแคล่ว ผูว้ จิ ยั ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของ
ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรูข้ องนักเรียน จึงได้ดำ� เนินการศึกษา
ด้านการอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐาน เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มี
ตัวสะกดตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรง
มาตรา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ�ำนวน 2
ห้อง รวมทั้งสิ้น 43 คน
		
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ�ำนวน
23 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
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การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน จ�ำนวน
7 แผน ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้น เป็นการใช้ความรู้ความ
เข้าใจทีเ่ กีย่ วข้องกับสมองเป็นเครือ่ งมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรูแ้ ละกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานต้องใช้ทุกส่วน ทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ
กัน ในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานควบคู่ไปกับการใช้กุญแจ 5 ดอก ของแนวคิด
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หลักการของดอกที่ 3 และดอกที่ 5 มา
ใช้ในการวิจัยด้วย ได้แก่ กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะกระตุ้นกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สมองของเด็กตื่น
ตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้ และจดจ�ำ กุญแจดอกที่ 5 สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และมีสีสัน และ
มีจำ� นวนเพียงพอส�ำหรับนักเรียนทุกคน เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะช่วยในการเรียนรูแ้ ละกระตุน้ ให้
เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน จ�ำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ
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การด�ำเนินการวิจัย
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1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
อ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบ
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ บันทึกผลสอบและเก็บคะแนน
ผลสอบก่อนเรียน
2. ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกด
ตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็น
ฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 7แผน บันทึกคะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียน คะแนนการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ตรวจผลงาน และทดสอบท้ายแผน
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยน�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอ่าน
สะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานไปทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง เก็บคะแนนผลสอบหลังเรียน
4. หลังจากด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ี
ตัวสะกดตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐานและทดสอบหลังเรียนเสร็จ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สูตร E1 / E2
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสูตร E.I.
ดัชนีประสิทธิผล =

ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน-ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
(จ�ำนวนนักเรียน x คะแนน)-ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ และการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย 3 ระดับ ดังนี้
3 หมายถึง พึงพอใจมาก
2 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1 หมายถึง พึงพอใจน้อย
เกณฑ์การแปลผลคะแนน โดยดัดแปลงมาจากการแปลความหมายผลการวัดของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 102-103) ดังนี้
		
ความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.00
		
ความพึงพอปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51- 2.50
		
ความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00- 1.50
ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกดตรงมาตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มี
ตัวสะกดตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐานตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 (E1/E2) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้จากคะแนนพฤติกรรม คะแนนผลงาน และทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้
ผลปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
รายการ
คะแนนเต็ม
S.D.
ร้อยละ
x
ประสิทธิภาพของ
257
239.52
10.17
94.29
กระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของ
20
16.61
1.96
83.04
ผลลัพธ์ (E2)
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 94.29/83.04

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการประเมินพฤติกรรม ประเมินการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลงาน ประเมินการอ่าน และทดสอบย่อย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 94.29 จากคะแนนเต็ม 257 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.29 แสดงว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 94.29 และคะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.04
นั่นคือ E2 มีค่าเท่ากับ 83.04 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกด
ตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็น
ฐานมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 94.29/83.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐาน
การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรง
มาตรา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐาน ผู้วิจัยน�ำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) ของการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ตี วั สะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ดังตาราง 2
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คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์อ่าน
สะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จ�ำนวน
นักเรียน
23
23
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คะแนนเต็ม
20
20

ผลรวมของ
คะแนนทดสอบ
271
282

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล
0.5873

จากตาราง 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัว
สะกดตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5873 แสดงว่า นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.73
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
ระดับความ
ข้อที่
รายการประเมิน
S.D.
x
พึงพอใจ
1 ฉันชอบท�ำกิจกรรมตามที่ครูสอน
2.62
0.49
มาก
ฉันชอบค้นหาค�ำตอบด้วยตัวฉัน
2
2.48
0.67 ปานกลาง
เอง
ฉันชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อ
3
2.60
0.49
มาก
ครูถาม
ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ร่วมงานกับ
4
2.65
0.49
มาก
เพื่อนๆ
5 ฉันเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน
2.70
0.47
มาก
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ข้อที่
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
ฉันภูมิใจที่ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง
ฉันสามารถออกแบบผลงานด้วย
ตัวฉันเอง
ฉันชอบที่ได้ท�ำกิจกรรมตามความ
สนใจของฉัน
กิจกรรมที่ฉันเข้าร่วมมีความน่า
สนใจ
ฉันชอบที่ครูเปิดโอกาสให้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
รวม

x

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

2.70

0.47

มาก

2.61

0.58

มาก

2.65

0.57

มาก

2.83

0.39

มาก

2.70

0.47

มาก

2.66

0.51

มาก

จากตาราง 3 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรูก้ าร
อ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 จากคะแนนเต็ม
3 คะแนน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่ฉันเข้า
ร่วมมีความน่าสนใจ (x = 2.83) ฉันเข้าใจเนือ้ หาทีค่ รูสอน, ฉันภูมิใจทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรมได้ดว้ ย
ตนเอง และฉันชอบที่ครูเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน (x =2.70) และฉัน
ชอบที่ได้ท�ำกิจกรรมความสนใจของฉัน (x =2.65) ตามล�ำดับ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)
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1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 94.29/83.04 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินผลงานนักเรียน และทดสอบท้ายแผน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 94.29 และค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 83.04 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนิตยา เชื้อดวงผูย (2553: 65-90) ซึ่งได้ศึกษา ผลการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรือ่ งการอ่านและเขียนค�ำ
ที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลพบว่า
แผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการอ่านและเขียนค�ำทีป่ ระสมด้วยสระประสมกลุม่ สาระการเรียน
รู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.85/89.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ มีความเหมาะสมส�ำหรับน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพ
รัดสีสม (2553: 70-105) ซึ่งได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน
และการเขียนค�ำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง
เป็นฐานผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนค�ำยาก
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.48/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับประสิทธิภาพของ
แผนการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียน
รู้ของสมอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 95.96/84.25 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.5873 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจาก
มีการจัดการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดสมองเป็นฐาน
แล้ว นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.5873 คิดเป็นร้อยละ 58.73 ทั้งนี้หลัง
จากมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ด้วยวิธกี ารเรียนทีม่ กี ารเน้นย�ำ้ ซ�ำ้
ทวน กระตุน้ ให้นกั เรียนได้เกิดการคิด ท�ำให้นกั เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาเพิม่ ขึน้
ซึ่งถือได้ว่าประสบผลส�ำเร็จ นักเรียนมีความรู้ด้านการอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ได้ในระดับดีมาก รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตราตัวสะกดเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสาธินี วันชัย (2555: 52-82) ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนค�ำที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.38/86.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7602 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
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ร้อยละ 76.02 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของค�ำเพียร ชูเดช (2553: 86-130) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 43.7465 แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 43.75
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านสะกด
ค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนือ่ งมาจากนักเรียนมีโอกาสในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างเพือ่ นในกลุม่ อีกทัง้ ยังสนุกสนานกับการเรียนรูจ้ ากสือ่ สะกดค�ำทีค่ รูจดั เตรียม
ไว้ให้ศึกษา จึงท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน และจดจ�ำสาระความรู้ได้ง่ายขึ้น และไม่
เครียดกับการเรียนรู้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิตยา เชื้อดวงผูย (2553:
65-90) ที่ได้ศกึ ษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการอ่านและเขียนค�ำที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการอ่านและเขียนค�ำที่ประสมด้วยสระประสม โดยรวมและเป็นราย
ข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดค�ำทีม่ ี
ตัวสะกดตรงมาตรา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สมองเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตรงตามหลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ผูเ้ รียนให้ความส�ำคัญกับความพร้อมการ
ท�ำงานของสมองทีจ่ ะเรียนรูม้ สี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูก้ จิ กรรมทีห่ ลากหลายได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรม ท�ำให้นกั เรียนไม่เกิดความเบือ่ หน่าย เมือ่ สมองมีความพร้อม
ที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนจึงจดจ�ำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีและมีความหมายโดยตรงกับผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		
1.1 ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยควรศึกษาและท�ำความเข้าใจ
การจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค�ำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ให้มีความเข้าใจและชัดเจนทุกขั้น
ตอนก่อนที่จะน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
		
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนควรติดตามตรวจผล
งาน ให้ค�ำแนะน�ำ ดูแลการท�ำกิจกรรมของนักเรียนทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวอย่างใกล้ชิด
		
1.3 ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนควรให้การสนับสนุนติดตามนิเทศ
ชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
		
2.1 ควรน�ำแผนการจัดการเรียนรูฉ้ บับนี้ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างอืน่
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพดัชนีประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
		
2.2 ควรมีการวิจยั การจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของสมอง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเนื้อหาและระดับช่วงชั้นอื่นหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และระดับช่วงชั้นอื่น
		
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบการใช้กจิ กรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิดสมอง
เป็นฐานกับวิธสี อนในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในเนือ้ หาเดียวกันและ
ชั้นเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
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ณัชญ์ฐาภา สะตะ*, เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ**์
Nattapa SaTa, Penprapa Singsawat

บทคัดย่อ

บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของค�ำยืมภาษาเขมรทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554 ด้านการเปลี่ยนแปลง
รูปค�ำ ความหมาย และการจัดหมวดหมู่ของค�ำ ผลการศึกษาพบว่า พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 มีทั้งหมด 390 ค�ำ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 499 ค�ำ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรูปค�ำ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รูปศัพท์คงเดิม และรูปศัพท์เปลี่ยนไป
การศึกษาการเปลี่ยนความหมายของค�ำ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ความหมายแคบเข้า
ความหมายกว้างออก ความหมายย้ายที่ และความหมายคงเดิม ส่วนการจัดหมวดหมู่ของ
ค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย์และพฤติกรรม
ของมนุษย์ สติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของบุคคล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การศึกษาการเปลีย่ นแปลงรูปค�ำจะพบค�ำยืมทีม่ รี ปู
ศัพท์คงเดิมมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 366 ค�ำ และค�ำยืมทีม่ รี ปู ศัพท์เปลีย่ นแปลงไปจะพบน้อยทีส่ ดุ
จ�ำนวน 2 ค�ำ การศึกษาการเปลี่ยนความหมายของค�ำนั้นพบว่า มีความหมายคงเดิมมาก
ที่สุด จ�ำนวน 258 ค�ำ และพบความหมายย้ายที่น้อยที่สุด จ�ำนวน 12 ค�ำ และการจัดหมวด
หมู่ของค�ำศัพท์ ซึ่งหมวดหมู่ที่พบมากที่สุด คือ หมวดเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์ จ�ำนวน 160 ค�ำ ส่วนหมวดหมู่ที่พบน้อยที่สุด คือ หมวดเกี่ยวกับสติปัญญา ความ
รู้สึก อารมณ์ คุณค่า จ�ำนวน 77 ค�ำ ทั้งนี้ยังพบว่า ค�ำศัพท์ของค�ำยืมทั้งสองเล่ม มีทั้งค�ำ
ศัพท์ที่มีร่วมกัน ค�ำศัพท์ที่สูญหาย และค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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Abstract

The purpose of this article is to study the form of Khmer loanwords appears
in Thai dictionary 2493 B.E. and Thai dictionary 2544 B.E. in term of word changes,
semantic changes and word categorization. The findings reveal the fact that 390
words are found in Thai dictionary 2493 B.E. and 499 words are found in Thai
dictionary 2554 B.E. The criteria for studying are as follows. The study of word
changesare divided into two categories; original words and changed words. The
study of semantic changesare divided into four categories; broadening, narrowing,
shifting and original meaning. Word categorization can be found in four groups; human
nature, human behavior, intelligence emotion mood value and personal relationship.
The study found that in term of word changes, the largest group, 366 words,
is the original words and two of changed words are found. In the study of semantic
changes, 258 original meaning words are mostly found and 12 of shifting meaning
words are found the least. And Word categorization, the largest group is about human
and human behavior, 160 words. The smallest group is about intelligence, emotion,
mood, value which has 77 words. In addition loanwords from both dictionaries contain
shared words, lost words and increased words.
Keywords: Language changes, Khmer loanwords, Dictionary
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ภาษาเขมรเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความใกล้ชิดกับสังคมไทย ดังที่ มณี ช้างเผือก
(2539: 10-11) กล่าวว่า ชนชาติไทยและเขมรมีเขตแดนติดกันด้านตะวันออกของไทย มีการ
ท�ำสงครามกัน ท�ำไมตรีและไปมาค้าขาย มีการแต่งงานประสมเชือ้ ชาติ และมีการถ่ายทอด
วัฒนธรรม จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติย่อมส่งผลให้ภาษา
ในสังคมไทยเป็นสังคมพหุภาษาหรือภาวะหลายภาษา เนื่องจากมีผู้พูดภาษาที่แตกต่างกัน
อยู่ในสังคมเดียวกัน ย่อมเกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นผลให้ภาษา
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังที่ กาญจนา นาคสกุล (2537: 11-14) กล่าวว่า เมื่อสังคมเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยน ภาษาก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ภาษาไทยมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียนในปัจจุบันจึงยึดหลัก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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การเขียนที่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งถือเป็นหนังสือที่รวบรวมค�ำ
ที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน
บุญยงค์ เกศเทศ (2521: 100) กล่าวไว้ว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เป็นฉบับที่ใช้อ้างอิงมากที่สุดเมื่อมีปัญหาในการใช้ค�ำภาษาไทย เพราะเป็นศัพท์ที่จัดท�ำ
โดยทางราชการ ได้มกี ารช�ำระตรวจทานกันหลายครัง้ เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องยิง่ ขึน้ ผูใ้ ช้จะได้
รับความรู้จากหนังสืออ้างอิง คือ ความหมายของค�ำภาษาไทย การอ่านออกเสียง ตัวสะกด
ชนิดของค�ำ ทีม่ าของค�ำ และให้ความรูห้ ลักภาษาบางประการ และเป็นเสมือนบรรณานุกรม
ไทย ดังนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอยู่เสมอ
พจนานุกรมทีถ่ อื ว่าเป็นเล่มแรกของราชบัณฑิตยสถานทีม่ กี ารปรับปรุงปทานุกรม
ของกระทรวงธรรมการ ฉบับพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2470 ซึ่ง ราชบัณฑิตยสถาน (2519: ก-ฎ)
กล่าวถึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ว่า เมื่อกระทรวงธรรมการได้ตี
พิมพ์หนังสือปทานุกรมออกใช้ในราชการและจ�ำหน่ายใน พ.ศ. 2470 ในกาลต่อมากระทรวง
ธรรมการได้พบข้อบกพร่องในหนังสือปทานุกรมนัน้ อันสมควรแก้ไขเพิม่ เติม จึงเปลีย่ นใหม่
ว่า “พจนานุกรม” ซึ่งหมายถึง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และมีการ
ปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายฉบับปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ถือเป็นพจนานุกรมฉบับปัจจุบัน
มี นั กวิ ช าการหลายท่ า นที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของภาษาใน
พจนานุกรม เช่น นิชรา อัศววิบูลย์ (2533) ได้ศึกษาการเพิ่มค�ำ การสูญค�ำ และการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของค�ำกริยาในช่วง พ.ศ. 2416-2525 จากหนังสืออักขราภิธาน
ศรับท์ของหมอบลัดเลย์ กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ส่วนไขสิริ
ปราโมช ณ อยุธยา (2534) ก็ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำและความหมายของส�ำนวน
ไทย และอรพินท์ โลกัตถจริยา (2538) ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค�ำศัพท์ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2525 เป็นต้น
จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ
พ.ศ. 2554 ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำของค�ำยืม การ
เปลีย่ นแปลงความหมายของค�ำศัพท์ของค�ำยืม และการจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืม เพือ่
ทีจ่ ะได้ทราบถึงวัฒนธรรมการยืมภาษาของค�ำยืมภาษาเขมร และลักษณะการเปลีย่ นแปลง
ของค�ำยืมภาษาเขมรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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ความมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงรูปค�ำของค�ำยืมภาษาเขมรทีป่ รากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏ
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
3. เพื่อจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
ความส�ำคัญของการศึกษา

1. ท�ำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางรูปค�ำของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
2. ท�ำให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทางความหมายค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาเขมรที่
ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
3. ท�ำให้ทราบถึงวัฒนธรรมการยืมภาษาของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พ.ศ. 2554
ขอบเขตของการศึกษา

รวบรวมข้อมูลค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
จ�ำนวน 2 เล่ม คือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับ พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉพาะค�ำศัพท์ที่ระบุที่มาของภาษาด้วยอักษร (ข.) เท่านั้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

วิธีด�ำเนินการศึกษา
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1. ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2493 และ พ.ศ. 2554 ตามขอบเขตของการศึกษา
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.1. วิเคราะห์เกี่ยวกับรูปค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รูปศัพท์
คงเดิม และรูปศัพท์เปลี่ยนไป
		
3.2. วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ
คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก ความหมายย้ายที่ และความหมายคงเดิม
		
3.3. จัดหมวดหมูข่ องค�ำศัพท์โดยใช้แนวคิดของ โวจิลนิ ส์ (Voegelins) ที่
เรียกว่า Hopi Domains (Voegelins. 1957; อ้างอิงมาจาก ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั . 2532:
18 -20) ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องวงศัพท์ที่แบ่งตามวัฒนธรรมภาษา แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่
คือ
1) หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น ค�ำว่า จทึง หมายถึง แม่น�้ำ
2) หมวดเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ค�ำว่า
ขนง หมายถึง คิ้ว
3) หมวดเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์ คุณค่า เช่น
ค�ำว่าตระโมจ หมายถึง ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ
4) หมวดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น ค�ำว่า ขมอย
หมายถึง หลาน, ลูกหลาน
4. ขั้นตอนการน�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
5. ขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา

