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 เรื่องภาษา มนุษย์ สังคม และท้องถิ่น ก�าลังมีบทบาทต่อผู้คนและสังคมวิชาการ

เป็นอย่างมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดท�า

วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ที่มีสาระเกี่ยว

กบัการศกึษาด้านภาษา ทัง้ภาษาไทยและภาษถิน่ วชีวีติ วฒันธรรม สงัคม และวรรณกรรม 

 วารสารฉบบันี้ในกลุม่แรกมุง่เน้นเรือ่งทางภมูศิาสตร์และทรพัยากรโดยมบีทความ

เรื่องการประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวจากการเกิดน�้าท่วมบริเวณแม่น�้าชี จังหวัด

มหาสารคาม เรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและปัจจัยที่การปลูกยางพารา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดบึงกาฬ และภูมิศาสตร์ลุ่มน�า้ยม ว่าด้วยการจ�าลองธรรมชาติและแนวทางต่อจากนี้ 

กลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับภาษาโดยมีบทความเรื่องการจ�าแนกชนิดค�าในบทเรียนภาษาไทย  

ไวยากรณ์ศัพทการก เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินชื่อบ้านนามเมืองกับการสอน

ภาษาไทย กลุ่มที่สามเรื่องท้องถิ่นไทย: การสร้างภาพแทนผ่านหนังสือเรียนภาษาไทย 

ชุด ภาษาพาที เรื่องภาพแทนเกย์ไทยในนวนิยายวายเรื่อง“ดาวเกี้ยวเดือน” การผลิตซ�้า

อุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องเพศในสังคมไทยกลุ่มสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ

บริโภคข้าวของคนเวียดนาม การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระ ความรู้ ความหลากหลายของบทความที่มีเนื้อหาทาง

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ในวารสารฉบับนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ จุด

ประกายจินตนาการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านท้ังด้านความรู้ใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยทาง

มนุษยศาสตร์ และการบูรณาการศาสตร์อื่นเข้ากับการศึกษาภาษา สังคม และวัฒนธรรม

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา

บรรณาธิการ
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การประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวจากการเกิดน�้าท่วม
บริเวณแม่น�้าชีจังหวัดมหาสารคาม

วทัญญู นามราช1, จตุรงค์ สมอาจ2, วรวิทย์ จิตรสุขขา3

1นิสิตปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2, 3อาจารย์ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
 ปัญหาน�้าท่วมบริเวณแม่น�้าชีส่งผลกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่นาข้าว

บริเวณกว้าง การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดพ้ืนที่น�้าท่วม จ�าแนกพ้ืนที่นาข้าว และ

การประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวจากน�้าท่วม ปีพ.ศ. 2554 และ 2560 ด้วยข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 และ Sentinel-2 ท�าการปรับแก้ข้อมูลภาพด้วยวิธีการปรับ

แก้เชิงรังสี และการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต จ�าแนกพื้นที่น�้าท่วมและพื้นที่

นาข้าวด้วยวธิกีารจ�าแนกเชงิวตัถ ุโดยใช้วธิกีารจ�าแนกแบบล�าดบัชัน้ และการจ�าแนกแบบจดุ

ภาพข้างเคยีงใกล้ทีสุ่ด และประเมนิความเสยีหายข้าวจากพืน้ทีน่�า้ท่วมนาข้าวร่วมกบัข้อมลู

ผลผลติจรงิต่อไร่จากสมการประเมินความเสยีหาย ผลการศกึษาพบว่า ค่าความถกูต้องของ

แผนที่น�า้ท่วม ร้อยละ 95.5 และ 96.5% และแผนที่นาข้าวร้อยละ 93 และ 94% ความเสีย

หายผลผลิตข้าว พบว่า ปี 2554 มีพื้นที่ 131,855.87 ไร่ มีมูลค่า 993,716,766.80 บาท 

เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากพายโุซนร้อน ส่งผลให้น�า้ล้นเข้าท่วมพืน้ทีบ่รเิวณกว้าง และปี 

2560 มีค่าความเสียหาย 88,420.35 ไร่ มูลค่า 430,829,683.34 บาท เนื่องจากส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ราบต�่า และบางพื้นที่มีการสนับสนุนเรื่องของการสร้างพนังกั้นน�้า ประกอบกับ

พื้นที่นาข้าวมีสัดส่วนลดลง ส่งผลให้ปัจจุบันมีความเสียหายน้อยลง ผลการศึกษาสามารถ

เป็นฐานข้อมูลเพื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้วางแผนตัดสินใจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่

ได้รับความเสียหายได้

ค�าส�าคัญ: น�้าท่วม ความเสียหายผลผลิตข้าว ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2
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Abstract
 The flood victim around Chi River affected to damage the rice fields in a wide. 

The study aimed to measure flood area, classify rice field, and evaluate damage of 

the rice yields from flood victim in 2011 and 2017 by Landsat 5 and Sentinel-2 to 

prepare the image data using radiation and geometric correction. After that, flood 

area and the rice fields were identified by Object-based Image Analysis (OBIA) with 

Hierarchy classification andNearest Neighbor Classifier (NN). The evaluated damage 

of rice from flood area with actual yield data per rai were conducted. In the results, 

flood map was 95.5 and 96.5%. The rice field maps were 93 and 94%. The damaging 

of rice yields found that there were 131,855.87 rai as 993,716,766.87 baht in 2011 

caused by the effect of tropical storm made the higher rainfall overflowing in a wide 

area. In 2017, there were the damaging around 88,420.35 rai of 430,829,683.34 baht. 

Mostly areas have low plains and there are contributed to create the flap blocking 

in some areas and the rice fields has decreased. In addition, in the present has 

decreased damage.The result can be a database for the relevant authorities use 

planning decisions to assist agriculturists who have been damaged.

Keywords: flood, the damage of rice yields, Santinel-2 image 
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บทน�า
 จงัหวดัมหาสารคามตัง้อยูบ่รเิวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืลกัษณะ

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น ความสูงจากระดับน�้าทะเล 130 - 230 

เมตร และปริมาณน�้าฝน 1,000 - 1,200 มิลลิเมตรต่อปี (ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) 

มีแม่น�้าชีเป็นแม่น�้าสายส�าคัญไหลผ่านอ�าเภอโกสุมพิสัย กันทรวิชัย และอ�าเภอเมือง

มหาสารคาม ประชากรประกอบอาชพีการเกษตรประเภทนาข้าวเป็นหลกั ท�าให้ประชาชนใช้

ทรพัยากรจากแม่น�า้ชเีพือ่ท�าการเกษตรในฤดแูล้ง ส่งผลให้พืน้ที่โดยรอบแม่น�า้ชมีกีจิกรรม

ทางการเกษตรประเภทนาข้าวอย่างเข้มข้น (วิษณุวัฒน์ หาจันทร์ศรี, 2560) อย่างไรก็ตาม

จังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาน�้าท่วมปี 2554 และ ปี 2560 ได้รับผลกระทบจากน�้า

ท่วมและความเสียหาย ประกอบด้วย ลักษณะทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ

รวมถึงพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 174,696 ไร่ (MGR 

Online, 2554. ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2560) เพราะได้รับผลกระ

ทบจากพายุฤดูร้อน ลักษณะกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบต�่าและมีแม่น�้าไหลผ่าน ขณะ

ทีฝ่นหนกัอย่างต่อเนือ่งท�าให้น�า้บรเิวณแม่น�า้ชมีปีรมิาณทีม่ากเกนิศกัยภาพทีร่องรับ ส่งผล

ให้เกิดสภาวะน�า้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบต�า่ตามสองฝั่งแม่น�้าชี (กรมทรัพยากรน�า้, 2560. 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม, 2560)

 ปัจจุบันเทคโนโลยีจากการรับรู้ระยะไกลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากการศึกษา 

Kaplan and Avdn (2017) ท�าการสกัดขอบเขตพื้นที่น�้าจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 

ด้วยวิธีการจ�าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ (OBIA) ร่วมกับค่าดัชนีความต่างของน�้า (Water 

index) เพ่ือแสดงผลลัพธ์เป็นพื้นที่แหล่งน�้า พบว่า แผนที่พื้นที่น�้ามีค่าความถูกต้องสูง 

เพราะภาพถ่ายสามารถสกัดพื้นที่แหล่งน�้าได้ดี และท�าการจ�าแนกพื้นที่นาข้าวด้วยข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อท�าแผนท่ีพื้นที่ปลูกข้าว

นาปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีการจ�าแนกแบบควบคุมMaximum Likelihood พบ

ว่า เทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลูเรดาร์ที่ใช้ศกึษานี้ให้ผลลพัธ์ความถูกต้องปานกลาง สามารถ

ท�าแผนที่แสดงพ้ืนที่นาข้าวโดยรวม (เริงศักดิ์ กตเวทิน และ ปาณัทช์ เจิมไธสง; 2549)  

ญาดา โกธรรม และคณะ (2553) ท�าการศกึษาพืน้ทีน่�า้ท่วมบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ โดยท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีม SPOT-5 และ LANDSAT 1 เพือ่แสดงพืน้ทีบ่่อเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าและฐานข้อมูลบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งการศึกษาพื้นท่ีน�้าท่วมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

สามารถแสดงแผนที่จ�านวนบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้และความเสียหายที่เกิดขึ้น

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวจากน�า้ท่วมบริเวณแม่น�้า

ชีด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat และSentinel-2 ท�าการตรวจวัดพื้นที่น�้าก่อนและ



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

14

ขณะเกดิน�า้ท่วมด้วยค่าดชันคีวามต่างของน�า้ (Water index) เพือ่แสดงผลลพัธ์แผนทีพ่ืน้ที่

น�า้ ท�าการจ�าแนกพืน้ทีน่าข้าวด้วยหลกัการจ�าแนกข้อมลูภาพเชงิวัตถ ุ(OBIA) และซ้อนทบั

ข้อมลู (Overlay analysis) แผนทีน่�า้ท่วมและพืน้ทีน่าข้าว เพือ่ประเมนิความเสยีหายผลผลติ

ข้าวร่วมกบัการส�ารวจภาคสนามเกบ็รวบรวมข้อมลูผลผลติข้าวเฉลีย่ต่อไร่และราคาผลผลติ

ข้าวเฉลีย่ของเกษตรกรทีร่วบรวมจากเจ้าหน้าทีเ่กษตรประจ�าต�าบลผลการศกึษาสามารถเป็น

ฐานข้อมูลเพ่ือจดัท�าแผนทีแ่ละเป็นแนวทางการประเมนิหาค่าความเสยีหายของผลผลติข้าว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อตรวจวัดพ้ืนที่น�้าท่วมบริเวณโดยรอบแม่น�้าชี จังหวัดมหาสารคาม ด้วย

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 Landsat 7 และ Sentinel-2 ปี 2549- ปี 2560

 2. เพื่อจ�าแนกการใช้ที่ดินประเภทนาข้าวบริเวณโดยรอบแม่น�้าชี ด้วยข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2554 และ ปี 2560 

 3. เพือ่ประเมนิความเสยีหายผลผลติข้าวจากการเกดิน�า้ท่วม ปี 2554 และปี 2560

ขอบเขตการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้ท�าการเลือกอ�าเภอจังหวัดมหาสารคามที่มีแม่น�้าชีไหลผ่าน 

ประกอบด้วย อ�าเภอโกสมุพิสยั กนัทรวชิยั และเมอืงมหาสารคาม มเีนือ้ที ่5,267.55 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ�าเภอ 133 ต�าบล 1,944 หมู่บ้าน ดังภาพที่ 1

 ภาพที่ 1แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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วิธีการด�าเนินวิจัย

 การวจิยัครัง้นีม้ขีัน้ตอนในการวเิคราะห์ประกอบด้วย การเตรยีมข้อมลู ส�ารวจภาค

สนาม จ�าแนกพื้นที่น�า้ท่วมและปลูกข้าว และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

 ภาพที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน

	 1.	ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา	

 ท�าการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ท�าการปลูกข้าวและได้รับความเสียหายจาก

น�้าท่วม โดยการออกภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตข้าวจริงต่อไร่และราคาข้าวที่ได้

รับผลกระทบจากการเกิดน�้าท่วมบริเวณโดยรอบแม่น�้าชีจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรประจ�าต�าบล 

มีจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินหาค่าความเสียหายผลผลิตจากน�า้ท่วม 

ดังนี้



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

16

 - ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ระบบTM มีรายละเอียด 30 X 30 เมตร จาก

ส�านกังานธรณวีทิยาของสหรัฐอเมริกาท�าการเลอืกแบนด์ 1 (Blue) แบนด์ 2 (Green) แบนด์ 

3 (Red) และแบนด์ 4 (NIR) เพื่อใช้ในการตรวจวัดพื้นที่น�้าท่วม วันที่ 30 เดือน ธันวาคม 

ปี 2549 วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2551 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2552 วันที่ 30 

เดือน ตุลาคม ปี 2553 วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2554 และเพื่อใช้ในการจ�าแนกพื้นที่

นาข้าว วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2554 ต�าแหน่งPath 128Row 49 เมฆ 10%

 - ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ระบบTM มีรายละเอียด 30 X 30 เมตร จาก

ส�านกังานธรณวีทิยาของสหรัฐอเมริกาท�าการเลอืกแบนด์ 1 (Blue) แบนด์ 2 (Green) แบนด์ 

3 (Red) และแบนด์ 4 (NIR) เพือ่ใช้ในการตรวจวดัพืน้ทีน่�า้ท่วม วนัที ่10 เดอืน พฤศจกิายน 

ปี 2556 และวันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2559 ต�าแหน่งPath 128Row 49 เมฆ 10%

 - ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ระบบ Multi Spectral Instrument (MSI)จาก

องค์การอวกาศยุโรปความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) 10 เมตร ค่าการสะท้อน 

(Spectral resolution) 12 แบน ท�าการเลือกแบนด์ 2 (Blue) แบนด์ 3 (Green) แบนด์ 4 

(Red) และแบนด์ 8 (NIR) เพื่อใช้ในการตรวจวัดพื้นที่น�า้ท่วม วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 

2560 และเพื่อใช้ในการจ�าแนกพื้นที่นาข้าว วันที่ 5 เดือน กันยายน ปี 2560

	 2.	การเตรียมข้อมูล

 การเตรยีมข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมLandsat 5 Landsat 7 และSentinel-2 ท�าการ

ดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมLandsat 5 ปี 2549 2551 2552 2553 2554 Landsat 7 ปี 

2556 2559 และ Sentinel-2 ปี 2560 โดยท�าการเลือกข้อมูลภาพที่อยู่ในช่วงเวลาของการ

เกดิน�า้ท่วมและช่วงเวลาทีเ่กษตรกรท�าเกษตรประเภทนาข้าวจากนัน้ท�าการการปรบัแก้เชงิ

รังสี (Radiometric Correction)เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของค่าการสะท้อนเชิงคลื่น 

(Spectral reflectance) ที่เกิดจากค่ารบกวนในชั้นบรรยากาศ เช่น โมเลกุลขนาดเล็ก ฝน

และปริมาณเมฆท�าให้เกิดความไม่ชัดเจน พร่ามัว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงการปรับแก้เชิง

รังสีเพื่อให้การวิเคราะห์และประมวลผลได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น (ศุจินธร ทองกรณ์, 2559)

 ท�าการปรบัแก้ความคลาดเคลือ่นเชงิเรขาคณติ (Geometric Correction) เป็นการ

แก้ไขความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตท่ีเกิดขึ้นเองของข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียม เพื่อให้ข้อมูลภาพมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความเป็น

จริงบนพื้นผิวโลก เพราะภาพดาวเทียมที่ได้จะมีการบิดเบี้ยวไปจากความจริงของลักษณะ

ภูมิประเทศ (GSP 216, 2015) จากนั้นท�าการรวมชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วง

คลื่น (Layer stacking)โดยท�าการเลือกแบนด์ Blue, Green, Red, และ NIR และท�าการ
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ต่อภาพ (Mosaic image) เพื่อให้ภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ศึกษา จากนั้นท�าการ

ตัดขอบเขตภาพถ่ายดาวเทียม (Subset image) ท�าการน�าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาตัด

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย อ�าเภอโกสุมพิสัย อ�าเภอกันทรวิชัย และอ�าเภอเมือง

มหาสารคาม (อภิศักดิ์ ท�าบุญ, 2560)

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การจ�าแนกพื้นที่น�้าท่วม

 การศกึษาครัง้นี้ใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat 5 Landsat 7 และ Sentinel-2 

ปี 2549 2551 2552 2553 2554 2556 2559 และ ปี 2560เพื่อใช้ตรวจวัดพื้นที่น�้าท่วมด้วย

หลักการจ�าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ (OBIA) มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ

 - การแบ่งข้อมูลภาพ (Image segmentation) เป็นการสร้างวัตถุภาพโดยอาศัย

ข้อมลูคณุลกัษณะบางอย่างทีค่ล้ายกนัของจดุภาพทีอ่ยูต่ดิกนั โดยพิจารณาจากการก�าหนด

ปัจจัย (Parameter)ประกอบด้วยขนาด (Scale Parameter)สี (Color) และรูปร่าง (Shape)

จากค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นแบนด์ R G B และ NIR เพื่อใช้แยกวัตถุพื้นที่น�้าท่วม  

(ฐิตาภรณ์ สาดแสงจันทร์, 2556)

 - จ�าแนกข้อมลูภาพเชิงวตัถ ุ(Image object classification) การศกึษาครัง้น้ีท�าการ

จ�าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ (Object-based Image Analysis: OBIA) ด้วยวิธีการจ�าแนก

แบบล�าดับขั้น(Hierarchy Classification)ร่วมกับค่าดัชนีความต่างของน�้า(Normalized 

Difference Water Index: NDWI) เพื่อตรวจวัดพื้นที่น�้าก่อนและช่วงน�้าท่วมซึ่งสามารถ

ค�านวณได้ดังสมการที่ (1) และแสดงการก�าหนดค่าการจ�าแนกค่าดัชนีความต่างของน�้า 

ดังตางรางที่ 3.2 (Gardana & Ugur, 2017)

GREEN-NIRN =  (1)
GREEN+NIR

 โดยที่ NDWI คือค่าดัชนีความต่างของน�า้

  GREEN คือค่าการสะท้อนของข้อมูลช่วงคลื่นสีเขียว

  NIR คือ ค่าการสะท้อนของข้อมูลช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
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ตารางที่	1 แสดงการก�าหนดค่าการจ�าแนกน�า้ท่วม

ค่าดัชนี พื้นที่จ�าแนก

มากกว่าหรือเท่ากับ 0 น�้า

น้อยกว่า 0 ไม่ใช่น�า้

	 การจ�าแนกพื้นที่ปลูกข้าว	

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ปี 2554 และภาพถ่าย

ดาวเทียม Sentinel-2 ปี 2560 เพื่อจ�าแนกการนาข้าวด้วยการจ�าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ 

(OBIA) คือ

 - การแบง่ข้อมูลภาพ (Image segmentation) เป็นการสรา้งวัตถุภาพอาศัยข้อมลู

คณุลกัษณะบางอย่างทีค่ล้ายกนัของจดุภาพทีอ่ยูต่ดิกนั โดยพจิารณาจากการก�าหนดปัจจยั 

(Parameter) ประกอบด้วย ขนาด (Scale Parameter) สี (Color) รูปร่าง (Shape)จากค่า

การสะท้อนของช่วงคลื่นแบนด์R G B และ NIRเพื่อแยกวัตถุพื้นที่นาข้าวโดยการศึกษา 

ครั้งนี้ท�าการทดสอบเกณฑ์ทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นท�าการเปรียบเทียบกับข้อมูลวัตถุจริง

จากการส�ารวจภาคสนามเพือ่เลือกเกณฑ์การแยกวตัถทุีเ่หมาะสมทีส่ดุในการจ�าแนกข้อมลู

(Pearson, 2000)

 - จ�าแนกข้อมลูภาพเชงิวตัถ ุ(Image object classification)เป็นการแบ่งข้อมลูภาพ

ออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึง่การจ�าแนกนาข้าวคร้ังนี้ได้ท�าการเลอืกใช้วธิกีารจ�าแนกแบบจดุภาพ

ข้างเคยีงใกล้ทีส่ดุ(NN)ท�าการเลอืกตวัอย่างของกลุม่วตัถทุีมี่ความแน่นอนและชดัเจนจากนัน้

ตัวอย่างที่เลือกนี้จะถูกพิจารณาหาคุณลักษณะของวัตถุที่เด่นชัดแต่ละกลุ่มเพื่อจ�าแนกวัตถุ

อื่นๆ ที่ยังไม่ถูกท�าการพิจารณาคุณลักษณะที่มีใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อท�าการ

แยกข้อมูลวัตถุทั้งหมดในภาพถ่ายดาวเทียม (Reija, 2003)

 การตรวจสอบความถูกต้อง	(Accuracy	Assessment)	

 การศึกษาครั้งนี้ได้น�าแผนที่พื้นที่น�้าท่วมและพื้นที่นาข้าว ปี 2554 และ ปี 

2560ตรวจสอบความถูกต้องพื้นที่จริง โดยอาศัยแผนที่พื้นที่น�้าท่วม ปี 2554 และ ปี 2560 

จากส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)ร่วมกบัเครือ่งมอื

ก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (Global positioning system: GPS) ท�าการตรวจสอบค่าความถูก

ต้องการของแผนที่ ซึ่งสามารถค�านวณด้วยสมการของทาโร่ ยามาเน่ (TaroYamane) ดัง

สมการที่ (2) (เนตรนภาหงษ์ทอง, 2559)
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Nn =  (2)
1 + N(e)2

 โดยที ่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  N คือ ขนาดของพื้นที่น�า้ท่วม

  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของระดับความเชื่อมั่นที่ 90 % เท่ากับ 0.1

 การสุ่มจุดตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องพื้นที่น�้าท่วมทั้งหมด 200 จุด แบ่ง

เป็นพื้นน�า้ท่วม 100 จุด และพื้นที่ไม่เกิดน�า้ท่วม 100 จุด ส่วนพื้นที่นาข้าวมีจุดตรวจสอบ

ทั้งหมด 200 จุด แบ่งเป็นพื้นนาข้าว 100 จุด และพื้นที่ที่ไม่ใช่นาข้าว 100 จุดซึ่งจ�านวน

จุดครอบคลุมพื้นที่บริเวณโดยรอบแม่น�้าชี

	 การประเมินความเสียหายผลผลิตข้าว

 จากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว น�้าท่วม ผลผลิตข้าวจริงต่อไร่ 

และราคาข้าว การศกึษาคร้ังนีท้�าการซ้อนทับข้อมลู (Overlay Analysis) ข้อมลูพืน้ท่ีนาข้าว

และพ้ืนทีน่�า้ท่วม เพือ่แสดงแผนทีน่าข้าวท่ีถกูน�า้ท่วม และเพือ่ท�าการประเมินความเสยีหาย

ผลผลติ การศกึษาครัง้นี้ใช้ข้อมลูผลผลติข้าวเฉลีย่ต่อไร่และราคาผลผลติเฉลีย่ ท�าการออก

ส�ารวจภาคสนามเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเจ้าหน้าทีเ่กษตรประจ�าต�าบล ปี 2554 และปี 2560 

เพือ่ใช้ในการประเมนิมูลค่าความเสยีหายของผลผลติข้าวจากการเกดิน�า้ท่วม ดงัสมการที ่3

(ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2555)

   PD = A x B x C   (3)

 โดยที่ PD คือ ความเสียหายผลผลิตข้าว (บาท)

  A คือ พื้นที่ความเสียหาย (ไร่)

  B คือ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กก. ต่อไร่)

  C คือ ราคาผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ย (บาทต่อ กก.)

ผลการศึกษา

 การตรวจวัดพื้นที่น�้าท่วมบริเวณโดยรอบแม่น�้าชี 

 การศึกษาครั้งนี้ท�าการจ�าแนกด้วยวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุ (OBIA) ท�าการก�าหนด

เกณฑ์ค่าพารามิเตอร์ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 พบว่า มีค่าที่ความเหมาะสมมากที่สุด 

ได้แก่ Scale 10 Shape 0.1 Compactness 0.1 Landsat7 ได้แก่ Scale 10 Shape 0.1 



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

20

Compactness 0.1และ Sentinel-2 ได้แก่ Scale 20 Shape 0.3 Compactness 0.3 ซึ่งค่า

ความถูกต้องจากการตรวจวัดพื้นที่น�้าท่วม พบว่า ปี 2554 มีพื้นที่น�้าท่วมมากที่สุด รองลง

มาเป็นปี 2560 2551 และ2553 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 3

 ภาพที่	3	แผนที่การตรวจวัดพื้นที่น�า้ท่วมรายต�าบล ปี 2549 (A) 2551 (B) 2552 (C) 

2553 (D) 2554 (E) 2556 (F) 2559 (G) และ ปี 2560 (H)

ตารางที่	2 การจ�าแนกพื้นที่น�า้ท่วมรายต�าบล ปี 2549-2560

ต�าบล

การจ�าแนกพื้นที่น�า้ท่วมรายต�าบล บริเวณแม่น�้าชี จังหวัดมหาสารคาม

2549 2551 2552 2553 2554 2556 2559 2560

พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่)

ต. แก้งแก 1,229.32 566.27 - 1,279.11 4,471.64 17.29 - 4,202.90

ต. เลิงใต้ 2,022.39 2,466.59 - 237.04 6,590.96 - - 4,938.71

ต. โพนงาม 422.93 2,738.16 - 7,208.74 23,384.60 - 237.91 22,443.06

ต. ยางท่าแจ้ง 1,172.69 1,436.59 - 3,789.44 12,892.45 - - 8,987.68

ต. หนองบอน 339.43 182.15 - 707.15 5,479.74 - 79.70 3,298.10

ต. หัวขวาง 2,191.74 1,285.21 - 2,139.44 11,251.76 - - 8,666.32

ต. หนองบัว 854.21 893.06 - 2,430.41 7,462.10 - - 4,624.40

ต. เขวาใหญ่ 2,420.34 15,355.84 - 64.89 28,201.83 - - 7,654.38

ต.ท่าขอนยาง 668.84 1,899.65 - 2,605.19 11,008.17 15.18 - 6,765.58

ต. มะค่า 6,717.37 8,729.92 - 8,307.95 18,679.93 635.03 1,405.53 14,943.64

ต. ขามเรียง 321.09 2,540.25 - 747.13 15,862.74 - - 5,736.35

ต. ลาดพัฒนา 6,254.61 3,628.11 - 2,037.71 12,015.46 635.03 2,613.81 14,552.84

ต. ท่าตูม 203.73 4,549.83 1,258.54 1,854.90 9,000.37 1,987.25 3766.29 7,720.15

ต. ท่าสองคอน 2,260.05 100.37 - 447.69 7,151.65 - - 4,256.65

ต. เกิ้ง 203.73 195.14 - 611.29 3,451.32 - - 2,328.51

รวม 27,282.47 46,567.14 1,258.54 34,468.08 176,904.72 3,289.78 8,103.24 121,119.27
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 การศกึษาครัง้นีท้�าการเลอืกปีทีม่นี�า้ท่วมมากทีส่ดุ ได้แก่ ปี 2554 และปี 2560 มา

ประเมินความเสียหายของผลผลิตข้าวจากการเกิดน�า้ท่วม ซึ่งการตรวจวัดพื้นที่น�้าท่วม ปี 

2554 และปี 2560 พบว่า มคีวามถกูต้องโดยรวมร้อยละ 95.5 และ 96.5 มตี�าบลที่ได้รบัผลก

ระทบมากทีส่ดุ คอื ต�าบลเขวาใหญ่ โพนงาม และต�าบลมะค่า ซึง่มจี�านวนพืน้ที ่28,201.83 ไร่ 

23,384.60 ไร่ และ 18,679.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.9, 413.21 และ 10.56 ตามล�าดับ 

ปี 2560 ต�าบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ต�าบลโพนงาม มะค่า และต�าบลลาดพัฒนา 

มีพื้นที่จ�านวน 22,443.06 ไร่ 14,943.64 ไร่ และ 14,552.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.53, 

12.34 และ 12.01 ตามล�าดับ

 การจ�าแนกพื้นที่ปลูกข้าว	

 เกณฑ์การแยกข้อมูลวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ในปี 2554 พบว่า มี

ค่าความเหมาะสมมากที่สุด ประกอบด้วย Scale 10 Shape 0.1 และ Compactness 0.1 

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ในปี 2560 มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ Scale 20 

Shape 0.3 Compactness 0.3 การตรวจสอบความถูกต้องการจ�าแนก ในปี 2554 พบว่า 

มีความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 93 และปี 2560 มีความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 94 พื้นที่นา

ข้าวปี 2554 ต�าบลที่มีขนาดพื้นที่นาข้าวมากที่สุด คือ ต�าบลท่าสองคอน ลาดพัฒนา และ

ต�าบลขามเรียง ตามล�าดับ มีพื้นที่จ�านวน 37,692.6, 930,303.68 และ 29,943.69 ไร่ ตาม

ล�าดับ ปี 2560 ต�าบลที่มีพื้นที่นาข้าวมากที่สุด คือ ต�าบลลาดพัฒนา ขามเรียง และต�าบล

ท่าสองคอน ตามล�าดับ มีพื้นที่ 23,241.2, 528,074.06 และ 23,241.25 ไร่ ตามล�าดับ

(A) 2554 (B) 2560

 ภาพที	่4 แผนที่พื้นที่นาข้าวรายต�าบล ปี 2554 (A) และปี 2560 (B)
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	 การประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวปี	2554	และ	ปี	2560

 การวิเคราะห์พื้นที่น�า้ท่วมและพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับข้อมูลภาคสนามเพื่อประเมิน

ความเสียหายพื้นที่ปลูกข้าว พบว่าปี 2554 มีพื้นที่นาข้าวเสียหายทั้งหมด 131,855.87 ไร่ 

คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 993,716,766.80 บาท ซึ่งต�าบลที่มีความเสียหายมากที่สุด คือ 

ต�าบลเขวาใหญ่ โพนงาม และต�าบลขามเรียง ตามล�าดับ มีพื้นที่นาข้าวเสียหายจ�านวน 

23,810.28 ไร่ 17,209.96 ไร่ และ 13,724.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8,1 13.13 และ 10.47 

มีมูลค่า 216,706,882.39 บาท 130,528,941.62 บาท และ 104,090,588.14 บาท ตาม

ล�าดับ ปี 2560 พบว่า มีพื้นที่นาข้าวเสียหายทั้งหมด 88,420.35 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสีย

หาย 430,829,683.34 บาท โดยต�าบลที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ต�าบลโพนงาม 

ต�าบลลาดพัฒนา และต�าบลมะค่า มีพื้นที่นาข้าวเสียหายจ�านวน 16,741.49 ไร่ 12,448.36 

ไร่ และ 12,030.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.5, 313.62 และ 12.88 มีมูลค่า 71,214,113.09 

บาท 58,694,017.40 บาท และ 55,491,142.50 บาท ตามล�าดับ

(A) 2554 (B) 2560

 ภาพที่	5 แผนที่ความเสียหายของผลผลิตข้าวรายต�าบล ปี 2554 และ ปี 2560

	ภาพที่	6 แผนที่เปรียบเทียบความเสียหายของ ผลผลิตข้าวรายต�าบล 

ปี 2554 (A)และ ปี 2560 (B)
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 จากปรากฏการณ์น�า้ท่วมทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อความเสยีหายของการพงัทลาย

ของดนิ การกดัเซาะ รายได้เกษตรกร พืน้ทีอ่ยูอ่าศัย ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

และเส้นทางคมนาคมถึงแม้เกษตรกรโดยรอบแม่น�้าชีจะมีการปรับตัวกับสถานการณ์ท่ีเกิด

ขึ้น แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับความเสียหาย เพราะปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่

ได้เกดิจากสาเหตทุางธรรมชาตอิย่างเดยีว แต่ยงัพบว่าน�า้ท่วมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาทาง

พื้นที่ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเขื่อน ฝายกั้นน�้า และการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่ม

พื้นท่ีทางการเกษตร จนท�าให้น�้าไม่สามารถระบายทันจนน�้าเออล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการ

เกษตรในระยะเวลาที่ยาวนานเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงมากต่อพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ซึ่ง

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการทุนกระบวนการผลผลิตข้าวและการวางแผนจัดการของ

เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อมวลชน สื่อเพื่อมวลชน เข้มข้นทุกข่าวสาร, 2560)

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 การประเมนิความเสยีหายผลผลติข้าวจากข้อมลูน�า้ท่วม พืน้ทีป่ลกูข้าว และข้อมลู

ผลผติข้าวที่ได้จากการรวบรวมข้อมลูภาคสนามเพือ่ให้ได้แผนทีแ่สดงความเสยีหายของข้าว

จากน�้าท่วม ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนและเชิงบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดย

ค่าความถูกต้องของแผนที่น�า้ท่วม พบว่า ปี 2554 และ ปี 2560 มีความถูกต้องโดยรวม

ร้อยละ 95.5% และ 96.5% โดยภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ปี 2560 มีค่าความถูกต้อง

สูงเนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมมีคุณสมบัติข้อมูลได้แก่ ความละเอียดจุดภาพ ค่าช่วงคลื่น 

และค่าสเปตรมั ค่อนข้างดีและเหมาะสมต่อการจ�าแนกด้วยวิธจี�าแนกเชิงวัตถุ (OBIA) จาก

งานวิจัยของ Phuong & Yuei-An, 2015; Pradhan, 2017 ได้ท�าการจ�าแนกพื้นที่น�้าท่วม

ด้วยภาพดาวเทยีม Landsat 8 Modis และ Radersat-2 โดยใช้วธิกีารจ�าแนกข้อมลูภาพเชงิ

วัตถุ (OBIA) พบว่า การจ�าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ(OBIA) มีความเหมาะสมกับภาพถ่าย

ดาวเทยีมทีม่คีวามละเอยีดสงู เพราะมผีลลพัธ์มคีวามถกูต้องสงู ซึง่พืน้ทีน่�า้ท่วมปี 2554 ได้

รบัผลกระทบจากการเกดิน�า้ท่วมมากทีส่ดุเนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากพายโุซนร้อน ส่งผล

ให้น�า้ล้นเข้าท่วมพืน้ทีบ่รเิวณกว้าง (MGR Online, 2554) โดยบรเิวณทีม่คีวามเสยีหายมาก

ที่สุด คือ ต�าบลเขวาใหญ่ เพราะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มคล้ายลักษณะ

ของแอ่งกระทะ ส่งผลให้น�้าเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บริเวณกว้าง ปี 2560 มีพื้นที่น�้าท่วมมาก

เนือ่งจากมกีารระบายน�า้ออกจากเขือ่นอบุลรตัน์ โดยบรเิวณทีม่คีวามเสยีหายมากทีส่ดุ คือ

ต�าบลโพนงาม เน่ืองจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการสร้างพนังกั้นน�้า ประกอบกับมี

ลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างต�่า ท�าให้ขณะเกิดน�้าท่วมความเสียหายจึงมีมาก
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 แผนที่พื้นที่นาข้าวปี 2554 และ 2560 พบว่า มีค่าความถูกต้องร้อยละ 93%และ 

94 % แผนที่นาข้าวปี 2560 มีค่าความถูกต้องสูงเพราะคุณสมบัติข้อมูลภาพโดยเฉพาะ

ค่าความละเอียดของจุดภาพท่ีเหมาะสมต่อขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวจริง ซึ่งสามารถการ

จ�าแนกพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างถูกต้อง จากงานวิจัยของ Salman et al. (2008), ฐิตาภรณ์ 

สาดแสงจนัทร์ (2556) การจ�าแนกการใช้ทีด่นิและเปรียบเทียบความถกูต้องหลงัการจ�าแนก

ด้วยภาพดาวเทียม Landsat 5 Spos 4 และ Ikonos และ จ�าแนกการใช้ที่ดินด้วยภาพถ่าย

ดาวเทียม THEOS ด้วยหลกัการจ�าแนกข้อมลูภาพเชงิวตัถุ (OBIA) พบว่า ค่าความถกูต้อง

สูงกับภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง ซึ่งผลการจ�าแนกพื้นที่นาข้าว ปี 2554 พบว่า 

มพีืน้ทีน่าข้าวรวมทัง้สิน้ 297,747.25 ไร่ บรเิวณทีม่พีืน้ทีน่าข้าวมากทีส่ดุ คือ ต�าบลท่าสอง

คอนคิดเป็นร้อยละ 12.66 เนื่องจากบางส่วนของพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม 

ประกอบกับมีคุณภาพของเนื้อดินค่อนข้างดี ท�าให้มีพื้นที่นาข้าวอย่างหนาแน่น ปี 2560 

พืน้ทีน่าข้าวรวมทัง้สิน้ 255,483.23 ไร่ มพีืน้ทีน่าข้าวมากท่ีสดุ คอื ต�าบลลาดพฒันา มพีืน้ที่

นาข้าวคิดเป็นร้อยละ 11.62เนื่องจากมีคุณภาพของเนื้อดินค่อนข้างดี อีกทั้งยังสามารถใช้

น�้าในการเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี ท�าให้มีพื้นที่นาข้าวอย่างหนาแน่น 

 การประเมินความเสียหายผลผลิตข้าว พบว่า ปีที่มีความเสียหายมากที่สุด คือ ปี 

2554 เพราะได้รับผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักจากพายุฤดูฝนค่อนข้างมาก ประกอบ

กบัการระบายน�า้ออกจากเขือ่นอบุลรตัน์ท�าให้พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบแม่น�า้ชเีป็นพืน้ทีร่บัน�า้ที่

มพีืน้ทีน่าข้าวอย่างหนาแน่น และส่วนใหญ่เป็นทีร่าบต�า่อยูบ่รเิวณรอบแม่น�า้ช ีส่งผลให้ขณะ

ทีเ่กดิน�า้ท่วมน�า้ในแม่น�า้ชเีอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนทีน่าข้าวและมมีลูค่าความเสยีหายของผลผลติ

ข้าวที่สูง (คมชัดลึก, 2554) และปี 2560 เป็นปีที่มีความเสียหายของผลผลิตข้าวจากการ

เกดิน�า้ท่วมน้อยกว่าปี 2554 เนือ่งจากเป็นปีที่ได้รบัผลกระทบจากพายฤุดฝูนทีน้่อยกว่าและ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบได้เหน็ปัญหาดงักล่าว จงึท�าการเตรยีมพร้อมและป้องกนัก่อนเกดิน�า้

ท่วม โดยมีการสร้างพนังกั้นน�า้ ขณะเดียวกันพื้นที่นาข้าวบริเวณโดยรอบแม่น�้าชีมีสัดส่วน

ของพื้นที่นาข้าวลดลง จึงท�าให้ปัจจุบันมีสถิติความเสียหายของผลผลิตข้าวจากการเกิดน�า้

ท่วมลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 งานวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการ

วางแผนตดัสนิใจและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รบัความเสยีหาย การศกึษาต่อไปควร

มกีารประเมนิความเสยีหายผลผลติข้าวจากน�า้ท่วมโดยน�าเอาปัจจยั ได้แก่ กายภาพ สงัคม 

และเศรษฐกจิมาวเิคราะห์ร่วมเพือ่ให้ผลการศกึษามคีวามน่าเชือ่ถอืเพิม่ขึน้ และการจ�าแนก

พืน้ทีน่�า้ท่วมควรใช้ข้อมลูภาพเรดาร์ทีมี่ความละเอยีดสงูได้แก่Sentinal-1 และRadarsat-2 

เพราะเป็นข้อมูลภาพทีส่ามารถทะลเุมฆและหมอกในชัน้บรรยากาศ เพือ่การจ�าแนกแผนที่

น�้าท่วมมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง
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บทคัดย่อ
 ราคายางพาราที่ลดต�่าส่งผลต่อการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง การวิจัยมีวัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา ช่วง

ปีพ.ศ. 2540–2550 และปีพ.ศ. 2550–2560  และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การใช้ทีด่นิ รวบรวมภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat ปีพ.ศ. 2540-2550 และ ปีพ.ศ. 2560 ปรบั

แก้ไขความคลาดเคลือ่นเชงิเรขาคณติและเชงิรงัสเีพือ่ลดความบดิเบอืนของข้อมลูภาพ และ

จ�าแนกประเภทข้อมลูภาพเชงิวตัถ ุร่วมกับการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง ด้วย

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะปลูกยางพาราจ�านวน 105 คน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2540-2550 มีพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง แหล่งน�า้ ยางพารา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 3.82 45.38 ตามล�าดับ พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตล็ด ลดลง 

ร้อยละ 10.74 36.93 2.33 ตามล�าดับ ต่อมาปีพ.ศ. 2550-2560 มีพื้นที่อยู่อาศัยและ 

สิง่ปลูกสร้าง แหล่งน�า้ ยางพารา เพิม่ข้ึนคดิร้อยละ 9.36 2.43 38.21 ตามล�าดบั เกษตรกรรม 

เบ็ดเตล็ด และป่าไม้ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.32 0.36 47.32 ตามล�าดับ เนื่องจากปัจจัยการ

ส่งเสริมการปลูกยางพาราเป็นพ้ืนเศรษฐกิจหลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงท�าให้

เกษตรกรเปลี่ยนพื้นท่ีถือครองของตนเองเพื่อเพาะปลูกยางพารา อีกทั้งมีนักธุรกิจที่เข้า

มาลงทุนมีความต้องการผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้และการเกษตรประเภทอื่น

มีจ�านวนลดลง

ค�าส�าคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน, Landsat 8, การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและปัจจัยที่มีผลต่อการขยาย
พื้นที่ปลูกยางพารา อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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Abstract
 Lower price of rubber impact to transform of land use on rubber farm. This 

research aimed to analyze transformation as area from land used expansion of 

rubber plantation during 1997-2007 and 2007-2017 and study the factors influence 

to land used change as rubber cultivation using Landsat images in 1997, 2007 and 

2017 were classified by Object Based Image Analysis (OBIA). To affected factors, 

interviews with 105 sampling relate to rubber plantations. In the results, it was found 

that land use transformation in 1997 to 2007 has the urban, rivers, and rubber were 

increased of 0.81, 3.82 and 45.38%, respectively. Agricultural area, forest, and mis-

cellaneous land were decreased as 10.74, 36.93 and 2.33%, respectively. During 

2007 to 2017 had the urban, river, and rubber were increased 9.36, 2.43 and 38.21% 

as respectively. Agricultural area, forest, miscellaneous lands were decreased 2.32, 

0.36 and 47.32 as respectively. For factor, related agencies supported the farmer to 

plant rubber farm. The other of agricultural areas changed by replanting to rubber 

land, and business companies need rubber production in Bueangkarn province. It 

led tothe forest was decreased astransformed areastorubber farm. 