ค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีจ�ำนวนทั้งหมด 390 ค�ำ และค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีจ�ำนวนทั้งหมด 499 ค�ำ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. รูปค�ำของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม
การศึกษารูปค�ำของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์
เฉพาะค�ำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองเล่มเท่านั้น ส่วนค�ำศัพท์ที่ไม่ปรากฏร่วมกันถือว่า
เป็นการเพิม่ ศัพท์และการสูญศัพท์ ซึง่ จะไม่นำ� มาวิเคราะห์รปู ค�ำร่วมกับค�ำศัพท์ทปี่ รากฏร่วม
กันทั้งสองเล่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รูปค�ำศัพท์คงเดิม และ รูปค�ำศัพท์เปลี่ยนไป
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)
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1.1. รูปค�ำศัพท์คงเดิม
		
หมายถึง ค�ำศัพท์ทมี่ รี ปู เขียนคงเดิม ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงด้านพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ คือ ค�ำศัพท์ 2 ค�ำ ที่สะกดค�ำเหมือนกันทั้งในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
		
ค�ำยืมภาษาเขมรกลุม่ ทีม่ รี ปู ค�ำศัพท์คงเดิมทีป่ รากฏในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ 2554 มีทั้งหมด 366 ค�ำ ดังตารางตัวอย่างต่อไปนี้
ค�ำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม
ล�ำดับ
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2554
1 กฎ
กฎ
2 ขตอย
ขตอย
3 ครวัก, ครวี
ครวัก, ครวี
4 งงิด
งงิด
5 จงอร
จงอร

หมายเหตุ:
หมวดหมู่ของค�ำศัพท์
ความสัมพันธ์ของบุคคล
ธรรมชาติ
มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
ธรรมชาติ
มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
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จากการศึกษารูปค�ำศัพท์คงเดิม พบว่า ค�ำที่มีรูปค�ำศัพท์คงเดิมพบ
ทั้งหมด 366 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 99.45 ซึ่งในจ�ำนวนค�ำศัพท์ทั้ง 366 ค�ำเหล่านี้สามารถ
แยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้ คือ หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติพบมากที่สุด 118 ค�ำ คิด
เป็นร้อยละ 32.24 รองลงมาเป็นหมวดเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ จ�ำนวน
108 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 29.51 อันดับที่สาม คือ หมวดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล
จ�ำนวน 80 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 21.86 และอันดับสุดท้ายคือหมวดเกี่ยวกับสติปัญญา ความ
รู้สึก อารมณ์ คุณค่า พบจ�ำนวน 53 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 14.48 ทั้งนี้ยังพบว่ามีค�ำกลุ่มหนึ่งที่
มีรปู ค�ำศัพท์คงเดิม แต่ไม่สามารถน�ำไปจัดกลุม่ ตามกรอบแนวคิดได้ พบจ�ำนวนทัง้ สิน้ 7 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ 1.91 สรุปเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้
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1.2 รูปค�ำศัพท์เปลี่ยนไป
		
หมายถึง ค�ำศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ค�ำศัพท์ 2 ค�ำ ที่มีการ
สะกดค�ำที่แตกต่างกันออกไปของค�ำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2493 และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สามารถแบ่งออกได้เป็น
3 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์
		
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปค�ำศัพท์เปลี่ยนไปจะพบเพียง 2 ค�ำ
คือ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพยัญชนะท้าย และการสลับต�ำแหน่งระหว่างพยัญชนะ
กับสระ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางแสดง การเปลี่ยนแปลงรูปค�ำในลักษณะพยัญชนะท้าย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
บังอวจ
บังอวด
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
เถมิน
ถเมิน
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จากการศึกษารูปค�ำศัพท์ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ค�ำยืมภาษาเขมรที่ไทยยืมเข้า
มาใช้มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปค�ำน้อยมาก เมือ่ เทียบกับค�ำยืมภาษาเขมรทีม่ รี ปู ศัพท์คงเดิมซึง่
พบมากถึง 366 ค�ำ ส่วนค�ำที่มีรูปศัพท์เปลี่ยนแปลงไปพบเพียง 2 ค�ำเท่านั้น ทั้งนี้ทั้ง 2 ค�ำ
นัน้ ยังเป็นค�ำทีอ่ ยู่ในหมวดหมูท่ เี่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคลเท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงรูปค�ำศัพท์น่าจะมีความเป็นไปได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงเสียงหรือด้านอื่นๆ
เนื่องจากรูปค�ำมีการจดบันทึกแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นสิ่งยืนยัน เป็นหลักฐาน หรือ
แม้แต่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการเขียนให้กับคนในยุคสมัยต่อๆ มา จึงเป็นการยาก
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ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรูปเขียนได้ตามความพึงพอใจของใครคนหนึง่ ได้ ซึง่ ต่างจากการออกเสียง
ที่อาจมีการออกเสียงที่ผิดกับรูปเขียนอยู่เนืองๆ จนอาจกลายเป็นความเคยชินและคิดว่า
ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำที่เขียนมาแต่เดิม
ก็เป็นไปได้ ซึ่งกว่าจะมีการบันทึกรูปค�ำที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านพยัญชนะ สระ หรือ
ตัวสะกดได้นั้นก็ต้องใช้เวลานานมากพอสมควร จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ดัง
แผนภูมิวงกลมต่อไปนี้
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2. การเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ำศัพท์
หมายถึง ค�ำศัพท์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงความหมายไปจากเดิม คือ ค�ำศัพท์ทปี่ จั จุบนั
มีความหมายผิดไปจากความหมายทีเ่ คยใช้มาก่อน ซึง่ ความหมายในปัจจุบนั อาจจะเปลีย่ น
ไปเป็นคนละความหมาย หรืออาจจะมีความหมายย้ายที่ไปจากส�ำนวนเดิม รวมทั้งอาจจะ
มีความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก จากการวิจัยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงความ
หมายของค�ำศัพท์ จากการเปรียบเทียบพจนานุกรมทั้งสองฉบับ สามารถแบ่งออกเป็น 4
ลักษณะ ดังนี้ คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก ความหมายย้ายที่ และความ
หมายคงเดิม
		
2.1 ความหมายแคบเข้า
		
ความหมายแคบเข้า หมายถึง สิง่ ทีค่ ำ� นัน้ ๆ หมายถึงหรืออ้างถึง มีจำ� นวน
ประเภทหรือปริมาณน้อยลง หรือการที่เราลดความหมายของค�ำในภาษาที่ยืมมาให้เหลือ
น้อยกว่าเดิมหรือกินเนื้อที่น้อยกว่าเดิม
		
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค� ำ ศั พ ท์ ที่ พ บในพจนานุ กรม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับค�ำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค�ำศัพท์ที่มีความหมายแคบเข้าตามลักษณะข้างต้น พบทั้ง
สิ้น จ�ำนวน 35 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
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พจนานุกรม
พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดหมู่ค�ำ
ล�ำดับ
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2554
ศัพท์
ค�ำศัพท์
ความหมาย
ค�ำศัพท์ ความหมาย
น. เรือนเล็กๆ ท�ำ
พออยู่ได้; ไม้ต้น
น. เรือนเล็กๆ
ความสัมพันธ์
1 กระท่อม ขนาดย่อม ใบ
กระท่อม ท�ำพออยู่ได้,
ของบุคคล
เมื่อกินจะรู้สึกเมา
กระต๊อบ.
คล้ายฝิ่น.
มนุษย์และ
ก. เอาเข้าข้าง
ก. เอาเข้าข้าง
2 กระเดียด
กระเดียด
พฤติกรรม
สะเอว, ค่อนข้าง.
สะเอว.
ของมนุษย์
ก. เรี่ยราย, แผ่
มนุษย์และ
3 ขจาย
ไป, กระจาย,
ขจาย
ก. กระจาย.
พฤติกรรม
ท�ำลาย.
ของมนุษย์
มนุษย์และ
ก. ก้ม, ค�ำนับ,
4 คม๑
คม๑
ก. ไหว้.
พฤติกรรม
ไหว้.
ของมนุษย์
น. พวก, ทหาร,
น. ทหาร,
ความสัมพันธ์
5 ทเมิน
ทเมิน
เหล่า, พรานป่า.
พรานป่า.
ของบุคคล
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จากตั ว อย่ า งค� ำ ศั พ ท์ ใ นข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย สั ง เกตได้ ว ่ า ความหมายของค� ำ ว่ า
“กระท่อม๑” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีการตัดความหมายใน
ส่วนของ “ไม้ต้นขนาดย่อม ใบเมื่อกินจะรู้สึกเมาคล้ายฝิ่น” เนื่องจากได้มีการบัญญัติค�ำ
ศัพท์เพิ่มขึ้นมาจากเดิม คือ “กระท่อม๒ ที่มีความหมายว่า น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด
Mitragynaspeciosa (Korth.) Havil. ในวงศ์ Rubiaceae ชอบขึ้นริมน�้ำทั่วไป ใบเดี่ยว ออก
ตรงข้ามกัน ยอด ใบอ่อน และก้านใบสีแดงเรือ่ ๆ ช่อดอกกลมสีเหลือง ออกเดีย่ วๆ ตามง่าม
ใบ ใบมีรสขม กินแล้วเมา เป็นยาเสพติด, อีถ่าง ก็เรียก (2554: 41)” แต่ไม่ได้บอกที่มา
ของค�ำศัพท์ ไว้ด้านท้ายว่ามาจากภาษาเขมรเหมือนดั่งค�ำว่า “กระท่อม๑” ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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2.2 ความหมายกว้างออก
		
ความหมายกว้างออก หมายถึง สิ่งที่ค�ำนั้นๆ หมายถึงหรืออ้างถึง มี
จ�ำนวน ประเภท หรือปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม หรือการที่เราเพิ่มความหมายของค�ำที่
ยืมในภาษาที่ยืมมาให้มากขึ้นหรือกินเนื้อที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม
		
จากการศึกษาพบว่าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
เมื่อเปรียบเทียบกับค�ำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่มี
ความหมายกว้างออกตามลักษณะข้างต้น มีทั้งสิ้น 66 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ล�ำดับ
พ.ศ. 2493
ค�ำศัพท์ ความหมาย
1
2
3

4
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5

108

พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดหมู่ค�ำ
พ.ศ. 2554
ศัพท์
ค�ำศัพท์ ความหมาย
น. มีด,
ความสัมพันธ์
กรรบิด น. มีด.
กรรบิด มีดโกน, มีด
ของบุคคล
เจียนหมาก.
น. แอ่ง, บ่อ,
สะพัง น. บ่อน�้ำ.
สะพัง
ธรรมชาติ
หนอง.
ก. ขับไล่,
ความสัมพันธ์
ก�ำจัด ก. ขับไล่.
ก�ำจัด
ปราบ, ท�ำให้
ของบุคคล
สิ้นไป.
น. ที่ดินที่นูน
สูงขึ้นคล้ายเนิน
โคก
น. ที่ดินนูนสูงขึ้น. โคก
ธรรมชาติ
แต่เตี้ยกว่า.
ว. ที่นูนสูงขึ้น.
มนุษย์และ
ก. กอด, เกี่ยว
ตระกอง ก. กอด.
ตระกอง
พฤติกรรม
พัน.
ของมนุษย์

		
จากตัวอย่างข้างต้น ค�ำว่า “กรรบิด ที่หมายถึง มีด” นั้น ได้จัดให้อยู่ใน
หมวดความสัมพันธ์ของบุคคล เนื่องจากมีดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนของมนุษย์
ซึ่งในหมวดความสัมพันธ์ของบุคคลยังมีเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลแยกย่อยลงไปอีก 7
ลักษณะด้วยกัน ซึ่งกรรบิดที่มีความหมายว่า มีด จัดว่าอยู่ในหมวดย่อยที่ 6 ของหมวด
ความสัมพันธ์ของบุคคลคือ ค�ำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเครื่องมือเครื่องใช้
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2.3 ความหมายย้ายที่
		
ความหมายย้ายที่ หมายถึง การออกเสียงค�ำๆ หนึ่งยังคงเดิมแต่ส่ิงที่
ค�ำๆ นั้นอ้างถึงได้เปลี่ยนไป หรือการที่ความหมายของค�ำที่ยืมมาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยสิ้นเชิงหรืออาจมีเค้าของความหมายเดิมเหลืออยู่บ้าง
		
ค�ำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค�ำศัพท์ที่พบใน พ.ศ. 2554 ที่มีความหมายย้ายที่ตามลักษณะข้างต้น มี
ทั้งสิ้น 12 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ล�ำดับ
พ.ศ. 2493
ค�ำศัพท์ ความหมาย
น. หลักที่ปัก
รายไว้เพื่อเป็น
1 กรุย๑ เครื่องหมาย
ก. ปักหลักเช่น
นั้น.

พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมวดหมู่
พ.ศ. 2554
ค�ำศัพท์
ค�ำศัพท์ ความหมาย
น. หลักที่ปัก
รายไว้เป็น
ความสัมพันธ์
กรุย๑
เครื่องหมาย
ของบุคคล
ก. ใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์
ก. จงท�ำใจให้
มนุษย์และ
จงอร
ดีใจ, จงท�ำให้
พฤติกรรม
ปลาบปลื้ม.
ของมนุษย์
มนุษย์และ
ก. กรวด, หลั่ง
จรวจ
พฤติกรรม
น�้ำ.
ของมนุษย์

2

จงอร

ก. ชี้, ชี้ให้เห็น.

3

จรวจ

ก. ตรวจ.

4

ใน

น. บ. ตรงกันข้าม
ใน
กับนอก.

5

สบ

น. ปาก.

สบ

บ. แห่ง, ของ.

-

น. บริเวณที่
แม่น�้ำตั้งแต่ ๒
สายขึ้นไปมา
บรรจบกัน.

มนุษย์และ
พฤติกรรม
ของมนุษย์
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จากตัวอย่างข้างต้น ค�ำว่า “กรุย๑” จัดอยู่ในหมวดมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
เป็นเพราะว่าในหมวนี้มีหมวดแยกย่อยลงไปอีก 5 ลักษณะ คือ ค�ำเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย, ค�ำเกี่ยวกับพัฒนาการของร่างกาย สุขภาพ การ
รักษาพยาบาล, ค�ำเกี่ยวกับการแต่งกายและเครื่องประดับ หมวก ทรงผม รองเท้า อุปกรณ์
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และวิธีการแต่งกาย รวมทั้งการท�ำความสะอาดร่างกาย, ค�ำเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประสาทสัมผัสของร่างกาย อันได้แก่ การเห็น รูร้ ส ได้กลิน่ การแสดงความเป็นเจ้าของ การก
ระทบกระแทก การปกปิดเปิดเผย และค�ำเกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อน
ย้ายในลักษณะต่างๆ ซึ่งค�ำว่า “กรุย๑” ไม่อยู่ในเกณฑ์ของหมวดมนุษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์ แต่จัดอยู่ในเกณฑ์ของหมวดความสัมพันธ์ของบุคคล เนื่องจากค�ำว่า “กรุย๑ หมาย
ถึง น. หลักที่ปักรายไว้เป็นเครื่องหมาย” จัดอยู่ในหมวดย่อยความสัมพันธ์ของบุคคลที่ว่า
“ค�ำเกี่ยวกับคมนาคม การติดต่อสื่อสาร วิธีการ และอุปกรณ์ในการสื่อสาร”
		
2.4 ความหมายคงเดิม
		
ความหมายคงเดิม หมายถึง ค�ำนั้นๆ มีความหมายเหมือนเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอื่น
		
ค�ำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค�ำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่มีความ
หมายคงเดิมตามลักษณะข้างต้น มีทั้งสิ้น 258 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ล�ำดับ
พ.ศ. 2493
ค�ำศัพท์
ความหมาย

หมวดหมู่ค�ำ
ศัพท์

1

กรม๒

น. ล�ำดับ เช่น จะ
กรม๒
เล่นโดยกรม.

น. ล�ำดับ เช่น
จะเล่นโดยกรม.

ธรรมชาติ

2

กระพัง๑

น. แอ่ง, บ่อ,
หนอง.

กระพัง๑

น. แอ่ง, บ่อ,
หนอง.

ธรรมชาติ

3

กระบือ

น. ควาย.

กระบือ

น. ควาย.

ธรรมชาติ

4

กระแอก๒ น. อีกา.

กระแอก๒ น. อีกา.

ธรรมชาติ

5

ก�ำพง

น. ท่าน�้ำ, ต�ำบล. ก�ำพง
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พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
ค�ำศัพท์ ความหมาย
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น. ท่าน�้ำ,
ต�ำบล.

ธรรมชาติ

		
จารการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า ลักษณะของค�ำศัพท์ที่มีความ
หมายคงเดิมเป็นลักษณะพบมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 258 ค�ำ รองลงมาอันดับสองเป็นลักษณะของ
ค�ำศัพท์ที่มีความหมายกว้างออก จ�ำนวน 66 ค�ำ รองลงมาอันดับสามเป็นลักษณะของค�ำ
ศัพท์ทมี่ คี วามหมายแคบเข้า จ�ำนวน 35 ค�ำ และอันดับสุดท้ายพบน้อยทีส่ ดุ คือลักษณะของ
ค�ำศัพท์ที่มีความหมายย้ายที่ จ�ำนวน 12 ค�ำ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังต่อไปนี้
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3. หมวดหมู่ค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรม
การจัดหมวดหมู่ของค�ำศัพท์ต่อไปนี้จะวิเคราะห์ค�ำศัพท์ที่ปรากฏทั้งหมดใน
พจนานุกรมรวมทัง้ สองเล่ม นัน่ หมายถึงค�ำศัพท์ทสี่ ญู ไปและค�ำศัพท์ทเี่ พิม่ ขึน้ ในพจนานุกรม
ทั้งสองเล่มด้วย โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย์และ
พฤติกรรมของมนุษย์ สติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของบุคคล
		
3.1 หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 7 หมวดย่อย พบจ�ำนวน
ทั้งหมด 147 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ล�ำดับ
ค�ำศัพท์
ความหมายของค�ำศัพท์ ลักษณะของความหมาย
1 กรวด๑
ก้อนหินเล็กๆ
ความหมายคงเดิม
2 กระพัง๑
แอ่ง, บ่อ
ความหมายคงเดิม
3 โคก
ที่ดินนูนสูงขึ้น
ความหมายกว้างออก
4 จทึง
แม่น�้ำ
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น
5 ตระพัง
แอ่ง, บ่อ, หนอง
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

111

		
3.2 หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 5
หมวดย่อยพบจ�ำนวนทั้งหมด 160 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ล�ำดับ
ค�ำศัพท์
ความหมายของค�ำศัพท์ ลักษณะของความหมาย
1 กรรฐ์, กรรฐา คอ
ความหมายคงเดิม
2 กระจอก๒
เล็บ
ความหมายคงเดิม
3 ขนง
คิ้ว
ค�ำศัพท์ที่สูญหาย
4 ขนอง
หลัง
ความหมายคงเดิม
5 ขมอง
สมอง
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น
		
3.3 หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก คุณค่า แบ่งออก
เป็น 3 หมวดย่อย พบจ�ำนวนทั้งหมด 77 ค�ำ ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ล�ำดับ
ค�ำศัพท์
ความหมายของค�ำศัพท์ ลักษณะของความหมาย
1 กังวล
ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่
ความหมายแคบเข้า
2 ฉุน
โกรธอย่างแรง
ความหมายคงเดิม
3 ตระโมจ
ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ
ความหมายคงเดิม
4 ตระอาล
หวั่นไหว
ค�ำศัพท์ที่สูญหาย
5 เผอิล
ตกใจ, แตกตื่น
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

		
3.4 หมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล แบ่งออกเป็น 7 หมวด
ย่อย พบจ�ำนวนทั้งหมด 130 ค�ำดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ล�ำดับ
ค�ำศัพท์
ความหมายของค�ำศัพท์ ลักษณะของความหมาย
1 กูน
ลูก
ความหมายคงเดิม
2 ขมอย
หลาน, ลูกหลาน
ความหมายคงเดิม
3 ชีพุก
พ่อ, ท่านพ่อ
ค�ำศัพท์ที่สูญหาย
4 ผอูน
น้องหญิง
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น
5 มดาย
แม่
ค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

112

จากการวิเคราะห์หมวดหมู่ของค�ำศัพท์ทั้งหมด พบว่า หมวดหมู่เกี่ยวกับมนุษย์
และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหมวดที่พบมากที่สุด ถึง 160 ค�ำ รองลงมา คือ หมวดหมู่
เกี่ยวกับธรรมชาติ จ�ำนวน 147 ค�ำ หมวดหมู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล จ�ำนวน 130
ค�ำ และพบน้อยที่สุด คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์ คุณค่า จ�ำนวน
77 ค�ำสามารถสรุปเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังต่อไปนี้
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงรูปค�ำของค�ำยืมภาษาเขมร มีจำ� นวนน้อยกว่าค�ำยืมภาษาเขมร
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางรูปค�ำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำที่พบมีเพียง 2 ค�ำเท่านั้น โดย
เป็นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะของพยัญชนะ ซึง่ ค�ำทีพ่ บนัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงพยัญชนะ
ท้าย คือค�ำว่า “บังอวจ” ทีก่ ลายมาเป็น “บังอวด” เป็นต้น และการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่
สอง คือ การสลับทีห่ รือต�ำแหน่งของสระกับพยัญชนะของค�ำศัพท์ คือ ค�ำว่า “เถมิน” กลาย
มาเป็น “ถเมิน” เป็นต้น สาเหตุทพี่ บการเปลีย่ นแปลงรูปค�ำเพียงส่วนน้อยนัน้ อาจเป็นเพราะ
มีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากรูปเขียนนั้นมีการบันทึกอย่างเป็นแบบแผน
หรือลายลักษณ์อักษรเมื่อเทียบกับด้านเสียงที่ไม่มีการบันทึก
2. ค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของค�ำศัพท์ และ
การสูญหายของค�ำศัพท์เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค�ำศัพท์ พบทั้งหมด 131 ค�ำ
และการสูญหายของค�ำศัพท์ พบทั้งหมด 22 ค�ำ เนื่องจากภาษาไทยกับภาษาเขมรมีความ
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษามาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั และน่าจะมี
ผลต่อไปถึงอนาคต ดังที่ ชูชาติ ชุ่มสนิท (2559) กล่าวว่า “ภาษาไทยกับภาษาเขมรทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จะต้องมีการหยิบยืมทั้งในรูปแบบของไทยยืมเขมรหรือเขมรยืม
ไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
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นอกจากปัจจัยการหยิบยืมของทัง้ สองภาษาในข้างต้นแล้ว การเพิม่ ขึน้ ของค�ำศัพท์
และการสูญหายของค�ำศัพท์ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยการระบุที่มาของภาษาของพจนานุกรม
แต่ละฉบับ ซึง่ ในการศึกษาในครัง้ นี้ได้กำ� หนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน คือ เลือกศึกษาเฉพาะ
ค�ำยืมที่ระบุด้วยอักษร (ข.) เท่านั้น
3. ค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
พบจ�ำนวน 390 ค�ำ ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 499 ค�ำ
ซึง่ มีจำ� นวนมากกว่างานวิจยั ของบัญญัติ สาลี (2553) ทีศ่ กึ ษาค�ำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย:
กรณีศกึ ษามหาชาติคำ� หลวง ซึง่ พบว่า ค�ำยืมภาษาเขมรบางค�ำมีปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน แต่ไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจในปัจจุบัน มีจ�ำนวน 127 ค�ำ เหตุที่พบ
จ�ำนวนต่างกันนั้นอาจเนื่องมาจากค�ำศัพท์ที่รวบรวมในงานวิจัยของบัญญัติ สาลี (2553)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณคดี ในขณะที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลค�ำยืมภาษาเขมรที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยตรง
นอกจากนี้ยังพบว่า ค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาเขมรที่ผู้ศึกษารวบรวมได้จาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พบจ�ำนวน 390 ค�ำ ส่วนพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 499 ค�ำ มีจ�ำนวนมากกว่าค�ำยืมภาษาเขมรที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทีพ่ บจ�ำนวน 381 ค�ำ ในงานวิจัย
ของไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั (2532) อาจเป็นเพราะภาษาไทยได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรม
ด้านการยืมค�ำศัพท์ของภาษาเขมรมาอย่างต่อเนื่อง และยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
วัฒนธรรมการยืมค�ำศัพท์ภาษาเขมรทีอ่ าจสูงขึน้ หรือเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เทียบจากการส�ำรวจ
ที่พบข้อมูลจ�ำนวนค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละฉบับ
4. จากผลการวิเคราะห์หมวดหมู่ของค�ำศัพท์ที่มีรูปค�ำคงเดิม จะพบหมวดหมู่ค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด ส่วนหมวดหมู่ของค�ำศัพท์ที่มีรูปค�ำเปลี่ยนแปลงไป จะ
พบเฉพาะหมวดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคลเท่านัน้ ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะค�ำศัพท์หมวด
เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นค�ำศัพท์ที่พบการใช้บ่อยมากในการแต่งค�ำประพันธ์ วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมต่างๆ เมือ่ ค�ำเหล่านี้ได้ถกู น�ำมาใช้อย่างสม�ำ่ เสมอจึงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ส่วน
ค�ำหมวดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลอาจจะมีการใช้ค�ำศัพท์ที่ไม่ต่อเนื่อง จึงเป็นอีก
สาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้รูปค�ำเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย
5. ผลการวิเคราะห์หมวดหมู่ของค�ำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น พบมากที่สุด คือ หมวดค�ำ
ศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล ส่วนหมวดหมู่ของค�ำศัพท์ที่สูญหาย พบมากที่สุด
คือ หมวดเกีย่ วกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ จากผลการศึกษาข้างต้น อาจสันนิษฐาน
ได้วา่ ในปัจจุบนั คนไทยได้รบั วัฒนธรรมด้านการยืมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคลเข้ามา
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ใช้มากขึ้น เนื่องจากคนไทยเรารับเอาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ และการเมืองการปกครอง
จากเขมรเพิ่มขึ้น จึงต้องรับเอาค�ำศัพท์ของภาษาเขมรเข้ามาใช้ด้วย ส่วนค�ำศัพท์เกี่ยวกับ
มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการสูญหายไป เนื่องจากมีการน�ำค�ำศัพท์มาใช้ลดน้อย
ลง เมื่อขาดการใช้อย่างต่อเนื่องก็อาจท�ำให้ค�ำศัพท์นั้นสูญหายไปในที่สุด
6. การเปลีย่ นแปลงความหมายของค�ำยืมภาษาเขมรทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบ
ค�ำศัพท์ที่มีลักษณะเป็นความหมายคงเดิมมากที่สุด จ�ำนวน 258 ค�ำ และพบน้อยที่สุด คือ
ค�ำศัพท์ที่มีลักษณะเป็นความหมายย้ายที่ พบเพียง 12 ค�ำเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบัญญัติ สาลี (2553) ที่พบการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ำยืมภาษาเขมรที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง หรือมีความหมายคงเดิมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบย้าย
ที่ แคบเข้า และกว้างออก
7. ผลการศึกษาความหมายของค�ำศัพท์ทั้ง 4 ลักษณะ พบว่ามีหมวดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติในความหมายคงเดิมมากที่สุด ส่วนความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก
และความหมายย้ายที่ พบหมวดเกีย่ วกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์มากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
ค�ำในหมวดเกี่ยวกับธรรมชาติได้ถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนื่องในการแต่งวรรณคดี วรรณกรรม
และบทประพันธ์ประเภทต่างๆ ท�ำให้ความหมายเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่เข้าใจที่ตรงกันโดย
ทั่วกัน ส่วนค�ำที่อยู่ในหมวดอื่นๆ จะเป็นค�ำศัพท์ที่อาจไม่น�ำมาใช้อย่างต่อเนื่องหรือใช้เป็น
ส่วนน้อยท�ำให้อาจเกิดการเข้าใจความหมายที่ไม่ตรงกันได้
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ
สัตว์ในนิทานอีสป
Metaphor Conceptual Animal in Aesop’s Fables

อรุณวรรณ นิตุธร* Arunwan Nitutorn

บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทสี่ ะท้อนผ่านตัวละครที่
เป็นสัตว์ในนิทานอีสปเกี่ยวกับสัตว์ จ�ำนวน 25 เรื่อง โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
ผลการศึกษาพบว่า สัตว์ในนิทานอีสปจ�ำแนกได้ 5 ประเภท พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ดงั นี้
1. สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทมี่ คี วามโดดเด่นและแสดงอัตลักษณ์ของตัว
ละครได้มากทีส่ ดุ คือ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของราชสีหเ์ ป็นผูม้ อี ำ� นาจ 2. สัตว์ปกี อุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์เด่นของสัตว์ในกลุม่ นีค้ อื หงส์ผมู้ คี วามงามและผูท้ ำ� ความดี 3. สัตว์ครึง่ บกครึง่ น�ำ้
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ในกลุม่ นีค้ อื กบผูม้ คี วามโง่เขลา 4. สัตว์เลือ้ ยคลาน อุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ในกลุม่ นีค้ อื งูผมู้ คี วามอกตัญญูและผูม้ คี วามเจ้าเล่ห์ 5. แมลง อุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ที่ชัดเจนของสัตว์ในกลุ่มนี้คือ มดและผึ้งผู้มีความสามัคคี
ค�ำส�ำคัญ: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์, สัตว์ในนิทานอีสป
Abstract
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This article aims to study the conceptual metaphors that reflect the
characters of animals in Aesop’s fables about animal number about 25. The study
found that animals in Aesop identified five types of conceptual metaphors found
below. 1. Mammals. Metaphor is pronounced conceptual lion’s authority. 2. Poultry.
Metaphor conceptual theme is the Swans are beautiful and good. 3. Amphibian.
Metaphor conceptual of this group. The frogs are ignorant. 4. Reptiles. Metaphor
conceptual theme is snake people are ungrateful and the hypocrisy. 5. Insects.
Metaphor conceptual is clear that ants and bees have unity.
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นิทานอีสปเป็นนิทานที่รู้จักกันไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นผลงานการเล่า
ของนักเล่านิทานชาวกรีกได้เล่าไว้เมื่อประมาณ 564 ปีก่อนคริสตศักราช ไม่ปรากฏหลัก
ฐานแน่ชัดว่านิทานอีสปเข้ามาเมืองไทยเมื่อใด แต่มีหลักฐานปรากฏว่า พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงแปลจากภาษาอังกฤษและได้ทรงตัง้ ชือ่ ว่า “อีสปปกรณัม”
สันนิษฐานว่าทรงแปลก่อน พ.ศ. 2477 ต่อมาพระจรัสชวนะพันธ์ ได้แต่งนิทานอีสปฉบับที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 (เฉลิม มากนวล.
2517: 5)
ส�ำหรับนิทานอิสปที่เล่ากันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อน ค.ศ. มีมากมายเป็นพัน
เรื่องและอีสปก็ได้เป็นเจ้าของทั้งหมด เนื่องจากบางเรื่องมีการเล่ากันมานานก่อนอีสปแล้ว
ในบางเรื่องก็มีผู้แต่งเพิ่มเติมลงไป จึงเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าใช่ผลงานของอีสปหรือไม่
นิทานอีสปเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เมื่อจบจะมีลักษณะเป็นสุภาษิตสอนใจ โดยลักษณะ
เด่นของนิทานอีสปจะใช้กลวิธีในการถ่ายทอดความคิดจากการเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
แทนสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม จึงเกิดความเข้าใจในมโนคติได้อย่างชัดเจน เช่น การน�ำสัตว์ สิง่ ของ
หรือทรัพยากรต่างๆ ในธรรมชาติมาเชื่อมโยงเข้ากับพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก สภาพ
ตลอดจนสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ ผูท้ สี่ ามารถตีความและ
เข้าใจความหมายของการเปรียบเทียบได้ ย่อมต้องมีความรู้หรือเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่
น�ำมาเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการถ่ายโยงความหมายจากต้นทางไปสู่ความหมาย
ปลายทางดังกล่าวนี้ เรียกว่า “อุปลักษณ์”
นักภาษาศาสตร์ ได้อธิบายความหมายของ “อุปลักษณ์” ว่าเป็นลักษณะของการ
ขยายความหมายของค�ำหรือข้อความที่กระท�ำโดยการเปรียบเทียบของสรรพสิ่งตั้งแต่สอง
สิ่งขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนหรือต่างกัน ซึ่งพบว่าความหมายเปรียบเทียบ
นัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบ ได้แก่ สิง่ ทีถ่ กู เปรียบ (Tenor) และแบบ
เปรียบ (Vehicle) สิ่งที่ถูกเปรียบ หมายถึง ความคิดที่ต้องการน�ำมาเสนอหรือเนื้อหาที่เรา
น�ำมาเปรียบเทียบ ส่วนแบบเปรียบ หมายถึง สิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความคิดที่น�ำเสนอนั้น
เมื่อกล่าวถึงความหมายเปรียบเทียบในมุมมองที่สัมพันธ์กับระบบความคิดของ
มนุษย์ พบว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของเรา ระบบความคิด มโนทัศน์ ค่านิยม
และการมองโลกส่วนใหญ่ของเราอยู่ในรูปของการเปรียบเทียบ และกระบวนการคิดที่เป็น
อุปลักษณ์นที้ ำ� ให้เรามองสิง่ หนึง่ เป็นอีกสิง่ หนึง่ อยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในสังคมนั้นๆ ผู้ใช้ภาษาที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันจึงอาจใช้อุปลักษณ์เพื่อพูดถึง
มโนทัศน์เดียวกันในลักษณะที่ต่างกันออกไป (Lakoff, G. & Jonson. M: 1980)
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นิทานอีสปนับว่าเป็นนิทานทีเ่ ป็นอมตะ สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้และเป็นคติเตือนใจเข้า
กับบริบทสังคมของทุกชาติทกุ ยุคสมัย ซึง่ ในปัจจุบนั นิทานอีสปถูกน�ำเสนอในหลายรูปแบบ
ทัง้ หนังสือนิทานและมัลติมเิ ดีย โดยมีชอ่ งทางการน�ำเสนอทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย เช่น มีปรากฏบน
สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนชุดภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้นำ� นิทานอีสปเรือ่ งกระต่ายกับเต่าเพือ่ สะท้อนมโนทัศน์เรือ่ งความพยายาม ผ่านตัวละครที่
เป็นสัตว์นนั่ คือ เต่า ในทางตรงกันข้ามก็ได้นำ� เสนอผลของความประมาทผ่านตัวละครทีเ่ ป็น
สัตว์ คือ กระต่าย จากวิธกี ารเลือกและก�ำหนดตัวละครนับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างอย่างชัดเจนของตัวละครทัง้ สองตัว กล่าวคือ กระต่ายเป็นสัตว์ทมี่ คี วามคล่องแคล่ว
ว่องไว ส่วนเต่าเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องช้า การน�ำสัตว์ทั้งสองมาวิ่งแข่งกันจึงเป็นไปไม่ได้ที่
เต่าจะวิ่งชนะ ความเด่นและความด้อยนี้เองที่ท�ำให้นิทานมีพลังในการเป็นข้อคิดเตือนใจ
ได้อย่างมีน�้ำหนัก เพราะไม่ว่าเราจะมีความด้อยหรือความเสียเปรียบ เราก็สามารถประสบ
ความส�ำเร็จได้หากมีความพยายาม
การถ่ายโยงความหมายจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม นับ
เป็นกลวิธีที่สามารถแสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ท�ำให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งมีผู้ศึกษาเกี่ยว
กับอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก เช่น พิมพ์ประไพ บุญสม (2556: 71) ได้
ศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์ในส�ำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ส�ำนวนภาษาอังกฤษทีม่ กี ารใช้คำ� ศัพท์เกีย่ วกับสัตว์ และเพือ่ ศึกษามโนทัศน์ของส�ำนวนภาษา
อังกฤษที่ใช้อปุ ลักษณ์สตั ว์ในการเปรียบเทียบ หรือการศึกษาของกรกนก รัมมะอัตถ์ (2552 :
126) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงสากล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาถ้อยค�ำอุปลักษณ์ความรักทีป่ รากฏในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อน เพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความ
รักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน
เพื่อเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปัจจุบัน และเพื่อเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน
กับเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษาของศุภชัย ต๊ะวิชัย (2549: 195) ได้ศึกษา
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์ โกรธในภาษาไทย โดยมุ่งวิเคราะห์รูปภาษาที่เป็น
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย และวิเคราะห์ระบบมโนทัศน์ของคน
ไทยจากรูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์แสดงอารมณ์โกรธ โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานตาม
แนวคิดของ Lakoff & Johnson ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากนวนิยายไทยที่ตีพิมพ์
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542-2546 จากการสุ่มตัวอย่างจ�ำนวนปีละ 4 เล่ม เป็นต้น
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งานวิจัยเกี่ยวกับนิทานส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในลักษณะการน�ำนิทานเป็นข้อมูล
ในการสร้างนวัตกรรมหรือสือ่ เพือ่ การศึกษาเรียนรู้ ส่วนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ มีผศู้ กึ ษาไว้
เป็นจ�ำนวนมากแต่ยงั ไม่พบการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่ วกับสัตว์ในนิทานอีสป ดัง
นัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นความส�ำคัญของนิทานอีสป และกลวิธีในการน�ำเสนอซึง่ สามารถใช้แนวคิด
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เข้ามาวิเคราะห์เพือ่ หาความสัมพันธ์ของความหมายได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ในนิทานอีสป