Keywords: land used change, Landsat 8 image, rubber land expansion

The Land Use Change and Influence Factors to 
Proportionon Rubber Cultivation at Muang District, 
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บทน�า
 ประเทศไทยท�าการเกษตรเป็นอาชพีหลกั เนือ่งจากตัง้อยูบ่รเิวณเส้นศนูย์สตูรท�าให้

ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 1,572.5 มิลลิเมตรต่อปี(กรม

อุตุนิยมวิทยา, 2561) จึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชทางการเกษตรและมีผลต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตการเกษตร (ทัศนีย์ 

เศรษฐ์บุญสร้าง, 2555) จากการรายงานของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) พบ

ว่า มีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะยางพาราจัด

เป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญสามารถใช้แปรรูปทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (ส�านักพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื, 2558) จากสถานการณ์การส่งออกผลติภณัฑ์

ยางพารา ปี 2550 พบว่า มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราจ�านวน 2,703,762 ล้านตัน 

และปี 2559 พบว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 3,802,668 ล้านตัน เนื่องจากรัฐบาลมี

การก�าหนดนโยบายรองรับปริมาณใช้ยางพาราท่ีเพิ่มข้ึน แต่ปัจจุบันราคายางพาราลดลง

เพราะผลผลิตเกินความต้องการของตลาด (ฐิติพล ภักดีวานิช, 2560. ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2559) ท�าให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ถงึแม้แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 รัฐบาลสนับสนุนนโยบายแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�า่และ

น�าไปประกอบการพฒันาสหกรณ์ยางพารา จดัตัง้องค์กรยางระหว่างประเทศเพือ่เพิม่มลูค่า 

แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต�า่ได้ (ส�านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 

2554, นิภาพรรณ วันศรี และชัยชาญ วงศ์สามัญ, 2558)

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นภาคทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกูยางพารามากอนัดบัสองของ

ประเทศรองจากภาคใต้ เนือ่งจากลกัษณะกายภาพตอนบนภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมคีวาม

เหมาะสมต่อการเพาะปลูกยางพารา จากสถิติรายจังหวัด ปี 2560 พบว่า จังหวัดที่มีการ

ปลูกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ บึงกาฬ เลย และอุบลราชธานี ตามล�าดับ จังหวัด

บงึกาฬมกีารเพาะปลกูมากทีสุ่ดเพราะมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสงูสลบัภเูขา อณุหภมูิ

เฉลีย่ประมาณ 32 องศาเซลเซยีส ปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ 1,955 มลิลเิมตรต่อปี และรบัปรมิาณ

แสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี (ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2558) 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน�้าที่ส�าคัญ เช่น แม่น�้าโขง และแม่น�้าสงคราม เพื่อใช้เพาะปลูกช่วง

ฤดูแล้ง ท�าให้มีน�้าใช้ด้านการเกษตรตลอดทั้งปี นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนหน่วยงาน

ให้เกษตรกรปลูกยางพารา เพราะสามารถสร้างอาชีพหลักและท�าให้มีการขยายพื้นที่ปลูก

ยางพาราเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพาราส่งผลประสบต่อปัญหา

ราคายางพาราไม่แน่นอน (สุจิต เมืองสุข, 2560)
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 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของ พบว่า พชิณะ คงยัง่ยนื และคณะ (2558); จนิดา 

มนูละมณ ี(2560) ท�าการตดิตามการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูยางพาราด้วยการวเิคราะห์การ

จ�าแนกเชงิวตัถภุาพและคาดการณ์พืน้ทีป่ลกูยางพาราปี 2560 ด้วยแบบจ�าลอง CA-Markov 

จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 3 ช่วงเวลา พบว่า ปี 2560 พื้นที่เพาะปลูกยางพารามี

แนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากความแน่นอนของราคาผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

อนาคตเพื่อวิเคราะห์การขยายตัวของการใช้ที่ดินแต่ละประเภทเพื่อใช้จัดการและวางแผน

การใช้ที่ดินในอนาคต (Zhang and Sun, 2010, Pontius, 2000) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินเกษตรกรต่อการปลูกยางพารา พบว่า มีการพัฒนาการปลูกยางพารา

ตามปัจจยัด้านการเมอืง เนือ่งจากนโยบายส่งเสรมิการปลกูยางพาราของรฐับาลมส่ีวนส�าคญั

ในการแพร่กระจายการปลกูยางพาราพืน้ทีอ่ืน่ๆ จากการขยายพืน้ทีป่ลกูยางพาราท�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

(อดิศักด์ พรมโยชน์, 2553)

 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 2 ช่วงเวลา คือ ปี 2540-2550 และปี 2550-2560 ด้วย

ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat 5 และLandsat 8 ท�าการจ�าแนกพืน้ทีป่ลกูยางพาราด้วย

วิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุ (Object-based Image Analysis, OBIA) และท�าการศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพารา ด้วยแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์มี 2 

ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านกายภาพ เพื่อได้รับแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

และสถานการณ์การปลูกยางพารา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการศึกษาครั้งนี้ไป

ใช้ในการก�าหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายพื้นที่ปลูก

ยางพารา อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2540-2550 และ 2550-2560 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการปลูก

ยางพารา
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ตารางที่	1	ข้อมูลที่ใช้การศึกษา

ข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบและ

แหล่งข้อมูล

1. ภาพถ่ายดาวเทียม

Landsat 5 และ Landsat 8

ข้อมูลราสเตอร์

(Raster data)
เพื่อใช้ในการตัดขอบเขตพื้นที่ศึกษา

กรมส�ารวจธรณีวิทยาแห่ง

สหรัฐอเมริกา

2. ข้อมูลเกษตรกรที่เพาะ

ปลูกยางพารา
เอกสาร

เพื่อใช้วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

กรมการเกษตรส�านักงาน

เกษตรอ�าเภอบึงกาฬ

3. สถิติพื้นที่ปลูกยางพารา เอกสาร
เพื่อใช้วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

กรมการเกษตรส�านักงาน

เกษตรอ�าเภอบึงกาฬ

ขั้นตอนการด�าเนินการศึกษา

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินท่ีมีผลต่อสัดส่วนการขยายตัวของพื้นที่

ปลกูยางพารา มขีัน้ตอนได้แก่ รวบรวมข้อมูล การจดัเตรยีมข้อมลูวิเคราะห์การเปลีย่นแปลง

การใช้ที่ดิน และแบบสอบถาม ภาพที่ 1

	ภาพที	่1 ขั้นตอนการด�าเนินการศึกษา
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1.	การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

	 การสร้างแบบสอบถาม	

 ท�าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการสร้าง

แบบสอบถามให้มเีนือ้หาครอบคลมุ จากนัน้น�าแบบสอบถามทีผ่่านการแก้ไขให้ผูเ้ชีย่วชาญ

จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity) และ

แนะน�าให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดสอบ 

(Try out) กับกลุ่มเกษตรกร 10-15 รายที่ปลูกยางพาราและน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ที่เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 105 ครัวเรอืน เพือ่ทราบความส�าคญัของปัจจยัทีม่อีทิธผิลต่อการเพาะปลกู 

ดังภาพที่ 2

	ภาพที่	2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพาะปลูกยางพารา

	 การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

 การศกึษาการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิด้วยข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat 5 ปี 

2540, 2550 และ Landsat 8 ปี 2560 มีขั้นตอนการเตรียม ได้แก่ (จินดา มูนละมณี และ

คณะ, 2560)

 1. ท�าการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 จาก

ส�านักงานธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา จากเว็บไซต์ https://earthexplorer.usgs.gov/

 2. ปรับแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric correction) เป็นกระบวนการปรับแก้ข้อมูล

ทีม่คีวามคลาดเคลือ่นเชงิต�าแหน่ง โดยใช้วิธกีารแบบปรับปรงุภาพกบัจุดควบคมุทางพืน้ดิน 

(Image to map) ด้วยการอ้างอิงพิกัดจากแผนที่ภูมิประเทศ ชุดล�าดับ L7018 มาตราส่วน 
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1: 50,000 จากการน�าข้อมูลภาพถ่ายดามเทียมเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และก�าหนดระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM โซน 48 เพื่อให้ข้อมูลจุดภาพมีต�าแหน่งที่ตรง

กันกับวัตถุจริงบนพื้นผิว 

 3. ปรบัแก้เชงิรังส ี(Radiometric correction) ก่อนน�าข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมมา

วเิคราะห์ ซึง่จ�าเป็นต้องปรบัค่าความบดิเบอืนเชงิรงัสทีีอ่าจเกดิจากข้อบกพร่องทางเชงิคลืน่

การรบกวนจากชัน้บรรยากาศท�าให้เกดิความไม่ชดัเจน จงึจ�าเป็นต้องท�าการปรบัแก้เพือ่ให้

ข้อมูลมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

 4. รวมช่วงคลื่นของภาพถ่ายดาวเทียมด้วยกระบวนการร่วมชั้นข้อมูล (Layer 

stack) ภาพถ่ายดาวเทียม จากนั้นท�าการตัดขอบเขตภาพถ่ายดาวเทียม

2.	การวิเคราะห์ข้อมูล

 การจ�าแนกการใช้ที่ดิน

 การศกึษาครัง้น้ีท�าการจ�าแนกด้วยวธิกีารจ�าแนกข้อมูลภาพเชงิวตัถ ุ(OBIA) มขีัน้

ตอนดังนี้ (พิชณะ คงยั่งยืน, 2558) 

 การแบ่งแยกวัตถุภาพ (Image Segmentation) เป็นกระบวนการแยกวัตถุจาก

จุดภาพบนภาพถ่ายดาวเทียม โดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งแยกข้อมูลวัตถุด้วยค่าการสะท้อน

ของช่วงคลื่นแบนด์ Red Green Blue และ NIR โดยท�าการพิจารณาเกณฑ์การแยกวัตถุ

ประกอบด้วย 3 ค่าพารามิเตอร์ ขนาด (Scale Parameter) รูปร่าง (Shape) และความ

บีบอัด (Compactness) เพื่อท�าการสร้างวัตถุให้มีความเหมาะสมกับภาพ (นุชนาฏ บัวศรี,

2559) และท�าการตรวจสอบขนาดการแยกวัตถุด้วยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลวัตถุร่วมกับ

ข้อมูลพื้นที่จริงจากการออกภาคสนาม

 การจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุภาพ (Object based image analysis) การวิจัยครั้งนี้

ท�าการจ�าแนกด้วยวธิพีืน้ที่ใกล้เคยีง (Nearest Neighbor) ซึง่ผูว้จิยัท�าการเลอืกพืน้ทีตั่วอย่าง

ที่มีความแน่นอนและแต่ละกลุ่มวัตถุ (ณรงค์ พลีรักษ์, 2559) จากนั้นท�าการเลือกพื้นที่ท่ี

มีความใกล้เคียงกันหรือมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจ�าแนกประเภทของวัตถุนั้นเข้า

ด้วยกัน โดยผู้วิเคราะห์ได้ท�าการจ�าแนกประเภทของวัตถุภาพทั้งหมดออกเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ แหล่งน�า้ เบ็ดเตล็ด ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่

ยางพารา

 การตรวจสอบความถูกต้องโดยการออกส�ารวจภาคสนาม (Ground Survey) 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและท�าการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปี 2540, 2550 และปี 2560 ร่วมกับข้อมูลภาคสนาม ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องครั้ง
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นี้ผู้วิจัยได้น�าแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1: 50,000 ร่วมกับเครื่อง

มือก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (Global positioning system: GPS) และท�าการค�านวณหาจุด

ตัวอย่าง (Sampling points) ด้วยสมการ (1) (สมพร ชอบธรรม, 2551) การศึกษาครั้งนี้

ค�านวณหาจุดตัวอย่างทั้งหมด 150 จุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

………………………………………………(1)

 เมื่อ N  คือ จ�านวนจุดตัวอย่าง iΠ  คือ สัดส่วนพื้นที่ของกลุ่มที่  จากทั้งหมด 

 ที่มีสัดส่วนเข้าใกล้ 50 เปอร์เซ็น มากที่สุด  คือ ความถูกต้องแม่นย�าที่ต้องการ 

(เช่น 5%) ของกลุ่มนั้นๆ B คือค่าที่ได้จากตารางการกระจายแบบ  (the upper (a/k) X 100 

percentile) และ  คือ จ�านวนกลุ่ม

3.	วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

 น�าแผนที่การใช้ที่ดิน 2 ช่วง ระหว่างปี 2540-2550 และ ปี 2550-2560 ที่ได้

จากการตรวจสอบความถูกต้องมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยวิธีการซ้อน

ทับข้อมูล (Overly analysis) แบบตารางเมตริกซ์ (Chang detection matrix) ของการ

เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ดินประเภทหน่ึงไปยังอีกประเภทหนึ่ง (วสันต์ ออวัฒนา:

2555) เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังท�าการ

วิเคราะห์สัดส่วนการขยายตัวพื้นที่ปลูกยางพาราจากปี 2540-2560 เพื่อเทียบสัดส่วน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราปัจจุบัน

 3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส�ารวจภาคสนามและแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรผูท้ีเ่พาะปลกูยางพาราจ�านวน 105 ครวัเรอืน มรีายละเอยีดการตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป สภาพพื้นที่การปลูกยางพาราของเกษตรกร และ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร และน�าข้อมูลท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของเกษตรกร มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายและค่าร้อยละของปัจจัย

แต่ละด้าน เพื่อแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

ผลการศึกษา

	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
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 การจ�าแนกการใช้ที่ดินด้วยวิธีการจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ (OBIA) ท�าการก�าหนด

เกณฑ์ค่าพารามิเตอร์ของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ปี 2540 และ 2550 การศึกษา

ครั้งนี้ท�าการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด คือ Scale Pa-

rameter 12 Shape 0.4 และ Compactness 0.4 เพื่อท�าการแยกข้อมูลวัตถุในภาพ และ

เกณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด คือScale 

Parameter 12 Shape 0.6 และ Compactness 0.4 เนื่องจากเป็นค่าที่สามารถแยกวัตถุ

ที่แตกต่างกันออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตร

ประเภทอื่นท่ีมีค่าการสะท้อนใกล้เคียงกันเมื่อท�าการตรวจสอบกับข้อมูลพื้นที่จริงจากภาค

สนาม การตรวจสอบความถูกต้องแผนที่การใช้ที่ดิน พบว่าปี 2540 2550 และปี 2560 มี

ค่าความถูกต้องโดยรวม 85, 84 และ 90% แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2560 มีความถูก

ต้องสูงสุดเพราะคุณสมบัติมีคุณภาพต่อการจ�าแนกการที่ดินด้วยวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุได้

อย่างถูกต้อง

 แผนที่การใช้ที่ดินปี 2540 สามารถจ�าแนกออกเป็น 6 ประเภท เรียงพื้นที่การใช้

ที่ดินจากมากไปหาน้อยรวมพื้นที่ทั้งหมด 617,029 ไร่ พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีการใช้ประโยชน์

มากที่สุดคือ จ�านวน 248,869 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.33 รองลงมาคือพื้นท่ีเกษตรกรรม 

231,374 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.50 พื้นที่ที่เป็นยางพารา 94,792 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.36 

พืน้ทีแ่หล่งน�า้ 27,047 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 4.38 และพืน้ทีเ่บด็เตลด็ 11,411 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 

1.85 และพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 3,536 ไร่ ร้อยละ 0.57 พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง เนื่องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ และความชุ่มชื้นดิน ต้นไม้ที่

ผลดัใบของป่าดบิแล้ง เช่น ยางปาย กระบาก ทองหลางป่า ส่วนใหญ่พบบรเิวณต�าบลหอค�า 

และค�านาดี ตามล�าดับ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนมากเป็นเกษตรกรรมประเภท

พืชไร่ ประกอบด้วย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ยางพารา ล�าไย มะม่วง พบบริเวณต�าบลวิ

ศษิฐ์ โนนสมบรูณ์ และต�าบลโนนสว่าง เนือ่งจากเป็นอาชพีหลกัสร้างรายได้ให้กับประชาชน

 แผนที่การใช้ที่ดินปี 2550 แบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท โดยเรียงพื้นที่การ

ใช้ที่ดินจากมากไปหาน้อย พบว่า พื้นที่ยางพารามีการใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ 231,572 

ไร่ คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 37.53 รองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรม 196,012 ไร่ ร้อยละ 32.25 

พื้นที่ป่าไม้ 137,540 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.29 พื้นที่แหล่งน�า้ 38,557 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

6.25 พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 5,965 ไร่ ร้อยละ 0.97 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,385 ไร่ 

คดิเป็นร้อยละ 0.71 พืน้ทีก่ารใช้ทีด่นิยางพาราถอืว่ามกีารใช้ท่ีดนิขนาดใหญ่ท่ีสดุของอ�าเภอ

เมอืง จงึท�าให้เกษตรกรลดพ้ืนท่ีจากการท�าเกษตรอืน่ๆ มาเป็นพืน้ทีย่างพารา เนือ่งจากราคา

ยางมผีลด ีส่งผลให้เริม่มกีารเปลีย่นพืน้ทีป่่าไม้มาเป็นพืน้ทีป่ลกูยางพารา รองลงมายังเป็น
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เกษตรกรรม พบมากบริเวณต�าบลบึงกาฬและโนนสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมถูก

เปลี่ยนมาท�าพืชไร่ เช่น ยางพารา และปาล์มน�า้มัน 

 แผนที่การใช้ที่ดินปี 2560 แบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท เรียงพื้นที่การใช้

ที่ดินจากมากไปหาน้อย พบว่า พื้นที่ยางพารามีการใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ 246,606 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 39.97 รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม 198,100 ไร่ ร้อยละ 32.11 พื้นที่

ป่าไม้ 118,921 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.27 พื้นที่แหล่งน�า้ 39,512 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.40 

พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 9,646 ไร่ ร้อยละ 1.56 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,244 ไร ่

คิดเป็นร้อยละ 0.69 พื้นที่การใช้ที่ดินยางพาราถือได้ว่ามีการใช้ที่ดินขนาดใหญ่ที่สุดของ

อ�าเภอเมอืง เนือ่งจากเกษตรกรมกีารลดพืน้ทีจ่ากการท�าเกษตรกรรมประเภทอืน่ เช่น นาข้าว 

มนัส�าปะหลงั ปาล์มน�า้มนั เป็นต้น นยิมปลกูยางพาราแทน เนือ่งจากได้มีโครงการส่งเสรมิ

การปลูกยางพารา รองลงมายังเป็นเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะ

สมในบางพื้นที่เป็นดินกรวดผสมดินศิลาแลง ท�าให้ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างต�่า จึงส่งผลให้

เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปลูกยางพา

(A) 2540 (B) 2550 (C) 2560

	ภาพที	่3	แผนที่การใช้ที่ดิน ปี 2540 (A) การใช้ที่ดินปี 2550 (B)

และการใช้ที่ดินปี 2560 (C)

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี 2540-2550 ด้วยการซ้อนทับ

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแบ่งการใช้ที่ดินได้ 3 ส่วนคือ กลุ่มแรกเป็นสัดส่วนที่

เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน�้า และพื้นที่ยางพารา 

กลุ่มที่สองเป็นสัดส่วนที่ลดลง ได้แก่ พื้นท่ีเกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด และ

กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2 การเปลี่ยนแปลงที่ดินระหว่างปี 2540-2550

ประเภทการ

ใช้ที่ดิน (ไร่)
ปี 2550

ปี 2540
พื้นที่

เกษตรกรรม

พื้นที่

ป่าไม้

พื้นที่

แหล่งน�า้

พื้นที่

เบ็ดเตล็ด

ที่อยู่อาศัยและ

สิ่งปลูกสร้าง

พื้นที่

ยางพารา
รวม

พื้นที่

เกษตรกรรม
112,734 26,400 1,998 1,528 3,107 85,607 231,374

พื้นที่ป่าไม้ 57,675 92,119 8,653 1,205 1,258 87,959 248,869

พื้นที่

แหล่งน�า้
310 947 25,548 0 1 241 27,047

พื้นที่

เบ็ดเตล็ด
3,128 1,648 801 264 173 5,397 11,411

ที่อยู่อาศัยและ

สิ่งปลูกสร้าง
1,502 219 91 94 1,083 547 3,536

พื้นที่ยางพารา 23,663 16,207 1,466 1,294 341 51,821 94,792

รวม 199,012 137,540 38,557 4,385 5,963 23,1572 617,029

	ภาพที	่4 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี 2540-2550
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 จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลง

มากที่สุด เป็นพื้นที่ยางพารา 87,959 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.26 เนื่องจากยางพาราเป็นที่

ต้องการของตลาดโลก จึงท�าให้เกษตรกรหันมาลงทุนปลูกยางพารามากกว่าการท�าเกษตร

ประเภทอื่น และปัจจุบันมีการลดพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่พักอาศัยและรีสอร์ท พื้นที่ที่มีการ

เปลีย่นแปลงน้อยทีส่ดุคอืพืน้ทีเ่กษตรกรรม เนือ่งจากลกัษณะทางกายภาพในพืน้ที่ไม่เหมาะ

สมเป็นพืน้ทีด่อน จงึไม่เหมาะต่อการท�าเกษตรประเภทอืน่นอกจากยางพาราและได้ผลผลติ

ไม่คุ้มทุน

 การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิระหว่างปี 2550 - 2560 สามารถแบ่งการใช้ทีด่นิได้ 3 

ส่วนคือ กลุ่มแรกเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่

แหล่งน�้า และพื้นที่ยางพารา กลุ่มที่สองเป็นสัดส่วนที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่

ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี 2550-2560

ประเภทการ

ใช้ที่ดิน (ไร่)
ปี 2550

ปี 2550
พื้นที่

เกษตรกรรม

พื้นที่

ป่าไม้

พื้นที่

แหล่งน�า้

พื้นที่

เบ็ดเตล็ด

ที่อยู่อาศัยและ

สิ่งปลูกสร้าง

พื้นที่

ยางพารา
รวม

พื้นที่

เกษตรกรรม
159,787 9,981 2,111 1,301 1,661 24,171 199,012

พื้นที่ป่าไม้ 8,790 96,086 518 355 3,804 27,987 137,540

พื้นที่

แหล่งน�า้
885 1,192 35,559 490 175 256 38,557

พื้นที่

เบ็ดเตล็ด
1,283 899 778 215 58 1,152 4,385

ที่อยู่อาศัยและ

สิ่งปลูกสร้าง
1,249 531 158 85 3,620 320 5,963

พื้นที่ยางพารา 26,106 10,232 388 1,798 328 192,720 231,572

รวม 198,100 118,921 39,512 4,244 9,646 246,606 617,029

หมายเหตุ	 เครื่องหมาย (-) คือพ้ืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินหรือเกิดกิจกรรมใน

ช่วงปีนั้น
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	ภาพที่	5 แผนที่แสดงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2560

 จากตารางที่ 3 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลง

มากที่สุด เป็นพื้นที่ยางพารา 27,987 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.88 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถูก

เปลี่ยนแปลงเป็นยางพารา เพราะการส่งเสริมจากส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวน

ยางเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ถือครองของตนเองเพื่อปลูก

ยางพารา รองลงมาคอืพืน้ทีเ่กษตรกรรม เนือ่งจากมพีืน้ทีที่่ไม่เหมาะสมเพราะลกัษณะทาง

กายภาพบางส่วนเป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่เนินเขา พร้อมทั้งมีความแห้งแล้ง น�า้ไม่เพียงพอ

ต่อการท�าเกษตรกรรม เช่น การท�านาข้าว ปลูกพืชสวน และได้ผลผลิตไม่มากถ้าเทียบกับ

การลงทุนของเกษตรกร

 จากนั้นท�าการวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ปลูกยางพารารายต�าบลช่วงปี 2540 2550 

และปี 2560 ซึ่งสามารถท�าการจ�าแนกพื้นที่ปลูกยางพารารายต�าบลทั้งหมด 12 ต�าบล 

มีรายละเอียดดังนี้
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	ภาพที่	6 พื้นที่ปลูกยางพารารายต�าบล

 การจ�าแนกพื้นที่ปลูกยางพารารายต�าบลพบว่า ปี 2540 มีต�าบลที่พื้นที่ปลูก

ยางพารามากทีส่ดุ ได้แก่ ต�าบลชยัพร ค�านาด ีหนองเลงิ และต�าบลโคกก่อง ซึง่ต�าบลชยัพร 

มีพื้นที่ทั้งหมด 17,358 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.24 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีราบ เป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะของพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารามากกว่า

พืชชนิดอื่นๆ ปี 2550 มีสัดส่วนปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นมีพื้นที่ทั้งหมด 36,920 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 16.06 เพราะการปลกูยางพาราสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนือ่ง 

จึงท�าให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปี 2560 มีสัดส่วนของ

พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีพื้นที่ทั้งหมด 37,669 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.23 

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงส่งผลให้เกษตรกรมีการเพาะ

ปลูกยางพารากันเป็นจ�านวนมาก

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการปลูกยางพารา

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเพาะปลูก

ยางพารา ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพและเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที	่1 สภาพข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เพาะปลูกยางพารา พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.81 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.19 มีอายุส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาช่วงอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.05 

ตามล�าดับ เนื่องจากเพศชายส่วนใหญ่มีก�าลังแรงที่ดีกว่าผู้หญิง ด้านระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.57 แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาของ

เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ทีต่�า่มากซึง่เป็นองค์์ประกอบหนึง่ทีท่�าให้ภาคเกษตรกรรมมกีารพฒันา
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น้อย เพราะการท�าสวนยางต้องอาศัยความรู้และความช�านาญค่อนข้างสูงด้านรายได้ส่วน

ใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001-40,000 บาท ร้อยละ 50.48 รองลงมาช่วง 5,001-10,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาช่วงมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.47 

และรองลงมาช่วงต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 5.71 ด้านการรับรู้ข่าวสารยางพารา พบว่า 

มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูก คิดเป็นร้อยละ 42.86 เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับการ

ส่งเสริมการปลูกยางพาราจากรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อให้มีรายได้

และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยรัฐบาลมีการจัดโครงการส่งเสริมการปลูกยาง 1 ล้านไร่ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรในกระบวนการเพาะปลูกอัตราไร่

ละประมาณ 6,000 บาท/ไร่

 ตอนที	่2 พืน้ทีก่ารปลกูยางพาราของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรปลกูยางพาราภาย

ใต้กองทนุสงเคราะห์จ�านวนมากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 65.71 เนือ่งจากรฐับาลจดัตัง้ส�านกังาน

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง จัดตั้งสหกรณ์กองทุนเพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นยางแผ่น

รมควัน จัดสร้างโรงเรือนผลิตยาง และมีการจัดตลาดเพื่อประมูลราคายางระดับท้องถิ่น 

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรมีการแจกกล้ายางเป็นพันธุ์ PRIM 600 กับ RRIT 251 ให้

แก่เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกับโครงการ พร้อมทั้งมีทุนช่วยเหลือเกษตรกรเริ่มปลูกครั้งแรก

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

ประเภทนาข้าวมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 68.57 เพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดลูกคลื่น

สลบัเนนิสงู ดนิเป็นดนิปนทรายตลอดชัน้ดิน สภาพพืน้ท่ีดงักล่าวจงึไม่เหมาะสมกบัการปลกู

พืชประเภทนาข้าว ด้านการปลูกพืชชนิดแซมในสวนยางพารา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี

การเพาะปลกูพชืไร่อืน่ๆ บริเวณแปลงยางพาราทีย่งัไม่ได้เปิดกรดีน�า้ยาง สามารถสร้างราย

ได้ให้กับเกษตรกรในระหว่างรอกรดีน�า้ยางประมาณ 6-7 ปี และสามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ที่

บริเวณร่องสวนยางพารา จึงมีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพัง

ทลายของดิน ตลอดจนลดปัญหาวัชพืชและการใช้สารเคมีในสวนยางพารา (พลากร สัตย์

ซือ่, 2559)ด้านแรงงานสวนยางพารา พบว่า แรงงานทีท่�าสวนยางพาราส่วนใหญ่เป็นสมาชกิ

ในครอบครวัคดิเป็นร้อยละ 70.48 เนือ่งจากการท�าสวนยางพารามรีายได้ดีกว่าการปลกูพชื

อย่างอืน่ มกีารใช้แรงงานจากสมาชกิในครอบครวัเพราะมพีืน้ทีป่ลกูยางพาราประมาณ 5-10 

ไร่ต่อครวัเรอืน ท�าให้มแีรงงานเพยีงพอต่อการจดัการพืน้ทีเ่พาะปลกู จงึท�าให้เกษตรกรส่วน

ใหญ่สามารถท�าเองได้โดยไม่ต้องจ้างแรงงาน 

 ตอนที	่3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจปลกูยางพารา พบว่า เกษตรกรตดัสนิใจปลกู

ยางพารามาจากรัฐบาลสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 55.24 เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
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ยางพาราเปิดโครงการส่งเสรมิปลกูยาง 1 ล้านไร่ ส่งผลให้เกษตรกรสนใจการปลกูยางพารา

เพ่ิมข้ึน ด้านระดับราคายางพาราปัจจุบัน พบว่า ยางพาราปัจจุบันลดลงคิดเป็น 100% 

เพราะปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกัน ส่งผลต่อราคาขายปรับตัวลด

ลงเช่นเดียวกันด้านแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี

การกู้ยืมเงินมาลงทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 84.76 เนื่องจากเกษตรกร 

ผู้ปลูกยางพารายื่นกู้เงินครัวเรือนละ 100,000 ตามโครงการสนับสนุน (ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2558) ด้านต้นทุนการผลิตเทียบกับพืชชนิดเดิมที่เคย

ปลกู พบว่าพชืชนดิเดิมมต้ีนทนุมากกว่าการท�าสวนยางพาราคิดเป็นร้อยละ 66.65 เนือ่งจาก

ปลกูพชืชนดิเดมิทีผ่่านมา ได้แก่ ข้าวโพดและมนัส�าปะหลงั แต่ระยะเวลาผ่านไปพบว่าปัญหา

ต้นทุนการผลติสูงขึน้ ราคาผลผลติไม่แน่นอน ดนิเสือ่มความสมบรูณ์ และต้องอยูภ่ายใต้การ

รบัซือ้ผลผลติด้านความสะดวกในการขนส่ง พบว่า มคีวามสะดวกในการขนส่งผลผลติไปยงั

แหล่งรบัซือ้คดิเป็นร้อยละ 84.76 เนือ่งจากมพ่ีอค้าคนกลางรายย่อยเปิดรบัซือ้น�า้ยางพารา

ในสวนยางหลายจดุ ท�าให้เกษตรกรไม่ต้องเดนิทางไปยงัตลาดรบัซือ้รายใหญ่และยงัสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายต่อการขนส่ง ด้านความเพียงพอแหล่งน�้าต่อการปลูกยางพารา พบว่า พื้นที่

ปลกูยางพาราของเกษตรกรส่วนใหญ่มีน�า้ใช้ต่อการท�าเกษตรเพยีงพอ เพราะมีการขดุคลอง

ชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการชลประทานขนาดกลาง จ�านวน 3 

แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก 1 แห่ง โครงการตามพระราชด�าริ 8 แห่ง และโครงการ

หมู่บ้านป้องกันชายแดน 5 แห่ง รวมพื้นที่ชลประทานประมาณ 3,173 ไร่ และมีพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์ประมาณ 1 หมื่นไร่ ลักษณะดินปลูกยางพารา พบว่า ส่วนใหญ่ลักษณะดินพื้นที่

ปลูกยางพาราเป็นดินกรวดปนดินทรายคิดเป็นร้อยละ 36.19 เพราะลักษณะทางกายภาพมี

ภูมิประเทศเป็นที่ราบที่ดอนผสมที่เนินสูงและภูเขาสูงชัน การใช้ประโยชน์ในการท�านาและ

ปลูกพืชไร่ ลักษณะดินเป็นดินกรวดปนทรายตลอดชั้นดิน ท�าให้การระบายน�้าได้ดีและการ

ไหลบ่าของน�้าบนผิวดินมีความรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมต่อการปลูก

ยางพารามากกว่าปลูกพืชชนิดอื่น สภาพภูมิประเทศสวนปลูกยางพารา พบว่า พื้นที่ปลูก

ยางพาราเป็นท่ีราบส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 41.90 เนื่องจากลักษณะเชิงพื้นที่มีศักยภาพ

เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพาราเพราะเป็นพื้นที่ราบสลับดอน ท�าให้มีการระบายน�้าได้ดี 

และยังมีปริมาณน�า้ฝนที่มากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2550) พื้นที่

ส่วนใหญ่เคยใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิอืน่มาก่อน เช่น มนัส�าปะหลงั และ

ปาล์ม ส่งผลให้เกษตรกรได้เปลีย่นพืน้ทีม่าปลกูยางพารากันมากข้ึน ท�าให้ในปัจจบุนัมพีืน้ท่ี

ปลกูยางพาราเพิม่ขึน้จากเดมิการปลกูยางพาราเป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าหรอืไม่ เกษตรกรส่วน

ใหญ่มีความเห็นด้วยกับการปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 100% พบว่า เพราะกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้ปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่

เสื่อมโทรม (ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2556)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 การจ�าแนกแผนทีก่ารใช้ทีด่นิด้วยวธิกีารจ�าแนกเชงิวตัถ ุ(OBIA) พบว่า แผนทีก่าร

ใช้ที่ดินปี 2560 มีค่าความถูกต้องโดยรวมสูงที่สุดเพราะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 

8 มีคุณสมบัติของภาพ ได้แก่ ความละเอียดจุดภาพ ค่าช่วงคลื่น และค่าสี คุณภาพท่ีดี

กว่าภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 (นุชนาฏ บัวศรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม แก้วนวลฉวี

และนฤมล อินทรวิเชียร, 2560) ท�าให้การจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ (OBIA) พิจารณาค่าสถิติ

ของคุณสมบัติภาพมีความถูกต้องในการแปลตีความที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ดิน พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดเพราะมี

การส่งเสรมิการปลกูยางพาราของจงัหวดับงึกาฬ จงึท�าให้เกษตรกรเปลีย่นพืน้ทีป่ระเภทป่า

ไม้มาปลกูยางพารา การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวเิคราะห์ข้อมลูของเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตร์

ร่วมกบัข้อมลูเชงิสงัคม ท�าให้ทราบถงึปัจจยัการขยายพืน้ท่ีปลกูยางพาราเพ่ือช่วยสนบัสนนุ

การวางแผนการใช้ที่ดินในการเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกยางพารา พบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 

เพื่อส่งเสริมการปลูกยาง 1 ล้านไร่ ให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ท่ีมั่นคงขึ้น จึงส่งผลให้

เกษตรกรสนใจในการลงทุนปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด เพราะเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (รศัมี สวุรรณวรีะก�าธร,

2555, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จินตนา พันบุญศร ี

(2561) พบว่า ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราลดลงบางพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการก�าหนด

นโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต�่า เพราะเกิดปัญหาผลผลิตล้น

ตลาด โดยให้เกษตรกรโค่นต้นยางพาราทิ้ง อีกทั้งยังประสบปัญหายางพาราเกิดโรค ได้แก่ 

โรครากเน่า โรคเปลือกเน่า และโรคเปลือกแห้ง ท�าให้เกษตรกรตัดต้นยางท้ิง ซึ่งจากการ

สมัภาษณ์มคีวามสอดคล้องกบัการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิจากปี 2550-2560 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษางานทางด้านเทคนิคทางภูมิศาสตร์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียมเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ร่วมกับการศกึษาด้านสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ผลการ

ศึกษาที่ได้รับสามารถน�าไปใช้ประกอบเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนบริหาร

จัดการการใช้ที่ดินประเภทยางพาราให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาครั้งต่อไปควรมี

การเพิม่ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ปัจจยัด้านภยัธรรมชาต ิสงัคม และเศรษฐกจิ ร่วมวิเคราะห์

เพื่อให้ผลลัพธ์มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
  องค์ความรู้ภูมิศาสตร์อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ที่หลากหลาย ท�าให้เกิดมุมมองต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และธรรมชาติทีแ่ตกต่างกนัออกไป บทความนีม้จีดุมุง่หมายใน

การน�าเสนอบทบาทของการจ�าลองธรรมชาต ิ(Simulating natures) เพือ่การบรหิารจดัการ

ลุม่น�า้ยมจากสองกระบวนทัศน์หลกั คอื กระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์ผ่านแนวคดิการสร้าง

แบบจ�าลอง (Simulation modeling) และกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ผ่านแนวคิดธรรมชาติ

เชงิสงัคม (Social construction of nature) ซึง่มผีลต่อการผลติสร้างวาทกรรมใหม่ของภาค

รัฐผ่านการทบทวนแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์และ

การปฏิบัติงานของภาครัฐและภาควิชาการเป็นหลัก ผลการสังเคราะห์พบว่า การบริหาร

จดัการลุม่น�า้ยมทัง้จากมมุมองของกระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์และหลงัสมยัใหม่เปิดเผย

ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของภาครัฐ ภาควิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พยายามปรับ

เปลี่ยนไปสู่การปะทะประสานขององค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ในอดตีซึง่มุง่เน้นการใช้องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์จากผูเ้ชีย่วชาญเป็นเขม็ทศิหลกัในการ

ก�าหนดนโยบาย อย่างไรก็ดี บทความชิ้นนี้ต้องการระบุว่า การจ�าลองธรรมชาติดังกล่าวยัง

คงมช่ีองว่างหลายประการ ทัง้ในด้านการยดึโยงวธิกีารบรหิารจดัการกบัความรูวิ้ทยาศาสตร์

เป็นส�าคัญ มากกว่าที่จะเปิดพื้นที่เพื่อท�าความเข้าใจลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่ง

แวดล้อมของพื้นที่ท่ีถูกจัดการโดยวาทกรรมใหม่ให้ละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ รวมไปถึงการ

ขาดการประสานองค์ความรูข้องภาครัฐและภาควชิาการในการน�าผลจากแบบจ�าลองไปสูก่าร

ก�าหนดนโยบาย ซึง่รอให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกดิความตระหนกัถงึช่องว่างเหล่านี ้เพือ่น�าไป

สูก่ารบรหิารจดัการลุม่น�า้ยมท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการบรูณาการองค์ความรูแ้บบสหสาขาวชิา 

และการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ค�าส�าคญั: ธรรมชาต,ิ การจ�าลอง, กระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์, หลงัสมัยใหม่, ลุม่น�า้ยม

ภูมิศาสตร์ลุ่มน�้ายม: ว่าด้วยการจ�าลองธรรมชาติ
และแนวทางต่อจากนี้

เผ่าไทย สินอ�าพล
อาจารย์,	ภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
 Geographical knowledges have been beneath various paradigms which 

create distinctive viewpoints toward human-nature relationship. This article aims to 

represent the roles of simulating natures for the management of the Yom river basin 

based on two major paradigms - the scientific paradigm via the concept of simulation 

modeling, and the post-structural paradigm via the concept of social construction of 

nature which influences on constructing new state discourses. Theories, concepts, 

research papers, and documents in relation to public strategic formulation and 

practice, mainly from state and academic sectors. Results from the viewpoints of both 

paradigms shed light on the movements among state, academic, and stakeholders 

in changing and welcoming more arenas of knowledges, compared with a state 

of single scientific knowledge from experts as only a navigator for policy making. 