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ หมายถึง รูปภาษาเชิงเปรียบเทียบซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงระบบความคิดของผู้ใช้ภาษาที่ได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ของตน ซึ่ง
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่ วกับสัตว์ในนิทานอีสปตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน โดยศึกษา
จากพฤติกรรมของสัตว์ในเรื่อง พบ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ โดยจ�ำแนกสัตว์
ตามลักษณะและที่อยู่อาศัยได้ 5 ประเภท ได้แก่
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. สัตว์ปีก
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ
4. สัตว์เลื้อยคลาน
5. แมลง
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ในนิทานอีสป ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ตาราง 1 วิเคราะห์ประเภทอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในนิทานอีสป
ประเภท
ลั
ก
ษณะการ
ล�ำดับ ชนิดของสัตว์
อุปลักษณ์เชิง ชื่อเรื่องนิทาน
เปรียบเทียบ
มโนทัศน์
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2
3
4

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินสัตว์เป็นอาหาร
ผู้มีอ�ำนาจ
ราชสีห์กับหนู
ความมีอ�ำนาจ
สิ้นอ�ำนาจ
ราชสีห์กับมด
ราชสีห์
การแบ่งเนื้อของ
ผู้ไม่ชอบธรรม
ราชสีห์
สุนัข
ผู้ที่โลภมาก
ความโลภ
สุนัขกับเงา
สงครามสัตว์ป่า
หมาป่า
คนเจ้าเล่ห์
ความเจ้าเล่ห์
แมว
คนเจ้าเล่ห์
แมวกับหนู
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ล�ำดับ ชนิดของสัตว์

ประเภท
อุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร
ลักษณะการ
เปรียบเทียบ

ชื่อเรื่องนิทาน

5

กระต่าย

ผู้ตกอยู่ในอันตราย

ผู้ต�่ำต้อย

สงครามสัตว์ป่า

6

อูฐ

ผู้มีความอิจฉาริษยา

ความอิจฉา

ลิงกับอูฐ

7

ลา

คนโกง

ความเจ้าเล่ห์

พ่อค้าขายเกลือ
กับลา

ผู้ที่กตัญญู

ความดี

ราชสีห์กับหนู

8

9

หนู

ผู้ที่อ่อนแอ

ความอ่อนแอ หนูนากับหนูเมือง

ผู้มีปัญญา

ความฉลาด

แมวกับหนู

ผู้ที่ขาดการ
หนู กบ และ
ความโง่เขลา
ไตร่ตรอง
เหยีย่ ว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร
ผู้ที่ขาดการ
หมาจิ้งจอกกับ
หมาจิ้งจอก
ความโง่เขลา
ไตร่ตรอง
พงหนาม
นกกระสากับ
คนเจ้าเล่ห์
ความเจ้าเล่ห์
หมาจิ้งจอก
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จากตาราง 1 พบว่า มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในนิทานอีสปจ�ำนวน 9 ชนิด จ�ำแนก
เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ สัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ ราชสีหถ์ กู อุปลักษณ์ให้เป็นอ�ำนาจ สุนขั
ถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความโลภ ส่วนหมาป่าและแมวถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความเจ้าเล่ห์ จาก
การสังเกตสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ สัตว์เป็นอาหารมักถูกอุปลักษณ์ไปในทางที่ไม่นา่ ไว้วางใจ
มีทั้งความน่าเกรงขาม มีความโลภ และความเจ้าเล่ห์ในสัตว์กลุ่มดังกล่าว เป็นไปได้ว่าสัตว์
ในกลุม่ นีเ้ ป็นสัตว์ใหญ่และเป็นผูล้ า่ ย่อมมีอำ� นาจ เล่หเ์ หลีย่ ม และกลโกงมากมายในการล่า
หรือเบียดเบียนสัตว์กลุ่มอื่นได้
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร พบเพียง 3 ชนิด ได้แก่ กระต่าย
ถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความไม่มีอ�ำนาจ อูฐถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความอิจฉา ลาถูกอุปลักษณ์
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ให้เป็นความเจ้าเล่ห์ และหนูถูกอุปลักษณ์ให้เป็นทั้งความดี ความอ่อนแอ ความฉลาด และ
ความโง่เขลา สัตว์กลุม่ นีแ้ สดงถึงความไร้ซงึ่ อ�ำนาจ มักถูกกดขีแ่ ละเบียดเบียนจากผูม้ อี ำ� นาจ
เสมอ ท�ำให้แสดงพฤติกรรมความอิจฉาหรือความเจ้าเล่ห์ออกมา เพื่อให้หลุดพ้นจากการ
ดูถูกหรือการกดขี่จากผู้ที่เหนือกว่าตน
กลุม่ สุดท้าย คือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ พืชและสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ หมาจิง้ จอก
ถูกอุปลักษณ์ให้เป็นทัง้ ความโง่เขลาและความเจ้าเล่ห์ เนือ่ งจากสุนขั จิง้ จอกเป็นทัง้ ผูล้ า่ และผู้
ถูกล่า ครัง้ ทีต่ กอยู่ในอันตรายและไม่มโี อกาสใช้สติปญั ญาจึงแสดงความโง่เขลาออกมา และ
เมื่อครั้งที่ต้องเป็นผู้ล่าหรือผู้แย่งชิงก็สามารถใช้ก�ำลังข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าได้เสมอ
2. สัตว์ปีก
ตาราง 2 วิเคราะห์ประเภทอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ปีกในนิทานอีสป
ล�ำดับ ชนิดของสัตว์
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1
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อีกา

ลักษณะการ
เปรียบเทียบ

ประเภท
อุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์

ชื่อเรื่องนิทาน

ผู้มีปัญญา
ผู้มีความพยายาม
ผู้มีความอิจฉา
ริษยา

ความสามารถ
ในการฝ่าฟัน
อุปสรรค

คนเจ้าเล่ห์

ความอิจฉา

กากับหงส์
กาหลอกตัวเอง

ผู้มีปัญญา
ผู้มีความคิดดี

ความสามารถ
ในการฝ่าฟัน
อุปสรรค

นกยูงกับ
นกกระเรียน

2

นกกระเรียน

3
4
5

หงส์
นกนางแอ่น ผู้ที่มีความสวยงาม
นกยูง

6
7

นกพิราบ
นกกระสา

ผู้ที่ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น
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ความงาม

ความดี

กากับเหยือกน�้ำ
นกนางแอ่นกับกา

กากับหงส์
นกนางแอ่นกับกา
นกยูงกับ
นกกระเรียน
มดกับนกพิราบ
นกกระสากับ
หมาจิ้งจอก

จากตาราง 2 พบว่า มีสัตว์ปีกจ�ำนวนทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ อีกา พบได้ในนิทาน
ทัง้ หมด 4 เรือ่ ง ถูกอุปลักษณ์ให้เป็นทัง้ ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและความอิจฉา
เนือ่ งจากอีกาเป็นสัตว์ทชี่ า่ งสังเกตและมีความเฉลียวฉลาด จึงใช้ความสามารถในการฝ่าฟัน
ปัญหาได้โดยการใช้สติปญั ญาและความพยายามเช่นเดียวกับนกกระเรียน แต่อย่างไรก็ตาม
อีกาเป็นสัตว์ที่มีขนสีด�ำสนิท ไม่สวยงาม จึงมักอุปลักษณ์ให้อีกาเป็นความอิจฉาริษยาอยู่
เสมอ ส่วนหงส์ นกนางแอ่น และนกยูงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม จึงมักเป็นที่อิจฉาของ
อีกาเสมอ และสุดท้าย ได้แก่ นกพิราบและนกกระสา เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยหรืออันตราย
ต่อผู้อื่นมากนัก เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความดีนั่นเอง
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ
ตาราง 3 วิเคราะห์ประเภทอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกีย่ วกับสัตว์ครึง่ บกครึง่ น�ำ้ ในนิทานอีสป
ประเภท
ลักษณะการ
ล�ำดับ ชนิดของสัตว์
อุปลักษณ์เชิง ชื่อเรื่องนิทาน
เปรียบเทียบ
มโนทัศน์
ผู้ไม่รู้จัก
แม่กบกับวัว
ประมาณตน ความโง่เขลา
ผู้รู้เท่าไม่
หนู กบ และ
1
กบ
ถึงการณ์
เหยี่ยว
ผู้ไม่พอใจใน
ความเรื่องมาก กบเลือกนาย
สิ่งที่มีอยู่
จากตาราง 3 พบว่า มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำเพียง 1 ชนิด คือ กบ จากนิทาน 3 เรื่อง
แสดงให้เห็นว่า กบ เป็นผู้ที่ไม่ค่อยเบียดเบียนผู้อื่น ไร้ซึ่งผู้เบียดเบียนเช่นเดียวกัน ทั้งยัง
ตัวเล็กและอาศัยอยู่ในแหล่งน�ำ้ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการจ�ำกัดบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัย ไม่ได้ออกไป
ยังโลกกว้างเหมือนสัตว์อื่น โดยภาพรวมกบเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีชีวิตที่สงบสุข ท�ำให้กบไม่
จ�ำเป็นต้องใช้สติปญั ญาในการแก้ปญั หาเอาตัวรอดมากนัก การอุปลักษณ์เกีย่ วกับกบจึงเป็น
ความโง่เขลาและความเรื่องมากของตนเท่านั้น
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4. สัตว์เลื้อยคลาน
ตาราง 4 วิเคราะห์ประเภทอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานในนิทานอีสป

123

ล�ำดับ
1

ประเภท
ชนิดของสัตว์
อุปลักษณ์เชิง ชื่อเรื่องนิทาน
มโนทัศน์
ผู้ที่อกตัญญู
ความอกตัญญู ชาวนากับงู
งู
ผู้ที่มีความเจ้าเล่ห์ ความเจ้าเล่ห์
งูกับกบ
ลักษณะการ
เปรียบเทียบ

จากตาราง 4 พบว่า มีสัตว์เลื้อยคลานเพียง 1 ชนิด คือ งู จากนิทาน 2 เรื่อง
เนื่องจากว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของงูนั้นเป็นสัตว์มีพิษ เป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าเช่น
เดียวกัน ด้วยความกลัวอันตรายจากผู้ล่าท�ำให้งูสามารถท�ำร้ายผู้มีพระคุณได้ และด้วยวิสัย
ของนักล่าเอง งูจ�ำเป็นต้องอาศัยสติปัญญาหรือความเจ้าเล่ห์ในการหลอกล่อเหยื่อมาเป็น
อาหารเช่นเดียวกัน
5. แมลง
ตาราง 5 วิเคราะห์ประเภทอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับแมลงในนิทานอีสป
ล�ำดับ

1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

2
3

124

ชนิดของสัตว์

มด
ตั๊กแตน
ผึ้ง

ลักษณะการ
เปรียบเทียบ

ประเภท
อุปลักษณ์เชิง ชื่อเรื่องนิทาน
มโนทัศน์
ความกตัญญู มดกับนกพิราบ
ความสามัคคี ราชสีห์กับมด

ผู้ที่กตัญญู
ผู้ที่มีความสามัคคี
ผู้ที่รู้จักวางแผน
ความรอบคอบ
เพื่ออนาคต
ผู้ที่ขี้เกียจ
ความประมาท
ผู้ที่มีความสามัคคี ความสามัคคี

มดกับตั๊กแตน
มดกับตั๊กแตน
หมีกับผึ้ง

จากตาราง 5 พบว่า มีแมลงทั้งหมด 3 ชนิด คือ มด ตั๊กแตน และผึ้ง จากการ
วิเคราะห์ลักษณะรูปร่างแล้ว มดเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของสัตว์อื่น แต่
ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มภี ยั คุกคาม มดจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บสะสมอาหาร ดังนัน้ มดจึง
ต้องอาศัยพลังความสามัคคีในการด�ำรงชีวติ ส่วนตัก๊ แตนเป็นแมลงมีปกี ที่ไม่สร้างรังหรือที่
อยูอ่ าศัย ท่องเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ ไม่มกี ารวางแผนหรือเตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำรงชีวติ
จึงถูกอุปลักษณ์ให้เป็นความประมาท และผึง้ เป็นแมลงตัวเล็กๆ ทีม่ สี มบัตเิ ป็นน�ำ้ ผึง้ รสหวาน
ท�ำให้ผึ้งต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะสมบัติของตน ถึงผึ้งจะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กแต่ก็มี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พิษพอที่จะท�ำร้ายศัตรูได้ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องขนาดของรูปร่าง ผึ้งจึงต้องอาศัยทั้งสติ
ปัญญาและความสามัคคีเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้
บทสรุป
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ผลการวิเคราะห์นทิ านอีสปโดยศึกษาจากพฤติกรรมของสัตว์ในเรือ่ งอุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ โดยจ�ำแนกสัตว์ตามลักษณะและที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้วิจัยจ�ำแนกเป็น 5
ประเภท ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกน�ำมาใช้เป็นตัวละคร
มากที่สุด ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์และจ�ำแนกเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสัตว์แต่ละชนิด
โดยจ�ำแนกจากการกินอาหาร ได้แก่ 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในนิทานอีสปจ�ำนวน 9 ชนิด
จ�ำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ ราชสีห์ สุนัข หมาป่า และแมว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร พบเพียง 4 ชนิด ได้แก่ กระต่าย อูฐ ลา และหนู
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ หมาจิ้งจอก 2. สัตว์ปีก มีจ�ำนวน
ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ อีกา หงส์ นกนางแอ่น นกยูง นกกระเรียน นกพิราบ และนกกระสา
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำมีเพียง 1 ชนิด คือ กบ 4. สัตว์เลื้อยคลาน มีเพียง 1 ชนิด คือ งู
5. แมลงมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ มด ตั๊กแตน และผึ้ง
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ พบทั้งสิ้นจ�ำนวน 17 ประเภท แต่ละประเภท
อาจมีสตั ว์หลากหลายชนิดทีถ่ กู ให้ความหมายเป็นเป็นอุปลักษณ์ประเภทเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั
บริบทของเรื่อง ซึ่งมีข้อสังเกตตามรายละเอียด ดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่
		
1.1 สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ สัตว์เป็นอาหาร สัตว์ในกลุม่ นี้ ได้แก่ ราชสีห์
สุนขั หมาป่า และแมว อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทมี่ คี วามโดดเด่นและแสดงอัตลักษณ์ของตัว
ละครได้มากที่สุด คือ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของราชสีห์เป็นผู้มีอ�ำนาจ
		
1.2 สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ พืชเป็นอาหาร ผลจากการวิเคราะห์ พบสัตว์
ในกลุม่ นี้ ได้แก่ กระต่าย อูฐ ลา และหนู อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ในกลุม่ นี้ ค่อนข้าง
มีความหลากหลาย มีทงั้ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทเี่ ป็นผูท้ ี่ไร้อำ� นาจ ผูม้ คี วามอิจฉาผูม้ คี วาม
เจ้าเล่ห์ ผู้มีความกตัญญู ผู้มีความอ่อนแอ ผู้มีสติปัญญา และผู้มีความโง่เขลา
		
1.3 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร สัตว์ในกลุ่มนี้มี
เพียงสุนัขจิ้งจอก และถูกอุปลักษณ์ให้เป็นผู้ที่มีความเจ้าเล่ห์และโง่
2. สัตว์ปีก สัตว์ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ อีกา นกกระเรียน หงส์ นกนางแอ่น นกยูง
นกพิราบ และนกกระสา อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้มีความสามารถ
ในการฝ่าฟันอุปสรรค ผู้มีความอิจฉา ผู้มีความงาม และผู้ท�ำความดี
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3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ สัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กบ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้มีความโง่เขลา ผู้ที่มีความไม่พึงพอใจ
4. สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ งู อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ ผู้มีความอกตัญญู และผู้มีความเจ้าเล่ห์
5. แมลง ผลจากการวิเคราะห์พบว่า สัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ มด ผึ้ง และตั๊กแตน
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของสัตว์ ในกลุ่มนี้ มักน�ำเสนอในเรื่องผู้มีความสามัคคี และความ
ประมาท
อภิปลายผล

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสัตว์แต่ละประเภท อาจมีสัตว์หลากหลายชนิดที่
ถูกให้ความหมายเป็นเป็นอุปลักษณ์ประเภทเดียวกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่อง สัตว์แต่ละ
ชนิดเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคน และเป็นนิสัยของคนซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
ศึกษาของจินดารัตน์ บุญพันธ์ (2547: 80-81) บางประการ โดยผลการศึกษาเรื่องความ
หมายเปรียบเทียบของสัตว์ในส�ำนวนไทย พบว่า มีความหมายเปรียบเทียบทีเ่ กิดจากความ
หมายประจ�ำรูปของสัตว์ รวมทั้งส่วนประกอบของสัตว์ จ�ำนวน 13 ความหมาย ได้แก่ สัตว์
ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็นคน เป็นนิสัย และข้อแตกต่างที่พบคือในส�ำนวนไทยสัตว์
จะสามารถเป็นได้ทั้งคุณสมบัติ ภัยอันตราย ปริมาณ ขนาด สัตว์มีพิษ อาหาร เวลา สิ่ง
ประดิษฐ์ อาการ การกระท�ำ และระยะทาง และจากการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ จากบริบทต่างๆ
ท�ำให้สตั ว์แต่และชนิดมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ สัตว์บางชนิดไม่ใช่สตั ว์ประจ�ำถิน่ ของ
คนไทย ท�ำให้การเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยการ
ตีความจากบริบทของเรื่องด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ประไพ บุญสม (2556:
77) เรือ่ งอุปลักษณ์ในภาษาอังกฤษเกีย่ วกับสัตว์ สังเกตได้วา่ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทางด้าน
ภูมศิ าสตร์มผี ลต่อการด�ำรงชีวติ ของสัตว์ สัตว์บางประเภททีพ่ บได้เฉพาะถิน่ ส�ำนวน eager
beavet หมายถึงขยันมาก ตัวบีเวอร์ถูกน�ำมาเปรียบเทียบเพราะเป็นสัตว์ที่ขยันสร้างเขื่อน
ซึ่งเป็นที่อาศัยตลอดเวลา ส�ำนวน play possum หมายถึงการท�ำเป็นไม่สนใจ แกล้งหลับ
หรือป่วยหรือแม้แต่แกล้งท�ำเป็นตายเพื่อหลอกผู้อื่น เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา ส�ำนวนนิสัย
ของตัวพอสซั่มไม่ใช่สัตว์ประจ�ำถิ่นของคนไทย ดังนั้น ความเข้าใจส�ำนวนจึงเป็นเรื่องยาก
ส�ำหรับคนอีกสังคมหนึ่งที่จะท�ำความเข้าใจ
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1. ควรมีการศึกษาในขอบเขตข้อมูลที่หลากหลายหรือกว้างขึ้น
2. ในการศึกษาสามารถน�ำแนวคิดเรื่องอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ไปศึกษากับข้อมูล
ลักษณะอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนิทานอีสปด้วยแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุป
และมุมมองที่หลากหลาย
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เรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน
Tale in Isan Classic Song.

มะณีรัตน์ รักเพื่อน* Maneerat Rakphuan

บทคัดย่อ

บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของเรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน
จากเพลงลูกทุ่งอีสานยอดนิยม จ�ำนวน 300 เพลง ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าในเพลง
ลูกทุ่งอีสานมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. เรื่องเล่าทางกายภาพ เป็นการสื่อผ่านบทเพลงแสดง
ความเป็นชุมชนหรือความเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน แม้อยู่ห่างไกลด้วยความจ�ำเป็นทางการ
งานหรือความจ�ำเป็นอื่นๆ แต่สิ่งที่ร้อยรัดให้คนอีสานมีความรักสามัคคีกันคือบทเพลงลูก
ทุ่งอีสาน 2. เรื่องเล่าทางวัฒนธรรม ศิลปินใช้เพื่อฝ่าฟันให้ถึงความมุ่งหวังความต้องการ
เป็นการสื่ออารมณ์ของการโหยหาอดีต ภาพความทรงจ�ำ ความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสังคมใหม่ 3. เรือ่ งเล่าเป็นสัญลักษณ์ แสดงความจริงบางอย่างผ่านการเชือ่ มโยงอารมณ์
และความคิด 4. เรื่องเล่าเน้นเรื่องของจิตใจ เรื่องเล่าแต่ละลักษณะมีความมุ่งหมายในการ
แต่งบทเพลงคือ การน�ำเสนอศิลปะการประพันธ์ วางรากฐานจริยธรรมอีสาน คนร้องสวม
บทบาทและสถานภาพของตัวละครในบทเพลง คนฟังผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ: เรื่องเล่า, เพลงลูกทุ่งอีสาน
Abstract

*ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
*Senior Professional Level Teacher, Burirampitthayakhom School, Buriram
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This article aimed to study tale in Isan Classic Song in aspect of nature and
complex objectives of the song by collecting 300 popular Isan classic songs. The
research finding indicated that tale consisted of four aspects 1. physical essence
of tale, communicating through songs express the community, or the same ethnic,
even far away because of the necessities. The song was also included to love, unity.
2. Cultural frontline essence of tale. The artist used to access stories on demand
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to convey emotions, nostalgia and memories in the past and ability to adapt to the
new society. 3. Symbolic essence of tale indicated the truth through connection of
emotion and thought 4. mental essence of tale. In the aspect of complex objectives
of the song, the study found that the objective of writer was to present the art of
composition of song, the objective of song composition was that Isan classic song
paved the way for Isan ethics, objective of singer was the role and condition of actor
or singer in the role, objective of listener was to release the stress of work.
Keywords: Tale, Isan Classic Song

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

บทน�ำ

130

เรือ่ งเล่าในบทเพลงลูกทุง่ ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกัน กล่าวคือ มีภาพของวิถชี วี ติ
ของคนในภูมภิ าคของตน ซึง่ ดูเป็นการแสดงนัยทางสังคมมากกว่าความหมายเชิงสัญลักษณ์
แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สื่อเทคโนโลยีอันส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คน
ในภูมิภาคต่างๆ ของไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ สถานภาพของการศึกษา
เรือ่ งเล่ามีความใกล้ชดิ กับการศึกษาภูมริ ฐั ศาสตร์และภาษาศาสตร์อย่างมาก สรณัฐ ไตลังคะ
(2559 : 28) กล่าวว่า ตัง้ แต่บรรพกาลมาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั วิธกี ารเล่าเรือ่ งจะมีการผูกอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและมีนวัตกรรมประจ�ำยุค ในยุคแรกเป็นการเล่าเรื่องแบบ
มุขปาฐะหรือลายลักษณ์ ลักษณะการเล่าเรื่องในยุคแรกจะเป็นแบบเล่าเหตุการณ์ ต่อมา
คือยุคสัจนิยม ช่วงศตวรรษที่ 18-19 เป็นนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง เรือ่ งจะผูกอยู่
กับความเป็นจริง ยุคสมัยใหม่ มีนวัตกรรมทีน่ า่ สนใจมากคือประเด็นของการเข้าไปสูอ่ ารมณ์
ความรู้สึกของตัวละคร และเฉพาะยุคหลังสมัยใหม่ วิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจคือการกลับ
ไปสู่ยุคก่อนที่เชื่อมโยงแนวคิดแบบมหัศจรรย์ แบบนิทาน แบบปรัมปราเข้ามาเชื่อมโยง
เรื่องของสิ่งที่ไม่ปฏิเสธ สิ่งที่มองไม่เห็น หรือไม่ปฏิเสธเรื่องเล่าโบราณ นอกเหนือจากการ
กระท�ำของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่าสัจนิยมมหัศจรรย์ ส่วนวิธีการเล่าเรื่องอีกแบบซึ่งเป็นลักษณะ
หนึง่ ของยุคสมัยทีเ่ รียกว่า อภิบนั เทิงคดี คือ เรือ่ งซ้อนเรือ่ ง มีตวั เรือ่ งซ้อนกันสองเรือ่ งและ
เรือ่ งแรกกับเรือ่ งที่เล่าจะขัดแย้งกันหรือท�ำให้ตั้งค�ำถามว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรคือความ
จริง อะไรคือความลวง ศิราพร ณ ถลาง (2558: 24) ได้เสนอพลวัตของเรื่องเล่าพื้นบ้าน
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงว่า พลวัตของเรื่องเล่าได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากการเล่าเพื่อความ
เพลิดเพลินในครอบครัว หรือเรื่องเล่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม
สู่บทบาทเชิงพาณิชย์ซึ่งท�ำหน้าที่อย่างส�ำคัญในการส่งเสริมการตลาด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

เพลงลูกทุ่งอีสานเป็นเรื่องเล่าที่มีจุดเน้นให้บทเพลงลูกทุ่งอีสานต้องเล่าเรื่องใน
กระบวนการถ่ายทอดความเป็นพื้นบ้านอีสานในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย การ
วิเคราะห์ตัวบทเพลงลูกทุ่งอีสานผสมผสานกับการสัมผัสภาษาในฐานะเป็นตัวบททาง
วัฒนธรรม (cultural text) โดยสร้างค�ำอธิบายผ่านแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของนักคิดกลุ่ม
หลังสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทเพลงลูกทุ่งอีสานไม่ได้เป็นเพียงมหรสพพื้นบ้านที่มี
เป้าหมายเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หากได้แสดงความหมายทางสังคม การช่วงชิงพื้นที่
ทางจินตนาการ จิตวิญญาณ ความเป็นตัวตนคนอีสาน บทเพลงเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า
ศิลปินนักแต่งเพลง นักร้อง คนฟัง และนายทุนได้สร้างและใช้สาระของเรื่องเล่าเพื่อเป็น
เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ของอีสานสู่โลกสาธารณะ ดังเรื่องเล่าในบทเพลงเสียงแคนจาก
แมนชั่น แสดงต�ำแหน่งแห่งที่ของการช่วงชิงพื้นที่ทางจินตนาการของผู้ฟัง โดยยึดโยงกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคม สืบเนื่องจากการเป่าแคนแอ่วสาว สะท้อนวิธีการคิดเรื่องเล่าแบบ
เก่า ส่วนภาพของการเป่าแคนในแมนชัน่ สะท้อนวิธคี ดิ เรือ่ งเล่าแบบใหม่ สือ่ ความรูส้ กึ คิดถึง
บ้าน ขณะเดียวกันก็เห็นว่ามีคนแบบเขาอีกจ�ำนวนไม่นอ้ ยมาตกระก�ำล�ำบากในเมืองใหญ่ มี
ความรูส้ กึ คิดถึงบ้านแต่กลับไม่ได้ เพราะกลับไปก็คงเผชิญหน้าความยากล�ำบากทีห่ นักกว่า
เดิม ผูเ้ ขียนใช้แคนเป็นตัวแทนวัฒนธรรมคนอีสานไปรวมอยูก่ บั วัฒนธรรมเมืองในแมนชัน่
สะท้อนการประสมประสานวัฒนธรรมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และคนเมืองใหญ่ก็ยอมรับ
เสียงแคน นั่นหมายถึงการยอมรับวัฒนธรรมอีสาน
อ�ำนาจในเรื่องเล่าของเพลงลูกทุ่งอธิบายผ่านความมุ่งหมายของคนเขียน คน
ร้อง คนฟัง และนายทุน ผลจากการประกอบสร้างหรือนวัตกรรมในการประกอบสร้างเรื่อง
เล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน คือ สารัตถะที่เชื่อมโยงสู่ความหมาย “นวัตกรรม” ที่ประกอบสร้าง
ทางภูมิปัญญา หรือมรดกทางปัญญาของยุคสมัย แสดงความหมายส�ำคัญด้วยวิธีการเล่า
เรื่องและการน�ำเสนอความคิด (concept) หรือมีนัยของการช่วงชิงพื้นที่จินตนาการ ขณะ
ที่แต่งเพลงนักแต่งเพลงได้ให้น�้ำหนักของลักษณะของจินตนาการของนักแต่งเพลง ขณะ
ร้อยเรียงและความคาดถึงจินตนาการของผู้ฟัง เพื่อสร้างพื้นที่จินตนาการในบทเพลงร่วม
กัน ขณะทีแ่ ต่งห้วงอารมณ์และจินตนาการได้รอ้ ยเรียงเป็นท่วงท�ำนอง ถ้อยค�ำ สือ่ ผ่านเสียง
นักร้อง พลังขับเคลื่อน หมายถึง ตัวตนของนักแต่งนั้นปรากฏได้งดงามในบทเพลงแบบ
ลงตัว บทความนี้จะศึกษาเรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 ด้าน
ลักษณะของเรื่องเล่าในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน จากเอกสารหนังสือรวมบทเพลง ค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต แผ่นซีดี แถบบันทึกเสียง จ�ำนวน 300 เพลง โดยใช้แนวคิดเรื่องเล่าเป็น
แนวทางส�ำคัญในการวิเคราะห์
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แนวคิดเรื่องเล่า
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การศึกษาการเล่าเรือ่ งมีมานานแล้วโดยเฉพาะการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์ เช่น
วรรณคดี คติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ ฯลฯ เราอาจเรียกว่าการศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง ซึ่ง
ในภายหลังได้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาการเล่าเรื่อง และได้ยกสถานะขึ้นมาเป็น
ศาสตร์แห่งการเล่าเรือ่ ง เรือ่ งเล่าและการเล่าเรือ่ งมีความส�ำคัญต่อมนุษย์อย่างยิง่ เนือ่ งจาก
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญๆ ส�ำหรับการรวมตัวเป็นสังคมของมนุษย์ เช่น ท�ำหน้าทีต่ อกย�ำ้ อุดมการณ์
เดิมๆ ให้มนั่ คง เรือ่ งเล่าท�ำหน้าทีส่ ร้างสมานฉันท์ ความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ให้คำ� อธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ และประกอบสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้คน
ประเทศชาติ สิ่งของ สถานที่ การกระท�ำ ซึ่งเป็นหน้าที่กระบวนทัศน์ใหม่ของการเล่าเรื่อง
ให้ความสนใจมากที่สุด (กาญจนา แก้วเทพ. 2553: 241-308) เรื่องเล่าจึงมีความสัมพันธ์
กับบริบทของผู้คนอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตอกย�้ำอุดมการณ์ การสร้างภาพลักษณ์ และ
การสร้างสมานฉันท์
นอกจากนีเ้ รือ่ งเล่าในวิถชี วี ติ ของชุมชนยังน�ำมาใช้แสดงตัวตนทางวัฒนธรรม บ้าง
ก็ใช้เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ บ้างก็ใช้เรือ่ งเล่าเพือ่ สร้างพืน้ ทีท่ างสังคม ตลอดจนใช้
เป็นเครือ่ งมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนภายใต้
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคสมัยใหม่นี้ด้วย (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2557: 169)
เรือ่ งเล่าถือเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมและเป็นศิลปะทีถ่ า่ ยทอดด้วยภาษา ทัง้ ยัง
เป็นเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวของมนุษย์และสังคม การศึกษาเรื่องเล่ามีส่วนส�ำคัญที่
นอกจากจะท�ำให้เราเข้าถึงความบันเทิงในเชิงสุนทรียะแล้ว ยังท�ำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์
ทางสังคมในยุคสมัยต่างๆ ทีถ่ กู สือ่ น�ำเสนอผ่านเรือ่ งเล่าอีกด้วย (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2560:
1) เรื่องเล่าจึงมีลักษณะเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม โดยเฉพาะ
ในยุคสมัยปัจจุบนั ที่ใช้บทเพลงลูกทุง่ เป็นสือ่ ช่องทางหนึง่ ในการเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ของกลุม่
คนที่ด�ำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งในชุมชนเมืองใหญ่หรือในเมืองหลวง ซึ่งมี
วิธีการเล่าเรื่องหลายลักษณะ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มคนอีสานใน
ท้องถิ่นอีสานและในเมืองหลวง
เรื่องเล่าสามารถจัดแบ่งได้หลายประเภท โดยอาจใช้เกณฑ์การจ�ำแนกตาม
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการประพันธ์ รูปแบบทั่วไป หรือจ�ำแนกตามแนวคิดและเนื้อหา ใน
บทความนี้จะจ�ำแนกลักษณะของเรื่องเล่าจากเนื้อหาในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
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ลักษณะเรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน

เรื่องเล่าเป็นผลผลิตของปัจเจกบุคคลที่เกิดมาจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
คือการที่บุคคลและกลุ่มบุคคลมีการสื่อสารกัน เพื่อให้รู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านวัฒนธรรม
และประเพณีที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการด�ำเนินชีวิต
ความเชือ่ ทัศนคติ อีกทัง้ ยังสะท้อนถึงอารมณ์และความนึกคิดของมนุษย์อกี ด้วย โดยเฉพาะ
เรื่องเล่าผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เรือ่ งเล่าทางกายภาพ เป็นการสือ่ ผ่านบทเพลงแสดงความเป็นชุมชนหรือความ
เป็นชาติพนั ธุเ์ ดียวกัน แม้อยูก่ ระจัดกระจายห่างไกลด้วยความจ�ำเป็นทางการงาน หรือความ
จ�ำเป็นในชีวติ ด้านอืน่ ๆ แต่สงิ่ ทีส่ ามารถร้อยรัดให้คนอีสานมีความรักสามัคคีกนั ประการหนึง่
คือ บทเพลงลูกทุ่งอีสาน
บทเพลงลูกทุง่ อีสาน ซึง่ มีเนือ้ หาพรรณนาถึงภูมทิ ศั น์ภาคอีสาน แสดงพืน้ ทีแ่ หล่ง
ธรรมชาติ ป่า เขา แม่น�้ำ หนองบึง ทุ่งนา ไร่อ้อย ฯลฯ ตลอดจนบรรยากาศของหมู่บ้าน
อีสานในช่วงเวลาแห่งฤดูกาลต่างๆ ส่วนใหญ่จะน�ำเสนอในลักษณะของฉาก บรรยากาศ สิง่
แวดล้อมทางธรรมชาติ แสดงพื้นที่ทางกายภาพภูมิประเทศของภาคอีสานในเรื่องเล่าผ่าน
บทเพลง เช่น เพลงตะวันรอนที่หนองหาร เพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย เพลงตะวันขึ้นที่โขงเจียม
เพลงสาวน�้ำพองสะอื้น เพลงอีสานล�ำเพลิน ฯลฯ ดังตัวอย่าง
“...ฝั่งโขงเมื่อยามค�่ำแลง ฟ้าเปลี่ยนสีแดงค�่ำรอนรอน
เสียงแคนผู้ใด๋เว้าวอน อ้อนค�ำฮักเหมือนอ้ายเรียกเอิ้น ตีกลองน�้ำแลเพลิดเพลิน
ตุ้มเตอะเติ่นละวังเวินแว่วมา ขอฝากส�ำเนียงนี้ลอยล่อง ล่องลอยไปทั่วธารา
สะกดเป็นมนต์ ให้พี่ยา ลอยล่องมาหาน้องอยู่เวิ่นเวิน......”
(เพลงอีสานล�ำเพลิน: อังคนางค์ คุณไชย)
“แดดอัสดงก�้ำริมฝั่งหนองหาร เรือน้อยลอยล�ำพายผ่าน
เลียบริมหนองหารสกลนคร หมู่นกแซงแซว ส่งเสียงเจื้อยแจ้วจะกลับรังนอน
ตะเว็นเริ่มเอนแดดอ่อน ใจวี้ใจวอนก่อนสิใกล้ค�่ำ”
(เพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร: ฝน ธนสุนทร)
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จากบทเพลงดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพของริมฝั่งแม่น�้ำโขงและหนองหารยามค�่ำ
คนรักส่งความคิดถึงผ่านบทเพลงให้ลอยไปกับล�ำน�้ำตามหาเธอ ผู้ร้อง ผู้ฟังเพลงก็จะเห็น
ภาพในพื้นที่อีสานที่เคยอาศัยอยู่ ภาพความสัมพันธ์กับผู้คนในพื้นที่ท�ำให้เกิดความคิดถึง
กัน
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นอกจากนีบ้ างเพลงกล่าวถึงชือ่ จังหวัดในภาคอีสานควบคูไ่ ปกับแม่นำ�้ โขง เนือ้ เพลง
พรรณนาถึงจังหวัดต่างๆ และพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ โขงซึง่ สามารถข้ามผ่านไปทีเ่ วียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ แสดงความเป็นเมืองชายแดนของภาคอีสานประเทศไทยซึง่
มีความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน และมีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อกันสามารถข้ามผ่านไปมาหาสูก่ นั ได้
อีกด้วย เช่น เพลงตามน้องกลับสารคาม
“.....จากอุดรธานีพี่ไปตามที่หนองคาย ถึงล�ำโขงพี่นั่งลงร้องไห้
หาจนทั่วแดนไทยน้องจากไปหนีหาย จ�ำจรข้ามล�ำโขงหาอนงค์แม่แก้วใจ
จะข้ามล�ำโขงไปหาทรามวัยทีเ่ วียงจันทน์ กราบวิงวอนพระธาตุหลวงให้ดลช่วย...”
(เพลงตามน้องกลับสารคาม: ศักดิ์สยาม เพชรชมพู)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