This article, nevertheless, stresses several gaps from such practices in simulating 

natures including the implications of scientific-led knowledge as a core principle for 

river basin management rather than emancipating spaces for understanding social, 

cultural, and environmental contexts of each area under the new discourses; as 

well as lackof collaboration between state and academic sectors in implementing 

results from modeling to policy formulation. These gaps are intentionally left for 

the recognition of stakeholders to foster the management of the Yom river basin 

under interdisciplinarity and better comprehension towards entangled human-nature 

relationships.

Key	words: nature, simulation, scientific paradigm, post-structuralism, Yom river basin

Geographies of the Yom River Basin: 
Simulating Natures and Ways Forward

Phaothai Sinampol
Lecturer, Geography Department, Faculty of Humanities, Chiang Mai University is University.
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บทน�า

  ภูมิศาสตร์เป็นวิชาด้านสังคมศาสตร์ที่มุ่งสร้างอรรถาธิบายต่อโลกภายใต้ความ

สมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และธรรมชาตจิากการเชือ่มโยงกระบวนทศัน์อนัหลากหลาย (เผ่าไทย 

สินอ�าพล, 2560) และเป็นที่แน่ชัดว่าความสนใจของนักภูมิศาสตร์ที่มีต่อธรรมชาติได้ขยาย

ขอบเขตไปไกลกว่าการศกึษาสิง่แวดล้อมทางชวีกายภาพ (Castree, 2005) อย่างไรกด็กีาร

ศกึษาธรรมชาตภิายใต้กระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์อยูบ่นพืน้ฐานของการท่ีธรรมชาตแิละ

เป็นอิสระต่อกัน ธรรมชาติมีความเป็นเนื้อแท้ บริสุทธิ์ มีวิวัฒนาการภายในตนเอง และอยู่

แยกจากมนษุย์ ดงันัน้ มนษุย์ในฐานะผูท้ีเ่ข้าไปศกึษาธรรมชาตจิงึมหีน้าท่ีในการค้นหาและ

สร้างข้ออนุมานความจริงต่อธรรมชาติด้วยวิธีวิทยาที่เป็นแบบแผนสากล มีการให้เหตุผล

ตามล�าดับเวลาก่อน-หลัง และมีความถูกต้องแม่นย�าในระดับที่เชื่อถือได้ (ไชยรัตน์ เจริญ

สินโอฬาร, 2558, Castree& Braun, 2001) แม้ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะถูกพัฒนาขึ้น

มาเพื่อแก้ไขปัญหาในทางภูมิศาสตร์ได้ แต่การระบุปัญหา (Problem recognition) ถือเป็น

ความพยายามทีย่ากยิง่ เพราะภมูศิาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศกึษาพืน้ทีท่างสงัคมและสิง่แวดล้อม

ในระบบเปิด (Open-system science) ที่มีความสัมพันธ์ข้ามระดับพื้นที่ ซึ่งขัดกับระเบียบ

วิธีของวิทยาศาสตร์กายภาพที่ควรจะควบคุมในห้องปฏิบัติการได้ จนอาจน�าไปสู่ความไม่

เสถยีร (Instability) ในการค้นหาค�าตอบจากกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพราะไม่สามารถ

ควบคุมปัจจัยทางธรรมชาติและสังคมให้เป็นไปดังที่ต้องการได้ ผู้ที่ศึกษาภูมิศาสตร์ด้วย

กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์จึงต้องตระหนักว่าการแสวงหาค�าตอบด้วยความเชื่อมโยง

แบบทวินิยมที่เชื่อมโยงอย่างตรงไปตรงมา (Dualism and linear connection) อาจไม่มี

ประสทิธภิาพเท่ากบัการมองว่าการศกึษาเหล่านัน้เป็นเพยีงการน�าเสนอปรากฏการณ์เฉพาะ

อย่างตามมุมมองของผู้สังเกต มีข้อจ�ากัดของการสังเกตและปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ ซึ่งอาจ

จะมีมนุษย์ไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ และผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าตลอดเวลา (Richards, 2003)

 แต่แม้ว่าเราจะยอมรับว่ากระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

มากกว่าที่จะสร้างข้อสรุปทั่วไป (Generalization) ให้แก่ธรรมชาติแล้วนั้น เราก็จะยังพบ

ว่าผู้ที่รับเอากระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไปศึกษาธรรมชาติยังคงวางต�าแหน่งแห่งที่ของ

ตนเอง (รวมไปถึงมนุษย์) แยกออกจากธรรมชาติอยู่ดี หรือแม้กระทั่งผู้ที่สมาทานแนวคิด

การผลติสร้างของธรรมชาต ิ(Production of nature) โดย Neil Smith และแนวคดิธรรมชาติ

เชิงสังคม (Social nature) ของ Noel Castree ก็ยังคงมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

ธรรมชาติอย่างแยกส่วนและให้คุณค่าของธรรมชาติว่าเป็นผลผลิตจากสังคม (Nature is 

socially produced) กล่าวคือ มองว่ามนุษย์มีการตีความธรรมชาติที่ผันแปรตามอคติของ
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ตนเองอย่างไร มนุษย์มีส่วนในการดัดแปลงธรรมชาติหรือท�าให้เกิดธรรมชาติที่เอื้ออ�านวย

หรือสกัดกั้นโอกาสในการสะสมทุนอย่างไร และมนุษย์มีส่วนในการสถาปนาธรรมชาติใหม่

หรือธรรมชาติเทียมขึ้นมาทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิน

พอดี หรือใช้ในการแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้ก่อไว้อย่างไร ส่วนในเชิง

ของวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาก็แทบไม่ต่างกัน คือ เชื่อว่ามีความจริงอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่รอ

ให้ผู้ศึกษาไปคลี่คลายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนดังกล่าว (Castree& Braun, 2001; Castree. 

2005, Graham et al., 2010) จากปรากฏการณ์ข้างต้น Whatmore (2002) จึงได้อธิบายไว้

ว่า การแยกออกจากกนัระหว่างภมิูศาสตร์ในเชงิมนษุย์และกายภาพกลบัปรากฏชดัเจนขึน้

เรื่อยๆ ผ่านการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกซึมอยู่ในนโยบาย สื่อ และชีวิตประจ�า

วัน แม้ว่าวิชาภูมิศาสตร์จะถือว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสังคมเป็น

สาระส�าคัญก็ตาม

 การน�ากระบวนทัศน์หลังโครงสร้างนิยมเข้ามาท�าความเข้าใจในการศึกษา

ภูมิศาสตร์ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการสลายเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

Deleuze ได้หยิบยกแนวคิดการรื้อสร้าง (Deconstruction) การมีอยู่ของสรรพสิ่งรอบตัว

มนษุย์ท่ามกลางการสถิตอยู่ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และนเิวศวทิยา 

โดยที่ “โลกก�าลังเรียนเชิญให้เราเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” 

เพือ่ผลติสร้างความรูใ้หม่ (Graham et al., 2010) และสะท้อนภาวะกลายเป็น/ก�าลงัจะกลาย

เป็น (Becoming) ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เคลื่อนไหว เชื่อมต่อ ตัดข้าม และ

มผีลต่อการเกบ็กดปิดกัน้ความเป็นอืน่อยูต่ลอดเวลา ถ้าใช้มมุมองหลังโครงสร้างนยิมเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม (ในฐานะท่ีเป็นชุดความหมายร่วมที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการ

เชงิวตัถแุละสญัลกัษณ์ในชวีติประจ�าวนัของมนษุย์) และธรรมชาตจิะพบว่า เส้นแบ่งระหว่าง

สองสิง่นี้ไม่มคีวามชดัเจนอกีต่อไป เพราะมนษุย์ได้ววิฒันาการความสมัพนัธ์ของตนเองกบั

ธรรมชาตจิากจดุทีย่อมจ�านนต่อธรรมชาต ิกลายเป็นไม่ตกอยูภ่ายใต้มโนทศัน์แบบ sublime 

คือ มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกินเลยจากการรับรู้และไม่สามารถน�าเสนอได้อีกต่อไป (ไชย

รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560) ผู้ศึกษาจึงต้องใช้วิธีวิทยาที่มีความสามารถในการเปิดพื้นที่ที่

ถกูเกบ็กดปิดกัน้เหล่านัน้ ทัง้จากการอ่านตัวบทและการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จากมมุมอง

ของสรรพสิ่งนั้นๆ ที่เคยหรือก�าลังปรากฏและมีบทบาทอยู่ในอดีตและปัจจุบัน

 หากกล่าวถงึลุม่น�า้ยม ความเข้าใจของคนทัว่ไปกค็งหนไีม่พ้นว่าเป็นหนึง่ในลุม่น�า้

ทีม่อีทิธพิลต่อลุม่น�า้เจ้าพระยา อนัเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศไทย 

และเป็นอู่ข้าวอู่น�้าที่ส�าคัญของทวีปเอเชีย หากแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นมา

อย่างโดดเดีย่ว แต่เป็นเหตมุาจากว่าลุม่น�า้ยมเป็นภมูทิศัน์หนึง่ทีถู่กสร้างขึน้และสร้างความ
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สมัพนัธ์ซึง่กนัและกันระหว่างมนษุย์ ธรรมชาต ิและกรอบวาทกรรมการพฒันาของรฐัไทยที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ดี การจัดการความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับภูมิทัศน์ของ

ลุ่มน�้ายมและสรรพสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคมภายในลุ่มน�า้เองนั้น 

กลับมีวิวัฒนาการไปตามกระบวนทัศน์ที่มองมนุษย์กับธรรมชาติแยกออกจากกันเสียเป็น

ส่วนใหญ่ ดงันัน้ บทความชิน้นีจ้งึพยายามทีจ่ะทบทวนและสะท้อนองค์ความรูใ้นการจ�าลอง

ธรรมชาต ิ(Simulating nature) โดยผูก้ระท�าการต่างๆ ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการบรหิารจดัการ

ลุ่มน�้ายมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของการจ�าลองธรรมชาติ และเสนอแนะแนวทางการจัดการ

ลุ่มน�้ายมให้ตอบสนองต่อความยั่งยืนต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติต่อไป

ในอนาคต โดยผู้วิจัยได้ท�าการสังเคราะห์วรรณกรรมผ่านการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่

มุ่งเน้นกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และหลังโครงสร้างนิยมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการ

จ�าลองธรรมชาติ ร่วมกับการน�าผลการศึกษาจากงานวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน แผน

ยทุธศาสตร์ในระดบัชาตแิละจงัหวดั แผนการด�าเนนิงานและผลสมัฤทธิข์องโครงการในพืน้ที่ 

และประวตัขิองชมุชนต่างๆ ในลุม่น�า้ จากการรวบรวมของนักวชิาการในพืน้ท่ี เพือ่อภปิราย

ให้เหน็ถงึช่องว่างของการจ�าลองธรรมชาตลิุ่มน�า้ยม น�าไปสูก่ารสร้างข้อเสนอแนะเบือ้งต้น

เพือ่ยกระดบัการบรหิารจดัการลุม่น�า้ยมอย่างมส่ีวนร่วมและมปีระสทิธภิาพต่อไปในอนาคต

การจ�าลองธรรมชาติ	(Simulating	natures)

  เมื่อน�าความหมายของค�าว่า “จ�าลอง” และค�าว่า “ธรรมชาติ” มารวมกันโดยตรง 

(อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) อาจหมายถึง การถ่ายแบบ

หรือสร้างสิ่งแทนจากสิ่งที่เกิด มี และเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ แต่แล้วท�าไมมนุษย์

ในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้กลับต้องมีการจ�าลอง

ธรรมชาติเกิดขึ้น การจ�าลองธรรมชาติสามารถอธิบายได้ตามกระบวนทัศน์ที่ส�าคัญและมี

อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 2 กระบวนทัศน์หลัก คือ กระบวนทัศน์ทาง

วิทยาศาสตร์ และกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ด้วยแนวคิดธรรมชาติเชิงสังคม

 1. การจ�าลองธรรมชาติตามกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

 แบบจ�าลองถือเป็นวิวัฒนาการส�าคัญของการจ�าลองธรรมชาติตามกระบวนทัศน์

ทางวิทยาศาสตร์ เพราะแบบจ�าลองเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีผลิตผลการ

ศึกษาได้ในรูปแบบที่ต่างออกไป Winsberg (1999) และ Peck (2004) กล่าวว่า หลักการ

พื้นฐานของการสร้างแบบจ�าลอง (Simulation modeling) ประกอบไปด้วย 1) การใช้หลัก

วิทยาการคณนาและวิธีวิทยาเชิงปริมาณทั้งในด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อแก้ไขปัญหา
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อันซับซ้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ 2) การพัฒนาศาสตร์ใหม่ที่มีต�าแหน่งแห่ง

ทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลอง (Experiment) และการสร้างแบบจ�าลองเชงิทฤษฎบีรสิทุธิ ์(Purely 

theoretical analytic model) ซึ่งการเกิดขึ้นของแบบจ�าลองถือเป็นกระบวนการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ การสร้างแบบจ�าลองจึงเป็นการก่อรูปของญาณวิทยาที่ต่างจากปรัชญาทาง

วิทยาศาสตร์เดิม (Traditional philosophy of science) กล่าวคือ เปลี่ยนจากการสร้าง 

ข้อตัดสินต่อทฤษฎีและการใช้ความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมา (Straightforward relation) 

เป็นการสร้างกระบวนการปะทะประสานเชิงทฤษฎี (Theory articulation) อันเปิดเผย

ความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงและเปิดพื้นที่ให้อ�านาจจากการรู้คิดของผู้ที่ศึกษา 

(Cognitive power) ที่จ�ากัดมีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ด้วย 3) จับภาพและเลียนแบบระบบ/

กระบวนการเชงิประจกัษ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในโลก และใช้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ต่างๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งน�าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น

ชีววิทยาพัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ 

ภมูสิณัฐานวทิยา อตุนิุยมวทิยา และการศึกษาวิวฒันาการทางนเิวศวทิยา หรอืแม้กระทัง่ใช้

เพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วย

 Peck (2008) เปิดเผยให้เห็นถึงศาสตร์การตีความเชิงปรัชญา (Philosophical 

hermeneutics) ต่อการสร้างแบบจ�าลองทางนิเวศวิทยาที่ซับซ้อนใน 5 ประการ ได้แก่ 1) 

การเปิดเผยต่อมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งอนุญาตให้ความเป็นพหูพจน์ขององค์ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์หลายระดบัมีบทบาทต่อการวเิคราะห์ 2) วงจรของการตคีวามกลบัไปกลบัมาใน

การสื่อสารเชิงรุกระหว่างผู้ท�าแบบจ�าลอง ตัวแบบจ�าลอง และผู้ที่ศึกษาระบบนิเวศที่มีองค์

ความรู้แตกต่างกัน มากกว่าที่จะสร้างความกลมกลืนต่อแบบจ�าลอง เพื่อท�าให้แบบจ�าลอง

เป็นกิจของมนุษย์ (Human enterprise) 3) การตระหนักถึงปัจจัยและปฏิบัติการของมนุษย์

ในการวิเคราะห์ของแบบจ�าลอง 4) ความส�าคญัในการใช้ความน่าจะเป็นของปัจจยัต่างๆ ใน

การปรับแต่งและน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในแบบจ�าลอง และ 5) การเปิดเผยถึงการตีความ

ธรรมชาติที่ไม่ใช่ระบบปิด มีความต่อเนื่อง เข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์ การเกิดสถานการณ์

เฉพาะหน้า และความไม่แน่นอนในกระบวนการสร้างแบบจ�าลอง

 อาจกล่าวได้ว่า การใช้แบบจ�าลองยังเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน

การศกึษาระบบชวีวทิยาทีซ่บัซ้อน ซึง่แบบจ�าลองเชงิทฤษฎธีรรมชาตไิม่สามารถท�าได้ ส่วน

การทดลองอาจพบข้อจ�ากัดเชิงตรรกะ จริยธรรม และงบประมาณ ช่วยคลี่คลายภาพอย่าง

ง่ายของระบบความสมัพนัธ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิในโลก (Real-world systems) ภายใต้กรอบ

ทฤษฎี อย่างไรก็ตาม การใช้แบบจ�าลองอาจพบกับปัญหาหลายประการและจ�าเป็นจะต้อง

ผ่านการลองผดิลองถกูมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในการแปลตคีวามผลเชงิเลขให้แม่นย�าถกูต้อง
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และทดสอบได้ การน�าผลจากแบบจ�าลองไปใช้โดยทัว่ไปท�าได้ยากเนือ่งจากพารามเิตอร์ท่ีใช้

ในการวเิคราะห์มคีวามเฉพาะเจาะจง (Grimm & Berger, 2016) และอ�านาจของแบบจ�าลอง

ต่อการปฏิบัติใช้เชิงนโยบาย (Yanoff & Weirich, 2010) นอกจากนี้ Winsberg (1999) ยัง

ยืนยันว่าเราไม่สามารถใช้แบบจ�าลองเพียงอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหาใดๆ ต่อโครงสร้าง

ทฤษฎีได้ เนื่องมาจากข้อจ�ากัดของอ�านาจในการรู้คิดของมนุษย์ และต�าแหน่งแห่งที่ของ

แบบจ�าลองกยั็งคงอยูร่ะหว่างทฤษฎแีละโลกแห่งความเป็นจรงิ ดงันัน้ การสร้างแบบจ�าลอง

ทีเ่หมาะสมจ�าเป็นต้องยนืยนัให้ได้ว่ามกีารน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางชวีวิทยา

ที่ถูกต้อง ใช้พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์จากหลากหลายมิติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง

เพิ่มตัวแปรต่างๆ จนมากเกินจ�าเป็น และก�ากับควบคุมความไม่แน่นอนและความอ่อนไหว

ในการวิเคราะห์เพื่อท่ีจะเข้าใจว่าพารามิเตอร์ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์มีผลต่อพฤติกรรม

ของแบบจ�าลองอย่างไร

 ในการใช้ผลจากการวิเคราะห์ของแบบจ�าลองไปสู่การก�าหนดนโยบาย (Policy 

formulation) Yanoff & Weirich (2010) กล่าวว่าความแม่นย�าของการจ�าลองและความน่าจะ

เป็นของการเกดิเหตกุารณ์ในสภาพแวดล้อมจรงิคอืสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ มฉิะนัน้จะท�าให้เกดิ

ความไม่แน่นอนในการตดัสนิใจเชงินโยบาย ส่ิงทีต้่องตระหนกั คอื แบบจ�าลองสามารถผลติ

ได้เพียง “ภูมิทัศน์ของอนาคตที่คาดว่าจะเป็น” เท่านั้น เพื่อท�าให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย

มคีวามชดัเจนภายใต้ข้อจ�ากดัดงักล่าว จงึต้องมกีารพฒันาวิธกีารสร้างแบบจ�าลองทีเ่หมาะ

สมใน 2 แนวทาง คือ 1) การจ�าลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst-case scenarios 

modeling) เพื่อออกแบบนโยบายแบบ “ล้อมคอก” เพื่อลดความเสียหายอันเลวร้ายที่สุด

ไม่ให้เกิดขึ้น และ 2) การจ�าลองเชิงส�ารวจ (Exploratory modeling) ควบคู่กับการปฏิบัติ

ใช้นโยบายให้ประสทิธภิาพและมทีางเลอืกหลากหลายตามแนวทางเหตกุารณ์ทีน่่าจะเกดิขึน้ 

แต่ทีผ่่านมา การปฏบิตัิใช้แบบจ�าลองมกัจะละเลยการวเิคราะห์ข้อจ�ากดัของตวัแบบจ�าลอง

เอง ซ่ึงท�าให้การปฏบิตัิใช้นโยบายภายใต้แบบจ�าลองดงักล่าวไม่ได้ผลดเีท่าทีค่วร นอกจากนี้ 

Cartwright et al. (2016) ยงัได้ระบเุพิม่เตมิอกีว่า การน�าผลจากแบบจ�าลองทางนเิวศวทิยา

ที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้งานปลายทาง (End users) ได้น�าไปตัดสินใจเชิงนโยบายและบริหาร

จดัการได้จ�าเป็นต้องมกีระบวนการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ หวัใจส�าคญัคอืต้องหลกีเลีย่ง

การส่งผ่านข้อมูลฝ่ายเดียว (One-way transmission) แต่ต้องยึดถือในกระบวนการที่มีการ

ท�าซ�้า (Iterative) และเกี่ยวเนื่อง (Engaged) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ แนวคิด โครงสร้างการจ�าลอง การท�านายที่เห็น

ภาพและเข้าใจง่าย แสดงถงึความไม่แน่นอนของแบบจ�าลองและเปิดโอกาสให้เจาะลกึถงึราย

ละเอียดบางประการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการท�าความเข้าใจเป็นพิเศษ และในอนาคตก็
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จ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาการวดัประสทิธผิลของการสือ่สารดงักล่าวเพือ่ท�าให้แบบจ�าลองสร้าง

แรงกระเพือ่มต่อสงัคมมากขึน้ ส่วนในการวเิคราะห์เชงิพืน้ท่ีภมิูศาสตร์ Wallentin (2017) ได้

ใช้รากฐานของการวเิคราะห์ของแบบจ�าลองเชงินเิวศวทิยาเป็นตวัแสดงการจ�าลองเชิงพืน้ที่

ในฐานะที่เป็นวิธีวิทยา เพื่อแก้ไขข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าแบบจ�าลองเชิงพื้นที่อุทิศให้แก่การ

ศกึษาระบบนเิวศแบบปัจเจก การพฒันาแบบจ�าลองเชงิพืน้ทีค่วรมกีารสือ่สารอย่างโปร่งใส

และซ�้าไปซ�้ามาแม้ว่าจะท�าให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม เพราะความซับซ้อนเหล่านี้

จะช่วยให้การสร้างแบบจ�าลองช่วยประสานกระบวนการจากล่างข้ึนบนและบนลงล่าง เพื่อ

ท�าให้เกิดความถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการท้าทายญาณวิทยาของศาสตร์ที่ขับเคลื่อน

ด้วยข้อมลู (Data-driven science) ให้เลง็เหน็ถงึความซบัซ้อนทีป่รากฏอยูจ่รงิในสงัคมและ

พื้นที่ด้วย

 วิวัฒนาการของญาณวิทยาในการสร้างแบบจ�าลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อจ�าลอง

ธรรมชาติ เริ่มเคลื่อนตัวจากความเป็นเอกภาพและเป็นสากล ไปสู่ความหลากหลายและ

การปะทะประสานของการตีความ น�าเสนอ และน�าไปปฏิบัติใช้เชิงนโยบาย เพื่อท�าให้

การจ�าลองธรรมชาติในมุมมองทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นกิจของมนุษย์ท่ีแท้จริงมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้ในการจ�าลองธรรมชาติมากขึ้น แต่เรา

ยังคงสังเกตได้ว่าปัจจัยทางธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ มนุษย์ยังคงถูก

ท�าให้อยู่ภายนอก (Externalize) วงโคจรของระบบนิเวศท่ีมีทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และสิ่งไม่มี

ชวีติอยูด่ ีนอกจากนี ้การทีเ่ราพยายามท�าให้การจ�าลองธรรมชาตเิป็นกจิของมนษุย์มากขึน้ 

หมายความว่าทีผ่่านมามนษุย์นัน้ถกูท�าให้มดืบอดและถกูพรากจากการสะท้อนประสบการณ์

ของตนเองกับธรรมชาติอย่างมาก จนต้องใช้แบบจ�าลองเป็นตัวกลางในการท�าความเข้าใจ

ธรรมชาติในฐานะโลกแห่งความเป็นจรงิทีร่ออยูต่รงหน้า ดงันัน้ จงึเป็นไปไม่ได้ทีก่ารก�าหนด

และปฏบิตัิใช้นโยบายเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และธรรมชาตจิะเป็นผลของการ

จ�าลองธรรมชาติด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว โดยบทความนี้จะฉาย

ภาพพลวัตของการจ�าลองธรรมชาติของลุ่มน�้ายมด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อการบริหารจัดการลุ่มน�้ายม และน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการ

ปรบัทศิทางกระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์เพือ่การบริหารจดัการลุม่น�า้ยมทีเ่หมาะสมต่อไป

 2. การจ�าลองธรรมชาติตามแนวคิดธรรมชาติเชิงสังคม

 แม้ว่าจะมีนักภูมิศาสตร์สายโครงสร้างนิยมหลายคน เช่น Ulrich Beck ที่อธิบาย

สภาวะ “สังคมเสี่ยง” (Risk Society) ว่าเป็นผลของความเป็นสมัยใหม่ยุคหลังที่ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากความเป็นสมัยใหม่ในยุค
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แรก แต่ไม่ได้กระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั หรอื Neil Smith ทีก่ล่าวถงึการพฒันา

ที่ไม่เท่าเทียมกัน (Uneven development) อันมีผลต่อการครอบง�าจากบนลงล่าง จากผู้มี

อ�านาจมากในทางการผลิตไปเบียดขับผู้มีอ�านาจทางเศรษฐกิจน้อย แต่กลุ่มส�านักคิดสาย

หลังสมัยใหม่กลับวิพากษ์วิจารณ์ว่าการ “ติดฉลาก” (Labelling) ผู้กระท�าการระดับโลกว่ามี

อ�านาจมาก ในขณะที่ผู้กระท�าการในท้องถิ่นมีอ�านาจน้อย เป็นการสร้างคู่ตรงข้ามมากกว่า

ที่จะมองถึงการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการระหว่างระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังละเลย

ถึงมิติทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ซึ่งน�ามาใช้ในการสร้างส�านึก 

(Make sense) หรือตอบสนองต่อความเสี่ยงผ่านปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ และมองการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของปัจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคมต่อความไม่แน่นอนของ

โลกในแง่ดีเกินไป จนท�าให้ขาดการวิเคราะห์ว่าท�าไมปัจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคมที่

ไร้อ�านาจถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมด้วยอ�านาจเบ็ดเสร็จได้ (Hubbard et al., 

2004) 

 การใช้แนวคิดธรรมชาติเชิงสังคม (Social construction of nature) ในส่วนของ

การวิเคราะห์ภายใต้กระบวนทัศน์หลังโครงสร้างนิยม จึงเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของ

วาทกรรมที่น�าไปสู่การผลิตสร้างและจ�าลองธรรมชาติในฐานะที่เป็นสาเหตุในการเก็บกด

ปิดกั้น Castree (2005) กล่าวว่าภายใต้การประจันหน้าระหว่างกลุ่มคนที่มีอ�านาจและกลุ่ม

ทีอ่ยู่ใต้อ�านาจในแต่ละสงัคม สิง่ทีเ่ราควรสนใจคอื ความจรงิท่ีก�ากบัให้เกดิการรูค้ดิ ศลีธรรม 

และสนุทรยีะบางอย่างของผูค้นทีอ่ยู่บนพืน้ทีถ่กูสร้างให้กลายเป็นวาทกรรมและถกูน�าเสนอ

ออกไปได้อย่างไร เพราะในทางภมูศิาสตร์ วาทกรรมเหล่านัน้ไม่สามารถเกดิขึน้ได้เลยหาก

ไม่ปะทะกบัธรรมชาตแิละสงัคม นอกจากนี ้ความเข้าใจข้างต้นจ�าเป็นต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ

การมองธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นสิ่งบริสุทธิ์และเป็นเนื้อแท้ด้วย

 Castree & Braun (2001) อธิบายว่าท�าไมธรรมชาติจึงไม่เป็นสิ่งบริสุทธิ์และ

เป็นเนื้อแท้ด้วยทรรศนะ 3 ประการ คือ 1) อคติของผู้มีอ�านาจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นภาค

รัฐ ภาคธุรกิจ หรือกลุ่มประชาชนบางกลุ่ม จะผลิตสร้างความรู้บางประการที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา และก�ากับความคิดของคนที่ด้อยอ�านาจกว่าในสังคม

ให้ปฏิบัติตาม เช่น ความเชื่อที่ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นเพียงสาเหตุเดียวท่ีท�าให้

เกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมจนน�าไปสู่การคุมก�าเนิด การให้อ�านาจผู้ชายเป็นผู้ปกปักรักษา

สิ่งแวดล้อม หรือการดูแคลนองค์ความรู้ของชนพื้นถิ่นที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรว่าไร้ซึ่ง

อารยะ จนท�าให้เกิดการสถาปนาความรู้ของภาครัฐเป็นใหญ่ เป็นต้น 2) ธรรมชาติไม่ใช่

ปัจจยัเดยีวทีก่�าหนดความเป็นอยูข่องสงัคม แต่การปฏสิมัพนัธ์ของสงัคมต่อธรรมชาตผ่ิาน

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีต่างหากที่เป็นตัวก�าหนด
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ธรรมชาติและสังคม ดังนั้น สภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมล้วนเป็นสิ่งสัมพัทธ์ทั้งสิ้น เช่น 

ความขาดแคลนอาหารไม่ได้เกดิเฉพาะในพ้ืนทีท่ีแ่ห้งแล้ง แต่เกดิในพืน้ทีท่ีอ่าหารเหลอืเฟือ

ได้เช่นกัน เพราะนโยบายเกษตรเพื่อการพาณิชย์ที่ล้มเหลวท�าให้เกษตรกรขาดความมั่นคง

ทางอาหาร เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ไปซื้ออาหารมาบริโภค เป็นต้น และ 3) การสร้าง

ธรรมชาติเทียมตั้งแต่ระดับยีนของสิ่งมีชีวิตจนถึงโครงสร้างของสังคมเกิดมาจากการกระ

ท�าทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาของมนุษย์ ซึ่งโดยส่วนมากเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ

ที่ไม่สิ้นสุด

 เมื่อธรรมชาติกับสังคมมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในลักษณะที่ธรรมชาติและ

คนที่ไร้อ�านาจถกูก�ากบั การจ�าลองธรรมชาตด้ิวยวาทกรรมจงึเกดิขึน้ด้วยอ�านาจทีเ่หนอืกว่า

ของคนบางกลุ่มCastree (2005) สะท้อนลักษณะวาทกรรมดังกล่าวใน 4 รูปแบบ ได้แก่

- วัฒนธรรมของธรรมชาต ิ(Cultures of nature) มุมมองนี้พยายามอธิบาย

ว่า วัฒนธรรมมีความซับซ้อนมากกว่าวาทกรรม การที่จะระบุว่าวาทกรรม

เก่ียวกับธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากการถักทอร่วมกับวัฒนธรรม มีความ

เฉพาะเจาะจงและแปรผันไปตามพื้นท่ีนั้นอาจไม่เป็นจริงเสมอไป Castree 

ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยของWilliam Cronon ในปี ค.ศ. 1996 ที่ชื่อว่า The 

trouble with wilderness; or getting back to the wrong nature โดยพบว่า  

วาทกรรมในการก�าหนดพื้นที่ธรรมชาติปลอดมนุษย์ (Wilderness) ไม่

ได้ถูกสร้างขึ้นจากการที่วัฒนธรรมกับธรรมชาติถักทอซึ่งกันและกัน แต่

กลับถูกสร้างขึ้นเพื่อตอกย�้าการอยู่แยกจากกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาต ิ

ในบริบทของสังคมผู้บุกเบิกถิ่นฐานใหม่ (เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ

ออสเตรเลีย) กลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างความบริสุทธิ์และสวยงามให้กับภูมิ

ทัศน์ที่ปลอดจากมนุษย์ภายใต้ปรัชญาธรรมชาตินิยมเชิงศีลธรรมและสุนทรี

ยะ (Moral and aesthetic naturalism) เพื่อท�าให้การสร้างพื้นที่ธรรมชาติ

ปลอดมนษุย์กลายเป็นการกระท�าทีป่กต ิในขณะทีน่อกพืน้ทีธ่รรมชาตปิลอด

มนษุย์กลบักลายเป็นสงัคมอตุสาหกรรมและเมอืงทีเ่พิม่สงูขึน้ในปัจจบุนัแทน

- การรื้อสร้างวาทกรรมของธรรมชาติ (De-constructing discourses 

of nature)แนวทางนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานความคิดของ Jacques 

Derrida เพื่อศึกษาว่ามีพลังอ�านาจใดที่อยู่เบื้องหลังการสถาปนาวาทกรรม

ของธรรมชาติในลักษณะคู่ตรงข้ามและน�าไปสู่การสลายเส้นแบ่งดังกล่าว 

โดยได้ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Bruce Braun เกี่ยวกับการต่อรองความ

หมายของพื้นท่ีป่าฝนเขตอบอุ่นบริเวณ Clayoquot Sound ของแคนาดา 
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ระหว่างบริษัทผลิตไม้ระดับนานาชาติกับนักสิ่งแวดล้อม แม้ว่าทิศทางการ

ต่อรองความหมายของทั้งสองกลุ่มจะแตกต่างกัน กล่าวคือ ในขณะที่บริษัท

พยายามสร้างภาพเป็นผู้อารักขาป่าไม้ด้วยการตัดไม้แบบระมัดระวัง ระบุ

ว่าต้นไม้เป็นสมบัติของชาติแคนาดา และการเกิดขึ้นของบริษัทจะช่วยสร้าง

งานให้ท้องถิ่นได้ แต่นักสิ่งแวดล้อมกลับพยายามท�าให้ธรรมชาติมีความ

บริสุทธิ์มากที่สุดภายใต้หลักคิดแบบ sublime และกล่าวถึงการที่มนุษย์ใน

พื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ธรรมชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นว่า หลักคิดของคนทั้งสองกลุ่มก็อยู่บนรากฐานเดียวกัน คือ การ

มองโลกแบบปราศจากมนุษย์ (Non-human world) อันเป็นผลผลิตของ 

วาทกรรมอาณานิคม (Colonial discourse) จากชาวบริติชที่ผลิตสร้างให้

คนพื้นถิ่นเคารพต่อธรรมชาติแบบแยกส่วน ลดทอนความสามารถของ 

ชนพืน้เมอืงในการครอบครองพืน้ทีป่่า หบุเขา และภเูขา และยงัช่วยน�าเสนอ

ภาพแทนการคงอยู่อย่างสมบูรณ์ของต้นไม้ในป่า ในขณะที่ตัวต้นไม้เองไม่

สามารถน�าเสนอสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยตนเองได้

- การวิเคราะห์วาทกรรมในโลกของธรรมชาติมนุษย์ Foucault เชื่อว่า

คุณลักษณะทางด้านจิตใจและกายภาพของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผลผลิต

ของสังคมมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางชีววิทยา วาทกรรมจึงมีผลอ

ย่างยิ่งยวดต่อการก�ากับสภาวะอัตวิสัยและการกระท�าของร่างกายของ

ปัจเจกบุคคลให้หลุดจากอิทธิพลของธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

- สภาวะเกินความเป็นจริงและการสร้างธรรมชาติเสมือน (Hyperreality 

and virtual natures) ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของโครงการ The Eden Project 

ของประเทศอังกฤษอันเป็นธรรมชาติที่ถูกจ�าลองขึ้น (Simulated nature) 

ในสภาวะเสมือน (Virtual) เป็นไบโอมในเขตภูมิอากาศต่างๆ ของโลกจาก

ความวติกกงัวลอนัยาวนานในสงัคมตะวนัตกต่อการสิน้สดุของธรรมชาตแิละ

สายพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ (Non-human species) แต่การจ�าลองธรรมชาติใน

สภาวะ “เสมือนจริง” ดังกล่าวยิ่งท�าให้เกิดความสันโดษและห่างเหินของตัว

เรากับสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมชาติ” มากขึ้นไปอีก แม้ว่าโครงการนี้จะพยายาม

สร้างภาพแทนท่ีสมบรูณ์แบบของสภาพแวดล้อมภายนอก แต่โลกแห่งความ

เป็นจริงนอกโครงการกลับเป็นเหมือนส่วนต่อขยายของโครงการมากกว่า 

เพราะโครงการเน้นจ�าลองธรรมชาติในสภาวะที่มีการจัดเรียงเป็นอย่างดี 

ปราศจากโรคและศตัรพูชื และมคีวามบรสิทุธิ์ไร้เดยีงสา ทัง้ๆ ท่ีสภาพไบโอม
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จรงิเต็มไปด้วยความไม่เป็นระเบยีบ การเกิดโรคของสิง่มีชวีติต่างๆ และความ

เสือ่มโทรม ดงันัน้ การจ�าลองธรรมชาติในลกัษณะเสมอืนจรงิจงึไม่ได้เป็นทัง้

ธรรมชาตทิีห่นึง่ (ธรรมชาตทิีป่ราศจากการสมัผสัโดยมนษุย์) และธรรมชาตทิี่

สอง (ธรรมชาตทิีถ่กูดดัแปรโดยมนษุย์) แต่ควรขนานนามว่าเป็น “ธรรมชาติ

ทีส่าม” ซึง่เป็นผลผลติของธรรมชาตทิีม่าจากวาทกรรมล้วนๆ สลายเส้นแบ่ง

ระหว่างการจ�าลองและความเป็นจริง และเป็นการจ�าลองเพื่อความอยู่รอด

ของมนุษย์เป็นส�าคัญ

 จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ด้วยแนวคิดธรรมชาติเชิงสังคมเป็นพ้ืนฐานในการ

ท�าความเข้าใจเพื่อหลุดพ้นจากวาทกรรมการจ�าลองธรรมชาติแบบที่ไม่มีมนุษย์ร่วมด้วย 

และพยายามสะท้อนว่าท่ีผ่านมาการจ�าลองธรรมชาตโิดยปราศจากมนษุย์ถกูท�าให้เป็นเรือ่ง

ปกตขิองสงัคมด้วยปรชัญาธรรมชาตนิยิมเชงิศลีธรรมและสนุทรยีะ รวมไปถงึอคติของชนช้ัน

น�าที่มีต่อความเข้าใจมนุษย์และธรรมชาติด้วย ทั้งนี้ อิทธิพลของวาทกรรมอาณานิคมเป็น

ตวัแปรส�าคญัทีท่�าให้การจ�าลองธรรมชาตปิลอดมนษุย์ยงัคงด�าเนนิมาได้ถงึปัจจบุนั ในขณะ

เดยีวกนั การจ�าลองธรรมชาติในสภาวะเสมอืนอาจไม่ได้เรยีกปฏสิมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

ของมนษุย์กบัธรรมชาตอิย่างแนบสนทิกลบัคนืมา แต่กลบัท�าให้ตวัเรากบัธรรมชาตห่ิางเหนิ

มากขึ้นไปอีกก็ได้ อย่างไรก็ดี ต้องมีการวิเคราะห์โดยละเอียดว่าการก�ากับด้วยวาทกรรม

ลักษณะใดเกิดขึ้นกับลุ่มน�า้ยม ส่งผลต่อการจ�าลองธรรมชาติในรูปของบริหารจัดการตั้งแต่

ในอดตีและปัจจบุนัอย่างไร และจะคลีค่ลายการก�ากบัควบคุมดงักล่าวได้ด้วยแนวทางใดบ้าง

ลุ่มน�้ายมภายใต้การก�าหนดขอบเขตลุ่มน�้า

 ประเทศไทยยึดหลักการบริหารจัดการน�้าด้วยระบบลุ่มน�้าและการจ�าแนกชั้น

คุณภาพลุ่มน�า้เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�า้ของชาติ กรมทรัพยากรน�า้ (2552) ได้อธิบาย

ว่าการยึดถือการบริหารจัดการด้วยระบบลุ่มน�้ามีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมลักษณะการไหล

ของน�้าให้เป็นไปตามหลักอุทกวิทยา เพราะลุ่มน�้าเป็นพื้นที่ที่มีสันปันน�้าล้อมรอบอันเป็น

ลักษณะทางธรรมชาติ ภายในขอบเขตของสันปันน�า้ คือ พื้นที่รับน�้าฝน และระบบการไหล

ของล�าธารสายย่อย ล�าธารสายใหญ่ แม่น�า้สายหลกั ไปจนถงึปากน�า้ รวมไปถงึการพจิารณา

ลักษณะภูมิประเทศและแนวสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น คลองส่งน�า้ คลองระบายน�้า ถนน ทาง

ระบายน�้า หรืออาคารที่มีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางน�้า ร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนด

ชัน้คุณภาพลุม่น�า้ซึง่สมัพนัธ์กบัความเหมาะสมในการก�าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

ด้วย โดยความส�าคัญของขอบเขตการปกครองอยู่ในล�าดับรองลงไป เพราะถือว่าขอบเขต

การปกครองถูกก�าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
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 แรกเริม่เดิมท ีองค์ความรูใ้นการก�าหนดลุม่น�า้ถกูสถาปนาและท�าให้เป็นมาตรฐาน

โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ องค์กรระดับโลก หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันเทคโนโลยี 

พร้อมกับใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เป็นแกนกลางส�าคัญที่ใช้ในการก�าหนดขอบเขต 

ลุม่น�า้ของไทย โดยการก�าหนดขอบเขตลุม่น�า้เริม่ต้นมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2507 โดยคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การริเริ่มนี้เกิดขึ้น 

พร้อมๆ กับที่ประเทศไทยได้ส่งคณะกรรมการอุทกวิทยาเข้าร่วมโครงการ International 

Hydrology Decade ขององค์การการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) จนกระทัง่ได้เสนอมาตรฐานลุม่น�า้หลกัของประเทศ 25 ลุม่น�า้ตัง้แต่เวลานัน้แต่

มกีารปรบัปรงุความถกูต้องมาอย่างต่อเนือ่ง ในทีส่ดุ คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิงึได้จดัท�า

รายงานมาตรฐานลุม่น�า้และลุม่น�า้สาขาขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2536 โดยได้ก�าหนดรหสัลุม่น�า้หลกั

และลุม่น�า้สาขาในปีเดยีวกนั ใช้ระบบการจดัเกบ็ข้อมลูอตุ-ุอุทกวทิยาของประเทศไทยอย่าง

แพร่หลาย พร้อมทัง้ผลติแผนทีม่าตรฐานเพือ่แสดงอาณาเขตของแต่ละลุม่น�า้ในทีส่ดุเมือ่ปี 

พ.ศ. 2538 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แนวทางการก�าหนดลุ่มน�า้ของไทย ไม่ต่างจากที่จักร

กริช สังขมณี (2555) ได้อธิบายไว้ว่า การผลิตสร้างองค์ความรู้เรื่องน�้าของประเทศไทย

ถูกผูกโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์และชุมชนนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้สถาปนาวัฒนธรรมในการ 

จัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มในการบริหารจัดการน�า้ ภายใต้บริบท 

ของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ และความตื่นตัว 

ต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติในประเทศ 

 แต่ภายหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่มีแนวโน้มที่รุนแรงและส่ง

ผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น การจัดการอุทกภัยกลายเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่

ส�าคัญในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม

การเตือนภัย ปรับตัว หนีภัยให้แก่ประชาชนในภาคเหนือ และการป้องกันผลกระทบต่อ

พื้นที่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคกลาง โดยทิศทางการจัดการน�้าที่น�ามาปฏิบัติใช้เพื่อ

บรรเทาปัญหาอุทกภยัหลังจากมกีารจดัตัง้ส�านกังานทรัพยากรน�า้แห่งชาตแิละตามพระราช

บัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วย 1) ผังน�า้ ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน�า้

จนถึงทางออกสูแ่หล่งน�า้ปลายทาง และแสดงตวัเลขความจลุ�าน�า้ อตัราการไหลของน�า้ และ

ระดับน�้า ณ จุดวัดน�้า สิ่งก่อสร้างทางชลประทาน และทุ่งรับน�้าภายในแต่ละลุ่มน�้า (ภาพ

ที่ 1) 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า ทางผันน�้า และการจัดท�าโครงสร้างป้องกัน

น�้าท่วมชุมชนเมือง ซึ่งได้มีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองรองรับการด�าเนินการ

ในส่วนนี้ 3) การจัดการพื้นที่ชะลอน�า้ท่วม (แก้มลิง) และการจัดหาพื้นที่เพื่อท�าทุ่งหน่วงน�้า 
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ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในส่วนของลุ ่มน�้ายมต่อไป และ 4) การก�าหนดขอบเขต 

ลุ่มน�า้ใหม่ โดยให้พิจารณาปัจจัยทางอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับ

การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง ผังน�า้และเขตการปกครองด้วย ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยมากขึ้นอันเป็นเหตุให้ต้องทบทวนขอบเขตลุ่มน�า้ (รัฐบาลไทย, 2562) บนพื้นฐานของ

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างสมดลุและยัง่ยนื ให้สทิธพ้ืินฐานในการเข้าถงึทรพัยากร

น�้าสาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน�า้ร่วมกันผ่าน

องค์กรผู้ใช้น�า้ไปยังระดับลุ่มน�้าและระดับชาติต่อไป (พระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้, 2561) 

ภาพที่	1 ผังลุ่มน�้าเจ้าพระยา (เส้นสีเขียวระหว่างแม่น�า้ยมและแม่น�า้น่านคือแนวคลองที่ปรับปรุง

และพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้บริหารจัดการระหว่างลุ่มน�า้ยมและลุ่มน�้าน่าน) (ที่มา: กรมชลประทาน: 2562)

 ลุ่มน�า้ยมเป็น 1 ใน 8 ลุ่มน�า้ส�าคัญของลุ่มน�้าเจ้าพระยา-ท่าจีน (หรือเรียกว่าลุ่ม

น�้าเจ้าพระยาใหญ่) ซึ่งเป็นลุ่มน�้าที่มีความส�าคัญด้านเศรษฐกิจและเป็นฐานการผลิตของ

ประเทศ ทั้งลุ่มน�้ายมและลุ่มน�้าเจ้าพระยาใหญ่ต่างก็เป็นลุ่มน�้าที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย

มาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน แต่ในขณะเดยีวกนักข็าดแคลนน�า้ในฤดแูล้งด้วย (ศนูย์บรกิาร

วชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2561) เพราะลุม่น�า้ยมเป็นเพยีงลุม่น�า้เดยีวใน 8 ลุม่

น�้าที่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่ในรูปแบบของเขื่อนได้ เนื่องจากการต่อ

ต้านการสร้างเขือ่นแก่งเสอืเต้นทีด่�าเนนิมาอย่างยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ (ทรงชยั ทองปาน, 
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2559, 2560) ประกอบกับความต้องการใช้น�้าเพิ่มมากขึ้นในด้านการเกษตร (ซึ่งโดยปกติมี

อัตราการใช้น�้าเพื่อการเกษตรกว่า 3 ใน 4 ของการใช้น�า้ทั้งหมด) การอุปโภคบริโภค การ

ท่องเทีย่ว การปศสุตัว์ และการใช้น�า้เพือ่รกัษาระบบนเิวศท้ายน�า้ (หมายถงึลุม่น�า้เจ้าพระยา) 

รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศทีท่�าให้ปรมิาณฝนเฉลีย่ต่อปีเพิม่ขึน้ การกระจาย 

ตัวของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน�้า  

(กรมทรัพยากรน�้า, 2561) 

 จากปัญหาข้างต้น จึงเกิดมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน�้ายมและลดผลกระทบจากภัยแล้งและน�้าท่วม 5 

ประการ ได้แก่ 1) การควบคมุการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทีส่มัพนัธ์กบัการประกอบอาชพี การปรบั

ฤดูกาลเพาะปลูก และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร 2) การเตือนภัยล่วงหน้าด้วย

แบบจ�าลองคณติศาสตร์ ระบบโทรมาตร และการจดัตัง้ศนูย์พยากรณ์ 3) การเพิม่สมรรถนะ

ขององค์กรท้องถิ่นในการวางแผนป้องกันและรับมือ 4) การพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนทุกข

นาดให้มีศักยภาพและทั่วถึง และ 5) การเพิ่มศักยภาพในการระบาย ชะลอ และป้องกันน�้า

ท่วม อย่างไรก็ดี บทบาทที่โดดเด่นอย่างมากขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และองค์กรผู้

เชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์ ช่วยผลกัดนัให้มกีารพฒันาองค์ความรูใ้นการเตือนภยัล่วงหน้า 

การพัฒนาแหล่งน�้า และการเพ่ิมศักยภาพในการระบาย ชะลอ และป้องกันน�้าท่วมอย่าง

รวดเรว็ ซึง่จะได้กล่าวต่อไปเกีย่วกบัการจ�าลองธรรมชาตด้ิวยกระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์

 แนวทางการจัดการข้างต้นเป็นพื้นฐานส�าคัญเช่นเดียวกันส�าหรับลุ่มน�้าอื่นๆ ใน

ประเทศไทย แต่เนื่องด้วยลุ่มน�้ายมยังไม่สามารถพัฒนาเขื่อนได้ การผันน�้าข้ามลุ่มน�้าจึง

กลายเป็นแนวทางที่ภาครัฐน�ามาใช้เพื่อช่วยเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ในพื้นที่

บางส่วนของลุม่น�า้ยม ไปพร้อมๆ กบัการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการปรบัทศิทาง

การใช้ประโยชน์ทีด่นิและการปรบัฤดกูาลเพาะปลกูตามไปด้วย ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการเคลือ่น

ตวัขององค์ความรูจ้ากวทิยาศาสตร์เป็นองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัวถีิชวีติมากขึน้ และท�าให้

ลุ่มน�้ายมกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการฉายภาพความหลากหลายของกระบวนทัศน์ที่ใช้ใน

การจ�าลองธรรมชาติ ภายใต้นโยบายการก�าหนดขอบเขตลุ่มน�้าที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดย

กรมชลประทานได้เริ่มต้นจัดตั้งโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่านขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 

เพื่อเป็นองค์กรระดับท้องถิ่นที่สนับสนุนการบริหารจัดการระหว่างลุ่มน�้าทั้งสองดังกล่าว 

พร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงคลองระบายน�้าที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มน�้ายมและน่านเข้าด้วย

กัน ไม่ว่าจะเป็นคลองหกบาท คลองยมน่าน แม่น�้ายมสายเก่า คลอง DR15.8 และคลอง 

DR2.8 (ภาพที่ 1) โดยคลองเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบายน�้าออกจากพื้นที่ในช่วงฤดูน�า้

หลาก ร่วมกับการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางระก�าภายใต้โครงการบางระก�าโมเดลไว้ช่วย
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หน่วงน�า้อกีทางหนึง่ด้วย ส่วนในฤดแูล้งได้มีการใช้น�า้ทีก่กัเกบ็จากเขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นนเรศวร 

และประตรูะบายน�า้อืน่ๆ เพือ่กระจายตามแนวคลองสายย่อยในพืน้ที่ให้เกษตรกรท�าการเพาะ

ปลกู แนวทางการจดัการของโครงการบางระก�าโมเดลภายใต้การผนัน�า้ระหว่างลุม่น�า้นีจ้ะได้

ถูกกล่าวถึงโดยละเอียดในฐานะที่เป็นการจ�าลองธรรมชาติด้วยวาทกรรมของรัฐต่อไป

จ�าลอง	“ลุ่มน�า้ยม”	ด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

 กระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์มผีลต่อการท�าให้ลุม่น�า้ยมถกูท�าความเข้าใจและฉาย

ภาพออกมาในเชงิปรมิาณผ่านการจ�าลองตวัเลขปริมาณน�า้ด้วยสถิต ิร่วมกบัการใช้ผงัน�า้ดงั

ภาพที ่1 เพ่ือแสดงปรมิาณการไหลของน�า้ในแต่ละช่วงเวลา และการตรวจวดัอตัราการไหล

ของน�า้ในแต่ละสถาน ีแล้วน�าสถติต่ิางๆ ข้างต้นมาเป็นส่วนหนึง่ในการพจิารณาความจ�าเป็น

ในการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน�้า อาคารและประตูระบายน�้า หรือโครงสร้างทางชลประทาน 

ในยุคสมัยท่ีมีการน�าเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างแข็งขัน เจ้าหน้าที่ภาค

รัฐและนักวิชาการในสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักอุทกวิทยาทั้ง

ผูท้ีม่คีวามรู้ความช�านาญและความสามารถเชงิปฏบิตังิานด้านชลประทานภาครฐั ได้จ�าลอง

ความสามารถเชงิปรมิาณในการกกัเกบ็น�า้ของเขือ่นแก่งเสอืเต้นเพือ่หวงัว่าจะเป็นเครือ่งมอื

ทางชลประทานที่ใช้แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมและภยัแล้งได้ โดยเฉพาะในลุ่มน�า้ยมตอนกลางและ

ตอนล่าง 

 ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (ม.ป.ป.) ยังคงยืนยันว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นให้มีขนาด

ความจปุระมาณ 1,175 ล้านลกูบาศก์เมตร จะก่อให้เกดิประโยชน์ท้ังด้านการป้องกนัอทุกภยั

และการชลประทาน อกีทัง้เจ้าหน้าทีส่ามารถควบคมุการบรหิารจดัการได้ตามหลกัวชิาการ 

ต่างจากวิธีอื่นๆ เช่น การสร้างอ่างเก็บน�้าเล็กและกลาง การสร้างฝายและประตูระบายน�้า 

การผันน�้าไปยังลุ่มน�้าข้างเคียง และการขุดลอกล�าน�้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้

อย่างเตม็ศกัยภาพ และแม้ว่าพรมงคล ชดิชอบ (2550) จะสนบัสนนุโครงการก่อสร้างเขือ่น

แก่งเสอืเต้น เพราะเป็นวธิทีีน่่าจะมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นน�า้ เพราะสามารถ

ลดอตัราการไหลสงูสดุของน�า้หลากทีอ่�าเภอเมอืงแพร่ได้มากกว่า 3 เท่าเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

โครงการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งลดคาบการเกิดซ�้าของน�้าท่วมได้ถึง 25 ปี และประมาณ 

1.5 เท่าในอ�าเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งลดคาบการเกิดซ�้าของน�้าท่วมได้ 2 ปี แต่ก็ยังคงเล็งเห็น

ความส�าคญัของการสร้างอ่างเก็บน�า้ขนาดกลางและเลก็ในลุม่น�า้ยมตอนกลางและล่าง การ

ระบายน�า้ไม่ให้ผ่านเขตชมุชนเพือ่ไปลงในพืน้ทีร่บัน�า้ชัว่คราวตามการวเิคราะห์ด้วยภาพถ่าย

ดาวเทยีม การระบายน�า้ไปยงัแม่น�า้น่านและแม่น�า้เจ้าพระยาควบคูไ่ปด้วย เพราะการสร้าง

เขื่อนเพียงอย่างเดียวสามารถกักเก็บน�้าได้เพียงร้อยละ 30 ของปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยรายปี

เท่านั้น 
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 อย่างไรกต็าม การศกึษาเกีย่วกบัเขือ่นแก่งเสอืเต้นจากองค์กรและผูท้ีม่อีงค์ความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เปิดเผยถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อกว่าสองทศวรรษที่แล้ว การศึกษาของสุธาวัลย์ เสถียรไทย (2537) 

และมิง่สรรพ์ ขาวสอาด (2538) ได้พยายามกระตุ้นเตือนถงึความจ�าเป็นในการวเิคราะห์ด้วย

ข้อมลูและไตร่ตรองอย่างรอบด้าน บนพืน้ฐานของการค�านงึถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรม

ชาติอื่นๆ เช่น ป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การไต่สวนสาธารณะ และการประเมิน

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลุ่มน�า้ 

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในทางปฏิบัติแต่อย่างใด และในช่วงเวลา

เดียวกันนั้นเอง องค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ (NGOs) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชา

สังคมทั้งในพื้นที่พิพาทของการสร้างเขื่อนและเครือข่ายขององค์กรเหล่านั้น ได้พยายามที่

จะต่อรองความรู้ท้องถิ่นและผนวกเข้ากับการวิจัยในระยะต่อมาเพื่อเป็นยุทธวิธีในการต่อสู่

กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (ทรงชัย ทองปาน, 2559, 2560)

 ในช่วงไม่เกินทศวรรษที่ผ่านมา การสร้างแบบจ�าลอง (modeling) กลายเป็น

วิธีการที่ได้รับความนิยมจากนักวิชาการด้านอุทกวิทยามากขึ้น ท้ังที่สังกัดในภาครัฐและ

มหาวิทยาลัย แต่ในทางปฏิบัติยังถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกน�ามาใช้รองลงมาจากการวิเคราะห์

ด้วยสถติ ิในกรณีของลุม่น�า้ยม การสร้างและใช้แบบจ�าลองเพ่ือพยากรณ์และบรหิารจดัการ

น�้าได้รับอิทธิพลจาก 1) การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน�้า (physically-based 

model) ร่วมกับการใช้สถิติด้านอุตุ-อุทกวิทยาเพื่อจ�าลองเหตุการณ์ กับ 2) การจ�าลองภูมิ

อากาศโลกแล้วย่อส่วนลงมาเพือ่คาดการณ์ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากลุม่น�า้ยม โดยน�าปัจจยั

ด้านอุตุ-อุทกวิทยาในท้องถิ่นมาท�าการปรับแก้ จึงเป็นที่ชัดเจนว่า แม้ว่าผู้กระท�าการจะ

เปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการมากขึ้น และคนในท้องถิ่นเริ่มมีส่วนในการเสนอแนวทางในการ

จัดการสภาวะอนาคตมากขึ้น แต่ข้อมูลจากการรวบรวมอย่างมีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์

จากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับการผลิตสร้างข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ

ระดับโลก ยังคงมีอิทธิพลต่อการก�าหนดอนาคตของท้องถ่ินให้มีความเป็นสากลอยู่ดี และ

ยดึโยงอนาคตของลุม่น�า้ยมไว้กบัมาตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิอไป โดยจะขอหยบิยก

โครงการที่ได้ใช้แบบจ�าลองเพื่อการบริหารจัดการน�า้ท่วมลุ่มน�้ายมบางส่วนดังต่อไปนี้

 เริ่มต้นจากกรมทรัพยากรน�า้ (2555) ได้ใช้แบบจ�าลอง MIKE by DHI มาประยุกต์

ใช้กับการติดตั้งระบบโทรมาตรตามจุดส�าคัญในลุ่มน�้ายม 8 จุด และลุ่มน�า้น่าน 9 จุด จาก

การมส่ีวนร่วมของประชาชน เพือ่ประเมินสถานการณ์น�า้ในปัจจบุนัและอนาคตให้มคีวามถกู

ต้องเหมาะสมและน�าไปสูก่ารเผยแพร่ข้อมูลแบบ real time ผ่านระบบตรวจวดัสถานภาพน�า้

ทางไกลอัตโนมัติเพื่อรายงานและคาดการณ์สถานการณ์น�า้ท่วม น�้าแล้ง คุณภาพน�้า และ
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การใช้น�้าในพื้นที่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมลุ่มน�้าได้รับทราบข้อมูล และเสนอ

แนะให้มกีารจดัหาเจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานหีลกั ส่วนข้อมลูทีน่�าเข้ามาใช้ในการวเิคราะห์เป็น

ข้อมูลปริมาณน�า้ฝน ข้อมูลสถิติระดับน�้า เหตุการณ์พื้นที่น�้าท่วมในอดีต การตรวจสอบน�า้

ท่วมด้วยภาพถ่ายดาวเทียม โครงข่ายระบบล�าน�า้ ปริมาณน�า้ท่า ข้อมูลอ่างเก็บน�้า การใช้

น�้าในภาคการเกษตร และข้อมูลปริมาณความสกปรกของน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิดประเภท

ต่างๆ เมื่อเชื่อมโยงกับความต้องการในการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและโครงการอ่างเก็บน�า้

ศักยภาพขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากน�า้ท่วม แบบจ�าลองนี้แสดงให้เห็นว่า การ

สร้างเขือ่นและโครงการดงักล่าวในลุม่น�า้ยมตอนบน เมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณทีี่ไม่มอ่ีางเกบ็

น�า้ทีม่ศีกัยภาพในพืน้ทีด่งักล่าว อาจไม่มผีลต่อความแตกต่างในระดบัความลกึของน�า้ทีท่่วม

และระดับน�้าสูงสุดในแม่น�า้ แต่อาจช่วยลดปริมาณน�า้สูงสุดที่ไหลผ่าน ณ สถานีต่างๆ ได้

บ้าง เช่น ณ สถานี TY06 สะพานพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ที่มีปริมาณน�า้สูงสุดไหลผ่าน

ลดลงมากที่สุดได้กว่า 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 อีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่ใช้แบบจ�าลอง MIKE by DHI คือ กรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง (2562) ภายใต้โครงการวางผงัระบายน�า้จงัหวดัในลุม่น�า้ยม ซึง่ได้น�าเข้าปัจจยั

สภาพภูมิประเทศ รูปตัดล�าน�้า การใช้ที่ดิน ปริมาณน�้าฝน และปัจจัยอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและแสดงพื้นที่น�า้ท่วมในลุ่มน�้ายม จากนั้นจึงน�าผลที่ได้จากแบบจ�าลอง

มาอธิบายร่วมกับการออกแบบผังการระบายน�้าและอุทกภัย ผังการป้องกันและบรรเทา

อทุกภยัด้านระบบคมนาคมและขนส่ง ผงัระบบสาธารณปูโภค และการรบัฟังข้อคิดเหน็จาก

ผูบ้รหิารท้องถิน่ สือ่มวลชน ส่วนราชการระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ คณะกรรมการและบรษิทั

ที่ปรึกษา เกษตรกรผู้ใช้น�้า และภาคเอกชนตามล�าดับ ในจังหวัดแพร่และสุโขทัย โดยข้อ

เสนอของเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองจังหวัดนั้นเสนอให้มีการบูรณาการการแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมและภัยแล้งเข้าด้วยกัน โดยการระบายน�า้ไปยังแกม้ลิงในฤดูน�า้หลากและกักเก็บน�า้

ดงักล่าวไว้ใช้ในฤดแูล้ง ซึง่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเบด็เสรจ็ ไปพร้อมๆ กบัมาตรการใช้

สิ่งก่อสร้าง การควบคุมบังคับด้วยผังเมืองและการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจาก

นี้ ควรมีการปลูกจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ การก�าหนดเขตพื้นที่

รบัน�า้ในผงัเมอืง การวางแผนให้ประชาชนอยูร่่วมกบัน�า้ให้ได้ ก�าหนดระยะถอยร่นในการใช้

ประโยชน์ที่ดินจากริมแม่น�า้ยม การสร้างอุโมงค์ระบายน�้าไปยังพื้นที่รับน�้า การสร้างเขื่อน

แก่งเสอืเต้น การเตรยีมความพร้อมทางวชิาการให้ท้องถิน่ในการใช้มาตรการจากผงัระบาย

น�้า และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 เมื่อยังคงมีประชาชนในลุ่มน�้ายมบางส่วนต้องการเขื่อนแก่งเสือเต้น จึงต้องมี

การวิเคราะห์บทบาทของแบบจ�าลองในการวิเคราะห์ความสามารถของเขื่อนจากมุมมอง
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ของนักวิชาการ โดยชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ และคณะ (2560) ได้ท�าการประยุกต์ใช้แบบ

จ�าลอง KW-GIUH เพือ่ศึกษาการบรรเทาอทุกภยัของเข่ือนแก่งเสอืเต้น โดยตวัแบบจ�าลอง

มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพน�้าท่าจากพายุฝนที่ตกในเวลาสั้นมากๆ ในพื้นที่ ร่วมกับข้อมูล

ด้านธรณสีณัฐาน การแบ่งล�าดับโครงข่ายล�าน�า้ การจ�าลองความสงูของภมูปิระเทศเชงิเลข 

และข้อมูลปริมาณน�้าฝนและน�า้ท่า บนพื้นฐานของความจุเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ 1,125 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่หน่วยงานภาครัฐได้ท�าการเสนอไว้ในอดีต และจ�าลอง

จากเหตุการณ์น�้าท่วมในลุ่มน�้ายมตอนบนเมื่อปี พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบว่า เขื่อนแก่ง

เสือเต้นจะช่วยชะลอการเคลื่อนตัวของน�้าได้ 24-30 ช่ัวโมง ลดค่าอัตราการไหลสูงสุดได้

ร้อยละ 39 ซึง่พบว่าใกล้เคยีงกบัผลการศกึษาของศนูย์อทุกวิทยาชลประทานภาคเหนอืตอน

บน และกักเก็บปริมาณน�า้หลากได้ร้อยละ 52 แต่ข้อจ�ากัดของแบบจ�าลอง คือ เหมาะสม

ส�าหรบัการเตอืนภยัอทุกภัยแบบฉบัพลนัเท่านัน้ ซึง่แตกต่างจากบรบิทของการเกดิน�า้ท่วม

ในลุ่มน�า้ยมตอนล่างโดยสิ้นเชิง 

 เป็นทีส่งัเกตได้ประการหนึง่ว่า การวเิคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีต่อลุ่มน�า้ยมด้วยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการน�าไปปฏิบัติใช้

ของภาครัฐน้อยมาก สิ่งที่มักจะพบในรายงานของภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าใน

ลุม่น�า้ยม คอื มกีารกล่าวถึงว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศส่งผลกระทบต่อน�า้ท่วม-ภยั

แล้ง รูปแบบการตกของฝน และความมั่นคงด้านน�้าของพื้นที่ แต่ไม่ได้มีการอ้างอิงผลการ

ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาด้วยแบบจ�าลองในรูปแบบดังกล่าวเพิ่งได้รับความ

นิยมในช่วงไม่เกิน 5 ปีท่ีผ่านมา และส่วนมากจ�ากัดอยู่ในแวดวงวิชาการมากกว่าหน่วย

งานภาครัฐ เท่าที่ผู้เขียนรวบรวมได้จากงานวิจัยบางส่วน ในระยะแรกซึ่งเป็นการศึกษา

ในภาพรวมของประเทศและภูมิภาคที่อาจอนุมานได้ถึงพื้นที่ลุ่มน�้ายมตอนล่าง (อ�านาจ  

ชิดไธสง และคณะ, 2553; สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 2553; วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558) พบว่า 

ปริมาณน�้าท่าและน�้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถสังเกตถึงผลกระทบต่อการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน แต่อาจท�าให้ผลผลิตมีความแปรปรวนมากขึ้น 

 เมื่อวิเคราะห์ในลุ่มน�า้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น�า้ของลุ่มน�า้ยม ผ่านการ

วเิคราะห์ผลจากแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก อตัราการไหลของน�า้เข้าสูเ่ขือ่น 

การคาดการณ์ปรมิาณการใช้น�า้ในอนาคต และสมดลุของน�า้ในในเขือ่นสริกิติิข์องลุม่น�า้น่าน 

ซึ่งมีผลต่อการผันน�้าให้เกษตรกรลุ่มน�้ายมในฤดูแล้ง พบว่า จ�านวนปีที่ขาดแคลนน�้าและ

ปริมาณน�้าที่อยู่ในระดับขาดแคลนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอนาคตอันใกล้ แต่ปัญหาจะ

คลี่คลายลงในอนาคตระยะไกล (Kitpaisalsakul et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของสถติย์ จนัทร์ทพิย์ และคณะ (2557) ทีพ่บว่าในปีอนาคต ค.ศ. 2550 จะมนี�า้ไหลเข้าอ่าง
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เก็บน�้าของเขื่อนสิริกิติ์ลดลงตามปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกภาพฉาย

จ�าลอง (scenarios) ที่จัดท�าโดย IPCC กระทบต่อการใช้น�้าของลุ่มน�า้เจ้าพระยาในอนาคต

ได้ รวมไปถึงการศึกษาของ Chaowiwat et al. (2016) ที่ใช้แบบจ�าลองภูมิอากาศโลกร่วม

กบัการวเิคราะห์ปรมิาณน�า้ฝน อณุหภมู ิและความต้องการใช้น�า้เพือ่พยากรณ์ในอนาคตอนั

ใกล้ (ค.ศ. 2015 – 2039) จนกระทั่งพบว่า ความเสี่ยงในการขาดแคลนน�า้จะเพิ่มขึ้นในลุ่ม

น�้าปิง ยม น่าน ชี และมูล เนื่องจากความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณน�้าฝนที่ลด

ลง

 ส ่วนในด ้านความเสี่ยงของการเกิดน�้าท ่วมในลุ ่มน�้ายม Hanitt inan & 

Koontanakulvong (2014) และ Koontanakolvong et al. (2014) ได้ย่อส่วนแบบจ�าลอง

ภูมิอากาศโลก (GCMs) ความละเอียดสูงเพื่อจ�าลองสถานการณ์หยาดน�้าฟ้าในอนาคตอัน

ใกล้ (ค.ศ. 2015 - 2039) และอนาคตระยะไกล (ค.ศ. 2075 - 2099) ร่วมกับการใช้แบบ

จ�าลองอุทกศาสตร์และอทุกพลศาสตร์เพือ่ประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ

อากาศต่ออัตราการไหลบ่าของน�้าและการเกิดความเสี่ยงน�า้ท่วมของจังหวัดสุโขทัย พบว่า 

ค่าเฉลี่ยหยาดน�า้ฟ้ารายเดือนในฤดูฝนมีแนวโน้มลดลงในทั้งสองระยะ แต่มีแนวโน้มที่จะมี

ปริมาณหยาดน�า้ฟ้าเพิ่มขึ้นในฤดูแล้งแทน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดสภาวะสุดขั้ว รูปแบบ

การจดัการน�า้ท่วมด้วยการผนัน�า้ออกจากพืน้ที่ในปัจจบุนัเพยีงอย่างเดียวไม่สามารถรองรบั

ความเสีย่งให้แก่เมอืงสโุขทยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นต้องมกีารใช้ประโยชน์จากพืน้ที่

ลุ่มต�่าเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน�้าท่วมด้วยในลักษณะการปรับตัวเชิงบูรณาการ (Integrated 

adaptation measures) เมื่อน�าผลการศึกษานี้มาอภิปรายกับผลการศึกษาของทวี ชัยพิมล

ผลิน และเผ่าไทย สินอ�าพล (2562) ในการใช้แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาด

การณ์น�้าท่วมในอนาคตระยะ 30 ปี ของอ�าเภอบางระก�า ในเขตลุ่มน�้ายมตอนล่าง จากการ

วิเคราะห์ปริมาณน�้าท่าและปริมาณน�า้ฝนจากกริดแบบจ�าลอง WRF-ECHAM5 พบว่า ใน

อนาคตจะเกดิเหตกุารณ์น�า้ท่วมทกุปีและพบพืน้ทีเ่สีย่งบรเิวณฝ่ังซ้ายของแม่น�า้ยม และเมือ่

น�าผลที่ได้จากแบบจ�าลองไปวิเคราะห์การปรับตัวของชุมชนและครัวเรือน พบว่า ถึงแม้ว่า

ชุมชนและครัวเรือนจะมีความคุ้นชินต่อน�า้ท่วมในอดีตและปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัติ ความ

สามารถในการกระจายความเสี่ยงและการสร้างความร่วมมือภายในชุมชนเพื่อลดผลกระ

ทบจากน�้าท่วมระหว่างช่วงวิกฤตยังไม่ดีพอ ซึ่งมีรากฐานมาจากความไม่สมดุลของอ�านาจ

ระหว่างภาครัฐ ชุมชน และครัวเรือน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนโยบายเชิงเดี่ยวที่ผันผวน 

และการขาดความตระหนกัในการสร้างองค์ความรูเ้พือ่ปรบัตวัต่อความไม่แน่นอนในอนาคต 

 โดยสรุปแล้ว การจ�าลองลุ่มน�้ายมด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มีภาครัฐ

และนักวิชาการเป็นผู้กระท�าการหลัก การเข้ามามีบทบาทของแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์
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เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการในลุ่มน�า้ยมในระยะแรกๆ ยังคงเป็นการ

น�าองค์ความรู้เชิงวิชาการจากแบบจ�าลองระดับโลกมาท�าการวิเคราะห์เพื่อแจ้งให้ทราบถึง

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่และประชาชน ควบคู่กับการวิเคราะห์แบบจ�าลองสถิติด้าน

อุทกวิทยาของภาครัฐที่ไม่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ข้ามระดับพื้นที่กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศระดบัโลกอย่างชดัเจน และยงัไม่เห็นการสือ่สารสองทางให้ประชาชนทัว่ไป

สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ต่างจากการจ�าลองธรรมชาติในลุ่มน�้ายมด้วยวิธีการ

ทางสถิติดังเช่นในอดีต ลักษณะเหล่านี้สื่อให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรและผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เก็บกดปิดกั้นองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ทั้งที่โดยเจตนาหรือไม่เจตนา 

เป็นการจ�าลองและแสดงสถานการณ์น�้าของลุ่มน�้าที่แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

มนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากมิติด้านทรัพยากรน�า้

เพยีงอย่างเดยีว เป็นเหตใุห้เกดิความขดัแย้งระหว่างภาครฐัและภาควชิาการทีท่�าการศกึษา