นอกจากนีธ้ รุ กิจการท่องเทีย่ วบางแห่งได้นำ� เรือ่ งเล่าประจ�ำถิน่ หรือต�ำนาน นิทาน
มาสือ่ ผ่านเพลงท�ำให้คนเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ เพือ่ อธิบายร่องรอยความงดงามของธรรมชาติใน
ความทรงจ�ำของคนในชุมชนท้องถิน่ ตีความถึงการต่อสูก้ บั “วิกฤตทางธรรมชาติ” เป็นการ
ทวงคืนมรดกทางธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยอาศัยธรรมชาติเป็น
เครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจ ด้วยการแฝงปรัชญาชีวิตในความเป็นธรรมชาติ ต้นไม้ ป่า
เขา ล�ำธาร แม่น�้ำ ดอกไม้ ฯลฯ ผ่านบทเพลง
2. เรื่องเล่าทางวัฒนธรรม บทเพลงประเภทนี้เป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่
ศิลปินอาศัยเป็นสนามแข่งขันเพื่อฝ่าฟันให้ถึงความมุ่งหวัง ความต้องการ ด้วยการเสนอ
ปมด้อยของคนอีสาน เพือ่ สร้างจุดทีก่ อ่ ให้เกิดพลังการต่อสู้ ขับเคลือ่ นอุดมการณ์รกั ท้องถิน่
รักบ้านเกิด อาศัยเป็นการสื่ออารมณ์ในอรรถรสของการโหยหาอดีต ภาพความทรงจ�ำใน
วิถีชีวิตชาวอีสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาอีสานสื่อโลกแห่งความ
เป็นจริงของชาวอีสานที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ในต่างเมืองได้ เช่น เพลงคักแท้
นอ เพลงเดอนางเดอ เพลงเราชาวโรงงาน เพลงคนบ้านเดียวกัน เพลงหนุ่มบ้านเฮา สาว
โรงงาน ฯลฯ ดังตัวอย่าง

134

“คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่
ไหนบนหนทางสู้ ยังมีคำ� ปลอบโยน ยังมีคำ� ปลอบใจ มีคำ� ว่าซ�ำบายดีบ่ให้กนั เสมอ
เด้อคนบ้านเฮา...”
(เพลงคนบ้านเดียวกัน: ไผ่ พงศธร)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

“เป็นตาหน่ายสังมาเป็นตาหน่าย เจ้าก็หน่ายไผฟังก็สิหน่าย
หน่ายผู้สาวบ้านเฮาน่าหน่าย น้อยหรือใหญ่ก็รับใส่ปากโลด
กินข้าวโพดปานเป่าแคนแขก สีกปลาแดกพอปานลอกปอ...”
(เพลงเป็นตาหน่าย: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ)
ความมั่นคงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านได้กลับกลายเป็นความมั่นคงในอาชีพศิลปิน
ความมั่นคงของบริษัทค่ายเพลง และความมั่นคงของนายทุน ภายใต้กระบวนการสร้าง
ความหมายส�ำคัญผ่านโกโล้หรือยี่ห้อตราสินค้าพื้นบ้าน คือ คนร้อง สินค้าเพลง และการ
บริการ เป็นต้น โดยอาศัยวิธกี ารเล่าเรือ่ งแบบตรงไปตรงมา โดยใช้มมุ มองการเล่าเรือ่ งผ่าน
คนร้องทีเ่ ป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขชาวอีสาน เป็นเครือ่ งมือสร้างความชอบธรรมเชิงการเล่าเรือ่ ง
(narrative legitimacy) เป็นการค้นหาทีม่ คี ณ
ุ ค่าแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยิง่ สอดคล้องกับนิพนิ ธุ์
สุวรรณวงศ์ (2553 : 536) ซึ่งกล่าวว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางการตลาดของ
เพลงลูกทุ่งอีสานเพื่อทางเศรษฐกิจได้ยึดกลยุทธ์ในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาด คือ 1)
การผลิตผลงานเพลงลูกทุง่ อีสาน (Product) ประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกนักร้องเพลง
ลูกทุ่ง กระบวนการผลิตนักร้องจากบริษัทหรือค่ายเพลง 2) การก�ำหนดราคาสินค้า (Price)
แบ่งเป็นสินค้าที่จับต้องได้ ได้แก่ เทป ซีดี วีซีดี คาราโอเกะ และสินค้าที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ มาจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ เช่น การดาวร์โหลดริงโทนเสียงรอสาย Calling Melody หรือ
การดาวน์โหลดเพลงผ่านอินเตอร์เน็ตและ 3) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) คือการว่า
จ้างวงดนตรีหรือนักร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน เอกลักษณ์ เกษมผลกูล (2558: 41) เสนอว่า มิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์สอื่ ความหมายกลวิธี
“จ�ำลองอดีตเก่า” และ “สร้างอดีตใหม่” ท่ามกลางการโหยหาวิถีอีสาน โดยใช้ส�ำเนียงอีสาน
ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการและเป็นเครื่องมือของศิลปินอีสานใช้ต่อสู้กับสิ่งที่
ตนคิดว่าเป็นภัยต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังตัวอย่าง เพลงหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงาน
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

ช: “ไกลบ้านเฮา เป็นสาวโรงงาน ลืมบ่าวไทยบ้าน คืออ้ายแล้วบ้อคนงาม”
ญ: “จากบ้านมาไกล แต่ใจบ่ลืมค�ำ ยามว่างยังฟังหมอล�ำ ยังจ�ำรสแจ่วปลาร้า”
ช: “กินพิชซ่า ใต้แสงนีออน ย่านหมกปลาช่อน เป็นหมันเจ้านั้นลืมนา”
ญ: “กินต�ำบักหุ่ง ผ่านหัวใจทุกมื้อพี่จ๋า บ่มีทางลืมโรงนา แม้ว่าสิอยู่โรงงาน”
(เพลงหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงาน: ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง)
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3. เรือ่ งเล่าเป็นสัญลักษณ์ แสดงความจริงบางอย่างผ่านการเชือ่ มโยงอารมณ์และ
ความคิดสูเ่ นือ้ หาในบทเพลง สัญลักษณ์คอื สิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ ซึง่ เป็นตัวแทนหรือสิง่ แทน
ของอีกสิง่ หนึง่ เช่น ธงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ สีขาว
แทนความบริสุทธิ์ ฯลฯ นี่คือสัญลักษณ์ที่อาจเรียกได้ว่าสัญลักษณ์สากล แต่สัญลักษณ์ใน
วรรณกรรมมีใช้ทงั้ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ทเี่ ป็นสากลและสัญลักษณ์เฉพาะเรือ่ ง สัญลักษณ์ในเรือ่ ง
หนึ่งๆ อาจตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมายก็ได้ (อิราวดี ไตลังคะ. 2543: 76)
การอธิบายหรือตีความสัญลักษณ์จากจุดเน้นของเรื่องเล่าผ่านบทเพลงลูกทุ่ง
อีสาน สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบนั มีทนุ ชีวติ และความฝันซึง่ เป็นความหมายอันเป็น
สารัตถะทีแ่ ท้จริงในบทเพลง เมือ่ น�ำไปแทรกไว้ในโครงเรือ่ ง การวางแผนขัน้ ตอนในการเล่า
เรื่อง แสดงการเชื่อมโยงอารมณ์และความคิดสู่โลกของความจริงในบทเพลง เช่น เพลงสี
ยงแคนจากแมนชัน่ เพียงชือ่ ก็บอกเรือ่ งเล่า แคนคือชนบท แคนคืออีสาน แมนชัน่ คือเมือง
หลวง สองสิง่ นีเ้ หมือนขัดแย้ง แต่กลับกลมกลืนกันอยู่ในที โดยเฉพาะโลกสมัยใหม่ทเี่ คลือ่ น
เปลีย่ นชนบทกับเมืองให้คละเคล้ากันอยูด่ ว้ ยกันได้เป็นอย่างดี บางครัง้ ความเศร้าหมองหรือ
ความทุกข์ของกรรมกรที่ดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความทุกข์ ความขมขื่น การจากชนบทถิ่นเกิด
มาอาศัยห้องเช่าแทนบ้านจริง ท�ำหน้าที่ยามหรือท�ำงานในโรงงานซึ่งไม่ใช่สมบัติของตน
แสดงถึงชะตากรรมที่จ�ำยอมละทิ้งเกษตรกรรมกลายเป็นคนงานในภาคอุตสาหกรรมเมือง
เป็นการท�ำลายวิถีชีวิตแบบเก่าจนยากที่จะกู้กลับคืน อธิบายถึงการล่มสลายของวิถีชาวนา
อีสาน วิง่ ตามยุควัตถุนยิ ม เช่น เพลงยังคอยทีซ่ อยเดิม เพลงดอกหญ้าในป่าปูน เพลงเบอร์
ตามใจ เพลงนายร้อยหน้าลิฟต์ เพลงมิสซิสเหี่ยน เพลงแจ่วบองในกล่องคอมพ์ ฯลฯ
ดังตัวอย่าง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

“ลาทุ่งดอกคูนไสวมาอาศัยชายคาป่าปูน เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต�่ำๆ
เก็บเงินเข้าเรียนภาคค�่ำก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลน
น�้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวัน....”
(เพลงดอกหญ้าในป่าปูน: ต่าย อรทัย)
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ดอกหญ้าในป่าปูนเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวชาวอีสานที่เข้าไปท�ำงานใน
กรุงเทพฯ ทุ่งดอกคูนเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อีสาน ใช้ค�ำว่า ดอกคูน ซึ่งเป็น
ภาษาอีสาน แทนดอกราชพฤกษ์

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

“เหี่ยนมาแล้วเด้อจ้าเด้อ ฮัลโหลผู้บ่าวฝรั่ง ซังมาดังโนแท้
ไอนี้ผิวแหล่ๆ ยูมักแท้แม่นบ่น้อ รูปมาหล่อแท้นออ้าย ชิ่งสมอลอายเบิ่งพ้อว้อ
ไอเลิฟยูแล้วละหนอ ฝรั่งหล่อเชพมาดแมน ยูคัมฟอร์มวอมถามแน ไอนี่แหม
สาวขอนแก่น..”
(เพลงมิสซิสเหี่ยน: จินตหรา พูนลาภ)
มิสซิสเหี่ยน เป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวอีสานที่อยากมีสามีฝรั่ง พูดภาษาไทย
อีสานปนภาษาอังกฤษ
“กับข้าวเมืองใหญ่ยา่ นอ้ายกินบ่อนุ่ ท้อง หวังว่าแจ่วบองทีน่ อ้ งปรุงคงพอ
ช่วยไหว ข้าวเหนียวอุ่นๆ จ�้ำค่อยๆ อย่าใช้แฮงหลาย อย่าให้กลิ่นลอยไกลเดี๋ยว
เจ้านายสิหักค่าแรง....”
(เพลงแจ่วบองในกล่องคอมพ์: ศิริพร อ�ำไพพงษ์)
แจ่วบอง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอีสาน
คอมพ์ (คอมพิวเตอร์) เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
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เพลงลูกทุง่ อีสานได้วางรากฐานส่วนหนึง่ ของจริยธรรมอีสานไว้ ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ที่
ปลอบประโลมชีวิตจิตวิญญาณคนอีสานได้ คุณสมบัติพื้นฐานสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการ
แต่งเพลงลูกทุง่ คือ ความสามารถด้านการใช้ภาษากับความสามารถด้านวรรณศิลป์ การน�ำ
ข้อมูลทางสังคมมาถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าในบทเพลงเป็นจุดเน้นที่แสดงจุดมุ่งหมายในการ
แต่งเพลงได้ชัดเจน ประเด็นส�ำคัญคือ ต้องการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่แฝง
ความต้องการ “สร้างค่านิยม” ให้คนหันมาสนใจและร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูป
แบบของความบันเทิงหรือการชมมหรสพเพลงลูกทุง่ และประเด็นทีส่ องคือ การสร้างรายได้
และความทันสมัยกับสินค้าเพลง ในยุคปัจจุบันเพลงจะมีความแตกต่างจากอดีต คือ เป้า
หมายของการสือ่ สารมีความชัดเจน มีกลุม่ ผูฟ้ งั หรือกลุม่ ตลาดล่างเป็นเป้าหมายหลัก ความ
ซับซ้อนในการท�ำงานได้สะท้อนผ่านบทเพลงมีมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า เพลง
ประเภทใช้โทรศัพท์มือถือสื่อสารถึงคนรักใช้เป็นเพลงรอสาย หรือรวมถึงการใช้บทเพลง
ในการสื่อสารถึงวัยรุ่นที่นิยมโทรศัพท์มือถือสื่อข้อความ ส่งรูปภาพ ส่งความรักความคิดถึง
นัดพบกัน นัยของเพลงจึงแฝงไปด้วยการสร้างมูลค่า การท�ำรายได้หรือยอดขายธุรกิจแฝง
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4. เรือ่ งเล่าเน้นเรือ่ งของจิตใจ มุง่ เพือ่ ให้เกิดความสบายใจ เกิดก�ำลังใจและมีความ
หวังว่าสิง่ ที่ได้ฟงั จะท�ำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปลดปล่อยอารมณ์ความเครียดจาก
การท�ำงาน คลายความวิตกกังวล สะท้อนความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ด้านความงามบางอย่างที่ศิลปินต้องการจะสื่อสะท้อนออกมาต่อผู้ฟัง เพลงลูกทุ่งอีสานทุก
เพลงมีจุดร่วมกัน ได้แก่ การแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนอีสานและผดุงสังคม
เพลงทีม่ คี ณ
ุ ค่าและฟังสนุกสนานเพลิดเพลิน จุดหมายของคนฟังคือต้องการผ่อน
คลายความเครียดจากการท�ำงาน ตัวตนของคนฟังโดยธรรมชาติแล้ว คนฟังมีสถานภาพ
เป็นผูร้ บั สารและเป็นผูส้ ร้างชุมชนวัฒนธรรมเพลง ซึง่ การสร้างกลุม่ คนฟังถือเอาตามความ
ประทับใจคนร้องและเนือ้ ร้องทีป่ ระทับใจ จากอดีตคนฟังเพลงพืน้ บ้าน คือ คนทีร่ บั สารผ่าน
การฟังและการดู จากการจ้างนักร้องหมอล�ำ นักร้องเพลงลูกทุ่งมาแสดง หรือการซื้อแผ่น
ซีดีมาเปิดฟัง
คุณลักษณะเด่นของคนฟัง คือ เข้าใจและสามารถขยายความให้กับการท�ำความ
เข้าใจเนื้อเรื่อง รวมทั้งมีบทบาทสอดแทรกอิทธิพลด้านศิลปะ สุนทรียะ และการเรียนรู้
ประสบการณ์รว่ มกับนักร้องในการดูและชมผลงานเพลง คุณลักษณะอันเป็นจุดร่วมทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ
อัตลักษณ์ผฟู้ งั คือ การร่วมเสพ ซือ้ สินค้าทีเ่ กีย่ วกับเพลงและการแสดงทางความคิดในกลุม่
คนรัก การชืน่ ชอบนักร้องหรือค่ายเพลง มีอทิ ธิพลต่อการเล่าเรือ่ งในส่วนทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อ
การแสดงอารมณ์ตัวละครหรือนักร้อง การออกเสียง การเน้นย�้ำเหตุการณ์ส�ำคัญของเรื่อง
เพื่อสื่อสารความหมายกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ชัดเจนและเข้มข้นยิ่งขึ้น และผู้ฟังได้ถูกน�ำ
มาร่วมบทบาทของผู้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอีสานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เพลงทิดจ้อยปล่อย
ไก่ เพลงตะวันออกเฉียงเหนือ เพลงบ่าวพันธุ์พื้นเมือง เพลงคักแท้นอ ฯลฯ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