ด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ต่อกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางสังคมในการยับยั้งการสร้าง

เขื่อนแก่งเสือเต้นและโครงการอื่นๆ ในลุ่มน�้าตอนบน แต่นิมิตหมายที่ดีของการใช้แบบ

จ�าลองในลุ่มน�า้ยมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ ทั้งภาครัฐและนักวิชาการในกระบวนทัศน์

ทางวิทยาศาสตร์ เริ่มบูรณาการผลการศึกษาจากแบบจ�าลองของตนเองเข้ากับการรับฟัง

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การส�ารวจบริบททางภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนพื้นที่ศึกษามาเป็นลุ่มน�า้ยมตอนล่าง ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการเกิดน�้าท่วมซ�า้ซากมาอย่างยาวนานมากขึ้น แต่สิ่งที่เป็นข้อกังขาในทาง

ปฏิบัติ คือ ผลการศึกษาเหล่านี้ถูกน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดนโยบายในฐานะที่

เปน็วาทกรรมของภาครัฐในปัจจบุันมากนอ้ยเพยีงใด โดยบทความนีจ้ะขอหยบิยกโครงการ

บางระก�าโมเดล ซึง่เป็นโครงการบรหิารจดัการน�า้และแก้ไขปัญหาอทุกภยัแบบมส่ีวนร่วมที่

ภาครัฐได้ด�าเนินการเป็นครั้งแรกในลุ่มน�า้ยมเมื่อปี พ.ศ. 2560

บางระก�าโมเดล:	จ�าลองลุ่มน�้ายมด้วยวาทกรรมใหม่ของรัฐ

 เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเลิกแนวคิดโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2560 (Voice TV, 2560)  

ภายหลังจากที่เริ่มด�าเนินการโครงการบางระก�าโมเดล (ในรูปแบบใหม่) เป็นครั้งแรกในฤดู

น�้าหลากเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรก จนกลายเป็นวาทกรรมใหม่ของภาครัฐที่มีต่อการ

บริหารจัดการน�้าและอุทกภัยในลุ่มน�้ายม แต่ก่อนที่จะอธิบายถึงความเป็นมาโดยสังเขป 

ของโครงการบางระก�าโมเดล จ�าเป็นจะต้องกล่าวถงึแนวทางของภาครฐัในการบรหิารจดัการ

ลุ่มน�้ายมในช่วงทศวรรษปัจจุบันเสียก่อน
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 อาจกล่าวได้ว่า โครงการบางระก�าโมเดลถอืเป็นผลผลติส่วนหนึง่ของแนวทางการ

บรหิารจดัการลุม่น�า้ยม ตามผลการศกึษาของโครงการรวบรวมข้อมลูเพือ่พฒันาระบบคลงั

ข้อมูล 25 ลุ่มน�า้ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้, 2555) รายงานการติดตามแนวทางการ

พัฒนาลุ่มน�า้ยม (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา, 2555) รวมไปถึงแผน

แม่บททรัพยากรน�้าแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�า้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) โดยสาระส�าคัญของแนวปฏิบัติ

ที่น�ามาใช้ในโครงการบางระก�าโมเดลมี 4 ด้าน ได้แก่

1) การบรหิารจดัการน�า้แบบยัง่ยืนตลอดปีตามศกัยภาพของลุม่น�า้ เป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากน�้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ

น�้าในแต่ละปี ด้วยการวางแผนความต้องการใช้น�้าของประชาชนทั้งใน

ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค และด้านอื่นๆ ตามศักยภาพที่ลุ่มน�้า

จะสามารถจัดสรรน�้าให้ใช้ได้ ผลผลิตของการบริหารจัดการน�้าในลักษณะ

ดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดปฏิทินการจัดสรรน�้า การควบคุมการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และการสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

2) การผนัน�า้ข้ามลุม่ ในกรณขีองบางระก�าโมเดลเป็นการผนัน�า้ระหว่างลุม่

น�า้ยมและน่าน โดยระบายน�า้ส่วนเกนิในช่วงฤดูน�า้หลากไปยงัแม่น�า้น่านผ่าน

คลองระบายน�า้ในพืน้ทีท่ีม่อียูเ่ดมิและขดุขึน้ใหม่ และระบายน�า้สงูสดุไม่เกนิ 

400 ล้านลกูบาศก์เมตรไปยงัพืน้ท่ีหน่วงน�า้ทุง่บางระก�า พร้อมกบังดเว้นการ

ระบายน�้าออกจากเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนนเรศวรในช่วงฤดูฝน ส่วนในช่วง

ฤดูแล้งจะมีการจัดสรรน�้าจากทั้งสองเขื่อนเข้ามาให้เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน�้า

ยม-น่านได้ใช้ประโยชน์ส�าหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค จ�าเป็นต้อง

ใช้การผนัน�า้ข้ามลุม่เพือ่ทดแทนการทีลุ่ม่น�า้ยมไม่สามารถก่อสร้างแหล่งกกั

เก็บน�้าขนาดใหญ่บริเวณต้นน�้าได้

3) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะสุดขั้ว โดย

มุ่งเน้นการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ช่วยให้ประชาชนรับความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 

และการประกอบอาชีพจากน�า้ท่วมและภัยแล้งลดลง โดยเฉพาะอุทกภัยที่มี

แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และเป็นการป้องกันน�า้ท่วมเมืองสุโขทัย และพื้นที่

ลุ่มน�้าตอนล่างซึ่งมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจด้วย



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 62-มิ.ย. 62

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

71

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการออกแบบการหน่วง

น�้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวคือ ให้ชาวบ้านส่วน

ใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรท�านาปีละ 2 ครั้ง โดยปรับการท�านาปีให้เร็วขึ้นใน

ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม หยุดพักในช่วงหน่วงน�้าในเดือนสิงหาคม 

- พฤศจิกายน โดยส่งเสริมให้ประชาชนท�าการประมงเพื่อการยังชีพและ/

หรือเพื่อการพาณิชย์ ตามวัฒนธรรมเดิมของคนในพื้นที่ และระบายน�า้เข้า

มาในทุ่งหน่วงน�้าโดยไม่ให้กระทบต่อการสัญจรและการด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน หลังจากนั้นจึงกลับไปท�านาปรังระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม พร้อม

กับส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ท�างานร่วมกัน 

และปรับปรุงระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วงน�้า (โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษายมน่าน, 

2560)

 โครงการบางระก�าโมเดลแบบมีส่วนร่วมที่จัดท�าขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2560 นี้มีความ

แตกต่างจากโครงการบางระก�าระหว่างในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2559 หลายประการ ความ

แตกต่างที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การขยายขอบเขตการบริหารจัดการจากการใช้องค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมาตรการที่ใช้โครงสร้างร่วมกับการชดเชยความเสียหายแบบ

ให้เปล่าเป็นหลัก มาเป็นการบูรณาการมาตรการที่ใช้โครงสร้างเข้ากับการประคับประคอง

วิถีชีวิตของคนในท้องที่ให้เกิดการท�ามาหากินตลอดปีได้มากขึ้น ผลจากการด�าเนินงานใน

ปี พ.ศ. 2560 พบว่าโครงการบางระก�าโมเดลสามารถรองรบัวกิฤตจากพายุหลายลกูทีมี่แนว

โน้มสร้างความเสียหายในพื้นที่ได้ ประหยัดงบประมาณในการป้องกันและชดเชยความเสีย

หายของเกษตรกร อกีทัง้เกษตรกรยงัมีรายได้เสรมิจากการท�าประมงวนัละ 300 - 500 บาท/

ครัวเรือน และส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวและปลาได้ (โครงการส่งน�า้และบ�ารุง

รกัษายมน่าน, 2560) น�าไปสูก่ารขยายพืน้ทีข่องโครงการเพิม่เตมิอีก 117,000 ไร่ในปี พ.ศ. 

2561 ซึง่ท�าให้เกบ็กกัน�า้ได้เพิม่ขึน้อกีถงึ 150 ล้านลกูบาศก์เมตร (คมชดัลกึ, 2561; พพีทีวี,ี 

2561) สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์การปรบัตวัของชมุชนและครวัเรอืนในต�าบลท่านางงาม 

ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางของโครงการบางระก�าโมเดล โดยทวี ชัยพิมลผลิน และเผ่าไทย สินอ�า

พล (2562) พบว่า ชาวบ้านมคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานของหน่วยงานชลประทานใน

พืน้ทีแ่ละผูน้�าชมุชน โดยเฉพาะหมูบ้่านทีอ่ยู่ในโครงการบางระก�าโมเดล เพราะมกีารสือ่สาร

ข้อมลูและการเตอืนภยัล่วงหน้า มกีารปรบัฤดกูาลเพาะปลกูพร้อมหางานชดเชยให้ท�า และ

มกีารสบูน�า้ ซ่อมแซม และช่วยเหลอืในภาวะวกิฤตเป็นอย่างด ีเว้นเสยีแต่ว่าอาจมีบางพืน้ที่
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ที่ไม่ได้รบัการจดัสรรน�า้ในฤดแูล้งเพือ่การเกษตรอย่างทัว่ถงึ ส่วนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ

ที่มีต่อโครงการบางระก�าโมเดลมีหลายประการ เช่น การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานใน

พื้นที่นอกโครงการบางระก�าโมเดล การจัดสรรน�้าให้ทั่วถึงในฤดูแล้ง การควบคุมปริมาณ

น�้าให้ไม่กระทบต่อชีวิตประจ�าวัน การช่วยเหลือรายได้เพื่อการยังชีพระหว่างน�้าท่วม การ

ต่อยอดผลผลิตในโครงการให้เข้าสู่การพาณิชย์ได้มากขึ้น ความยืดหยุ่นของปฏิทินในการ

บรหิารจดัการน�า้ในแต่ละปี ความยัง่ยืนของวถิชีวีติชมุชนภายใต้การเปลีย่นแปลงทางสงัคม

และเศรษฐกิจในอนาคต เป็นต้น (โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่าน, 2560; วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562)

 แม้ว่าหลกัคดิพืน้ฐานของบางระก�าโมเดลในปัจจบัุนจะมกีารบรูณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้นจนท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อการด�าเนิน

งานดังกล่าว แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตส�าคัญ คือ บางระก�าโมเดลยังคงเป็นผลผลิตที่มาจาก

การเริม่ต้นด้วยองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์อยูด่ ีเนือ่งจากการก�าหนดขอบเขตของโครงการ

บางระก�าโมเดลที่มีกรมชลประทานเป็นผู้น�าในการด�าเนินงาน เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ที่มี

ศกัยภาพในการผนัน�า้ข้ามลุม่มาใช้ประโยชน์ จากภาพที ่2 ทีแ่สดงถงึขอบเขตของโครงการ

บางระก�าโมเดลในปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน พบว่า พื้นที่ที่ถูกพัฒนามาในโครงการนั้นอยู่

ในโครงข่ายทีส่ามารถระบายน�า้ระหว่างลุม่น�า้ยมและน่านได้อย่างสะดวก ซึง่โครงการส่งน�า้

และบ�ารุงรักษายมน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ทราบถึงข้อจ�ากัดตรงนี้เป็นอย่างดี  

ภาพที่ 2 การขยายพื้นที่โครงการบางระก�าโมเดล พื้นที่โครงการเดิม
เมื่อปี พ.ศ. 2560 ครอบคลุมพื้นที่ทางทิศใต้ 265,000 ไร่ ส่วนพื้นที่ขยายเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2561 
คือพื้นที่ทางทิศเหนือ 117,000 ไร่ รวมพื้นที่โครงการบางระก�าโมเดลทั้งหมดในปัจจุบัน 382,000 ไร่ 

(ที่มา: ส�านักชลประทานที่ 3: 2561)
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 อย่างไรก็ดี คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการบริหารจัดการด้วยโครงการบางระก�า

โมเดลจ�าเป็นต้องค�านึงถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการด�ารงชีพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

ปัจจัยทางอุทกวิทยาด้วย เป็นที่ชัดเจนว่าการน�า “วัฒนธรรมชาวนาที่หาปลาได้” จากพื้นที่

อ�าเภอบางระก�ามาใช้กบัพืน้ท่ีของทัง้โครงการอาจจะส่งผลกระทบทัง้ทางบวกหรอืลบต่อพืน้

ที่อื่นๆ ได้ โดยบทความนี้พยายามจะทบทวนงานวิจัยและการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ใน

อดีตที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริบทของการบริหารจัดการน�า้ในปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงภาพที่

ซับซ้อนบางส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการบางระก�าโมเดล ทั้ง

หมู่บ้านที่อยู่ในโครงการและนอกโครงการดังกล่าว

 ทรงชัย ทองปาน และคณะ (2554) ได้ท�าการศึกษาการปรับตัวของการผลิตข้าว

และชาวนาในพืน้ทีน่�า้ท่วมซ�า้ซากระดบัสงูของภาคเหนอืตอนล่าง ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอ

บางระก�า จังหวัดพิษณุโลก และอ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยด้วย ผลการศึกษาเฉพาะ

ในส่วนของชาวนาซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในสองอ�าเภอนี้ พบว่า แม้ว่าชาวนา

จะเคยชินกับการเกิดน�้าท่วมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ และมองว่าถ้าน�า้ไม่ท่วมจะเป็นสภาวะ

ผิดปกติ แต่ถ้าเลือกได้ชาวนาก็ไม่อยากให้เกิดน�้าท่วม โดยพื้นที่สองฝั่งแม่น�้าของท้ังสอง

อ�าเภอนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกน�า้ท่วมมากที่สุด และมีสภาพดินที่ระบายน�้าเลว ท�าให้เอื้อ

ต่อการถกูน�า้ท่วมขงัได้ง่าย ประกอบกบัภาวะฝนแล้งทีท่�าให้ชาวนาเร่ิมท�านาช้ากว่าปกต ิแต่

ก็มีฝนในฤดูน�้าหลากที่มาเร็วกว่าปกติ ท�าให้เกิดน�้าท่วมและสร้างความเสียหายต่อนาข้าว

เป็นวงกว้างต่อเกษตรกรร้อยละ 77.8 ในอ�าเภอบางระก�า และกว่าร้อยละ 89.1 ในอ�าเภอ

กงไกรลาศ โดยเฉพาะนาทีก่�าลงัรอการเกบ็เกีย่ว อย่างไรกด็ ีชาวนาในพืน้ทีก่ว่าร้อยละ 66.1 

โดยเฉพาะในสองอ�าเภอนี้ได้หาอาชพีเสรมิท่ีหลากหลายระหว่างน�า้ท่วม เช่น รับจ้างก่อสร้าง 

รับจ้างทั่วไป และค้าขายเกือบร้อยละ 80 ที่เหลือท�าการประมงเพื่อการยังชีพมากกว่าเชิง

พาณิชย์ เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชประเภทอื่นๆ ส่วนในการท�านาก็จะมีการเพิ่มรอบการปลูก

ข้าวให้มากขึน้ เน้นการท�านาปรงัมากกว่านาปี และเลือ่นการปลกูข้าวนาปีให้เรว็ขึน้ พร้อม

กับการแสวงหาข้อมูลจากการเตือนภัยเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างทันท่วงที อย่างไรก็

ดี การศึกษานี้พยายามให้ยอมรับความแตกต่างทางพื้นที่ของชาวนา น�าไปสู่ความจ�าเป็น

ในการแบ่งเขตพื้นที่ตามความแตกต่างของปัญหา และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือ

ท�าให้การปรับตัวของชาวนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ผลการศกึษาดงักล่าวมคีวามใกล้เคยีงกบังานวจิยัของฐานดิา บณุวรรโณ (2561) ที่

ศกึษาเชงิชาตพินัธุว์รรณาของชาวนานอกเขตชลประทานในต�าบลบางระก�า อ�าเภอบางระก�า 

จงัหวดัพษิณุโลก โดยพบว่าชาวนาในพืน้ทีด่งักล่าวพยายามท่ีจะเพิม่ความถีแ่ละปรมิาณของ

การผลิตข้าว เพือ่หลกีหนจีากความเสยีหายอนัเกิดจากน�า้ท่วมในพืน้ที ่ปัญหาหนีส้นิ ต้นทุน



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

74

การผลิตสูง และราคาข้าวตกต�่าซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 

ยังมีข้อคิดเห็นที่ค่อนข้างตรงกันว่า คงไม่สามารถให้ชาวนาเลิกล้มอาชีพนี้ได้ แต่จะต้องมี

การปรบัให้ชาวนามีการผลติข้าวทีป่ระณตีและมคีณุภาพเพือ่ยกระดบัมลูค่าของข้าวให้มาก

ขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยทั้งสองชิ้นที่เป็นภาพแทนของสังคมชาวนา เราจะพบว่าภาพที่แท้จริง

ของชาวนาน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าวิถีชีวิตแบบท�านาและหาปลาได้ดังที่โครงการ

บางระก�าโมเดลได้ระบุไว้

 เมื่อวิเคราะห์บริบททางประวัติศาสตร์ของอ�าเภอบางระก�าและอ�าเภอกงไกรลาศ 

(จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ: 2546, 2547, 2554; ทวี ชัยพิมลผลิน และเผ่าไทย สินอ�าพล:

2562) ภาพของความซบัซ้อนในการด�าเนนิวถิชีวีติยงัคงชดัเจนและมีความเกีย่วพนักบัการ

ก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการบางระก�าโมเดลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่า

ในอดีตวิธีชีวิตคนในพื้นที่บางส่วนจะเป็น “วิถีชาวน�า้” เช่น ในชุมชนริมคลองของต�าบลท่า

นางงาม อ�าเภอบางระก�า มีการตั้งชุมชนเรือนแพ การปลูกบ้านใต้ถุนสูง และมีการพักจาก

การท�านาไปท�าประมงพืน้บ้าน หรอืแม้กระทัง่ในต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ เป็นชมุชนของ

การจับปลาและค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปลา เช่น การท�าปลาสด น�้าปลา ปลาร้า ฯลฯ 

การสัญจรด้วยเรือเพื่อโดยสารและค้าขาย การอาศัยในแพบวบ หรือการสร้างบ้านใต้ถุนสูง 

ซึง่อาจเป็นภาพของวถิชีาวน�า้ทีส่อดคล้องกบัสิง่ที่โครงการบางระก�าโมเดลได้พยายามน�ามา

ใช้ในการบรหิารจดัการอุทกภยัในพืน้ทีทุ่่งรบัน�า้ แต่ปัจจยัแทรกซ้อนต่างๆ ทีเ่ข้ามาพร้อมกบั

การพฒันาพืน้ที ่เช่น การสร้างถนน ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมต้นน�า้ การเคลือ่นย้าย

ระหว่างพื้นที่ และการเปลี่ยนอาชีพไปสู่อุตสาหกรรมท้องถิ่น ท�าให้วิถีชีวิตชาวน�้าเริ่มหาย

ไปอย่างช้าๆ และมีภาพอื่นๆ เข้ามาแทนที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ชยา วรรธนะภูติ และ

รัตนาภรณ์ พุ่มน้อย (2562) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมจากการศึกษาอุตสาหกรรมการประมงบ้าน

กงภายใต้การเปล่ียนแปลงเชิงนิเวศสังคมด้วยว่า ภัยแล้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสร้าง

ประตูระบายน�า้ และการระบายน�า้ออกจากพื้นที่บ้านกงเพื่อไปกักเก็บในโครงการบางระก�า

โมเดล รวมไปถงึกฎระเบยีบด้านการประมง มผีลต่อการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนในบ้าน

กงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ต�าบลกงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโครงการบางระก�าโมเดล เนื่องจากภาค

รัฐยังไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างทางชลประทานของแม่น�า้ยมฝั่งขวาให้เชื่อมโยงทั้งระบบ

ได้ และเป็นพืน้ทีน่อกโครงการทีจ่ะสามารถผนัน�า้จากลุม่น�า้น่านมาช่วยเกษตรกรในฤดแูล้ง

ได้ การสะท้อนภาพของสองต�าบลนี้ซึ่งแลดูจะมีบริบทในการด�ารงชีพคล้ายกัน ไม่ได้น�าไป

สู่การจัดการในรูปแบบเดียวกันได้เสมอไป ในกรณีนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความไม่

พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานท�าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว

 ในขณะเดียวกัน พื้นที่บางส่วนของอ�าเภอกงไกรลาศ โดยเฉพาะในต�าบลไกร
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ใน ไกรกลาง และไกรนอก (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านไกร”) ซึ่งอยู่ในเขตของโครงการ

บางระก�าโมเดลเหมอืนกนั อาจมปีระวตัศิาสตร์ของวิถชีวีติที่ไม่ได้สอดคล้องกบัสิง่ที่โครงการ

พยายามรือ้ฟ้ืนขึน้มา คนบ้านไกรซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น “คนทีด่อน” ท�านาเป็นอาชพีหลักมาอย่าง

ยาวนาน หลกัฐานทีส่�าคญัคอืในอดตีชาวบ้านโตนดจากอ�าเภอครีมีาศจะน�าโอ่งใส่เกวียนเพือ่

มาแลกข้าว ส่วนชาวบ้านไกรจะแลกข้าวไปเพื่อน�าโองมาใช้ในการเก็บน�า้ นอกจากนี้ ด้วย

ท�าเลที่ตั้งของต�าบลทั้งสามไม่ได้ตั้งอยู่ริมแม่น�้ายม ท�าให้ไม่พบการบันทึกใดๆ ว่าวิถีชีวิต

ของคนบ้านไกรเป็นวิถีชาวน�า้เหมือนกับคนบ้านกงจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่อาจจะช่วยยืนยันได้

ประการหนึ่งว่าน�้าท่วมไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนบ้านไกร และชาวบ้านต�าบลอื่นๆ 

ในอ�าเภอกงไกรลาศทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่องโครงการบางระก�าโมเดล คอื ข้อคดิเห็นและการกระท�า 

จริงของชาวบ้านที่เสนอขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการน�้าแบบบูรณาการ ระยะ 20 ปี ของจังหวัดสุโขทัย (วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการระบายน�า้ออกจากพื้นที่

ให้เร็วกว่าเดิมเพื่อเตรียมท�านาปรัง การขาดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกอื่นๆ 

นอกจากการท�านาและประมงเนื่องจากต้องเป็นพื้นที่รับน�้า ความต้องการในการป้องกัน

อุทกภัยที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเสริมคันดินและแนวป้องกันต่างๆ แต่อาจท�าลาย

วิถีการท�าประมงพื้นบ้านของบางครัวเรือน และความต้องการประตูระบายน�้าเพื่อควบคุม

การไหลของน�้าในพื้นที่และลดผลกระทบจากน�้าท่วม ดังนั้น การทบทวนการศึกษาหลาย

ฉบับในงานเขียนชิ้นนี้จึงยิ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายภายในพื้นที่ของ

โครงการบางระก�าโมเดลและพื้นที่โดยรอบ แม้ว่าโครงการบางระก�าโมเดลจะพยายามเปิด

พื้นที่ความรู้ให้มีการบูรณาการมากขึ้นแล้วก็ตาม

  ในการทบทวนการจ�าลองธรรมชาติด้วยบางระก�าโมเดลนี้ ผู้เขียนมิได้มีเจตนา

ที่จะกล่าวว่าโครงการบางระก�าโมเดลด�าเนินการไม่ตรงตามความต้องการทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่อยากที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมากกว่า รวมไปถึงการสะท้อนความยากล�าบากของชาวนา

ซึง่เป็นประชาชนกลุม่หลกัในโครงการนี ้ภายใต้บรบิทของความไม่แน่นอนเชงินโยบายและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งท่ีเป็นวิวาทะส�าคัญที่ได้จากโครงการบางระก�าโมเดล 

คือ การรื้อฟื้นวิถีชีวิตชาวน�้า-ชาวประมงของคนในพื้นที่ให้กลายเป็นวาทกรรมหลักชุดใหม่

ในการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัยของลุ่มน�า้ยมตอนล่าง เป็นภาพที่แท้จริงอันเปิดเผยให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติท่ีเกี่ยวพันกันไปมา หรือเป็นเพียงการ

จ�าลองธรรมชาติด้วยชุดความรู้ท่ียังมีการเก็บกดปิดกั้น (โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม) ดังเช่น

การจ�าลองธรรมชาติด้วยแบบจ�าลองยคุใหม่หรือไม่ และภาพของการจ�าลองธรรมชาตด้ิวย
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วาทกรรมใหม่นี้ได้พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมากน้อยเพียง

ใด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตไม่สอดคล้องอย่างเต็มรูปแบบกับแนวทางการด�าเนินงาน

หลักของโครงการค�าตอบต่อค�าถามนี้จ�าเป็นต้องได้รับการศึกษาเชิงประจักษ์ในภาคสนาม

โดยละเอียดต่อไป

ช่องว่างของการจ�าลองธรรมชาติและแนวทางต่อจากนี้

 อย่างน้อยที่สุด ผลประโยชน์เบื้องต้นจากการวิเคราะห์การจ�าลองธรรมชาติของ

ลุ่มน�้ายมด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างธรรมชาติเชิงสังคมจากการปรับ

เปลีย่นวาทกรรมนี ้ท�าให้เราเหน็ถงึพลวัตของการเปิดพืน้ทีค่วามรูใ้นการบรหิารจดัการจาก

การใช้องค์ความรู้เชิงเดี่ยวทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้จากลักษณะทาง

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ

บรหิารจดัการทีม่ภีาครฐัเป็นผูด้�าเนนิการหลกัมากขึน้ อย่างไรกด็ ีการจ�าลองธรรมชาตขิอง

ลุม่น�า้ยมด้วยกระบวนทศัน์ทัง้สองยงัคงมช่ีองว่างทีร่อให้มกีารรือ้สร้าง เพือ่เป็นข้อเสนอแนะ

ในการสร้างแนวทางบริหารจัดการหลังจากนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การจ�าลองธรรมชาตโิดยการสร้างแบบจ�าลองภายใต้กระบวนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ 

จะไม่สามารถสลายเส้นแบ่งและเปลีย่นแปลงญาณวทิยาของปรชัญาวทิยาศาสตร์จากความ

เป็นเอกพจน์ไปสูค่วามเป็นพหพูจน์และการปะทะประสานเชงิทฤษฎไีด้เลย ตราบเท่าที่ไม่มี

กระบวนการทีเ่ปิดพืน้ทีอ่�านาจจากการรูค้ดิของผูที้ศ่กึษาอนัหลากหลายในโลกของความเป็น

จริง ไม่มีกระบวนการที่น�าผลจากแบบจ�าลองไปท�าให้เกิดกระบวนการท�าซ�้าและเกี่ยวเนื่อง

เชิงแนวคดิกบัประชาชนและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียและการสื่อสารความซบัซ้อนของบริบทเชิง

สงัคมและพืน้ทีจ่ากล่างขึน้บนเพือ่ประสานกบัแนวทางทีม่าจากบนลงล่าง (Winsberg, 1999; 

Peck: 2004; Cartwright et al.: 2016; Wallentin: 2017) ซึง่การจ�าลองธรรมชาตขิองลุม่น�า้

ยมในยุคการวิเคราะห์ทางสถิตแิละการใช้แบบจ�าลองช่วงต้นคอืตวัอย่างทีเ่ด่นชดัของ “ความ

ไม่หลุดพ้น” ดังกล่าว ความไม่หลุดพ้นนี้มีผลร้ายแรงต่อสังคมเพราะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่สามารถหาข้อตกลงในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลได้ ความขัดแย้งทางสังคม

ภายในลุ่มน�า้จึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่าสามทศวรรษ ในขณะเดียวกัน การที่องค์ความ

รูด้้านการสร้างแบบจ�าลองยงัไม่สามารถเลยีนแบบกระบวนการในโลกแห่งความเป็นจรงิได้ 

โดยเฉพาะการขาดความสามารถในการน�าปัจจยัด้านมนษุย์เข้าไปในการวเิคราะห์ของแบบ

จ�าลอง อาจยิง่ท�าให้ผลของแบบจ�าลองไม่สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ท�าให้แบบจ�าลองลกัษณะดงักล่าวกลายเป็น “กจิของมนษุย์ทีแ่ทบไม่มมีนษุย์

เข้าไปเกี่ยวข้อง”
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 แต่ในระยะหลงัยงัมสีญัญาณทีด่ว่ีา แบบจ�าลองถกูน�าไปใช้ให้เกดิการถกเถยีงและ

อภปิรายขององค์ความรูท้ีห่ลากหลาย มากกว่ามุง่ทีจ่ะสร้างความกลมกลนืจากแบบจ�าลอง 

และแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองมากขึ้น จนกระท่ังเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาถกเถียงและเสนอแนะต่อผลลัพธ์ของแบบจ�าลองมากขึ้น แต่ก็ยังไม่

เห็นภาพของการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทถึงขั้นที่จะเสนอแนะปัจจัยที่ควรน�าเข้าไป

วเิคราะห์ในแบบจ�าลองได้ ซึง่อาจจะต้องท�าการศกึษาถงึความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป ซึง่

อาจเป็นแนวทางที่ Yanoff & Weirich (2010) พยายามสื่อให้เห็นว่า แบบจ�าลองสามารถ

ผลิตได้เพียง “ภูมิทัศน์ของอนาคตที่คาดว่าจะเป็น” เท่านั้น จ�าเป็นต้องสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายได้ ซึ่งแนวทางที่ภาครัฐได้ด�าเนินการ คือ การจ�าลองเชิง

ส�ารวจควบคู่กับการปฏิบัติใช้นโยบายเพื่อสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายมากขึ้น ส่วนภาค

วิชาการได้ด�าเนินการทั้งการจ�าลองเชิงส�ารวจ และการจ�าลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุด แต่

ยงัขาดแนวทางการปฏบิตัิใช้ ซึง่ท�าให้เหน็ถงึความจ�าเป็นทีภ่าครฐัและภาควชิาการต้องสร้าง

ความร่วมมือในการด�าเนินงานระหว่างกันให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การพึ่งพาแบบจ�าลองใน

กระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์โดยไม่ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตเิลย 

อาจตอกย�้าการท�าให้มนุษย์เป็นเพียงปัจจัยภายนอกของระบบนิเวศ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการ

บริหารจัดการลุ่มน�้าที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแน่นอน

 การถอืก�าเนดิของบางระก�าโมเดลเป็นหนึง่ในความก้าวหน้าทีส่�าคญัของการบรหิาร

จัดการลุ่มน�้ายม อันเป็นผลพลอยได้จากการสร้างเครือข่ายเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคม และ

การบูรณาการของสังคมระหว่างพื้นท่ีเพื่อหลุดพ้นจากการควบคุมด้วยอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

(Hubbard et al., 2004) ด้วยองค์กรและผูเ้ชีย่วชาญที่ใช้องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์เป็นเขม็

ทศิเดยีวในการบรหิารจดัการน�า้ในอดตี ซึง่เปรยีบเสมือนกลุม่คนทีม่อี�านาจและกดทบั ก�ากบั

การรูคิ้ด ศลีธรรม และสนุทรยีะของผูค้นทีม่ต่ีอทรพัยากรน�า้ ในบรบิทของลุ่มน�า้ยม วาทกรรม 

ในอดตีถกูสร้างมาให้แยกมนษุย์ออกจากธรรมชาตด้ิวยการมองว่าน�า้ท่วมเป็นภยัต่อวถิชีวิีต 

ความคิดเหล่านี้จะไม่จางหายไปไหนตราบเท่าที่การท�านาเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นอาชีพหลัก

ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างไม่เต็มรูปแบบดังเช่นในอดีตและปัจจุบัน ดังเช่นที่ Castree 

& Braun (2001) และ Castree (2005) กล่าวไว้ว่า ธรรมชาติไม่เป็นสิ่งบริสุทธิ์และไม่เป็น

เนือ้แท้ด้วยทรรศนะ เพราะอคตขิองผูม้อี�านาจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธรุกจิ หรอื

กลุ่มประชาชนบางกลุ่ม ผลิตสร้างความรู้บางประการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ

อยู่ตลอดเวลา และก�ากับความคิดของคนที่ด้อยอ�านาจกว่าในสังคมให้ปฏิบัติตาม แต่ใน

ขณะเดียวกัน วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนบางพื้นที่ก็เอื้อต่อการถูกครอบง�าด้วยวาทกรรม

เดิมได้ เมื่อบางระก�าโมเดลในฐานะวาทกรรมใหม่เข้ามามีบทบาทจึงท�าให้เห็นภาพความ
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ไม่สอดคล้องกันในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมตามกรอบวาทกรรมใหม่แต่ไม่ได้อยู่

ในโครงการ และพ้ืนที่ท่ีมีวัฒนธรรมไม่สอดคล้องโดยสมบูรณ์แต่อยู่ภายใต้กรอบวาทกรรม

ใหม่ ดังนั้น วาทกรรมจึงอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากผู้มีอ�านาจเพียงฝ่ายเดียว แต่ประชาชน

ที่เสมือนว่าถูกเก็บกดปิดกั้นอาจมีส่วนในการบิดพลิ้ววาทกรรมโดยไม่เจตนาก็เป็นได้

  บทความชิ้นนี้ยังไม่สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า วาทกรรมในการจ�าลองธรรมชาติ

ด้วยบางระก�าโมเดลอยู่ภายใต้หลักคิดในลักษณะ sublime หรือไม่ แต่สิ่งที่น่าสังเกตและ

ควรวิเคราะห์ต่อไปถึงหลักคิดของผู้ที่มีอ�านาจในการบริหารจัดการ คือ แม้ว่าโครงการจะ

ขยายขอบเขตออกไปให้กว้างขึ้น แต่ก็มิได้เป็นผลมาจากการค�านวณผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มาจากความส�าเร็จของโครงการน�าร่องในปีแรกที่ท�าให้

ขยายพื้นท่ีในขอบเขตการผันน�้าข้ามลุ่มยม-น่านเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้น ความจ�าเป็นใน

การรื้อสร้างวาทกรรมนี้จึงยังไม่ชัดเจน ส่วนการจะอ้างอิงว่าโครงการบางระก�าโมเดลสร้าง

สภาวะเกินจริงและธรรมชาติเสมือนให้แก่ชุมชนต่างๆ ของโครงการหรือไม่นั้น ก็อาจกล่าว

ได้ว่าบางระก�าโมเดลยังคงถูกจ�าลองขึ้นภายใต้สภาวะ “กึ่งเสมือนกึ่งจริง” เพราะเป็นการ

จ�าลองภายใต้ระบบเปิดในโลกแห่งความเป็นจริง แต่สิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้ คือ โครงการ

บางระก�าโมเดลจะกลายเป็นการสร้างภาวะแท้จริงให้ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากวิถีชีวิต

แบบ “ท�านา-หาปลา” และมีภาพของการสร้างความสันโดษและห่างเหินของตัวชาวนากับ

ภาวะธรรมชาติ เช่น การอยู่ร่วมกับปลาและน�้าท่วมในฤดูน�้าหลากปรากฏซ้อนขึ้นหรือไม่ 

เพราะด้วยสภาวะกึ่งกลางของชาวนาที่ “กลับตัวไม่ได้ ไปไม่ถึง” ในปัจจุบัน พร้อมกับแนว

นโยบายทีม่ต่ีอชาวนาของรฐับาลต่อไปทีย่งัไม่เกดิขึน้ จะยงัคงเป็นข้อสงสยัในอนาคตอนัใกล้

ทีผู่ศ้กึษาจ�าเป็นต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิต่อไป แต่แน่นอนว่าการเกดิสภาวะแบ่งขัว้นี้ไม่เป็น

ผลดีต่อการบริหารจัดการน�้าภายใต้วาทกรรมใหม่อย่างแน่นอน

 สุดท้าย สิ่งที่ผู้เขียนต้องการเรียกร้องให้เกิดขึ้นภายใต้กรอบการศึกษาของวิชา

ภูมิศาสตร์ในยุคปัจจุบัน คือ การต่อยอดการเปิดพื้นที่ความรู้ของกระบวนทัศน์ทั้งสองใน

การบริหารจัดการลุ่มน�า้ยม และการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของกระบวนทัศน์ใน

การศึกษาภูมิศาสตร์ เพื่อน�าผลผลิตที่ได้จากกระบวนทัศน์ทั้งสอง (หรือมากกว่า) มาใช้ใน

การก�าหนดนโยบายร่วมกันแบบสหสาขาวิชา จากบริบทของการจ�าลองธรรมชาติในลุ่มน�า้

ยม การจ�าลองธรรมชาติทีเ่ริม่ต้นมาด้วยการใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์ผนวกรวมกับอ�านาจ

ของตัวแสดงภาครัฐมาก�ากับ จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเปิดพื้นที่การ

ศึกษาทางวัฒนธรรมเฉพาะบริบทของแต่ละพื้นที่เข้ามาด้วย เพราะสิ่งที่ค่อยๆ เผยขึ้นมา

พ้นจากการเกบ็กดปิดกัน้ในการจ�าลองธรรมชาตปัิจจบุนัไม่ได้มเีพยีงแค่มนษุย์ทีอ่ยูแ่ยกจาก

ธรรมชาต ิแต่ย่ิงแสดงให้เหน็ถงึความพวัพนัระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตมิากขึน้เรือ่ยๆ การ
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วเิคราะห์ดงักล่าวอาจท�าได้ผ่านการพรรณนาถงึบทบาทของปฏบิตักิารจากจติใจและร่างกาย

ทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมรอบตวั การเปิดเผยถงึบทบาทของตวัแสดงที่ไม่ใช่มนษุย์ทีม่บีทบาทบอก

เล่าความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาพความเป็นจริงแบบลูกผสมใหม่ (New hybrid 

realities) ที่ไร้รอยต่อแต่มคีวามซบัซ้อนระหว่างร่างกายและจติใจของมนษุย์ อารมณ์ ความ

รู้สึก ความรู้เชิงปฏิบัติการภาคแสดงในชีวิตประจ�าวัน (Performative knowledge) ลักษณะ

ทางกายภาพ และสรรพสิ่งต่างๆ ของโลกที่มีมากกว่ามนุษย์ (More-than-human worlds) 

(Whatmore: 2002; Szerszynskiet al.: 2003; Castree: 2005) ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่ง

ให้แก่ปัจเจกบคุคลได้มโีอกาสมส่ีวนร่วมและก�ากบัการตดัสนิใจของสงัคมได้ง่ายยิง่ขึน้ และ

เป็นความจริงที่วัฒนธรรมของชุมชนจ�าเป็นต้องมีพลวัตไปตามแนวทางการบริหารจัดการ

ในลุ่มน�า้ แต่นั่นหมายความว่าควรมีการออกแบบอย่างละเอียด ให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม

ศักยภาพของการใช้ข้อมูล การใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและประนีประนอมเพื่อ

สอบถามความต้องการของชมุชนในกรณท่ีีเงือ่นไขเดมิในการด�ารงชีวติอาจไม่สามารถท�าได้

อีกต่อไปในอนาคต น�าไปสู่การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพตาม

บริบทของสังคมไทย และการกระจายอ�านาจการตัดสินใจและธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงต่อ

ไป (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ: 2543; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล: 2550)
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พิทวัส จ�าปา
ครูสอนปริยัติธรรม	แผนกบาลี	ประจ�าจังหวัดนครราชสีมา

การจ�าแนกชนิดของค�าในแบบเรียนภาษาไทย: 
ไวยากรณ์ศัพทการก

บทคัดย่อ
 การจ�าแนกชนดิของค�าในแบบเรยีนภาษาไทยนัน้ มนีกัวชิาการจ�าแนกออกหลาย

ประการ ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เนื่องจากแบบเรียนวิชาภาษาไทยที่ปรากฏมีมาต้ังแต่

สมัยอยุธยานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยในการสื่อสาร จดบันทึก

วฒันธรรมลายลกัษณ์อกัษร มผีูแ้ต่งอยูห่ลายคน ซึง่ท�าให้การจ�าแนกชนดิของค�าแตกต่างกนั

ไปตามความประสงค์ของผู้แต่งเป็นหลัก และกาลเวลาเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง

ชนิดของค�า เพราะปัจจุบันประเทศไทยรับอิทธิพลจากต่างประเทศ จึงท�าให้มีชนิดของค�า

เพิ่มมากขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าไวยากรณ์ศัพทการก (Lexicase Grammar)

โดยเฉพาะอย่างยิง่กรอบแนวคดิของสแตนลี ่สตารอสต้า (Stanley Starota) ซึง่เป็นกรอบที่

ศกึษาค�าศัพท์และความสมัพนัธ์ทางวากยสมัพนัธ์ของค�าศพัท์นัน้กับค�าศพัท์อืน่ๆ ซึง่การน�า

กรอบดงักล่าวมาใช้จะท�าให้รูแ้บบแผนของการจ�าแนกชนดิของค�าในแบบเรยีนไทยได้อย่าง

ถูกต้อง

 ผลการศกึษาพบว่า แบบเรยีนไทยนัน้มีชนดิของค�าแตกต่างกนัไปตามยุคตามสมยั 

แบบเรียนที่จ�าแนกชนิดของค�าตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่ปรากฏ ความสัมพันธ์กับค�าอื่น และ

เกณฑ์ความหมายคล้ายกับกรอบแนวคิดไวยากรณ์ศัพทการก (Lexicase Grammar) ซึ่ง

จ�าแนกชนิดค�า 8 ชนิด คือ แบบเรียนสยามไวยากรณ์ของพระอุปกิตศิลปะสาร ได้จ�าแนก

ชนิดของค�า 8 ชนิด และแก้ไขเพิ่มเติมเหลือ 7 ค�า ก�าชัย ทองหล่อ ได้จ�าแนกค�าในภาษา

ไทยได้ 7 ชนดิ และหนงัสอืเรยีนวชิาภาษาไทย หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 จ�าแนก 

ชนิดของค�า 7 ชนิด ส่วนวิจินตน์ ภาณุพงศ์ จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 26 ชนิด นววรรณ  

พันธุเมธา จ�าแนกชนิดของค�าออกเป็น 6 ชนิด นอกจากนี้ในหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย 

เล่ม 3 ซึง่ได้จ�าแนกค�าออกเป็น 12 ชนดิ ซึง่มีการจ�าแนกชนดิค�าทีแ่ตกต่างจากกรอบแนวคิด 

ไวยากรณ์ศัพทการก (Lexicase Grammar) อย่างเห็นได้ชัด

ค�าส�าคัญ: ชนิดของค�า, แบบเรียนภาษาไทย, ไวยากรณ์ศัพทการก
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Phittawat Champa
Lecturer, Dhamma Studies, Pali, Nakhon Ratchasima

Classification of wordsin Thai Language textbook : 
Lexicase Grammar

Abstract
 For classification of wordsin Thai Language textbook. The academic have 

classified of several aspects without standard because of the Thai Language textbook 

which appeared since the Ayutthaya period was purposed to use as the textbook in 

communication, recording the culture, writing form. There has several authors that 

made the differed classification by their purpose principally and time is significant 

factor of changing such type because in the present. Thailand influenced by the 

foreign countries that made more type of words. This article was purpose to use the 

Lexicase Grammar by concept of Stanley Starota that is a study and correlation to 

syntax of the words with other vocabulary as the classification pattern of words in 

Thai language correctly

 The study result found that the Thai Language textbooks are different types 

of words according to the era, there classified the types of words in accordance with 

function, position, correlative with other words and the meaning criteria, synonymic 

to the Lexicase Grammar concept, which classifies for 8 types: Siam Grammar 

by PhryaUppakittsillapasan that classified type of word as 8 types and edited the 

additional to remain for 7 types. KamchaiThongloh has classified for 7 types and 

Thai Language textbook of Core Curriculum B.E. 2551 has classified for 7 types. 