“เสียงรถทัวร์ดังมาญ่าวญ่าว เสียงรถทัวร์ดังมาญ่าวญ่าว ข่อยมองเห็นสาวคนที่
บริการ เพิ้นเดินไปมาอยู่ในรถทัวร์ อีกจักหน่อยทูนหัวก็เดินมาจับไมค์ ...สวัสดี
ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเรา ถ้าหากท่านต้องการอะไร กรุณา
เรียกดิฉันได้ทุกเวลานะคะ.... ต้องการเบือครับ กับแจ่วเพื้อ ใส่บีสิขมๆ อ�่ำหล�่ำ 
แด่เด้อฮ่ะ (ลูกคู่) จุ๊ๆๆ อายเขาแด่ หัวจ้อยเว้าไทยบ่เป็นก็อยากเว้าอายเขาแด่หึย”
(เพลงทิดจ้อยปล่อยไก่: ดาว บ้านดอน)
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“....เกิดมาใบหน้าด�ำๆ อยู่นอกความจ�ำสาวงามทั่วไป
ร่างกายขาดก้อยบ่ได้ฟังเพลงสไตล์ลูกทุ่งหมอล�ำ 
หน้าแล้งรับจ้างในกรุงคืนทุ่งเมื่อนามีน�้ำ
ติดดินหากินต้อยต�่ำคนในนามบ่าวพันธุ์พื้นเมือง”
(เพลงบ่าวพันธุ์พื้นเมือง: ไหมไทย ใจตะวัน)
“พรึมพรึ้มพรึมพรึม เพราะรักเธออย่าทิ้งให้เก้อ รักพี่ด้วยน้อ กะมมละ
ออรักพี่ด้วยน้อ กะมมละออเอ่อ เออ เอ้อ เออ...ฮะเออ ฮะเอ้อฮะเออ ฮะเอ้อ...”
(เพลงกันตรึมอินเตอร์: ยิ่งยง ยอดบัวงาม)
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จากบทเพลงดังกล่าวแสดงความสนุกสนานด้วยมุกตลกที่เป็นรูปลักษณ์ของคน
อีสาน ภาษาอีสาน ประกอบกับจังหวะของดนตรีประกอบเพลงท�ำให้ผู้ฟังเพลิดเพลิน และ
ในขณะเดียวกันก็เกิดส�ำนึกรักบ้านเกิด รักความสามัคคีในกลุ่มคนอีสานด้วยกัน
เรือ่ งเล่าในเพลงลูกทุง่ อีสานท�ำให้เห็นความมุง่ หมายของเพลงลูกทุง่ ทีอ่ ธิบายผ่าน
คนเขียน คนร้อง คนฟัง และนายทุน มีจดุ ร่วมส�ำคัญคือการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่เพือ่ ตอบสนอง
คนรุน่ ใหม่ และทีส่ ำ� คัญ คือการก�ำหนดคุณค่าใหม่และค่านิยมใหม่ เช่น ประเด็นธุรกิจทีแ่ ฝง
มากับเพลงลูกทุ่งคือธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่ควบคู่มากับการบริการเพลงรอสาย การสื่อสาร
ความรักความคิดถึงซึ่งในอดีตใช้การติดต่อสื่อสารด้วยการฝากลม ฝากแสงดาวเดือน ฝาก
จดหมายส่งข่าวคราวหากัน แต่ในยุคปัจจุบนั โทรศัพท์มอื ถือได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรง
ชีวิต อธิบายถึงความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเด็นส�ำคัญคือ ธุรกิจ
แบรนด์เนมของโทรศัพท์มอื ถือทีป่ รากฏในสือ่ MV นอกจากนีย้ งั พบว่ามีธรุ กิจจานดาวเทียม
ปรากฏในเพลงเป็นเพือ่ นไม่ได้หวั ใจอยากเป็นแฟน ในเรือ่ งเล่าถึงตัวละครหลักคือนักร้อง ไผ่
พงศธร เป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียม สะท้อนการตั้งกลุ่มแฟนคลับสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
รวมถึงธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น กรณี แดง จิตกร นักร้องที่มีผลงานโด่งดังในชุดน�้ำตาผ่าเหล้า
เพลงฮักน้องได้สองเมา เพลงผ่าเหล้าผ่ารัก เพลงบอกว่าขี้เมาโทรมา เป็นต้น
ประเด็นต่อสูก้ บั วัฒนธรรมต่างชาติ อธิบายการปรับตัวทีร่ กั ษาอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์
อีสานไว้ในกระแสทุนนิยม การแข่งขันทางวัฒนธรรมผ่านสือ่ เทคโนโลยี ท�ำให้คนรุน่ ใหม่หนั
ไปสนใจและให้ความส�ำคัญกับสินค้าและค่านิยมใหม่ อธิบายถึงสภาพของ “วิกฤตทางจิต
วิญญาณ” ที่เกิดจากการแข่งขันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สื่อเทคโนโลยี
ภาวะของการแข่งขันกระทบต่อวัฒนธรรมดัง้ เดิม การสะท้อนภาพการเปลีย่ นแปลงค่านิยม
ของคนรุ่นใหม่เพื่อทวงคืนความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านกลับคืนมา โดยวิธีการแฝงค่านิยม
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ผ่านเทศกาลส�ำคัญ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปีใหม่ เรียกร้อง
ให้คนกลับไปเยีย่ มบ้าน ภาพของความรักความผูกพันของครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก คน
รัก ที่น�ำมาเป็นตัวละครหลักในบทเพลง สื่อถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมที่ยังมีพลังต่อความเป็น
ชุมชนท้องถิ่น แสดงถึงคนที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 61-มิ.ย. 61)