Vijin Panupong has classified for 26 types, Navawan Panmetha classified for 6 types. 

In addition to Norm of Thai Language Book 3 has classified for 12 types, there is 

differed concept Lexicase Grammar obviously.

Keywords: type of word, Thai Language textbook, Lexicase Grammar
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บทน�า

 ภาษาไทยที่เราใช้พูดและเขียนเพื่อการศึกษาน้ันประกอบข้ึนด้วยหน่วยที่มีขนาด

ต่างๆ กนั โดยเร่ิมจากขนาดเลก็ทีส่ดุไปหาขนาดใหญ่ท่ีสดุ คอื เสยีง พยางค์ ค�า วล ีประโยค 

และสัมพันธสาร โดยทั่วไปเรามักมองว่าหน่วยเสียงที่เล็กประกอบขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ เช่น 

ค�าประกอบขึ้นเป็นวลี วลีประกอบขึ้นเป็นประโยค ลักษณะดังกล่าวท�าให้เห็นว่าหน่วยทาง

ภาษาต่างๆ มขีนาดไม่เท่ากนั แต่ในความเป็นจรงิแล้วหน่วยทางภาษาซึง่ท�าหน้าที่ในระดบั

ที่ใหญ่กว่าไม่จ�าเป็นต้องประกอบด้วยหน่วยทีเ่ลก็กว่าเสมอไป บางครัง้หน่วยเลก็เพยีงหน่วย

เดยีวอาจท�าหน้าที่ในระดบัใหญ่ก็ได้ เช่น แม่ถามลกูว่า “กนิข้าวมัย้” ลกูตอบว่า “กนิ” หน่วย

ภาษา “กิน” ท�าหน้าที่เป็นประโยคซึ่งละหน่วยประธานและกรรมได้ ความสัมพันธ์กันทาง

หน่วยภาษาในข้างต้นเป็นไปตามแนวคิดเรื่องวากยสัมพันธ์ (syntax) ซึ่งเป็นสาระส�าคัญ

ของการน�าเสนอในหน่วยนี้

 ระบบกลุม่ค�าในภาษาไทยทีจ่ะกล่าวถงึในทีน่ี ้เป็นการพจิารณาถงึค�าทีเ่รียงต่อเนือ่ง

กนัเป็นกลุม่ และกลุม่ที่ใหญ่สดุคอืสมัพนัธสาร ในสมัพนัธสารมกีลุม่ทีเ่ลก็ลงมาคอื ประโยค 

ในประโยคจะมีกลุม่ของวลซีึง่ประกอบมาจากค�า แต่ในด้านของการน�าเสนอจะเริม่จากหน่วย

ที่เล็กไปหาหน่วยที่ใหญ่ ดังนั้นจึงแบ่งประเด็นส�าคัญออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ ชนิดของ

ค�าในภาษาไทย วลีในภาษาไทย และประโยคในภาษาไทย

 การจ�าแนกชนิดของค�าในภาษาไทยมีการศึกษากันมานานพอสมควร และกระท�า

กนัอย่างหลากหลาย นกัวชิาการต่างก็ใช้แนวคดิและทฤษฎทีีแ่ตกต่างกนัออกไป อาท ิพระยา

อุปกิตศิลปสาร (2535: 70) จ�าแนกชนิดค�าไว้ในหนังสือเรียนสยามไวยากรณ์ ออกเป็น 8 

ชนิด คือ ค�านาม กริยา สรรพนาม วิเศษณ์ คุณศัพท์ สันธาน บุพบท และอุทาน ต่อมา

ได้แก้ไขให้เหลือเพียง 7 ชนิด คือ เอาวิเศษณ์กับค�าคุณศัพท์มารวมกันเรียกว่า ค�าวิเศษณ์ 

การแบ่งชนิดของค�าถือเอาความหมายเป็นเกณฑ์ และชนิดของค�าบาลีและสันสฤตก�าชัย 

ทองหล่อ (2537: 196-197) ได้จ�าแนกค�าในหลักภาษาไทยได้ 7 ชนิด วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 

(2542) จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 26 ชนิด และนววรรณ พันธุเมธา จ�าแนกชนิดของค�าออก

เป็น 6 ชนิด นอกจากนี้ในหนังสือ “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ชนิดของค�า วลี ประโยค 

และสัมพันธสาร” ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย กระทรวง

ศกึษาธิการเป็นผู้จดัด�าเนินการ โดยมวีิจนิต์ ภาณพุงศ์ เปน็ประธานกรรมการ ซึ่งได้จ�าแนก

ค�าออกเป็น 12 ชนิด ได้แก่ ค�านาม ค�าสรรพนาม ค�ากริยา ค�าช่วยกริยา ค�าวิเศษณ์ ค�า

ที่เกี่ยวกับจ�านวน ค�าบอกก�าหนด ค�าบุพบท ค�าเชื่อม ค�าลงท้าย ค�าอุทาน และค�าปฎิเสธ 

เป็นการจ�าแนกโดยใช้เกณฑ์หน้าที่ เกณฑ์ต�าแหน่งที่ค�าปรากฏและสัมพันธ์กับค�าอื่น และ

เกณฑ์ความหมาย ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�านักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 7 

ชนิด โดยยึดหลักการจ�าแนกชนิดค�าของพระยาอุปกิตศิลปสาร ดังนั้นจึงไม่มีการจ�าแนก

ชนิดของค�าที่เป็นบรรทัดฐานของภาษาไทย ท�าให้ครูหรือนักเรียนบางคนเกิดความสับสน

ในการเรียนไวยากรณ์พื้นฐาน คือ ชนิดของค�าไม่สามารถจ�าแนกชนิดของค�าที่ถูกต้องได้

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ�าแนกชนิดของค�า พบว่า  

มวีรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับทความนีค้อืงานวจิยัของวรลกัษณ์ วรีะยทุธ ได้ศึกษาเรือ่งการ 

กลายเป็นค�าไวยากรณ์ของค�าว่า “ไป” ในภาษาไทย ได้น�าเสนอการแยกค�าว่า “ไป” ที่เป็น

ค�ากริยาและค�าวิเศษณ์ออกจากกัน ด้วยการวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ของค�าตามแนวทฤษฎี

ไวยากรณ์พึ่งพาศัพทการก ผลการวิจัยพบว่า ค�าว่า “ไป” ที่เป็นค�ากริยาและค�าว่า “ไป” ที่

เป็นค�าวิเศษณ์มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ และงานวิจัยของอรมา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และ

คณะได้ศึกษาเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน ได้น�าเสนอโครงสร้างของส่วนที่เล็กที่สุด

ของประโยค คือ หน่วยค�า จนถึงส่วนท่ีใหญ่ที่สุดคือ สัมพันธสาร โดยการใช้ทฤษฎีต่างๆ 

ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota)  

ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาการจ�าแนกชนิดของค�าในแบบเรียนไทยได้

 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการจ�าแนกชนิดค�าในภาษาไทย 

โดยการใช้วิธีการศึกษาไวยากรณ์ศัพทการก (Lexicase Grammar) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

กรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ศึกษาค�า

ศัพท์ และความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ของค�าศัพท์นั้นกับค�าศัพท์อื่นๆ ซึ่งการน�ากรอบ

แนวคดิดงักล่าวมาใช้จะท�าให้รูแ้บบแผนของการจ�าแนกชนดิของค�าในแบบเรยีนไทยได้อย่าง

ถูกต้อง

แบบเรียนภาษาไทย

 แบบเรียน พจนานกุรมเวบสเตอร์ (Webster) นยิามว่า “แบบเรยีนหมายถึงหนงัสอื

ทีบ่รรจเุนือ้หาตามหลกัวชิา และก�าหนดขึน้เพือ่ใช้เป็นหลักส�าหรบัการเรยีนการสอนระหว่าง

นักเรียนกับครู”

 พจนานุกรม คารเตอร์ วี. กูต (Carter V. Good) นิยามว่า “แบบเรียนหมาย

ถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ มีการจัดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  

มุ่งหมายที่จะใช้เฉพาะการเรียนการสอนในระดับใดระดับหนึ่ง และเป็นข้อมูลที่ส�าคัญใน

การเรียนการสอน”

 แบบเรยีนไทย หมายถงึ แบบเรยีนที่ใช้ในการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยในระดบั

ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มิได้หมายถึงหนังสือวิทยาการสาขาต่างๆ ที่เขียนเป็น
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ภาษาไทยและส่วนใหญ่เรามักจะเพ่งเล็งไปในระดบัชัน้ประถมมากกว่าระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

ซึง่แบบเรยีนภาษาไทยแต่ละช่วงชัน้ จะแทรกเนือ้หาทางด้านหลกัภาษารวมถงึชนดิของค�า

เข้าด้วย

ชนิดของค�า

 ชนิดของค�า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า parts of speech ซึ่งเป็นค�าที่มักใช้ใน

ไวยากรณ์ด้ังเดิม และตรงกับค�าว่า word classes หรือ from classes ซึ่งเป็นค�าท่ีใหม่

กว่า และริเริ่มใช้โดยนักไวยากรณ์โครงสร้าง ในปัจจุบัน ค�าว่า part of speech และ word 

classes เป็นที่นิยมใช้เท่าๆ กัน ส่วนค�าว่า from classes ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก

 ชนิดของค�าอาจจ�าแนกประเภทโดยอาศัยใช้เกณฑ์ต่างๆ กัน เช่น ความหมาย 

โครงสร้าง และหน้าที่

 ในการถ่ายทอดความคิดผ่านทางค�าพูดหรือการเขียน ย่อมจ�าเป็นที่จะต้องน�าค�า

ชนิดต่างๆ มาเรียบเรียงให้เป็นประโยค เพื่อถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งค�าเเต่ละ

ชนดิจะมลีกัษณะการใช้และหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกันออกไป ถ้าเราใช้ค�าเเต่ละชนดิไม่ถกูต้องเเละ

เหมาะสม อาจจะท�าให้ผู้รับสารไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เเละอาจเกิดปัญหาตามมา

อีกมากมาย ซึ่งเราทุกคนจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ชนิดของค�าในภาษาไทยให้เข้าใจ เพื่อจะ

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจกัน การจ�าแนกชนิดของค�าในภาษาไทยนั้นมีหลาย

วิธีซึ่งอาศัยเกณฑ์การจ�าแนกที่แตกต่างกันออกไป

 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543, 17-28) ให้ความ

หมายของค�าไว้ว่า ค�าคอื เสยีงทีเ่ปล่งออกมา หรอือกัษรทีป่ระสมกนัแล้วมคีวามหมายอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ค�าแต่ละค�าแตกต่างกัน ทั้งด้านหน้าที่และความหมายในการใช้ภาษา ผู้ใช้จึง

ต้องรู้จักชนิดของค�าและความหมายของค�าเป็นอย่างดีจึงจะสามารถเลือกใช้ค�าเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เรื่องชนิดของค�าท�าให้ผู้เรียนสามารถใช้ค�าได้ถูก

ต้องเหมาะสมกับบุคคล จึงได้มีการก�าหนดชนิดของค�าในภาษาไทยขึ้น

 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2535, 70) จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 8 ชนิด คือ ค�านาม 

กริยา สรรพนาม วิเศษณ์ คุณศัพท์ สันธาน บุพบท และอุทาน ต่อมาได้แก้ไขให้เหลือเพียง 

7 ชนิด คือ เอาวิเศษณ์กับค�าคุณศัพท์มารวมกันเรียกว่า ค�าวิเศษณ์ การแบ่งชนิดของค�า

ถือเอาความหมายเป็นเกณฑ์ และชนิดของค�าบาลีและสันสฤต

 ก�าชยั ทองหล่อ (2537, 196-197) ได้จ�าแนกค�าในภาษาไทยได้ 7 ชนดิ คอื ค�านาม 

ค�าสรรพนาม ค�ากริยา ค�าวิเศษณ์ ค�าบุพบท ค�าสันธาน และค�าอุทาน

 วจินิตน์ ภาณพุงศ์ (2530, 51-76) ได้ใช้กรอบประโยคทดสอบจ�าแนกค�าโดยอาศยั

ต�าแหน่งเป็นเกณฑ์ ได้หมวดค�า 26 หมวด คือ ค�านาม ค�ากริยาอกรรม ค�ากริยาสกรรม 
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ค�ากรยิาทวกิรรม ค�าสรรพนาม ค�าลกัษณะนาม ค�าคณุศพัท์ ค�าจ�านวนนบั ค�าล�าดบัที ่ค�าหน้า

จ�านวน ค�าบอกก�าหนดเสียงโท ค�าบอกก�าหนดเสียงตรีและจัตวา ค�าบอกเวลาประเภทที่ 1 

ค�าบอกเวลาประเภทที่ 2 ค�าลงท้าย ค�าพิเศษ ค�าช่วยหลังกริยา ค�าช่วยหน้ากริยาค�าปฏิเสธ 

ค�าหน้ากริยา ค�าหลังกริยา ค�ากริยาวิเศษ ค�าบุพบท ค�าเชื่อมค�านาม และค�าเชื่อมอนุพากย์

 นววรรณ พันธุเมธา จ�าแนกชนิดของค�าออกเป็น 6 ชนิด คือ ค�าเรียก-ร้อง 

ค�าหลัก ค�าแทน ค�าขยาย ค�าเชื่อม และค�าเสริม

 บรรทัดฐานภาษาเล่มที่ 3 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษา

ไทย กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูจ้ดัด�าเนนิการ โดยมวีจินิต์ ภาณพุงศ์ เป็นประธานกรรมการ 

ซึ่งได้จ�าแนกค�าออกเป็น 12 ชนิด ได้แก่ ค�านาม ค�าสรรพนาม ค�ากริยา ค�าช่วยกริยา  

ค�าวิเศษณ์ ค�าที่เกี่ยวกับจ�านวน ค�าบอกก�าหนด ค�าบุพบท ค�าเชื่อม ค�าลงท้าย ค�าอุทาน 

และค�าปฏิเสธ

 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ส�านักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 7 ชนิด คือ 

ค�านาม กริยา สรรพนาม ค�าวิเศษณ์ สันธาน บุพบทและอุทานโดยยึดหลักการจ�าแนกชนิด

ค�าของพระยาอุปกิตศิลปสาร

 จะเหน็ได้ว่าการจ�าแนกประเภทของค�านัน้ สามารถจ�าแนกได้หลายวิธโีดยอาศยักฎ

เกณฑ์ทีแ่ตกต่างกนั ความรูพ้ืน้ที่ในการจ�าแนกชนดิของค�าทีต่่างกนั ท�าให้จ�าแนกชนดิของ

ค�าออกได้หลายประเภท ไม่มกีฎเกณฑ์ทีต่ายตวัเฉพาะเพือ่เป็นการจ�าแนกชนดิของค�าให้ถกู

ต้องตามกฎเกณฑ์ทางภาษา ผู้ศึกษาจึงได้ใช้วิธีการศึกษาไวยากรณ์ศัพทการก (Lexicase 

Grammar) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota ) 

ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ศึกษาค�าศัพท์ ในการจ�าแนกชนิดของค�าในครั้งนี้

กรอบแนวคิดของสแตนลี่	สตารอสต้า	(Stanley	Starota	)

 สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) เน้นว่า การแบ่งชนิดของค�าเช่นนี้เป็น

สากลและใช้ได้กับทุกภาษา “ไม่มีภาษาใดในโลก (รวมทั้งภาษาไทยด้วย) ที่จะมีชนิดของ

ค�าที่ไม่อยู่ในจ�านวนนี้หรือเป็นชนิดย่อยของ 8 ชนิดนี้ ถึงแม้ว่าบางภาษาอาจจะมีไม่ครบ

ทั้ง 8 ชนิดก็ได้” “..on language (including Thai) may contain a word class which is 

not identical with, or a subclass of, one of the …eight classes…, thought not every 

language necessarily utilizes all eight classes.., สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota 

)เรยีกข้อจ�ากดันีว่้า universal constraint แปลว่า “ข้อจ�ากดัสากล” ซึง่ท�าให้ทฤษฎไีวยากรณ์

ของเขามีความเป็นสากล สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ถือว่าลักษณะนี้มีความ

จ�าเป็นส�าหรับไวยากรณ์เพิ่มพูนทุกประการ รวมทั้งไวยากรณ์ศัพทการกของเขาด้วย
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 นอกจากนั้นสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ได้เขียนไวยากรณ์ศัพทการก 

(Lexicase Grammar) ถอืว่าเป็นไวยากรณ์ทฤษฎหีนึง่ทีเ่กณฑ์โครงสร้างในการจ�าแนกชนดิ

ของค�า ซึ่งสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) จ�าแนกชนิดของค�าออกเป็น 8 ชนิด  

โดยใช้เกณฑ์โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ดังนี้

 V (verb) ค�ากริยา

 N (noun) ค�านาม

 Adj (adjective) คุณศัพท์

 Det (determiner) ค�าปริมาณ

 Adv (adverb) ค�าวิเศษณ์

 P (preposition หรือ postposition) ค�าบุพบท

 Cnjc (conjunction) ค�าสันธาน

 Sprt (sentence particle) ค�าอนุภาค

 เกณฑ์โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ที่สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ใช้ใน

การแบ่งชนดิของค�านัน้ หมายถงึความสมัพนัธ์หรอืการพึง่พาระหว่างหน่วยต่างๆ ในประโยค 

เช่น จ�ากดัความค�านามในท�านองว่าเป็นส่วนหลกัของนามวลแีละมคี�าชนดิใดมาปรากฏร่วม

ได้บ้าง เป็นต้น อนัท่ีจรงิเกณฑ์ทีส่ตรอสต้าใช้กค็อืเกณฑ์ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างนัน่เอง

 ชนดิของค�า อาจจ�าแนกโดยใช้เกณฑ์หน้าทีท่างไวยากรณ์ก็ได้ ฮลัลเิดย์ (Halliday 

1994: 214) แบ่งชนิดของค�าในไวยากรณ์หน้าที่ของเขาไว้ดังนี้

ภาพที่ 1 ชนิดของค�าในไวยากรณ์หน้าที่ของฮัลลิเดย์
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 จากกรอบแนวคิดข้างต้น พบว่า สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ได้

จ�าแนกชนิดของค�าออกเป็น 8 ชนิด ซึ่งมีความสมเหตุสมผลสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน

การวิเคราะห์ชนิดของค�าในภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการวิเคราะห์นั้นต้องวิเคราะห์ตาม

หน้าที่ความหมาย และโครงสร้างของค�าเป็นหลัก

กรอบแนวคิดของสแตนลี่	สตารอสต้า	กับการประยุกต์ใช้ในการจ�าแนกชนิดของค�าในแบบ

เรียนภาษาไทย

 จากการกล่าวมาข้างต้นผูศ้กึษาเหน็ด้วยว่า การน�ากรอบไวยากรณ์ศพัทการกของ

สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) น�ามาปรับประยุกต์ใช้กับการจ�าแนกชนิดของค�า

ในแบบเรียนไทยได้เป็นอย่างดี เมื่อน�าเอากรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley 

Starota) มาใช้จะท�าให้วเิคราะห์ชนดิของค�าได้ถกูต้องตามความหมาย โครงสร้างและหน้าท่ี

ของค�า ผูศ้กึษาจะแสดงการวเิคราะห์ให้เหน็ว่า การใช้กรอบไวยากรณ์ศพัทการกของสแตน

ลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ในการจ�าแนกชนิดของค�า จะช่วยให้การจ�าแนกชนิดของ

ค�าในแบบเรียนภาษาไทยถูกต้อง

 เม่ือพจิารณาชนดิของค�าภาษาไทยตามไวยากรณ์ศพัทการก ของสแตนลีส่ตารอสต้า 

(Stanley Starota) แล้ว พบว่าค�าในภาษาไทยมี 8 ชนิด ซึ่งแตกต่างกันในการปรากฏ

ร่วมกับค�าอื่น ในจ�านวน 8 ชนิด มี 1 ชนิดที่ปรากฏในต�าแหน่งที่ชัดเจน โดยที่ไม่มีความ

สมัพนัธ์ทางวากยสมัพนัธ์กบัค�าอืน่ๆ แต่ท�าหน้าทีท่างสมัพนัธสาร ได้แก่ ค�าอนภุาค ค�าอืน่ๆ 

นอกนั้น มีบทบาทส�าคัญทางวากยสัมพันธ์ซึ่งสามารถระบุค�าจ�ากัดความของค�าทั้ง 8 ชนิด

อย่างย่อๆ ได้ โดยใช้เครื่องหมายและตัวย่อดังนี้

 ค�ากริยา (V) :  +{ไม่_}

 ค�านาม (N) :  -{ไม่_} , {+{_V] , + {V_] , +[P_} , +{_AJ] }

 ค�าคุณศัพท์ (AJ) : -{ไม่_] , +[N_]

 ค�าปริมาณ(Q) :  -[ไม่_] , + [_N]

 ค�าบุพบท (p) :  -[ไม่_] ,{+ [_N] , + [_V] }

 ค�าสันธาน (p) :  -[ไม่_] ,{+ [N_N] , + [V_V] , + [P_P] , + [AJ_AJ]

    + [AV_AV] , + [Q_Q] }

 ค�าวิเศษ (AV) :  -{ไม่_} , {+{_V] , + {V_] }

 ค�าอนุภาค (PT) :  -{ไม่_} , {+{#_U1] , + {#_U] }

1 U ย่อมาจาก utterance แปลว่า ถ้อยค�า
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 จากกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) เมื่อน�ามาวิเคราะห์

ในแบบเรียนไทยท�าให้เห็นถึงความแตกต่างชนิดของค�า แบบเรียนแต่ละเล่มมีการจ�าแนก

ชนิดของค�าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีเกณฑ์การจ�าแนกชนิดของค�าตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่

ปรากฏ ความสัมพันธ์กับค�าอื่น และเกณฑ์ความหมาย ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง	1 แสดงการวิเคราะห์ชนิดของค�าในแบบเรียนภาษาไทย โดยน�าแบบเรียนที่มีความ

นิยมในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาวิเคราะห์หาความแตกต่างโดยใช้ทฤษฎีไวยา

กรณ์ศัพทการก กรอบแนวคิดของ

 สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota)

ตัวอย่างประโยค	“ฉันกับพ่อจะไปท�าบุญที่วัดนี้ทุกปีนะ”

ชนิดของค�า ฉัน กับ พ่อ จะ ท�า บุญ ที่ วัด นี้ ทุก ปี นะ

ไวยากรณ์

ศัพทการก
นาม สันธาน นาม วิเศษณ์ กริยา นาม บุพบท นาม คุณสรรพ ปริมาณ นาม อนุภาค

พระยาอุปกิต

ศิลปสาร
สรรพนาม สันธาน นาม วิเศษณ์ กริยา นาม บุพบท นาม สรรพนาม วิเศษณ์ นาม วิเศษณ์

ก�าชัย 

ทองหล่อ
สรรพนาม สันธาน นาม วิเศษณ์ กริยา นาม บุพบท นาม สรรพนาม วิเศษณ์ นาม วิเศษณ์

วิจินตน์ ภาณุ

พงศ์
สรรพนาม

ค�าเชื่อม

นาม
นาม

ค�าบอก

เวลา

ประเภท

ที่ 2

กริยา

สกร

รม

นาม บุพบท นาม

ค�าก�าหนด

เสียงตรี

และจัตวา

จ�านวนนับ นาม
ค�า

ลงท้าย

นววรรณ 

พันธุเมธา
ค�าแทน

ค�า

เชื่อม

ค�า

หลัก

ค�า

ขยาย

ค�า

ขยาย

ค�า

หลัก

ค�า

เชื่อม

ค�า

หลัก
ค�าขยาย ค�าขยาย

ค�า

หลัก

ค�า

เสริม

ภาษาไทย

มาตราฐาน
สรรพนาม ค�าเชื่อม นาม

กริยา

ช่วย
กริยา นาม

ค�า

เชื่อม
นาม

ค�าบอก

ก�าหนด

ค�าเกี่ยว

กับจ�านวน
-

ค�า

ลงท้าย

หนังสือเรียน

กระทรวง ฯ 
สรรพนาม สันธาน นาม วิเศษณ์ กริยา นาม บุพบท นาม สรรพนาม วิเศษณ์ นาม วิเศษณ์

 จากตาราง 1 แสดงการจ�าแนกชนิดของค�าในแบบเรียนภาษาไทย โดยใช้กรอบ

แนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) เป็นหลักในการวิเคราะห์ จะเห็นได้

ว่าแบบเรียนที่น�ามาวิเคราะห์นั้น มีจ�าแนกชนิดของค�าที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดของ 

สแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่ปรากฏ ความสัมพันธ์กับ

ค�าอื่น และเกณฑ์ความหมาย การจ�าแนกชนิดค�าที่คล้ายกับกรอบแนวคิดของสแตนลี่  

สตารอสต้า (Stanley Starota)มากทีส่ดุคอื พระยาอปุกติศลิปสาร ก�าชยั ทองหล่อ และหนงัสอื 
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เรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�านัก

พิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 7 ชนิด และมีหน้าที่ ต�าแหน่งที่

ปรากฏ ความสัมพันธ์กับค�าอื่น และเกณฑ์ความหมายคล้ายกับกรอบแนวคิดของสแตนลี ่

สตารอสต้า (Stanley Starota) ส่วนวิจินตน์ ภาณุพงศ์ และส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดด�าเนินการ โดยมีศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร. วิจินต์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานกรรมการ มีการจ�าแนกชนิดค�าที่คล้ายกัน แต่

มกีารจ�าแนกชนดิค�าทีแ่ตกต่างจากกรอบแนวคดิของสแตนลี ่สตารอสต้า (Stanley Starota)

ส่วนการจ�าแนกชนดิค�าของนววรรณ พนัธเุมธา มคีวามแตกต่างจากกรอบแนวคดิของสแตน

ลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) อย่างเห็นได้ชัด

 จากการวเิคราะห์การจ�าแนกชนดิของค�าในแบบเรยีนไทย พบว่า การจ�าแนกชนดิ

ค�าในแบบเรียนไทยนั้น มีความแตกต่างกันตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่ปรากฏ ความสัมพันธ์กับ

ค�าอื่น และเกณฑ์ความหมาย การจ�าแนกชนิดค�า

 โดยผู้จ�าแนกนั้นอาศัยพื้นฐานความรู้ของตนในการจ�าแนก จึงท�าให้การจ�าแนก

ชนิดค�าในแบบเรียนไทย เกิดความหลากหลาย ไม่มีชนิดค�าที่ตายตัว แบบเรียนไทยส่วน

มากยังยึดเกณฑ์การจ�าแนกชนิดค�าของพระยาอุปกิตศิลปสาร เพราะมีจ�าแนกชนิดของค�า

คล้ายกับกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) มากที่สุด

 แต่ยงัมคีวามแตกต่างจากกรอบแนวคดิของสแตนลี ่สตารอสต้า (Stanley Starota) 

คือ ค�าสรรพนาม และค�าวิเศษณ์ ส่วนการจ�าแนกชนิดค�าของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ ส�านัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดด�าเนิน

การ โดยมศีาสตราจารย์กติตคิณุ ดร. วจินิต์ ภาณพุงศ์ เป็นประธานกรรมการ และนววรรณ 

พันธุเมธา มีความแตกต่างโดยตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่ปรากฏ ความสัมพันธ์กับค�าอื่น และ

เกณฑ์ความหมาย 

สรุปและอภิปรายผล

 การจ�าแนกชนิดของค�าในภาษาไทยมีการศึกษากันมานานพอสมควร และกระท�า

กนัอย่างหลากหลาย นกัวชิาการต่างก็ใช้แนวคดิและทฤษฎทีีแ่ตกต่างกนัออกไป อาท ิพระยา

อปุกติศลิปสาร จ�าแนกชนดิค�าออกเป็น ในแบบเรยีนสยามไวยากรณ์ ต่อมาได้แก้ไขให้เหลอื

เพยีง 7 ชนดิ คอื เอาวเิศษณ์กบัค�าคณุศพัท์มารวมกนัเรยีกว่า ค�าวเิศษณ์ วจินิตน์ ภาณพุงศ์ 

จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 26 ชนิด นววรรณ พันธุเมธา จ�าแนกชนิดของค�าออกเป็น 6 ชนิด 

นอกจากนี้ในหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สถาบนัภาษาไทย ได้จ�าแนกค�าออกเป็น 12 ชนดิ เป็นการจ�าแนกโดยใช้เกณฑ์หน้าที ่เกณฑ์
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ต�าแหน่งทีค่�าปรากฏและสมัพนัธ์กบัค�าอืน่ และเกณฑ์ความหมาย ส่วนก�าชยั ทองหล่อ และ

หนงัสอืเรยีนรายวชิาภาษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ส�านักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ�าแนกชนิดค�าออกเป็น 7 ชนิดโดยยึดหลักการจ�าแนก

ชนิดค�าของพระยาอุปกิตศิลปสาร ดังนั้นจึงไม่มีการจ�าแนกชนิดของค�าที่เป็นบรรทัดฐาน

ของภาษาไทย การน�าแนวคดิไวยากรณ์ศพัทการกมาเป็นหลกัในการวเิคราะห์เหมาะในการ

จ�าแนกชนิดของค�าในแบบเรียนไทย

 จากการจ�าแนกชนดิของค�าในแบบเรยีนภาษาไทย โดยใช้กรอบแนวคดิของสแตนลี่ 

สตารอสต้า (Stanley Starota) เป็นหลักในการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าแบบเรียนที่น�ามา

วิเคราะห์นั้น มีจ�าแนกชนิดของค�าที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า 

(Stanley Starota) ตามหน้าที่ ต�าแหน่งที่ปรากฏ ความสัมพันธ์กับค�าอื่น และเกณฑ์ความ

หมาย การจ�าแนกชนดิค�าทีค่ล้ายกบักรอบแนวคดิของสแตนลี ่สตารอสต้า (Stanley Starota)

มากท่ีสดุคอื พระยาอปุกติศลิปสาร ก�าชยั ทองหล่อ และหนงัสอืเรยีนรายวชิาภาษาไทย ตาม

หลกัสตูรแกนกลางศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส�านกัพมิพ์กระทรวงศกึษาธกิาร ได้

จ�าแนกชนดิค�าออกเป็น 7 ชนดิ และมหีน้าที ่ต�าแหน่งทีป่รากฏ ความสมัพนัธ์กบัค�าอืน่ และ

เกณฑ์ความหมาย คล้ายกับกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ส่วน 

วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา สถาบนัภาษาไทย มกีารจ�าแนกชนดิค�าท่ีคล้ายกนั แต่มกีารจ�าแนกชนดิค�าทีแ่ตก

ต่างจากกรอบแนวคิดของสแตนลี่ สตารอสต้า (Stanley Starota) ส่วนการจ�าแนกชนิดค�า

ของนววรรณ พนัธเุมธา มคีวามแตกต่างจากกรอบแนวคดิของสแตนลี ่สตารอสต้า (Stanley 

Starota) อย่างเห็นได้ชัด



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

96

เอกสารอ้างอิง

ก�าชัย ทองหล่อ. (2537). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.

คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2543). การใช้ภาษาไทย	1. 

พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นววรรณ พันธุเมธา. (2549). ไวยากรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพ: โครงการเผยแพร่ผล

งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรลักษณ์ วีรยุทธ. (2556). การกลายเป็นค�าไวยากรณ์ของค�าว่า	 ไป	 ในภาษาไทย.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ . 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. (2543).	โครงสร้างของภาษาไทย:	ระบบไวยากรณ์.	พิมพ์ครั้งที่ 15 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

สถาบนัภาษาไทย. (2549). บรรทดัฐานภาษาไทย	เล่ม	3. กรงุเทพฯ: กรมวชิาการ กระทรวง

ศึกษาธิการ.

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัภาษาและ

การใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร	ม.4. พมิพ์ครัง้ที ่8. กรงุเทพ: สกสค. ลาดพร้าว.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธิ์. (2554). ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โครงการ

ไวยากรณ์ไทยฉบบัครอบคลมุภาษาย่อย ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อุปกิตศิลปสาร,พระยา. (2542). หลักภาษาไทย:	อักขรวิธี	 วจีวิภาค	วากยสัมพันธ	์

ฉันทลักษณ์.	พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 62-มิ.ย. 62

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

97

ว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร ภูแก้ว
ครู	คศ.	1	โรงเรียนนาบัววิทยา		ต�าบลนาบัว		อ�าเภอเมืองสุรินทร์		จังหวัดสุรินทร์

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมือง
กับการสอนภาษาไทย

บทคัดย่อ
 ภมูปัิญญาท้องถิน่ถอืได้ว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีบ่รรพชนได้สร้างสรรค์โดยใช้

สต ิปัญญา และมวลประสบการณ์ เป็นองค์ความรูท้ัง้หมดของชาวบ้าน ทีช่าวบ้านคดิเองท�า

เอง และน�ามาแก้ปัญหาการด�าเนนิชวีติได้อย่างสมสมยั มจีติส�านกึในการอนรุกัษ์วฒันธรรม

และภมูปัิญญาไทย อนรุกัษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท�าประโยชน์และสร้าง

สิง่ดงีามในสงัคมและอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ ท้ังนีเ้พ่ือให้ผูเ้รียนได้เรยีนรูช้วีติจรงิ

ของตนเองและท้องถ่ินในด้านต่างๆ ซึง่จะส่งผลให้เกดิความรกั ความภาคภมูิใจและมคีวาม 

ผูกพันและมีจิตส�านึกรักท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการคิด การจัดการและ

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัตนเอง การประกอบอาชพีและการพฒันาท้อง

ถิ่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

โดยจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่

ในชมุชน หลกัการและกระบวนการจดัการเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่จากแหล่งเรยีนรูด้งักล่าว  

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์  

การบรูณาการภมูปัิญญาท้องถิน่ชือ่บ้านนามเมอืงกบัการสอนภาษาไทยโดยการน�าโรงเรยีน

ออกสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการที่ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยพา 

ผูเ้รยีนออกไปศกึษาภมิูปัญญาท้องถ่ินยงัสถานทีจ่รงิ ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูภ้มิูปัญญาในบรบิท

จรงิ เข้าใจข้อมลูอย่างลกึซึง้ ตระหนกัและเหน็คณุค่าได้โดยง่าย จากนัน้ ผูเ้รียนกน็�าความรู้ท่ี

ได้จากการออกชมุชนมาสร้างเป็นชิน้งาน อาท ิการสร้างหนงัสอืเล่มเลก็ทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้อง 

กับการอธิบายประวัติหมู่บ้าน การท�ารายงานน�าเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อที่ตนไปศึกษา 

หรือจะเป็นการน�าเสนอภาพวิดีทัศน์ในการศึกษาประวัติหมู่บ้าน

ค�าส�าคัญ: การบูรณาการ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชื่อบ้านนามเมือง, การสอนภาษาไทย
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Acting Sub Lt. Disanuwat phukaw
Teacher, Practitioner Level, Na Bua Witthaya School, Na Bua, Mueang Surin, Surin

The integration of folk wisdom and the names of 
the villages into teaching Thai

Abstract
 Folk wisdom is considered the cultural heritages, inherited from ancestors 

and resulted from their intuition, intelligence, and collection of experiences. The folk 

wisdom is considered the knowledge of the local, established in order to solve or deal 

with problems on a daily basis. This study was aimed to study cultural instructions 

pertaining to folk wisdoms, using the concept of experiential learning. The participants 

of the study were grade 9 students in Na Bua Wittaya School, Muang District, Surin 

Province, Thailand. The results suggest that the integration of village’s names and 

Thai instruction, having students go on a field trip to different local villages to study 

folk wisdoms, was considered the means designed by the instructor to bring students 

for a field trip. That is, students had the chance to expose to the real contexts and to 

learn the folk wisdoms from the local people. This was to promote the understandings 

and awareness towards the values of the folk wisdoms. Besides, students could 

potentially apply the knowledge related to the folk wisdom to create their innovation, 

such as the village historical book, reports to be presented in class, or VDO of their 

field trip to those villages. 