บทสรุป
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เรือ่ งเล่าในเพลงลูกทุง่ อีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 เป็นผลจากการประกอบ
สร้างเพลงลูกทุ่งอีสานในความหมายของภูมิปัญญาและมรดกภูมิปัญญา รวมทั้งได้เพิ่ม
คุณค่าวัฒนธรรมใหม่ โดยมีเงื่อนไขของเวลาและคุณค่าของบทเพลงเป็นปัจจัยส�ำคัญ ซึ่ง
ส่งผลและแนวโน้มในอนาคตต่อศิลปินลูกทุ่งอีสาน เพราะคุณค่าของเรื่องเล่ามีส่วนช่วยส่ง
เสริมให้ผเู้ ขียนเพลงในฐานะ “ภูมปิ ญั ญา” ส่วนบทเพลงในต�ำแหน่งแห่งที่ “มรดกภูมปิ ญั ญา”
ต่างแสดงบทบาทที่สอดคล้องกันอย่างแนบแน่น แสดงความหมายส�ำคัญคือ คุณค่าของ
ภูมปิ ญั ญาอีสานทีม่ รี ากเหง้าจากวัฒนธรรมท้องถิน่ การเกือ้ กูล ธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมอีสาน
ในสังคมใหม่ถึงแม้บทเพลงไม่ได้มีอ�ำนาจในการสร้างความเชื่อถือที่มีน�้ำหนักมากนัก แต่
บทเพลงก็เป็นเครื่องมือในการสร้างสัญญะ เพื่อท�ำให้บทเพลงมีความหมายทางสังคม มี
พลังอ�ำนาจในการปลอบใจคนที่ได้รับบาดแผลจากปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหา
เศรษฐกิจ ฉะนั้นเรื่องเล่าของบทเพลงจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างสัญญะสื่อผ่าน
ความสุข ความบันเทิงใจ เป็นสุนทรียศาสตร์ทตี่ อบจิตวิทยามนุษย์ เพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจความ
สุข ความทุกข์ และรู้ถึงวิธีการช่วยท�ำให้มีก�ำลังใจดีขึ้น บทเพลงจึงเป็นการต่อสู้กับความ
ทุกข์ความเศร้าเสียใจภายในจิตใจของผูฟ้ งั เป็นพืน้ ทีข่ องโลกทีส่ อื่ สารกันผ่านเทคโนโลยีหรือ
สื่อสาธารณะ แต่ตอบรับกับความจริง โลกบทเพลงจึงเป็นการสร้างความหมายถึงการข้าม
พรมแดนของความทุกข์โศกกับความสุข ให้เป็นเส้นทางที่มีความลงตัวในพื้นที่จินตนาการ
พลังของความคิดจินตนาการของศิลปินมีความเชื่อมโยงกับผู้ฟังอย่างแยกกันไม่ได้เพราะ
ต่างก็เป็นโลกความจริงของกันและกัน และสร้างอ�ำนาจของความเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด
การเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันภายในกรอบของวิถีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ยึดโยงถึง
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เพลงลูกทุ่งอีสานส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ได้แก่ การแสดงเจตนารมณ์ใน
การรักษาคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสานทีห่ ล่อเลีย้ งจิตวิญญาณของคนอีสานและผดุงสังคม
นอกจากนีศ้ ลิ ปินเพลงลูกทุง่ อีสานยังมีจดุ หลักทีส่ ำ� คัญคือ ความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์
อันเป็นจิตส�ำนึกดั้งเดิมของชาวอีสานที่ด�ำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน ดัง Keyes (1967) กล่าวว่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คนอีสานเป็นชนกลุ่มน้อยชาวลาว ผู้ปกครองกรุงเทพฯที่ต้องการผนวกกลืนคนอีสานเข้าสู่
รัฐทีค่ วบคุมจากกรุงเทพฯ และคนลาวเหล่านีท้ ตี่ อ้ งประสบความยากล�ำบากต่างๆ นานา แต่
แรงผลักดันในข้อโต้แย้งของเขาก็คือ ความจงรักภักดีที่คนลาวมีต่อราชวงศ์จักรีเป็นกลไก
สื่อกลางที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาความจงรักภักดีต่อประชาชาติสมัยใหม่ (อ้างใน เบเนดิกท์
แอนเดอร์สันใ 2558: 31)
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนรู้จักวรรณกรรมแนวสัจนิยมมหัศจรรย์จากงานเขียนของ
กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ โดยเฉพาะนวนิยายเรื่อง “หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว” นัก
เขียนรางวัลโนเบลชาวโคลอมเบียคนนี้ได้เปิดโลกของงานวรรณกรรมในแนวทางทีม่ ลี กั ษณะ
แนวทางที่แปลกใหม่และน่าศึกษา นอกจากกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ที่เป็นที่รู้จักในวง
กว้างแล้ว ยังมีนักเขียนสตรีอย่างโทนี มอร์ริสัน นักเขียนสตรีผิวด�ำชาวอเมริกัน ที่ได้สร้าง
งานวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ขึ้นมาอีกคน โดยเฉพาะนวนิยายเรื่อง “Beloved”
วรรณกรรมสัจนิยมได้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการสร้างสรรค์วรรณกรรมร่วมสมัย ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลของ
วรรณกรรมในสกุลสัจนิยมมหัศจรรย์มาเช่นเดียวกัน ในหนังสือ สัจนิยมมหัศจรรย์ ในงานขอ
งกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์รสิ นั และวรรณกรรมไทย ของ ชูศกั ดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ได้ศกึ ษาประเด็นต่างๆ ของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้แบ่งเนือ้ หา
ออกเป็น 7 บท และส่งท้ายด้วยบทสรุป เพื่อให้เห็นภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง
แนวโน้มในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยเนื้อหาแต่ละบทมีดังนี้
บทที่ 1 ความเป็นมาของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ในบทแรกนี้ได้กล่าว
ถึงความเป็นมาของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยได้เริ่มต้นกล่าวถึงการนิยามค�ำว่า
“สัจนิยมมหัศจรรย์” ในวรรณกรรมไทย ที่มีการใช้แตกต่างกันในอดีต เช่น สุชาติ สวัสดิ์ศรี
แปลค�ำนีว้ า่ “อัตถนิยมมายา” หรือบ้างก็เรียกว่า “สัจนิยมมายา” หรือ “อัตถนิยมมหัศจรรย์”
ก่อนที่รองศาสตราจารย์นพพร ประชากุล จะบัญญัติค�ำว่า “สัจนิยมมหัศจรรย์” ที่ถูกน�ำมา
ใช้กนั อย่างแพร่หลายและเป็นทีน่ ยิ ม นอกจากนีย้ งั ได้กล่าวถึงประวัตคิ วามเป็นมาก่อนจะมา
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เป็นวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยได้บอกว่าลักษณะของความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์นนั้
ไม่ได้เกิดขึ้นที่ละตินอเมริกาอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้มี
ทีม่ าจากโลกตะวันตก โดยเริม่ ปรากฏขึน้ ในงานจิตรกรรมของกลุม่ จิตรกรแนวหน้าช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ศิลปะแนวสัจนิยมมหัศจรรย์มงุ่ เน้นน�ำเสนอเรือ่ งราวอันแปลกประหลาด
ผิดธรรมชาติ และเป็นไปเพื่อจะปฏิเสธและท้าทายความเชื่อเรื่องเหตุผลนิยมและคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ และมีความพยายามที่จะกระตุ้นให้มนุษย์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลัง
ลึกลับอันไม่อาจอธิบายได้ที่มีอยู่ในชีวิตและในตัวมนุษย์เอง แนวคิดนี้ส่งผลมาถึงนักเขียน
ละตินอเมริกัน ด้วยความที่มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างอัตลักษณ์ของวรรณกรรมใน
ประเทศตัวเอง ผนวกกับส�ำนึกในความเป็นประเทศอดีตเมืองขึ้น ท�ำให้กระแสการเรียก
ร้องให้กลับคืนสูร่ ากเหง้าเป็นไปอย่างเข้มข้น ความพยายามเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดการสร้างสรรค์
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ขึ้นมาที่ใช้บ่งบอกตัวตนและยุคสมัยของพวกเขา นอกจากนี้
ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ว่าควรมีลักษณะหรือรูปแบบ
ไหน โดยมีการยกนิยามของหลายคนขึน้ มาประกอบ น�ำไปสูข่ อ้ สรุปของชูศกั ดิท์ บี่ อกว่า การ
นิยามวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ก็ยังเต็มไปด้วยความคลุมเครือ เป็นศัพท์วรรณกรรม
หลวมๆ ที่ใช้พูดถึงงานวรรณกรรมจ�ำนวนหนึ่งที่ผสมผสานเรื่องราวเชิงสมจริงและเชิง
มหัศจรรย์โดยน�ำเสนอออกมาในแนวสัจนิยม ประเด็นส�ำคัญที่ต้องศึกษาคือ การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในภายนอกที่ท�ำให้งานชิ้นหนึ่งๆ ถูกจัดให้เป็นวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์
บทที่ 2 นิยามและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ บทนีว้ า่ ด้วยการ
นิยามและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของ
ความเป็นวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ทัง้ นี้ได้วเิ คราะห์ถงึ ค�ำว่า magic realism ซึง่ เป็นค�ำที่
หลอมรวมวรรณกรรมสองประเภททีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ กัน คือ ค�ำว่า realism ทีเ่ ป็นวรรณกรรม
แนวสัจนิยมทีม่ งุ่ ถ่ายสะท้อนความเป็นจริงของชีวติ และสังคม โดยยึดหลักความเหมือนจริง
และสมจริง ส่วนค�ำว่า magic นั้นคือวรรณกรรมแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาติ เหนือจริง ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมสัจนิยม
มหัศจรรย์จึงถูกมองว่าเป็นวรรณกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายและความขัดแย้ง
ต่างๆ ซึ่งด�ำรงอยู่ในสังคมหรือแฝงตัวอยู่ในระบบคุณค่าและระบบความเชื่อได้เข้ามาปะทะ
สังสรรค์กันอย่างเต็มที่ และเป็นวรรณกรรมที่ไม่ยอมสยบให้กับแบบแผนวรรณกรรมของ
ตะวันตกทีท่ ำ� ตัวเป็นเจ้าอาณานิคม วรรณกรรมแนวนี้ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวอันดูมหัศจรรย์ดว้ ย
วิธกี ารแบบสัจนิยม ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ถกู มองว่า
เป็นวรรณกรรมของประเทศโลกที่สาม และชูศักดิ์ยังได้สรุปว่า หัวใจส�ำคัญของวรรณกรรม
สัจนิยมมหัศจรรย์ คือการที่โลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความมหัศจรรย์ดำ� เนินอยูค่ กู่ นั
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และด�ำเนินไปภายใต้ตรรกะชุดเดียวกัน จนในท้ายที่สุดเราไม่สามารถจ�ำแนกได้ว่าอะไรคือ
ความเป็นจริง และอะไรคือความมหัศจรรย์ และยังกล่าวว่า วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ คือ
การวิพากษ์อดุ มการณ์แบบกระฎุมพีทแี่ ฝงอยู่ในวรรณกรรมสัจนิยม และปฏิเสธโลกทรรศน์
แบบฝันเฟื่องที่มากับต�ำนานพื้นบ้าน
บทที่ 3 กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ กับการสร้างอัตลักษณ์วรรณกรรมละติน
อเมริกัน บทนี้ได้กล่าวถึงงานเขียนของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ โดยเฉพาะว่ามีอิทธิพล
อย่างไรต่อนักเขียนคนอื่นๆ และการท�ำให้วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์เป็นอัตลักษณ์ของ
วรรณกรรมละตินอเมริกา ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ถึงงานเขียนแต่ละเล่มของกาเบรียล การ์เซีย
มาร์เกซ ตั้งแต่นวนิยาย Left Storm ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกของเขา จนถึงนวนิยายเรื่อง
ที่โดดเด่นของเขาอย่าง หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว ที่ถือว่าเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยม
ของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ชูศกั ดิ์ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ กาเบรียล
การ์เซีย มาร์เกซ ที่ส่งผลให้เขาเขียนนวนิยายเรื่องนี้ รวมไปถึงการกล่าวถึงเหตุการณ์ใน
นวนิยาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองชื่อว่า “มาคอนโด” ที่มีฝนตกยาวนานสี่ปีสิบเอ็ดเดือน
สองวัน กลวิธีของการแปรสิ่งที่เป็นเชิงอุปลักษณ์ (metaphor) ให้เป็นความหมายตรงตัว
(literalization) ประเด็นเรื่องของมิติของเวลาที่ปรากฏในเรื่อง ท้ายที่สุดชูศักดิ์ได้สรุปว่า
นวนิยายเรือ่ งนีก้ ำ� ลังเขียนประวัตศิ าสตร์ใหม่ของโคลอมเบียทีป่ ฏิเสธประวัตศิ าสตร์ทางการ
ทีร่ ฐั บาลพยายามยัดเยียดให้ประชาชน และขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับต�ำนานอันเก่าแก่ทเี่ คย
เชื่อสืบเนื่องกันมา นวนิยายเรื่องนี้ได้สร้างวรรณกรรมที่ไม่จ�ำเป็นต้องจองจ�ำการเล่าเรื่องที่
อิงอยู่กับแนวคิดเรื่องเวลาเป็นเส้นตรงที่แนวสัจนิยมยึดถือ วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์
เป็นมากกว่าการสร้างกลวิธที างวรรณศิลป์อนั แปลกใหม่ แต่เป็นวิธกี ารเขียนแบบเดียวทีจ่ ะ
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตที่แลดูเหลือเชื่อยิ่งกว่านวนิยายใดๆ ที่มนุษย์เคยเขียนมา
บทที่ 4 โทนี มอร์รสิ นั สัจนิยมมหัศจรรย์กบั อัตลักษณ์แอฟริกนั อเมริกนั ในบทนี้ได้
กล่าวถึงโทนี มอร์รสิ นั นักเขียนสตรีผวิ ด�ำชาวอเมริกนั ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
เธอเขียนวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์เรือ่ ง Beloved ทีพ่ ยายามชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ชุมชนในฐานะเป็นพลังหล่อเลีย้ ง ปกป้อง คุม้ ครองสมาชิกในชุมชน ประเด็นหลักในนวนิยาย
ของโทนี มอร์รสิ นั คือ ส�ำนึกในสถานะของคนด�ำทีถ่ กู ละเลย เธอเห็นด้วยกับการหันกลับไป
หารากเหง้าและวัฒนธรรมดัง้ เดิมของคนด�ำ และการให้ความส�ำคัญกับวรรณกรรมมุขปาฐะ
โทนี มอร์รสิ นั เขียนนวนิยายหลายเล่ม เล่มแรก The Bluest Eye เล่มทีส่ อง Sula เล่มทีส่ าม
Song of Solomon เล่มทีส่ ี่ Tar Baby ทัง้ หมดล้วนมีประเด็นมุง่ ส�ำรวจปัญหาการค้นหาตัวตน
และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและชุมชน ตลอดจนปัญหาเรื่องของสีผิว จนมาถึง
เล่มที่ห้า Beloved นวนิยายชิ้นเอกที่เธอหันไปให้ความส�ำคัญกับประวัติศาสตร์และอดีตที่
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ถูกมองข้าม ละเลย และไม่ได้รับการพูดถึง และเป็นความพยายามของมอร์ริสันที่จะท�ำให้
ประเด็นทาสเป็นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์คนแอฟริกนั อเมริกนั และยิง่ ไปกว่านัน้ คือเป็นส่วน
หนึง่ ของอัตลักษณ์ความเป็นอเมริกนั การตัง้ ชือ่ นวนิยายว่า Beloved เหมือนอย่างชือ่ ตัวละคร
ในเรือ่ ง เป็นความจงใจของมอร์รสิ นั ทีต่ อ้ งการสือ่ ว่า นวนิยาย Beloved มีลกั ษณะทวิลกั ษณ์
หรือพันทาง ไม่ใช่นวนิยายสัจนิยมหรือนวนิยายสมัยใหม่ และไม่ใช่นยิ ายต�ำนานพืน้ บ้านบน
ฐานความเชือ่ เรือ่ งอ�ำนาจเหนือธรรมชาติและชาวทาสแอฟริกนั ในอเมริกา แต่เป็นนวนิยาย
ที่ใช้องค์ประกอบของความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์เพื่อหลอมรวมประวัติศาสตร์การค้าทาส
และประสบการณ์ความเป็นทาสในอเมริกาผ่านตัวละครอย่างบีเลิฟด์ เพื่อท�ำหน้าที่กระตุ้น
ให้เราต้องทบทวนและคิดใหม่เกี่ยวกับทาส เพื่อที่ว่าเราจะไม่ส่งผ่านหรือผ่านเลยเรื่องราว
เกี่ยวกับทาสอีกต่อไป
บทที่ 5 ความเป็นมาของสัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทย หลังจากได้กล่าว
ถึงความเป็นมา นิยาม และลักษณะ รวมถึงนักเขียนส�ำคัญในแนวสัจนิยมมหัศจรรย์อย่าง
กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ และโทนี มอร์ริสัน ไปแล้ว ในบทนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทย โดยได้อธิบายถึงลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ทีเ่ ป็นการปะทะกันระหว่างแนวคิดวรรณกรรมเพือ่ ชีวติ ทีเ่ ริม่ ซบเซา
กับวรรณกรรมสร้างสรรค์ทเี่ ป็นทางเลือกใหม่ ซึง่ บรรยากาศโดยรวมของแวดวงวรรณกรรม
ไทยในช่วงกลางทศวรรษ 2520 ได้ปฏิเสธวรรณกรรมเพื่อชีวิตและพยายามที่จะค้นหาแนว
ทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม ในช่วงเวลานั้นวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ยังไม่
ได้เป็นที่สนใจหรือได้รับการกล่าวถึง กระทั่งกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ได้รับรางวัลโนเบล
ในปี 2525 จึงเริม่ มีการพูดถึงวรรณกรรมในแนวทางนี้ รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วยทีเ่ กิดความ
เข้าใจโดยทั่วไปว่าวรรณกรรมไทยในอดีต ต�ำนานท้องถิ่น ตลอดจนนิทานพื้นบ้าน อันอุดม
ไปด้วยเรื่องราวอภินิหารนานาชนิด หรือแม้แต่บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยสามารถจัดเป็น
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ได้ทั้งสิ้น ส่วนองค์ประกอบความเป็นสัจนิยมของวรรณกรรม
สัจนิยมมหัศจรรย์แทบจะไม่มีการพูดถึงหรือให้ความส�ำคัญเท่าใดนัก นอกจากนั้นยังพบ
ว่าวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ไทยอยู่ภายใต้คาถาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรื่องราวเกี่ยว
กับอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่มิอาจจะอธิบายได้ด้วยหลักเหตุผล
หรือความจริงเชิงประจักษ์นิยม มิใช่เรื่องงมงายอีกต่อไป ทว่าวรรณกรรมแนวสัจนิยม
มหัศจรรย์ ไทยก็มีลักษณะผิดแผกแตกต่างไปจากวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของละติน
อเมริกา กล่าวคือ วรรณกรรมของไทยมุ่งสอดแทรกเรื่องราวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
อ�ำนาจวิเศษและอภินิหารต่างๆ ที่ปรากฏในเรื่อง แต่มิได้สนใจกับการปะทะคัดง้างระหว่าง
ขนบการเขียนของสัจนิยมกับขนบการเขียนของนิทานพืน้ บ้านดังทีเ่ ราจะพบในวรรณกรรม
สัจนิยมละตินอเมริกาหรือภูมิภาคอื่น
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บทที่ 6 สัจนิยมมหัศจรรย์ในฐานะทางเลือกวรรณกรรมของไทย ในบทนี้ได้หยิบยก
เรื่องสั้น เด็กชายสามตาผู้บังเอิญตกลงมาบนโลก ของมหรรณพ โฉมเฉลา มาเป็นกรณีใน
การศึกษาวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทย ซึง่ นับว่าเป็นเรือ่ งสัน้ แนวสัจนิยมมหัศจรรย์
ของไทยชิ้นแรกๆ และได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องสั้นชื่อ ชายที่แก่อย่างยิ่งผู้มีปีกอัน
มหึมา ของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ โดยได้น�ำเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกัน
สามารถกล่าวได้วา่ แม้เรือ่ งสัน้ ของมหรรณพจะมีโครงเรือ่ งมาจากเรือ่ งสัน้ ของการ์เซีย มาร์
เกซ แต่กเ็ ต็มไปด้วยกลิน่ อายของเรือ่ งราวในต�ำนานทางศาสนาและต�ำนานพืน้ บ้านไทย ทัง้ นี้
ความแตกต่างอีกอย่างคือ เรื่องสั้นชายที่แก่อย่างยิ่งผู้มีปีกอันมหึมา เป็นการแปรอุปมาให้
เป็นความมหัศจรรย์ ขณะที่เรื่องสั้นเด็กชายสามตาผู้บังเอิญตกลงมาบนโลก เป็นการแปร
ความมหัศจรรย์ให้เป็นอุปมา กล่าวคือ ความมหัศจรรย์ในงานของการ์เซีย มาร์เกซ มุ่ง
ท้าทายและตั้งค�ำถามกับขนบการเขียนแนวสัจนิยม ผ่านการแปรอุปลักษณ์หรืออุปมาให้
กลายเป็นความมหัศจรรย์ โดยการท�ำให้อปุ มาหรืออุปลักษณ์ดงั กล่าวมีความหมายตรงตาม
ตัวอักษร (literalization) แต่ในงานของมหรรณพนัน้ กลับเป็นการแปรความมหัศจรรย์ให้เป็น
อุปมาหรืออุปลักษณ์หรือสัญลักษณ์ ซึง่ วรรณกรรมแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทยจ�ำนวนไม่
น้อยใช้วธิ เี ช่นนี้ คือ ความมหัศจรรย์ทเี่ กิดขึน้ ในเรือ่ งแม้จะเกิดขึน้ จริง แต่มสี ถานะเป็นความ
หมายเชิงอุปมาเพือ่ มุง่ วิพากษ์วจิ ารณ์สงั คม ซึง่ ไม่ตา่ งกันมากนักกับงานแนวเหนือจริงหรือ
แนวสัญลักษณ์นิยมที่มีมาก่อนหน้านั้น ชูศักดิ์จึงสรุปว่า วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของ
ไทยถูกมองว่าเป็นทางเลือกหนึง่ ของวรรณกรรมทีต่ อ้ งการสะท้อนปัญหาสังคม โดยมุง่ เน้น
ไปที่การสร้างความมหัศจรรย์ให้เป็นอุปมาเพื่อสื่อความหมายเชิงวิพากษ์สังคม และละเลย
ทีจ่ ะพิจารณาถึงมิตขิ องการท้าทายขนบการเขียนเชิงสัจนิยมและการตัง้ ค�ำถามกับชุดความ
เชื่อในความจริงเชิงประจักษ์นิยมที่ใช้ก�ำกับขนบสัจนิยม
บทที่ 7 สัจนิยมมหัศจรรย์ในฐานะวรรณกรรมทางเลือกของไทย ในบทที่ 6 ได้
หยิบเรื่องสั้น เด็กชายสามตาผู้บังเอิญตกลงมาบนโลก ของมหรรณพ โฉมเฉลา มาเป็น
กรณีศึกษาของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ไทย ในบทนี้ชูศักดิ์ได้น�ำเรื่องสั้น “บนถนนโค
ลีเซียม” และเรือ่ งสัน้ “แม่มดแห่งหุบเขา” มาเปรียบเทียบ ซึง่ เรือ่ งสัน้ ทัง้ สองอยู่ในรวมเรือ่ ง
สัน้ “แผ่นดินอืน่ ” ของกนกพงศ์ สงสัมพันธุ์ ที่ได้รบั รางวัลซีไรต์ในปี 2539 โดยอธิบายให้เห็น
ภาพของกนกพงศ์ กับพัฒนาการด้านการประพันธ์ที่เปลี่ยนผ่านจากความเป็นวรรณกรรม
เพื่อชีวิตมาสู่วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ และมีความสนใจวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์
ในแง่การเชือ่ มโยงสัจนิยมมหัศจรรย์กบั การน�ำเสนอปัญหาทางการเมือง ทัง้ นีช้ ศู กั ดิ์ได้เน้น
ถึงเรือ่ งสัน้ แม่มดแห่งหุบเขา ในประเด็นของการปะทะกันระหว่างความเป็นสมัยใหม่กบั ความ
มหัศจรรย์ แม่มดในฐานะอุปมาของโลกอื่น แม่มดในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงไป
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จนถึงเรือ่ งของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในก�ำกับของภูมปิ ญั ญาสมัยใหม่และความมหัศจรรย์ภายใต้
หลักเหตุผลนิยม และสุนทรียศาสตร์ของการต่อต้านหรือการสยบยอม ที่มองผ่านบทบาท
ของผู้เล่าเรื่อง ไปสู่ประเด็นสุดท้ายว่าด้วยเรื่องสั้นแม่มดในแผ่นดินอื่น ภายใต้คาถาเหตุผล
นิยม ซึง่ หลังจากที่ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ชูศกั ดิ์ได้สรุปในตอนท้ายว่า สัจนิยมมหัศจรรย์
ไทยในฐานะวรรณกรรมทางเลือกทีม่ งุ่ เชิดชูภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ก็ประสบปัญหาไม่ตา่ งจากนัก
วัฒนธรรมชุมชนทีม่ งุ่ เชิดชูภมู ปิ ญั ญาชาวบ้าน ในแง่ทพี่ วกเขาได้ชว่ ยตอกย�ำ้ ความเป็นชาย
ขอบและความเป็นอืน่ ให้กบั สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการทัง้ โดยรูต้ วั และไม่รตู้ วั เมือ่ วิเคราะห์แล้วจะ
เห็นได้ว่า สัจนิยมมหัศจรรย์ในฐานะวรรณกรรมทางเลือก ท�ำหน้าที่ตอกย�้ำสถานะที่สูงส่ง
กว่าในการเข้าถึงความจริงของวรรณกรรมสัจนิยม
บทสรุป สัจนิยมมหัศจรรย์: จากยุโรปสู่ไทยผ่านละตินอเมริกัน ในบทสุดท้ายนี้
เป็นการสรุปประเด็นทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่เริม่ ต้น และได้บอกถึงสถานะปัจจุบนั ของวรรณกรรมใน
แนวทางนี้ว่า ปัจจุบันวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์แยกหน่อและแตกกิ่งก้านสาขาไปในทุก
ทิศทุกทางจนหาลักษณะร่วมกันได้ยากขึน้ ทุกที แต่กระนัน้ ก็ยงั มีสงิ่ หนึง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นลักษณะ
ร่วมกันคือ สปิริตที่ต้องการต่อต้านและท้าทายอ�ำนาจครอบง�ำของวรรณกรรมแนวสัจนิยม
และวรรณกรรมกระแสหลัก ตลอดจนต้องการวิพากษ์และบ่อนเซาะอุดมการณ์ครอบง�ำทีม่ า
พร้อมกับวรรณกรรมกระแสหลักดังกล่าว ทั้งนี้ได้กล่าวถึงนวนิยายของกาเบรียล การ์เซีย
มาร์เกซ และโทนี มอร์ริสัน ว่าเป็นนวนิยายที่ก�ำหนดสถานะตัวเองไว้เหมือนกันในฐานะที่
เป็นพลังต่อต้านความคิดและวรรณกรรมกระแสหลัก มาร์เกซต้องการจะนิยามอัตลักษณ์
ความเป็นละตินอเมริกนั ทีม่ ิใช่ความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกและไม่ใช่จารีตนิยมแบบละติน
อเมริกา คล้ายๆ กับที่มอร์ริสันต้องการนิยามอัตลักษณ์ความเป็นแอฟริกันอเมริกันใหม่ว่า
ไม่ใช่ชนชาติส่วนน้อยในอเมริกา แต่คือส่วนหนึ่งของความเป็นอเมริกัน และทั้งสองได้ค้น
พบพลังทางการเมืองที่จะนิยามตัวเองใหม่ผ่านวรรณศิลป์ของสัจนิยมมหัศจรรย์ และเมื่อ
กล่าวถึงวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทย พบว่าบริบทและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์
ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สจั นิยมมหัศจรรย์ไทยมีลกั ษณะเฉพาะ
บางประการทีแ่ ตกต่างไปจากงานต้นแบบ และความเข้าใจเกีย่ วกับสัจนิยมมหัศจรรย์ในหมู่
นักเขียนไทยมุ่งมองวรรณกรรมแนวนี้ในฐานะที่รูปแบบแปลกใหม่มีประสิทธิภาพในการส่ง
สารได้ดีกว่าสูตรส�ำเร็จรูปของวรรณกรรมเพื่อชีวิต โดยมิได้เฉลียวใจว่ารูปแบบในตัวมัน
เองก็คือสารชนิดหนึ่งด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นชูศักดิ์เองเพียงตั้งข้อสังเกตในงานวรรณกรรมของ
ไทย หากแต่เขาเองก็ไม่ได้สิ้นหวังกับการสร้างสรรค์วรรณกรรมในแนวทางนี้ของนักเขียน
ไทย เพราะยังเชื่อมั่นว่าสัจนิยมมหัศจรรย์ ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาและคลี่คลายไปได้อีก
มาก โดยเฉพาะในการพัฒนาเสียงเล่าและวิธีการเล่าเรื่องที่ไม่ถูกครอบง�ำด้วยขนบสัจนิยม
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หากพัฒนาในส่วนนี้ได้จะท�ำให้วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทยมีความน่าสนใจชวน
ให้ศึกษา
กล่าวได้ว่าหนังสือ สัจนิยมมหัศจรรย์ ในงานของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ,
โทนี มอร์ริสัน และวรรณกรรมไทย ของ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ได้ส�ำรวจสถานภาพของ
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ได้รับการพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ผู้เขียนได้ศึกษาและลง
ลึกถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างเข้มข้น เหมาะส�ำหรับนักศึกษาทางวรรณกรรมหรือนักอ่าน
ที่อยากรู้เรื่องราวของวรรณกรรมในแนวทางนี้
ข้ อหนึ่งที่ผู้เขีย นบทความเห็นว่าควรมี การเพิ่ มเติ มหรื อ ศึ ก ษาในอนาคตคื อ
วรรณกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศที่ถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างและได้รับการพูดถึงใน
แต่ละบทนั้น ควรได้มีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป ซึ่งจะท�ำให้เห็นภาพของวรรณกรรม
สัจนิยมมหัศจรรย์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น.
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความที่ไม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุลผู้
แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุลผู้แต่ง.
ปีทพี่ มิ พ์: เลขหน้า) หรือการอ้างชือ่ ผูแ้ ต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชือ่ -สกุลผูแ้ ต่ง
ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อด้วย
ข้อความที่อ้างอิง
7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างบรรณานุกรม
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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
ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ
ชื่อผู้แต่ง
บทคัดย่อ
หัวข้อแบ่งตอน
หัวข้อย่อย
เนื้อหาบทความ

เน้น
ปกติ
เน้น
เน้น
เน้น
ปกติ

ชิดซ้าย
ชิดขวา
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ใช้หมายเลขก�ำกับ
-

18
13
13
13
16
16

ข้อความในตาราง
ข้อความอ้างอิง
หนังสืออ้างอิง

ปกติ
เอน
เน้น

ชิดซ้าย

14
14
13
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