Keywords: folk wisdom, the name of the village, Teaching Thai
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บทน�า

 สภาวการณ์โลกในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะประเทศไทย

มีเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ ซึง่การจดัการเรียนรูท้ีต้่องให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงเพือ่การปรบัตวัในมติขิองสงัคม

ที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตโดยชุมชนต่างเห็นคุณค่าช่วยเตรียมความ

พร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น เรียนรู้การท�างาน แก้ไขปัญหา สื่อสาร และร่วมมือท�างานได้

อย่างมีประสิทธิผล

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สร้างสรรค์โดย

ใช้สติ ปัญญา และมวลประสบการณ์ ดังที่ สามารถ จันทร์สูรย์ (2536, 146) ได้กล่าวถึง

ภูมิปัญญาว่า หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็น

สตปัิญญา เป็นองค์ความรูท้ัง้หมดของชาวบ้าน ทีช่าวบ้านคดิเองท�าเอง และน�ามาแก้ปัญหา

การด�าเนินชีวิตได้อย่างสมสมัย

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าอย่าง

ลุม่ลกึและมหาศาลทีจ่ะช่วยพฒันาชวีติมนษุย์ไปสูท่างทีด่งีามได้ ดงัที ่ประเวศ วะส ี(2536, 

21-23) ได้แสดงทศันะด้านคณุค่าของภมูปัิญญาท้องถิน่ สรปุได้ว่า ภมูปัิญญามคีวามเชือ่ม

โยงจากประสบการณ์จริง มีการน�าธรรมชาติมาเป็นสื่อในหลายด้าน อันท�าให้คนเคารพ

ธรรมชาติ เคารพผู้อาวุโส ภูมิปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ทั้งด้านวัตถุและ

ด้านจิตใจ ให้ความส�าคัญกับจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม จากความส�าคัญของภูมิปัญญา

ดังกล่าว จึงท�าให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, 5) ได้

ก�าหนดจดุมุง่หมายข้อหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการเห็นคณุค่า ให้ความส�าคญักบัภมูปัิญญาไทย 

ดังนี้ “มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ฉะนั้นแล้วก่อนที่ผู้เรียนจะมี

จิตส�านึกในการอนุรักษ์ได้ ผู้เรียนจ�าเป็นต้องศึกษาด้านภูมิปัญญาให้ถ่องแท้เสียก่อน เมื่อ

เข้าใจถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของภูมิปัญญา ก็ย่อมไม่ยากที่ผู้เรียนจะรัก หวงแหน 

และมีจิตส�านึกในการช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ส�าคัญของ 

ผู้บริหาร ครู และชุมชนที่จะต้องช่วยกันบูรณาการภูมิปัญญามาใช้ในการสอน

 ภาษาเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัทีช่่วยในการถ่ายทอดเรือ่งราวต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อักษรและการบอกเล่าสืบต่อกันมา ภาษามีลักษณะของการเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง  

ที่เป็นเครื่องช่วยสะท้อนขนบธรรมเนียม ประเพณีหลายๆ อย่างของมนุษย์ สะท้อนความ 

เป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละท้องที่ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ การถ่ายทอดกันทาง

สังคม ภาษายังช่วยให้มนุษย์ธ�ารงวัฒนธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมได้ด้วยและยังคงสืบต่อ

ถึงชนรุ่นหลังต่อๆ ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น วัฒนธรรมภาษาจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ

เป็นชาติ โดยเฉพาะภาษาที่เป็นถ้อยค�าของชาตินั้นๆ
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 ชื่อ เป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างแน่นแฟ้น 

เพราะมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ภาษาด้วยการตั้งชื่อให้แก่ตนเองรวมทั้งสิ่งต่างๆ รอบตัว อาทิ  

ชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของ ชื่อสถานที่ และอื่นๆ เพื่อใช้ส�าหรับเรียกโดยเฉพาะเจาะจง สุวิไล  

เปรมศรีรัตน์ และสุขุมาวดี ขาหิรัญ (2527, ค�าน�า) กล่าวถึง ลักษณะของช่ือและการตั้ง

ชื่อสรุปได้ว่า ชื่อมักเป็นสิ่งแรกๆ ท่ีท�าให้เกิดความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เข้าไปมี

ความเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพราะชื่อมักจะมีลักษณะที่เป็นตัวแทนของสิ่งนั้น หรือบอกอะไร 

บางอย่างที่เกี่ยว กับสิ่งนั้น นอกจากนี้แล้ว ชื่อที่ตั้งขึ้นแต่ละยุคสมัยมักจะมีความแตกต่าง

กัน ทั้งกลวิธีการต้ังชื่อ ความหมายหรือที่มาท่ีไปของชื่อ ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในแต่ละยุคแต่ละสมัยในสมัยใดสมัยหนึ่ง

 การตั้งชื่อจึงเป็นสิ่งที่บุคคลในแต่ละกลุ่มในแต่ละยุคสมัยก�าหนดรับรู้ เข้าใจร่วม

กัน ทั้งประวัติความเป็นมา ความหมาย วิธีการตั้งชื่อ แต่เม่ือเวลาผ่านไป การรับรู้ความ

เป็นมา การสื่อความหมายอาจเปลี่ยนไป หรือชื่อบางชื่ออาจสูญหายไป ศันสนีย์ วีระศิลป์

ชัย (2546, 20) กล่าวถึงความส�าคัญของชื่อว่า “ชื่อเป็น สมมติบัญญัติที่บุคคลในแต่ละกลุ่ม

แต่ละเหล่าก�าหนดรบัรูแ้ละเข้าใจร่วมกนัในช่วงหนึง่สมยัหนึง่…เมือ่กาลเวลา ล่วงพ้นไป การ

รับรู้ความเป็นมา การสื่อความหมาย หรือแม้แต่การเรียกชื่ออาจสูญสิ้นไป จนกระทั่งอาจ

ไม่มีใครรู้ถึงที่มาและที่ไปของชื่อบางชื่อเลยก็มี อย่างชื่อหมู่บ้าน”

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, 1263-1264) ได้ให้ความหมายของ หมู่บ้านไว้ว่า  

หมายถึง “ท้องที่ ท่ีรวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศ

จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง” จึงถือได้ว่า หมู่บ้านเป็นหน่วย 

การปกครองที่เล็กที่สุดของท้องถ่ิน ท�าให้คนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และ 

จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้เอง จึงท�าให้เกิดเรื่องราวของการอยู่ร่วมกัน กลายเป็น ประวัติ

ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน

 นอกจากนี้ชื่อของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านยังมีความหมายแตกต่างกัน ความหมาย

ของชื่อหมู่บ้านนี้เอง เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านด้วย 

เช่น ชือ่หมูบ้่าน “ละหุง่” เดมิชือ่ว่า “ละฮอง” หมายถงึ “มะละกอ” แต่เมือ่ท�างการได้ก�าหนด

ให้มกีารตัง้ชือ่หมูบ้่านซึง่ไม่ค�านงึถงึความหมายแต่เน้นการเทยีบเคยีงของเสยีง จงึก�าหนด

ชื่อใหม่เป็น “ละหุ่ง” ซึ่งเป็นพืชอีกตระกูลหนึ่งที่ไม่ได้มีความหมายว่า “มะละกอ”

 จากลกัษณะดงักล่าวเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า ชือ่หมูบ้่านเป็นเสมือนสิง่บอกเล่าเรือ่ง

ราว ความเป็นมา ของท้องทีห่นึง่ๆ ได้เป็นอย่างด ีเพราะภาษาที่ใช้ในการตัง้ชือ่หมูบ้่านต่างๆ 

นั้น ย่อมมีความส�าคัญในอันที่จะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน แสดงให้เห็นถึงการใช้

ภาษาไทยทีมุ่ง่สือ่ความรู้สกึนกึคดิของคนในสงัคม ท้องถิน่ ชือ่หมูบ้่านจงึเป็นเสมอืนเครือ่ง

มือเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนสะท้อนภาพท้องถิ่น และวัฒนธรรมของกลุ่มชน



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 62-มิ.ย. 62

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

101

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

 ถวัลย์ มาศจรัส (2549, 31) ได้กล่าวถึงเรื่องท้องถ่ินไว้ว่า เรื่องของท้องถิ่นเป็น

เรื่องที่มีความส�าคัญต่อความเป็นชาติของทุกประเทศ เพราะการท่ีจะรวมตัวเป็นประเทศ

ได้นั้นต้องอาศัยพลังของความรัก ความหวงแหนในเรื่องภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี 

วฒันธรรม การเมอืง การปกครอง ความเชือ่ และเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วและเชือ่มโยงกบัจติส�านกึ

ในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนทั้งสิ้น

 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องความเป็นท้องถ่ินไว้

หลายประเด็น ดังเช่นได้มีการกล่าวถึงเรื่องท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (1) ว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่ง

เสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ

ท้องถิน่และของชาตอิย่างสมดลุและยัง่ยนื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2560 มาตรา 57 (6) รฐัต้องอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟ ูและส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปะ วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่

สาธารณะส�าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชน ชมุชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย

 ตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ารง

ชวีติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ โดยจะต้องมุง่ปลกูฝังจติส�านกึทีถ่กูต้องให้มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และให้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับความ

รู้อันเป็นสากล และได้ก�าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม

กับสภาพที่เป็นจริงของท้องถิ่นโดยเน้นให้น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนดจุดหมายใน 

ข้อ 5 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และ 

พฒันาสิง่แวดล้อม มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท�าประโยชน์และสร้างสิง่ดงีามในสงัคมและอยูร่่วมกนั

ในสงัคมอย่างมคีวามสขุ ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูช้วีติจรงิของตนเองและท้องถิน่ ในด้าน

ต่างๆ ซึง่จะส่งผลให้เกดิความรกั ความภาคภมูิใจและมคีวามผกูพนัและมจีติส�านกึรกัท้องถิน่ 

ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการคิด การจัดการและ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง การประกอบอาชีพ และการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอน

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน และร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก 
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ปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน หลักการและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด

การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์

 จากการศึกษาดงักล่าวท�าให้ทราบว่าข้อมลูท้องถิน่ ภมูปัิญญาท้องถ่ิน หรอืสิง่ต่างๆ 

ทีอ่ยู่ในท้องถิน่มคีวามส�าคญัต่อการจดัการศกึษา แม้ว่าเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนโดยน�า

ข้อมลูท้องถิน่มาเป็นองค์ประกอบในการจดัการเรยีนการสอนไม่ได้เป็นเรือ่งใหม่ แต่เป็นเรือ่ง

ทีเ่กดิขึน้และใช้มานานแล้ว หากแต่เพราะสิง่ต่างๆ เหล่านัน้เป็นรากฐานทางวฒันธรรมของ

คนในสงัคมท่ีต้องกลบัไปให้ความส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีเ่ป็นครผููส้อนยิง่ต้องมหีน้าท่ี

ปลกูฝังให้นกัเรียนได้รูจ้กัรกั หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิน่ของตนเอง การทีผู่ศ้กึษาเป็น

ครภูาษาไทยจงึเกดิความคดิว่า การน�าข้อมูลท้องถิน่ สาระการเรยีนรูท้้องถิน่หรอืภมูปัิญญา

ท้องถิ่น มาเป็น สื่อในการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการเรียนที่น�าข้อมูลท้องถิ่น

มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยสอดแทรกในทักษะต่างๆ ของภาษาไทย และแทรกอยู่ในสาระ

ต่างๆ ของภาษาไทยที่จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้นักเรียนได้

ซมึซบัคณุค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ภมิูปัญญาท้องถิน่ และสิง่ทีด่งีามทีอ่ยู่คู ่ท้องถ่ินของ

ตน อีกทั้งยังได้ใช้สื่อการสอนที่มีอยู่ใกล้ตัวอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ต้อง

ลงทุนแต่อย่างใด

 ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ทีผู้่ศกึษาเหน็ความส�าคญัและต้องการตอกย�า้ให้ครผููส้อนได้เหน็ถงึ

ความส�าคญัของข้อมลูท้องถิน่ เพือ่ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัทัง้ตวันกัเรยีนและต่อตวัครผููส้อน 

เพราะหากเราจะคดิแต่ว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยน�าข้อมูลท้องถิน่มาเป็นองค์ประกอบ 

ไม่ใช่เรือ่งใหม่ เป็นเรือ่งทีเ่กดิข้ึนและใช้มานานแล้ว จนปัจจบุนัอาจจะเลกิให้ความส�าคญักบั

เรือ่งนี้ไปแล้ว ผูศ้กึษากเ็กรงว่าสิง่ส�าคญัและคณุค่าเหล่านัน้ก็จะกลายเป็นสิง่ทีท่�าตามกระแส

นิยมและปล่อยให้คุณค่าของสิ่งดีงามเช่นข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ่นต้องกลายเป็นอดีตที่ผู้คน

ลมืเลอืน เพราะไม่ได้เป็นเรือ่งใหม่ทีน่ยิมน�ามาใช้จดัการเรยีนการสอน จนทิง้ร้างวฒันธรรม

และคุณค่าที่ดีงามที่ควรค่าแก่การเรียนรู้สืบไป

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

 การสอนโดยการน�าข้อมลูท้องถิน่หรอืสาระการเรยีนรูท้้องถิน่มาเป็นองค์ประกอบ

ในการจัดการเรียน การสอนหรือที่เรียกอีกอย่างว่า “บูรณาการกับรายวิชา” นั้นเป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่เป็นเรื่องเดิมที่ครูผู้สอนคุ้นเคยกับเรื่อง

นี้มานานแล้ว จนบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัย แต่ผู้ศึกษาคิดว่าเรื่องราวหรือ

ข้อมลูท้องถิน่ไม่เคยมคีวามล้าสมยั เพราะสามารถหยบิยกขึน้มาเล่าขานพร้อมทัง้ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ท้องถิ่นนั้นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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 ผู้ที่เป็นครูผู้สอนคงจะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน

มาบ้างไม่มากก็น้อย โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งการใช้รูปแบบวิธี

การสอนแบบต่างๆ ทั้งการสร้างสื่อ นวัตกรรม หากแต่หลายท่านยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับการน�าข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นสื่อการสอนที่มีคุณค่าเข้ามาบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอน หากครูผู้สอนน�าข้อมูลท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการกับวิธีการสอนแต่ละวิธีหรือ

การสร้างสื่อนวัตกรรมแต่ละช้ิน ก็จะท�าให้วิธีการสอนหรือนวัตกรรมชิ้นนั้นเป็นวิธีสอน

และนวัตกรรมที่มีคุณค่าควรแก่การเรียนรู้มากขึ้น เพราะนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ 

จากวิธีสอนหรือสื่อนวัตกรรมนั้นแล้ว นักเรียนยังได้เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน และ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนอีกด้วย

 เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว (2545, 6) กล่าวถึงการบูรณาการไว้ว่า การบูรณาการ คือ 

การเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ เข้าด้วยกนั ประมวลความรูห้ลากหลายและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างมา

ร้อยเรียงเพื่อสร้างประเด็นหลัก (Theme) และหัวข้อเรื่อง (Topic) แล้วน�าความรู้ที่สัมพันธ์

กบัหวัข้อนัน้ๆ มาจดักจิกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียีนมส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีน

การสอนและลงมือกระท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และคณะ (2554, 4) กล่าวถึง การบูรณาการ ไว้ว่า การ

บูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชน โดยอาศยักระบวนการจดัการความรูเ้ป็นเครือ่งมอื และการคดิ

ระดับสูง 5 แบบ เป็นฐานความรู้ คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดบูรณาการ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

 ดังนั้นการบูรณาการ คือ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีคุณค่า

และเป็นประโยชน์ต่อการน�ามาจัดการเรียนการสอนในสาระวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้และตระหนัก รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (2554, 77) กล่าวว่า การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้

แก่ผู้เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน เป็นการก้าวข้ามแนวคิดการสอนที่เน้นครูเป็น

ศนูย์กลางไปสูแ่นวคดิทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั เปลีย่นการผกูขาดความรูจ้ากต�าราหรอืตวัครู

ในฐานะแหล่งเรียนรู้หลักเพียงแหล่งเดียวสู่พื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย เปลี่ยนเครื่องมือ

และวิธีการใหม่ในการเปิดแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แก่ผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้

ผูเ้รยีนสามารถบรูณาการการเรยีนรูก้บัเรือ่งราวชวีติ และวถิคีวามเป็นไปของท้องถิน่ สังคม

ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องค�านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก โดยใช้รูปแบบวิธี

สอนที่เหมาะสม อีกทั้ง ต้องค�านึงถึงแหล่งความรู้ สื่อ นวัตกรรมที่จะท�าให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ “ภูมปัิญญาท้องถิน่” จดัเป็นข้อมลูท้องถิน่ประเภทหนึง่ทีส่ามารถ

น�ามาจัดเป็นองค์ประกอบหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนได้

 กรมวิชาการ (2539: 13) ได้กล่าวถึง การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล

ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนว่า ครูผู้สอนต้องตระหนัก เห็นความส�าคัญ และเห็นคุณค่า

ของการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องศึกษา ส�ารวจและ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ตลอดจนเชิญวิทยากรในท้องถิ่นร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอน

 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินล้วนมีความส�าคัญ

และสามารถน�ามาใช้จดัการเรยีนการสอนได้ทัง้สิน้ ครภูาษาไทยในฐานะครผููร้บัผดิชอบการ

ถ่ายทอดภมิูปัญญาท�างภาษาจงึต้องมบีทบาทในเรือ่งนี้โดยตรง และต้องเร่งร่วมแรงร่วมใจ

กันปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่นซึ่งจะน�าพาไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืนต่อไป

 พรรณฤนันท์ ละอองผล (2546: 43) กล่าวว่า วิชาภาษาไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ภาษา ซึง่เป็นเอกลกัษณ์และสมบตัขิองชาตทิีจ่ะต้องอนรุกัษ์และสบืสานให้คงอยูคู่ช่าตติลอด

ไป ครูภาษาไทยจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทในการน�าภูมิปัญญาไทย และข้อมูลท้อง

ถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยกล่าวถึงบทบาทส�าคัญ ของครูภาษาไทยว่า 1) ต้องเป็น

ผู้ที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 2) ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการอนุรักษ์และส่ง

เสริมภูมิปัญญาไทย 3) ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์คุณค่าของภูมิปัญญาไทย และ 4) ต้อง

เป็นผู้น�าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 จากบทบาทส�าคญัของครูภาษาไทยดงักล่าวนัน้ท�าให้ผูศ้กึษาเหน็ความส�าคญัเรือ่ง

ข้อมลูท้องถิน่กบัการจดัการเรยีนการสอน และคดิว่าเป็นสิง่ทีท้่ทายทีค่รจูะดงึเอาภมูปัิญญา

หรอืข้อมูลท้องถิน่มาใชง้านได้อย่างไร หรอืจะน�ามาประยกุต์ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน

อย่างไร แต่เมื่อได้ท�าความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล ท้องถิ่นแล้วก็พอจะเห็นช่อง

ทางมากมายที่ครูสามารถน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างไม่ยาก  

เพียงแค่ให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

 การใช้ข้อมลูท้องถิน่มาจดัการเรยีนการสอนนัน้ ท�าได้โดยการเลอืกข้อมลูท้องถิน่

ที่สถานศึกษาตั้งอยู่มาใช้จัดการเรียนการสอนโดยข้อมูลท้องถิ่นนั้นเป็นข้อมูลท้องถิ่นที่อยู่

ใกล้ตัวนักเรียนและครูผู้สอนมากที่สุด ซ่ึงเป็นข้อมูลที่นักเรียนเห็น รู้จัก คุ้นเคย และตรง

ตามประสบการณ์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัว

 พรรณฤนันท์ ละอองผล (2546: 45) กล่าวว่า การเลือกภูมิปัญญาจากแหล่งหรือ

ท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่มาจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักการเรียนรู้
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คือ เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวแล้วจึงเรียนรู้เรื่องไกลตัว เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทยเรียนรู้

เรือ่งราวรอบโลก แต่ไม่รู้เรือ่งราวในท้องถิน่ของตนเอง ซึง่จะน�าไปสูก่ารขาดความรกัความ

ผกูพนัในท้องถิน่และการละทิง้ถิน่ฐานเดิม การละทิง้ถิน่ฐานถอืเป็นปัญหาทีส่�าคญัและก�าลงั

เกิดขึ้นในประเทศ ผู้คนเข้าไปแออัดอยู่ในสังคมเมืองจนเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย สิ่งที่ครู

ท�าได้ คือ การดึงเยาวชนหรือนักเรียนให้มีความคิดและจิตส�านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด

 ข้อมูลท้องถิ่นมีหลากหลายประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้จัดเป็น

หมวดหมู่ เป็นสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครูสามารถเลือกน�ามาใช้ให้เหมาะกับระดับชั้นและให้

เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการสอน ซึ่งวิชาภาษาไทยนั้นสามารถน�าข้อมูลท้องถิ่นมาจัดการ

เรียนการสอนได้หลายรูปแบบ

 การบรูณาการภมูปัิญญาท้องถิน่มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนนัน้สามารถท�าได้ 

3 วิธีใหญ่ คือ 1) น�าโรงเรียนออกสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 

เข้าสู่โรงเรียน หรืออาจใช้ท้ัง 2 วิธีร่วมกันได้ คือวิธีที่ 3 ) วิธีผสมผสาน ทั้งนี้ในการ 

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 3 วิธีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน

 วิธีที่	1 น�าโรงเรียนออกสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การที่ผู้สอนได้ออกแบบ

กิจกรรมการจัดการ เรียนรู้ โดยพาผู้เรียนออกไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังสถานที่จริง วิธี

นีม้ข้ีอด ีคอื ท�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูภ้มูปัิญญาในบรบิทจรงิ เข้าใจข้อมลูอย่างลกึซึง้ ตระหนกั

และเห็นคุณค่าได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อจ�ากัด คือ อาจไม่สะดวกในการ 

เดินทาง หรือการควบคุมดูแลผู้เรียนอาจท�าได้ค่อนข้างล�าบากและไม่ทั่วถึง

 วิธีที่	2 น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเข้าสู่โรงเรียน วิธีการนี้สามารถท�าได้อย่าง

หลากหลาย ได้แก่ การเชญิปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู ้หรอืการที่โรงเรยีนและชมุชนร่วม

มอืกนัจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ขึน้ในโรงเรยีน แล้วให้นกัเรยีนได้ศกึษาข้อมลูจาก

พิพิธภัณฑ์นั้น วิธีการนี้มีข้อดีคือ มีความสะดวกเพราะแหล่งข้อมูลอยู่ในโรงเรียน ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้เองทั้งในและนอกชั่วโมงเรียน ข้อจ�ากัด คือ หากพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนที่

จดัตัง้ขึน้ออกแบบได้ไม่น่าสนใจ ก็จะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความเบือ่หน่าย เกดิความไม่เข้าใจไม่ 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา

 วิธีที่	3 คือ วิธีผสมผสาน คือ การผนวกทั้ง “น�าโรงเรียนออกสู ่ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น” และ “น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเข้าสู่โรงเรียน” มาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งวิธีนี ้

จะช่วยลดข้อจ�ากัดในสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นได้ ฉะนั้น

แล้วหากได้บูรณาการทั้ง 2 วิธีข้างต้นมาใช้ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

ในการสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาย่อมท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและ 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
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ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมืองกับการสอน

ภาษาไทย	ของโรงเรียนนาบัววิทยา	ต�าบลนาบัว	อ�าเภอเมืองสุรินทร	์จังหวัดสุรินทร์

 โดยท�างกลุม่สาระภาษาไทยใช้วธิทีี ่1 ของการน�าโรงเรยีนออกสูภ่มูปัิญญาท้องถิน่ 

เป็นการทีผู่ส้อนได้ออกแบบกจิกรรมการจดัการเรียนรู ้โดยพาผูเ้รยีนออกไปศกึษาภูมปัิญญา

ท้องถิ่นยังสถานที่จริง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในบริบทจริง เข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง 

ตระหนกัและเหน็คณุค่าได้โดยง่าย จากนัน้ผูเ้รยีนกน็�าความรูท้ี่ได้จากการออกชมุชนมาสร้าง

เป็นชิน้งาน อาท ิการสร้างหนงัสือเล่มเลก็ทีมี่เน้ือหาเกีย่วข้องกบัการอธบิายประวตัหิมูบ้่าน 

การท�ารายงานน�าเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อที่ตนไปศึกษา หรือจะเป็นการน�าเสนอภาพ 

วิดีทัศน์ในการศึกษาประวัติหมู่บ้าน

 ภาพที่ 1 น�านักเรียนออกสู่ชุมชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 จากการจดัการเรยีนรูก้ารบรูณาการภมิูปัญญาท้องถิน่ชือ่บ้านนามเมอืงกบัการสอน

ภาษาไทย โดยการน�าโรงเรียนออกสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ โดยสรุปได้

ดังนี้
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ต�ารางที่	1 แสดงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมืองกับการสอนภาษาไทย

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมืองกับการสอนภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อบ้านนามเมือง

การอ่าน
ผู้เรียนอ่านข้อความที่ผู้เรียนเขียนขึ้น ท่ี่ได้จากการ

ออกสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากท้องถิ่น

การเขียน
ผู้เรียนเขียนสรุป อธิบาย รายงานผลจากการออก

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลท้องถิ่น

การฟัง การดู และการพูด

ผู้เรียนสัมภาษณ์ ซักถามข้อมูลจาก ปราชญ์ชาว

บ้าน ผู้น�าชุมชน/ท้องถิ่น 

ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร

หลักการใช้ภาษา
ผู้เรียนสามารถน�าทักษะของหลักภาษาในการเขียน 

การพูด ให้ถูกต้องตามแบบแผนภาษาไทย

วรรณคดีวรรณกรรม

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับประวัติท้องถิ่นที่เกี่ยง

ข้องกับวรรณกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติชุมชน

ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน หรือชื่อที่เกี่ยวข้องกับ

สถานที่ส�าคัญในท้องถิ่นนั้นๆ

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมือง

กบัการสอนภาษาไทย ท�าให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสศกึษาภมูปัิญญาชือ่บ้านนามเมอืง ก่อให้เกดิ

ความรู้และทักษะได้อย่างครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สรุป

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนนั้น นอกจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มี

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นแล้ว จะต้องน�าเอา

ทรพัยากรทีม่อียู่ในท้องถิน่ทีเ่ป็นทรพัยากรมนษุย์สร้างขึน้มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน

ด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
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ที่แท้จริง จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งตรงกับ

แนวคิดของชาตรี ส�าราญ (2545: 5) กล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิต เป็น

วฒันธรรมประจ�าถิน่ เป็นประเพณ ีเป็นสิง่ของมรดกพืน้บ้านทีม่อียู่ในท้องถ่ินนัน้ๆ แต่ละท้อง

ถิ่นก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้และควรเรียนรู้ นอกจากนี้ พรชัย ภาพันธ์ 

(2545: 4) กล่าวไว้ว่าทรัพยากรอันล�้าค่าของชาติและท้องถิ่นคือความรู้และประสบการณ์

ที่ผู้คนในท้องถิ่นได้เก็บสั่งสมถ่ายทอดและอนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาน�าน สิ่ง

เหล่านี้คือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา

แก่เยาวชนโดย

 จดัเป็นห้องปฏบิตักิารทางวฒันธรรมหรอืแหล่งวทิยาการทางการศกึษาทีม่คีณุค่า

เพื่อลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้น�าไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตและเพื่อความเป็นไทย

สืบไป

 นกัวชิาการหรอืผูวิ้จัยข้างต้นต่างก็ให้ความส�าคญัของเรือ่งราวและคณุค่าของท้อง

ถิ่นท้ังสิ้น จากการศึกษาพบว่าการน�าข้อมูลท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น

ส่วนมากเป็นการสร้างสื่อ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน เช่น การสร้างหนังสือส่งเสริม

การอ่านจากเรื่องราวข้อมูลท้องถิ่นต่างๆ หากแต่ผู้ศึกษามีความต้องการให้ครูผู้สอนภาษา

ไทย อันเป็นครูที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาและชี้น�าให้นักเรียนได้เกิดความ

ตระหนัก รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่น ได้คิดหาวิธีการอื่นๆ ที่มีความแปลกใหม่ 

สร้างสรรค์ในการน�าข้อมูลท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอกย�า้

ให้ครูผู้สอนได้เห็นคุณค่าของข้อมูลท้องถิ่นที่หาได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพียงแค่น�า

ข้อมลูเหล่านัน้มาจดัสรรให้เกดิคณุค่าท�างปัญญาและถ่ายทอดคณุค่านัน้ไปสูน่กัเรยีน เพราะ

การเรียนรู้ต้องเริม่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเพือ่ให้มพีื้นฐานทีด่ีและฝงัรากอย่างมั่นคงและยัง่ยืน ครู

ภาษาไทยจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะต้องเป็นผู้ยอมรับและเห็นคุณค่า เป็นต้นแบบ ท่ี่ดีในการ

อนุรักษ์และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการน�าข้อมูลท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากมาย

เข้ามาจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบวิธีการที่สามารถจะพึงกระท�าได้

 ผู้ศึกษาท�าได้เพียงแค่การตอกย�้าให้ครูผู้สอนเห็นความส�าคัญในข้อมูลท้องถิ่น

เท่านั้น หากแต่ถ้า ครูผู้สอนไม่เริ่มกระท�าหรือมัวแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีผู้ใช้ข้อมูลท้องถิ่นมา

จัดการเรียนการสอนมากมายแล้ว ท�าให้กลายเป็นวิธีการที่เก่า ล้าสมัย ถ้าทุกคนคิดแบบ

เดียวกันก็รังแต่จะท�าให้สิ่งมีค่าของท้องถิ่นเสื่อมหายไปตามความคิดและกาลเวลา อีกทั้ง

ยังท�าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่รียกได้ว่าเป็นรากเหง้า

แห่งปัญญาทีเ่กิดมาพร้อมกบับรรพบรุษุของนกัเรยีน หากเป็นเช่นนีก้เ็ป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดาย

และน่า เสียใจที่ผู้ท�าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ก็คือ ครูนั่นเอง เมื่อรู้เช่นนี้แล้วคร ู
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ผู้ซ่ึงเป็นผู้ให้โอกาสและให้ความรู ้กับนักเรียนจะน่ิงเฉยได้อย่างไร หันมาเป็นผู้สร้าง  

ผู้จุดประกายให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก รัก หวง แหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ของตน ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีน่�าข้อมลูท้องถิน่มาเป็นองค์ประกอบส�าคญั

ในการให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืนต่อไป
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ภาพแทนเกย์ไทยในนวนิยายวายเรื่อง“ดาวเกี้ยวเดือน”:
การผลิตซ�า้อุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องเพศในสังคมไทย

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการน�าเสนอภาพแทนความเป็นเกย์ไทยในนวนิยายรัก

วัยรุ่นประชานิยม กลุ่มนวนิยายวาย (yaoi) เรื่องเดือนเก้ียวเดือน ผลการศึกษาพบว่า 

ในนวนิยายได้ผลิตซ�้าภาพแทนเกย์ไทย ซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางเพศที่ตอกย�้าอุดมการณ ์

ปิตาธิปไตย ที่แบ่งเพศเป็นชายหญิงตามกรอบแนวคิดแบบรักต่างเพศ แม้กระทั่งเกย์เอง 

ที่เป็นชายก็ถูกก�าหนดเพศแบบชายหญิงผ่านภาษาในนวนิยาย เกย์แบบ “เมะ” หรือเกย์คิง 

ที่มีรสนิยมทางเพศแบบผู้กระท�า โดยน�าเสนอผ่านตัวละครที่มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพ

คล้ายภาพแทนผู้ชายในค่านิยมของสังคมไทย ท้ังร่างกายที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง 

ก�าย�า ค�าพูดท่ีแสดงออกถึงความเป็นชาย ส่วนเกย์แบบ “เคะ” หรือเกย์ควีน ถูกน�าเสนอ

ผ่านภาพของผูห้ญงิ ทัง้ความเรยีบร้อย เกบ็ตวั ท�าอาหารเก่ง ขีง้อน ภาพแทนของเกย์ไทย

ทั้งสองรูปแบบถูกผลิตซ�้าผ่านนวนิยายวาย ตอกย�้าอุดมการณ์การเมืองเรื่องรักต่างเพศที ่

ยงัคงแฝงฝังในสงัคมไทย ภาพของเกย์กย็งัถกูแบ่งเป็นชาย-หญงิ แม้ปัจจบุนัพฤตกิรรมของ

ชายรักชายจะไม่ใช่ภาพตายตัวแบบที่นวนิยายน�าเสนอก็ตาม

ค�าส�าคัญ: ภาพแทน, เกย์ไทย, ดาวเกี้ยวเดือน, อุดมการณ์
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The Representation of Thai Gay in the Yaoi novel “2 Moons”:

Reproducing political ideology of sexuality in Thai society

Abstract
 This research aimed to present therepresentation of Thai homosexuality 

in teen romance novels, the Yaoi novel “2 Moons”. The study indicated that the 

novels reproduced the image of Thai sexuality which was the gender of Thai ideology 

that reinforced patriarchal ideology to divide the male and female according to 

heterosexual framework. 

 Even gay was determined the gender through language in a gay novel 

“anime” or “Gay King”with a sexual offender by offering a character whose personality 

and behavior similar to the images of men in social values of   Thai society to the 

show of strength, physical, speech expression of masculinity. For the type of “Queen 

Gay” was presented through the images of womenin the neatness, introvert, cooking 

and petulant. Instead of two kinds of Thai sexuality novels were focused on the 

ideological politics of Thai heterosexuality and the image of gay, was divided to be 

male - female although the current behavior of homosexual was not static as the 

presented novel.

Keywords: Representation, Thai Gay, 2 Moons, Ideology.
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บทน�า

 นวนิยายรักวัยรุ่น (Young Adult Romance Novels) เป็นประเภท (genre) ย่อย

ของนวนิยายแนวรัก (Romance) ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นส่วน

หนึ่งของวรรณกรรมประชานิยม (Popular Literature) ทั้งนี้ ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่าน

มากระแสทีป่ลกุวงการวรรณกรรมและสือ่สิง่พมิพ์ไทยให้กลบัมาฟ้ืนตวัได้อกีครัง้ คือกระแส

ของ “นวนยิายวยัรุน่” (Young Adult Novels) ทีพ่ฒันาการมาจากนวนยิายออนไลน์ (Online 

Novels) จนมีผู้น�ามาตีพิมพ์เป็นเล่มจ�าหน่าย โดยเจ้าแรกคือส�านักพิมพ์แจ่มใส ผู้อ่านจาก

เวบ็ไซต์กห็นัมาซือ้หนงัสอืแนวทีต่นเองชอบในรปูแบบหนงัสอืเล่ม จนเกดิกระแสความนยิม

ในนวนยิายแนวรกัวยัรุน่ขึน้ในสงัคมไทยอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิส�านกัพมิพ์ทัง้เก่าและใหม่

จ�านวนมากตีพิมพ์นวนิยายแนวนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแรงซื้อสูง 

 นวนยิายกลุม่ย่อยของนวนยิายรกัวัยรุ่นอีกกลุม่หนึง่ทีน่่าสนใจ และเคยเป็นประเดน็

ทางสงัคมเกีย่วกบัความไม่เหมาะสมของวรรณกรรม คอืนวนยิายแนววาย หรอืนวนยิายแนว

รักร่วมเพศ กระแสที่นิยมมากในปัจจุบันคือนวนิยายแนวชายรักชาย (Yayoi) มีส�านักพิมพ์

ตีพิมพ์นวนิยายแนวนี้ออกมาในท้องตลาดจ�านวนหนึ่งและขายแบบออนไลน์จ�านวนมาก ที่

ตีพิมพ์เป็นเล่ม เช่น ส�านักพิมพ์แจ่มใส ส�านักพิมพ์ทูบีเลิฟ แต่ที่เขียนให้อ่านออนไลน์ใน

เว็บไซต์ DekDee.com มีมากกว่า 400,000 เรื่อง (www.dekdee.com) นอกจากนี้ยังมีใน

เว็บ www.thaiboylove.com หรือใน www.thanwalai.com อีกจ�านวนมาก และมีผู้ติดตาม

อ่าน รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นหลักหมื่นต่อเรื่อง แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างสูงใน

ปัจจบุนั ส่วนนวนยิายแนวหญงิรกัหญงิ (Yuri) ก็ได้รบัความนยิมเช่นกนั แต่ไม่มกีระแสนยิม

แรงเท่าแนวชายรักชาย 

 เนื้อหาในนวนิยายวัยรุ่นแนววายมีรูปแบบการเล่าเรื่องคล้ายกับนวนิยายรักวัย

รุ่นอื่นๆ แต่จะเน้นเรื่องการแสดงออกถึงความรักเพศเดียวกันอย่างชัดเจน มีลักษณะที่ 

แตกต่างจากนวนิยายแนวรักร่วมเพศของนักเขียนกลุ่มกระแสหลักท่ีมุ่งน�าเสนอตัวละคร 

เพื่อแสดงออกถึงปัญหาทางบรรทัดฐานสังคมที่มีต่อกลุ่มเพศนอกกรอบ

 การแสดงออกถึงความรักระหว่างเพศเดียวกันในนวนิยายกลุ่มนี้มีการน�าเสนอที่

เป็นอัตลักษณ์นวนิยายประชานิยม อย่างเช่นการสะท้อนรสนิยมของตัวละครอย่างตรงไป

ตรงมา การแสดงออกถึงการให้การยอมรับของผู้คนในสังคมอย่างเปิดเผย สะท้อนค่านิยม

ทางเพศที่ปรากฏในวรรณกรรมปัจจุบันว่าการยอมรับบุคคลท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรัก 

ร่วมเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนี้ 

 ภาพทีถ่กูน�าเสนอผ่านนวนยิายรกัวยัรุน่กลุม่น้ีจงึเป็นกลุม่ตัวอย่างทีน่่าสนใจมากว่า 

 ความเป็นเพศนอกกรอบนั้นในบรรทัดฐานของสังคมแบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy)  
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ที่เคยถูกน�าเสนอในนวนิยายของนักเขียนกลุ ่มอื่น หากมีการน�าเสนอผ่านนวนิยาย 

เฉพาะกลุ่มผู้อ่าน ความเป็นเพศนอกกรอบจะมีการประกอบสร้างภาพแทนอย่างไร

 เม่ือทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า งานวิจัยวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นรักร่วม

เพศในแวดวงวิชาการวรรณคดีศึกษาไทยมีไม่มากนัก หากเปรียบเทียบกับพัฒนาการของ

นวนิยายและสังคมวรรณกรรมปัจจุบันของไทย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานที่กล่าวถึง

วรรณกรรมแนวรักร่วมเพศจ�านวนหนึ่ง เช่น สมเกียรติ คู่ทวีกุล (2545) ศึกษาเรื่อง “ภาพ

สะท้อนชายรักร่วมเพศในนวนิยายไทยในสามรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2513-2543): การศึกษา

ศักยภาพ ข้อจ�ากัด และทางออกของนักเขียนหญิง” “การใช้เรื่องรักร่วมเพศในนวนิยาย

ไทย พ.ศ. 2516-2525” วิทยานิพนธ์ของอริน พินิจวรารักษ์ (2527) “นวนิยายชาย 

รักร่วมเพศเรื่อง ซากดอกไม้ ของวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์” ของ 

อรรถวุฒิ มุขมา (2546), “วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศของตัวละคร

เอกในนวนิยายไทยตามหลักการทางจิตวิทยา” ของนิตยา เข็มเพชร (2535) “ตัวละคร 

รักร่วมเพศในนวนิยายไทย” ของนัยน์ปพร จงสมจิตต์ (2550) “ภาพแทนของชายรัก 

ร่วมเพศในวรรณกรรมไทย พ.ศ. 2544-2548” ของวทิยา พุม่ยิม้ (2550) วรรณนะ หนหูมืน่ 

(2551, 36-75) เรื่อง “นวนิยายรักร่วมเพศ: ปัญหาและคุณค่าของมนุษย์” เป็นต้น ทั้งนี้งาน

ศึกษาเหล่านี้เป็นวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาตัวบทนวนิยายเพื่อวิเคราะห์ในประเด็นโครงสร้าง

ของเรื่องเล่า จิตวิทยา ไม่ได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมหรือสมัยใหม่

นิยมมากนัก มีเพียงงานของวิทยาที่ศึกษาโดยใช้มโนทัศน์ภาพแทน โดยตัวบทที่วิทยา 

ใช้มีทั้งนวนิยายและสารคดี 

 ส�าหรับงานวิจัยที่น�าทฤษฎีเพศนอกกรอบมาใช้ประกอบการศึกษาวรรณกรรม 

พบว่ามีบทความวิจัยเรื่อง “เลือด หยาดเหงื่อ และน�้าตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้าม

เพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา” ของนัทธนัย ประสานนาม (2551)  

โดยน�าแนวคิดเรื่องภาวการณ์แสดงตัวตน (Performativity) ของจูดิธ บัตเลอร์ มาวิเคราะห์

หาภาพแทน (Representation) ทีผ่่านการประกอบสร้างในนวนยิายเรือ่งดงักล่าว ประกอบ

กับแนวคิดวาทกรรม อัตลักษณ์ และการสร้างภาพแทน 

 การประกอบสร้างภาพแทนของเพศนอกกรอบส�าหรับนวนิยายรักวัยรุ่นแนววาย 

(Y) นี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่จะท�าให้เข้าใจตัวบททางวัฒนธรรมที่น�าเสนอผ่านการ

ประกอบสร้างภาพแทนของกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศหรือรสนิยมการอ่านแนวนี้ได้อีกวิธี

การหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าในตัวบทนวนิยายวัยรุ่นมีลักษณะของการน�าเสนอตัวตนของคนรัก

ร่วมเพศอยูจ่�านวนมาก และมีความน่าสนใจว่าการตอกย�า้หรอืผลติซ�า้อดุมการณ์รกัต่างเพศ

และการสร้างบรรทดัฐานสงัคมในวรรณกรรมไทยกลุม่น้ีมลีกัษณะอย่างไร และหากมองผ่าน
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ระบบคูต่รงข้ามแล้วรือ้สร้างระบบคิดด้วยวธีิวทิยาตามแนวทฤษฎเีพศนอกกรอบแล้ว จะช่วย

ชี้ใหเ้ห็นถึงบรรทัดฐานรักต่างเพศที่ถูกน�าเสนอถึงความเป็นธรรมชาติผ่านปฏิบัติการแสดง

ทางเพศภาวะ (Gender Performativity) ในนวนิยายเรื่องนี้

ทฤษฎีเควียร์หรือเพศนอกกรอบกับการวิพากษ์อุดมการณ์ทางเพศ

 ค�าว่าเควียร์หรือเพศนอกกรอบ (Queer) ในภาษาอังกฤษหมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่

ไม่ใช่บรรทดัฐานของสงัคม แต่ทฤษฎเีควยีร์หรอืเพศนอกกรอบมีลกัษณะเป็นความคดิหลาย

ชุดที่มาจากหลายแหล่ง เราไม่อาจจัดระเบียบให้กับทฤษฎีเควียร์ในแบบท่ีมีเอกภาพ แต่

ทฤษฎเีควยีร์เป็นแนวคดิเชงิวพิากษ์ทีห่ลากหลายทีส่นใจประเดน็เรือ่งเพศ เช่น การตคีวาม

วรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี และภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจและความสัมพันธ์เชิงสังคม การวิพากษ์บรรทัดฐานทางเพศและกฎเกณฑ์ของ

เพศภาวะและเพศวิถี รวมถึงการศึกษาชีวิตของคนข้ามเพศ พฤติกรรมทางเพศที่ท้าทาย

ศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคม

 ทฤษฎีเพศนอกกรอบมักจะน�าข้อถกเถียงของมิเชล ฟูโก้มาเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อ

ที่จะค้นหาว่าระบบคิดเร่ืองเพศในสังคมมีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ แนวคิด

ของฟูโก้จึงถูกใช้อ้างอิงและถูกน�าไปเป็นจุดเริ่มต้นของการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งมีทั้งการ

เอาไปใช้อธิบายและกลับไปทบทวนเพื่อที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ในการศึกษาเรื่องเซ็กส์

และกามารมณ์ แต่ความคิดของฟูโก้มิใช่จุดก�าเนิดของทฤษฎีเควียร์และฟูโก้ก็ไม่ต้องการ

จะท�าให้ความคิดของตนเป็นทฤษฎีเควียร์แต่อย่างใด แต่นักวิชาการรุ่นหลังจากสาขาวิชา

ต่างๆ พยายามกลับไปอ่านงานของฟูโก้ เพื่อที่จะท�าความเข้าใจว่าสิ่งที่ฟูโก้อธิบายเกี่ยว

กับประวัติศาสตร์ของเพศวิถีนั้นคืออะไร และมีความหมายอย่างไร

 ทฤษฎเีพศนอกกรอบพยายามชี้ให้เหน็ว่าการเมอืงของเกย์เลสเบีย้น ไม่เคยปฏเิสธ

บรรทัดฐานทางเพศทีส่งัคมสร้างไว้ แต่เกย์เลสเบีย้นพยายามหาอตัลกัษณ์ทางเพศและความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีต่่างไปจากผูห้ญงิและผูช้าย ดงันัน้ บรรทดัฐานของการจดัหมวดหมูข่อง

เพศวถิจีงึถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่ทีจ่ะสร้างชมุชนและสทิธขิองเกย์เลสเบีย้น ทฤษฎนีี้

ต้องการที่จะท้าทายและต่อต้านบรรทัดฐานทางเพศ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพศวิถีของรักต่าง

เพศหรือรักเพศเดียวกันก็ตาม

 ทฤษฎนีีน้�าแนวคดิหลงัโครงสร้างมาจากนกัคดิหลายคน เช่น แนวคดิเรือ่งตวัตนทีไ่ม่

คงทีข่องฌาคส์ ลาคอ็ง แนวคดิเรือ่งการรือ้สร้างคู่ตรงข้ามของเดอร์รดิา แนวคดิเรือ่งวาทกรรม 

ความรู้ และอ�านาจของฟูโก้ แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเควียร์ไม่ได้มีจุดก�าเนิดมาจากแหล่ง

เดียว แต่เป็นปรากฏการณ์ของความคิดที่ก่อตัวในทศวรรษ 1980 ซึ่งมีการใช้แนวคิดหลัง
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โครงสร้างไปอธิบายวัฒนธรรมเกย์เลสเบี้ยน นักวิชาการที่มีมุมมองคล้ายๆ กันที่สนใจ

การเมืองของการน�าเสนอภาพลักษณ์ และการวิพากษ์วัฒนธรรมที่เกิดจากภาษาและภาพ

ปรากฏ ประเด็นเหล่านี้น�าไปสู่การสร้างทฤษฎีเพศนอกกรอบ

 แจ็คสันและคุ้ก(1999, 1-19) อธิบายว่า วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทยสมัยใหม่

ได้รบัอทิธพิลความคดิจากตะวนัตก ท�าให้การศกึษาเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิีในสงัคมไทยมี

ความซับซ้อน เพราะวิธีคิดเรื่องเพศที่มีมาก่อนถูกหลอมรวมและปิดกั้นจากวิธีคิดเรื่องเพศ

แบบวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ การอธิบายตัวตนของมนุษย์ในวัฒนธรรมไทยก่อนยุคสมัยใหม่ 

จะจัดประเภทและให้ความหมายโดยอาศัยรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เป็นเพศมนุษย์ เป็น

เพศเทวดา ค�าว่า “เพศ” หรือ “เพท” ในสังคมไทย แต่เดิมไม่ใช่เรื่องเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์  

แต่เป็นการบ่งบอกถึง “รูปร่างลักษณะ” หรือ “การแสดงอาการ” เพศในความหมายนี้จึง

เก่ียวกับการการแสดงออกในเชิงวัตถุวิสัย มองเห็นได้ สัมผัสได้ด้วยสายตา ดังนั้น การ

แยกบุคคลตามเพศชาย เพศหญิง เพศกะเทย จึงเป็นการแยกตามรูปร่างลักษณะและการ

แสดงอาการที่มองเห็นจากภายนอก การแยกแบบนี้ไม่ได้ค�านึงถึงอารมณ์ปรารถนาหรือ

ความต้องการทางเพศ เพราะเป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ อารมณ์ทางเพศหรอืเพศวถิจีงึไม่ใช่เรือ่ง

ส�าคัญในวัฒนธรรมไทย

 การศกึษาของนฤพนธ์ ด้วงวเิศษ (2553) ได้ชี้ให้เหน็ว่าการศกึษาสงัคมวฒันธรรม

เกย์ไทยมักจะได้รับอิทธิพลความคิดของมิเชล ฟูโก้ ซึ่งช่วยให้เห็นการครอบง�าความรู้ที่มา

จากกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมๆ กับท�าให้เห็นว่าอคติที่สังคมมีต่อชาวเกย์ถูก

ผลิตสร้างมาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งน�าเอาความรู้ทางการแพทย์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และ

ชีววิทยามาอธิบาย นอกจากนั้น การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ก็ท�าให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับ

เพศในสังคมไทยที่มีมาก่อนได้ให้พื้นที่การแสดงพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ท�าให้บุคคล

สามารถแสดงอารมณ์ทางเพศได้ในพื้นที่ส่วนตัว ลักษณะเช่นนี้อาจเรียกว่าเป็น การรับรู้ว่า

มีอยู่แต่จะไม่น�ามาเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ วิธีคิดสมัยใหม่ที่ท�าให้เกย์กลายเป็นคน

เบี่ยงเบนทางเพศและผลิตความเป็นอคติต่อชาวเกย์ กับวิธีคิดแบบสังคมดั้งเดิมที่ยอมให้มี

การแสดงพฤตกิรรมแต่จะไม่นยิามอารมณ์ความปรารถนาทางเพศ ก�าลงัเดนิควบคูก่นัไปจน

ท�าให้การแสดงตัวตนของเกย์ไทยมีความซับซ้อน ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

เช่น เปิดเผยตัวในพื้นที่ส่วนตัว (ซาวน่า บาร์ ดิสโก้เธค) และปกปิดตัวในพื้นที่สาธารณะ  

(ที่ท�างาน ครอบครัว) ความยืดหยุ่นในลักษณะนี้ท�าให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ที่ซ้อนทับ 

โดยเกย์สามารถแสดงบทบาทผู้ชายสลับกับการแสดงอัตลักษณ์เกย์ เพื่อที่จะด�าเนินชีวิต

ได้เป็นปกติ

 ส�าหรบัการศกึษาด้วยกระบวนทศัน์เพศนอกกรอบเช่นงานของนฤพนธ์ จะเป็นการ

ตั้งค�าถามว่าอัตลักษณ์ทางเพศที่สร้างขึ้นในชุมชนเกย์ กะเทย และหญิงรักหญิงนั้น เป็นสิ่ง
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ที่วางอยู่บนฐานคิดเรื่องเพศภาวะกระแสหลักที่สังคมยกย่องนับถือ ดังนั้น การแสดงตัวตน

ของคนกลุม่นีจ้งึไม่แตกต่างจากชายและหญงิ ปัญหาทีเ่กดิขึน้กค็อื ชมุชนของคนเหล่านีม้ไิด้

มเีอกภาพและเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั หากแต่มกีารแบ่งแยก และจดัช่วงชัน้ซึง่สร้างอคติให้

กบัคนพวกเดยีวกนั การศกึษาในแนวนีจึ้งมไิด้แยกตูต่รงข้ามระหว่างรกัต่างเพศออกจากรกั

เพศเดยีวกนั หากแต่พยายามรือ้สร้างวธิคีดิเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิทีีท่�าให้เกดิการจดัแบ่ง

คนออกเป็นกลุม่เป็นพวก และตัง้ค�าถามว่าการจดัแบ่งประเภทจะน�าไปสูก่ารได้สทิธเิสรภีาพ

และความเท่าเทยีมทางเพศจรงิหรอืไม่ และความรูเ้รือ่งเพศท่ีเกย์ กะเทย และหญงิรกัหญงิ

น�ามาใช้นัน้เป็นความรูแ้บบไหน วางอยูบ่นสถานการณ์แบบใด ปัจเจกเป็นผูก้�าหนดเองหรอื

ถูกควบคุม และจะช่วยให้เกิดการผลิตซ�้า ท้าทาย ล้มล้าง หรือต่อรองในเชิงอ�านาจกับคน

กลุ่มอื่นๆ ได้อย่างไร โจทย์เหล่านี้ท�าให้เกย์ กะเทย และหญิงรักหญิง ไม่ได้ยืนอยู่ตรงข้าม

กับรักต่างเพศ แต่ด�ารงอยู่ร่วมกันภายใต้ชุดความรู้และความจริงเกี่ยวกับเพศที่ถูกสร้างขึ้น

 แจค็สันและซุลลแิวน (Jackson and  Sullivan, 1999 : 5) ตัง้ข้อสงัเกตว่าการศกึษา

พฤตกิรรมรักเพศเดยีวกนัในสงัคมไทยมกัจะมองไม่เหน็ความแตกต่างระหว่าง “พฤตกิรรม” 

(behavior) กับ “อัตลักษณ์” (identity) โดยมักจะเหมารวมว่าเกย์ กะเทย เลสเบี้ยน ทอมดี้ 

เป็นเพยีงบคุคลทีร่กัเพศเดยีวกนั แต่ในทางวฒันธรรม การแสดงพฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนั 

หรือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกันอาจไม่ใช่การบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ 

ทางเพศ หากแต่เป็น “พฤติกรรมทางเพศ” หรือ “ปฏิบัติการทางเพศ” ที่สามารถเกิดขึ้นกับ 

ใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือกะเทย ดังนั้น ผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ 

ผูช้ายด้วยกนั หรอืกบักะเทย ไม่จ�าเป็นต้องนยิามว่าตนเองเป็นเกย์ หรอื โฮโมเซก็ชวล เสมอไป  

รวมทั้งบุคคลที่แสดงบทบาทกะเทยก็อาจมีความหมายต่างจากโฮโมเซ็กชวลในสังคม 

ตะวันตก

 อ�านาจของบรรทัดฐานรักต่างเพศสามารถปรับตัวให้เข้ากับอัตลักษณ์ทางเพศ

แบบใหม่ได้ตลอดเวลา อ�านาจนี้จึงเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ และง่ายท่ีเราจะตกเป็นเครื่องมือ

ของอ�านาจของบรรทัดฐานรักต่างเพศ ปรากฏการณ์ที่พบเห็นในสื่อกระแสหลักทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็น ทีวี ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ที่มีการน�าเอาอัตลักษณ์เกย์เลสเบี้ยน และคน

ข้ามเพศมาเป็นตัวละครหรือพิธีกร สะท้อนให้เห็นว่าอ�านาจของรักต่างเพศสามารถน�าเอา

เพศนอกกรอบมาอยู่ในโครงสร้างของตัวเอง โดยท�าให้คนเหล่านั้นเป็นสินค้าที่สร้างความ

บันเทิง หรือเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด น่าค้นหา น่าสงสัย น่าสงสาร น่าหัวเราะ น่าเอ็นดู 

ฯลฯ ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมประชานิยมและบริโภคนิยมนี้ บรรทัดฐานของรักต่างเพศ

และระบบเพศคูต่รงข้ามถกูผลติซ�า้ผ่านภาพลกัษณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวด

นางงาม นายแบบ สาวประเภทสอง แฟชั่นการแต่งกาย ฯลฯ ภาพลักษณ์เหล่านี้แฝงด้วย
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อ�านาจและการแบ่งช่วงชั้นอยู่เสมอ

 ถ้าหากเราคิดว่าสังคมบริโภคให้เสรีภาพแก่เพศนอกกรอบมากขึ้น เราก็อาจจะ

เข้าใจผิด และติดกับดักของมายาคติใหม่ของบรรทัดฐานรักต่างเพศ การวิเคราะห์การ

แสดงออกทางเพศในปัจจบุนัมกัจะตดิกับดกันีเ้ช่นกนั โดยมกัจะสรปุง่ายๆ ว่าบคุคลมอีสิระที่

จะแสดงตัวตนทางเพศ สงัคมยอมรบัความหลากหลายทางเพศ ข้อสรปุแบบนีม้ิใช่เป้าหมาย

ของทฤษฎีเพศนอกกรอบความคิดกระแสหลักที่สังคมมองเพศนอกกรอบก็คือความแปลก

แยก ไม่ใช่หญงิไม่ใช่ชาย เช่น ผูช้ายมกีล้ามไว้หนวดแต่ทาปากแดง สวมวกิสทีอง ใส่รองเท้า

ส้นสูง ภาพลักษณ์นี้กลายเป็นนิยามของเพศนอกกรอบในวัฒนธรรมกระแสหลัก บุคคลที่

แสดงออกในลกัษณะนีอ้าจเป็นการท�าให้เพศภาวะชายหญงิบดิเบีย้วไปจากบรรทดัฐาน แต่ใน

เวลาเดยีวกนักน็�าเอาความเป็นชายและหญิงมาผสมรวมบนเรอืนร่างท�าให้เกดิลกัษณะครึง่ๆ

กลางๆ การน�าเอาความเป็นชายและหญงิมาผสมรวมกันนีอ้าจเป็นการก่อตวัของอัตลกัษณ์

ทางเพศแบบใหม่ในโครงสร้างของบรรทดัฐานรกัต่างเพศเช่นเดมิ ในบทความนีผู้เ้ขียนจะน�า

ทฤษฎเีพศนอกกรอบมาเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ตวับทเรือ่งเดอืนเกีย้วเดอืนเพ่ือศกึษา

การประกอบสร้างภาพแทนเกย์ไทยในนวนิยายวัยรุ่น

“เดือนเกี้ยวเดือน”	ปรากฏการณ์นวนิยายวายกับสังคมวัยรุ่นไทย

 เดือนเกี้ยวเดือน เดิมเป็นนวนิยายออนไลน์ในเว็บไซต์ www.thaiboylove.com 

เว็บไซต์ส�าหรับกลุ่มคนที่มีรสนิยมในการอ่านนวนิยายแนววาย โดยได้รับความนิยมมาก 

มียอดผู้อ่านในแต่ละตอน มากกว่า 430,000 ครั้ง จึงมีการซื้อลิขสิทธิ์จากผู้เขียนมาจัด

พิมพ์เป็นนวนิยายชุด จ�านวน 4 เล่ม ผลงานของนักเขียนนวนิยายวัยรุ่นนามปากกาว่า 

Chiffon_cake จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ everY ส�านักพิมพ์ในเครือของส�านักพิมพ์แจ่มใส 

ส�านกัพมิพ์ทีจ่ดัพิมพ์นวนยิายวยัรุน่ทีม่ยีอดจ�าหน่ายสงูทีส่ดุในประเทศมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 

เป็นต้นมา ปัจจบุนันวนยิายชุดนี้ได้น�ามาผลติเป็นละครชดุ ชือ่ว่า เดอืนเกีย้วเดอืน 2 Moons 

The Series ผลิตโดย ChaChi Digital Media Co., Ltd. (CDM) และ MOTIVE VILLAGE 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 22:00-23:00 น. เริ่มออกฉายครั้งแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 

2560 ทางช่องวัน (ออนไลน์) และทาง www.youtube.com ปัจจุบันออกฉายแล้ว 5 ตอน 

 นวนิยายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือน เป็นนวนิยายแนววายหรือนวนิยายแนวรักร่วมเพศ 

ที่ได้รบัความนยิมสงูมาก เป็นเรือ่งราวของคูร่กั 3 คู ่ในเล่มแรกทีน่�ามาวเิคราะห์นี ้เป็นเรือ่ง

ราวความรักของวาโย พาณิชยสวัสดิ์ หรือโยหนุ่มรุ่นน้อง เดือนคณะวิทยาศาสตร์กับรุ่นพี่ปี

สองคณะแพทย์ทีช่ือ่ว่า ป่า หรอืพนา ก้องธานนิทร์ เดอืนคณะแพทย์และเดอืนมหาวทิยาลยั 
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อีกทั้งเป็นรุ่นพี่โรงเรียนชายล้วนที่โยแอบรักและเป็นสาเหตุที่เขาสอบเข้ามาเรียนที่นี่ 

 เรือ่งราวของทัง้สองเริม่ต้นด้วยการประกวดดาวเดอืนมหาวทิยาลยั ที่โยได้รบัเลอืก

เป็นเดือนคณะแล้วต้องท�ากิจกรรมต่างๆ โดยที่มีพี่ป่าเป็นคนคอยดูแลและกวนใจกัน โยมี

ความหวังกับการเอาใจใส่และดูแลของป่าว่าเขาจะรักตนเอง แต่ป่าก็มีพริ้ง หญิงสาวดาว

มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ที่สนิทสนมกับป่ามากเป็นพิเศษ 

 นวนยิายเรือ่งนีแ้ม้จะมองดวู่าเป็นเพยีงเรือ่งราวความรกัของคนเพศเดยีวกนัทัว่ไป 

เป็นนวนิยายที่มีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ตายตัวตามแบบฉบับของนวนิยายรักวัยรุ่นท่ีเริ่ม

ต้นด้วยความขัดแย้ง พิสูจน์ความรัก ฝ่าฟันอุปสรรค และจบด้วยความสุข สมหวังในรัก ที่

สามารถอ่านได้ในนวนิยายรักวัยรุ่นทุกแนว แต่ความน่าสนใจของนวนิยายชุดนี้ คือ การน�า

เสนอภาพแทนความรกัระหว่างชายกบัชายทีถ่กูน�าเสนอในนวนยิายกลุม่นี ้ทัง้นี้ในบทความ

นี้จะศึกษาเฉพาะนวนิยายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือน เล่ม 1 เพื่อวิเคราะห์ตัวละครในเล่มเพียงคู่

เดียว เพราะในแต่ละเล่มจะน�าเสนอความรักของแต่ละคู่ที่เป็นเพื่อนสนิทและพี่น้องกัน

การผลิตซ�้าภาพแทนเกย์ไทยในนวนิยายวัยรุ่น

 การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่รองรับความยั่งยืนและเป็นหลัก

ประกันความต่อเนื่องของวัฒนธรรม เมื่อเกิดวัฒนธรรมขึ้นต้องผลิตซ�้าเพื่อสืบทอด

วัฒนธรรม ถ้าวัฒนธรรมที่ก�าเนิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้รับการผลิตซ�้า วัฒนธรรมใหม่นั้นก็จะ

มีอายุเพียงสั้นๆ แล้วก็สูญหายไป แนวคิดนี้เกิดมาจากการผลิตซ�้าด้านวัตถุแบบทุนนิยม 

(Materials Reproduction) การผลติซ�า้แรงงาน เช่น การหาคนงานรุน่ใหม่ทดแทนและการ

ผลิตซ�้าด้านความคิด/จิตส�านึกอุดมการณ์ (Ideological/Mental Reproduction) (กาญจนา

แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551: 60-69) นิยามของการผลิตซ�า้จะเห็นได้ว่าหากไม่มี

การผลติซ�า้จะส่งผลให้วฒันธรรมหรอือดุมการณ์ในสงัคมสัน่คลอนได้ ดงันัน้หากมกีารผลติ

ซ�้าอย่างต่อเนื่องย่อมจะท�าให้วัฒนธรรมหรืออุดมการณ์นั้นด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง 

 ในนวนิยายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือน พบว่ามีการผลิตซ�้าอุดมการณ์รักต่างเพศ ซึ่ง

เป็นอุดมการณ์หลักของสังคมไทย ถึงแม้สังคมไทยจะไม่ได้มีการต่อต้านหรือเหยียดคน

รักร่วมเพศอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่มีการยอมรับอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายไทยก็

ไม่อนุญาตให้รักร่วมเพศสามารถจดทะเบียนสมรสเพื่อการมีสิทธิทางกฎหมายได้ ส�าหรับ

นวนิยายเรื่องนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีการผลิตซ�้าภาพแทนของความรักแบบชายหญิง 

ดังนี้

	 1.	พระเอกกบันายเอกกบัการน�าเสนอความเป็นชาย	ความเป็นหญงิ	แม้ว่านวนยิาย

เรือ่งนีจ้ะเป็นนวนยิายชายรกัชายหรอืวายแบบ yaoi ที่ไม่มนีางเอก แต่รูปแบบการใช้ภาษา
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ที่เปรียบเทียบตัวละครที่รับบทบาทหลักก็ยังคงมีการใช้ในรูปแบบของนวนิยายรักต่างเพศ 

แต่มีการดัดแปลงค�า โดยพระเอก คือ ผู้ที่รับบทบาทเป็นชาย ส่วนนายเอก ใช้เรียกผู้ชาย

ที่รับบทบาทเป็นหญิง ในการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ โดยการใช้ค�านี้ถูกน�าเสนอใน

บทน�าของนวนิยายที่แสดงให้เห็นถึงการตอกย�้าว่า เพศสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นเพียง

สองเพศเท่านั้น คือตัวพระกับตัวนางหรือนาย พระเอก หมายถึง ผู้ที่ครองอ�านาจแบบชาย 

สะท้อนในบทบาทของตัวละครในเรื่อง ส่วนนายเอก คือ ตัวแทนของตัวนาง ซึ่งภาพแทน

นี้ถูกน�าเสนอซ�้าแล้วซ�้าเล่าในนวนิยายกลุ่มวายนี้

	 2.	ภาพแทนผู้ชายในตัวละครพระเอก ผู้ชายในอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตย คือ

ผู้ชายที่แข็งแรง ดุดัน มีหน้าที่ปกป้องดูแลฝ่ายหญิง บุคลิกภาพแบบผู้ชายในอุดมคติถูก

น�าเสนอในนวนิยายเรื่องนี้อย่างชัดเจน เป็นภาพแทนของเกย์คิง หรือภาษานวนิยายวาย

คือ เมะ ตามภาษาเรียกเพศของญี่ปุ่นที่เป็นต้นธารของนวนิยายวาย ตัวละครพระเอกคือ 

ป่าหรือพนา ที่ถูกจ้องมองผ่านตัวละครนายเอกคือ โยหรือวาโย ดังเช่นค�าโปรยปกหลังที่ว่า

	 คุณเห็นผู้ชายคนนั้นมั้ย	คนที่หน้าตาหล่อๆ	มีออร่าจับ	คิ้วเข้มๆ	

ตาคมๆ	แต่ชอบท�าหน้าเซ็งอยู่ตลอดเวลา	เขาคนนั้นแหละครับที่ท�าให้ผม

เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	และท�าให้ผมมายืนที่นี่	ณ	เวลานี้	ในการ

เข้าร่วมประกวดดาวเดือนเพื่อต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเขา	เพราะเขาเป็นถึง

รุ่นพี่ที่ผมแอบปิ๊งมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม-วาโย	พาณิชยสวัสดิ	์(โย)

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าในการจ้องมองของตัวละครนายเอก จะมองผู้ชาย

ในแบบอุดมคติเสมอ ในตลอดทั้งเรื่องโยจะจ้องมองป่าในแบบผู้หญิงจ้องมองผู้ชายเสมอ  

โดยเฉพาะการให้ความสนใจท่ีรูปร่างหน้าตา ฐานะเป็นส�าคัญ และนิสัยแบบห้าวๆ กวนๆ 

และพูดจาด้วยสรรพนาม มึง กู เป็นต้น การจ้องมองของโยแสดงให้เห็นว่ามุมมองทางเพศ

ของโยยงัคงเป็นมมุมองของค่านยิมรักต่างเพศอยู่ ใส่ใจในเรือ่งหน้าตา ความสงู ดงัตวัอย่าง

	 ไม่เชือ่กต้็องเชือ่	พนา	ก้องธานนิทร์...ทีผ่มเพิง่จะพดูถงึก�าลงัเดิน

ออกมาจากหออย่างโทรมๆ	ด้วยร่างกายโทรมๆ	และกถ็งัพลาสตกิบรรจนุ�า้

เปล่าขนาดใหญ่โทรมๆ...เขาสงูขึน้จากตอนมอหกมากกว่าคบื	ซ�า้ยงัดมูมีดั

กล้ามหนาขึ้นกว่าเดิม	ขาวขึ้นกว่าเดิม	หล่อขึ้นกว่าเดิม	แม้ว่าตอนนี้จะดู

เหมือนเด็กหนุ่มอยู่หอทั่วไปก็ตาม	ผมนี่แทบล้มเลย	ผมไม่ได้โกหกจริงๆ	

นะ

(เดือนเกี้ยวเดือน,2559:	9)
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	 หน้าหล่อๆ	ของพี่ป่าหันมา	 โหนี่ผมว่าผมสูงแล้วนะเจอพี่ป่า

เข้าไปผมถึงกับเงิบ	ดูเตี้ยลงมาอีกย่ีสิบเซ็นต์	คนอะไรจะสูงท่วมฟ้าท่วม

มหาสมุทรขนาดนั้น

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	10)

	 เข้าใจแล้วว่าท�าไมถงึได้เป็นเดอืนมหา’ลยัปีทีแ่ล้ว	เพราะว่ามนัออ

ร่าจบัส่งแสงแยงตาผมแต่เช้าซะจนผมตาสว่าง	เสือ้เชิต้สนี�า้เงนิกบักางเกง

ยีนสีด�าเข้ารูปและผมที่เซ็ตตั้งแบบไม่ได้ตั้งใจ...

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	19)

 ป่านอกจากจะหน้าตาดแีล้วยงัมีฐานะร�า่รวย ขบัรถยโุรปยีห้่อออดีส้ขีาว แสดงออก

ถึงความเป็นผู้มีฐานะร�่ารวย นอกจากนี้ภาพแทนของผู้ชายในนวนิยายเรื่องนี้อีกประการก็

คือ การเป็นนักกีฬา ป่าเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล การเป็นนักกีฬาแสดงออกถึงความเป็น

ผู้มีสุขภาพดี ผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิง คือ ผู้ชายที่สุขภาพดี ร่างกายดี หุ่นดี สูง ขาว 

ส่วนประกอบเหล่านี้ท�าให้ภาพของตัวละครชายเป็นตัวละครที่เป็นแบบฉบับ คือ หล่อ สูง 

ขาว แต่งตัวดี รวย ตัวละครแบบป่า จึงเป็นตัวละครที่มีการน�าเสนอบ่อยครั้งในนวนิยายรัก

วยัรุน่ กลายเป็นภาพตายตัวของตวัละครพระเอก ภาพตายตวันีส้ะท้อนให้เหน็ว่าอดุมการณ์

ในนวนยิายเรือ่งนี ้ผูช้ายคอืผูส้มบรูณ์แบบ หรอืหากสรปุจากตวับท ในการนยิามเกย์คงิ คอื 

“…สเป๊กตุ๊ดครับ…หล่อคม ผิวสองสี คิ้วเข้ม สูงชะลูด แถมยังล�่า” (เดือนเกี้ยวเดือน, 2559: 

21) ป่า จึงเป็นตัวแทนของผู้ชายหรือเกย์คิงในนิยามของการจัดแบ่งกลุ่มตามรสนิยมทาง

เพศ ที่ต้องแสดงออกถึงความเป็นชายที่สมบูรณ์แบบ

	 3.	ภาพแทนผู้หญิงในตัวละครนายเอก ผู้หญิงในอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตยที่ถูก

น�าเสนอผ่านตัวละครนายเอก คือ โยในนวนิยายเรื่องนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของ เคะ หรือฝ่าย

รับ (เกย์ควีน) จากการศึกษาพบว่า ตัวละครโยมีลักษณะที่ตายตัวในความเป็นนายเอก โดย

แบ่งได้ดังนี้

 	 3.1	รูปร่างหน้าตา โยเป็นตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาดี หล่อ สูง ขาว จน

ได้รบัเลอืกให้เป็นเดอืนคณะวทิยาศาสตร์ ไม่แสดงออกว่าตนเองมรีสนยิมทางเพศแบบไหน

กับบุคคลอื่น ยกเว้นมิ่งเพื่อนสนิทของเขาเท่านั้น แต่ในการพูดถึงรูปร่างหน้าตาของโย ใน

การจ้องมองของป่า กลับไม่ได้สนใจในเรื่องความหล่อมากนัก แต่สนใจในเรื่องนิสัยที่เป็น
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แบบฉบับของผู้หญิงมากกว่า

	 คุณเห็นไอ้เด็กคนนั้นมั้ย	คนที่หน้าตาจืดๆ	ตัวผอมสูง	

ดูไม่ค่อยมีเสน่ห์อะไรเท่าไหร่	คนนั้นแหละครับที่ผมโคตรหมั่น

ไส้	ดกูร็ูว่้าเป็นคณุหนเูหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ	ทัง้ยงัเป็นเดก็ไร้มารยาท

อีกต่างหาก	แต่ที่ผมมายืนที่นี่	ณ	เวลานี้	 เพราะผมเป็นเดือน

ของมหาวิทยาลัยปีที่แล้ว	ท�าให้ต้องกลายมาเป็นพี่เล้ียงให้กับผู้

ประกวดรุ่นถัดๆ	ไป	และไอ้เด็กนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนี่สิ-พนา	

ก้องธานินทร์	(ป่า)

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	ปกหลัง)

	 ...พ่อผมน่ะหวงลูกชายเข้าไส้	 เพราะมีผมแค่คนเดียว	

ผมกับพ่ออยู่ด้วยกันแค่สองคนมานานมากแล้ว	เพราะฉะนั้นจึง

ไม่แปลกอะไรที่พ่อผมจะห่วงผมมากขนาดนี้

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	9)

	 “คนเรามันเป็นคุณหนูถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีคนงานมา

ช่วยขนของเป็นสิบๆ	คนเลยเหรอว้า”	พี่ป่าพูด...

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	10)

  อกีทัง้ในตวับทยังน�าเสนอว่าก่อนที่โยจะรปูร่างหน้าตาดขีนาดนีต้้องมกีาร

ปรบัเปลีย่นบคุลกิภาพของตนเองหลายครัง้ ทัง้การไม่ใส่แว่นสายตา หันมาใส่คอนแทคเลนส์

แทน เว้นแต่ตนเองจะอยู่ในห้องคนเดยีวถงึจะใส่แว่น เพราะการใส่แว่นท�าให้บคุลกิภาพของ

ตัวเองไม่ดี และเขายังใช้ค�าว่า “ผมผ่านอะไรมาเยอะ…” หรือ “เอาเป็นว่าผมเคยขี้เหร่มา

ก่อน” ดังตัวอย่าง

	 ...มันไม่มีอะไรให้น่าอายหรอกครับ	แต่กว่าผมจะ

หน้าตาดีขึ้นมาขนาดนี้ได้	ผมผ่านมาเยอะมาก...

	 คุณจะรู้รายละเอียดลงลึกในตอนต่อไป

	 เอาเป็นว่า...ผมเคยขี้เหร่มาก่อน...

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	23)

  จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าโยต้องปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเองเพ่ือให้ดูดี 
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เพราะก่อนหน้านี้ “…ตอนนั้นผมตัวผอมแห้ง ใส่แว่นตากลม หน้าสิวเขลอะ แถมยังจัดฟัน 

ไม่แปลกหรอกทีพ่ีป่่าจะไม่เคยเหน็ผมในสายตา” (เดอืนเกีย้วเดอืน, 2559: 28) ตวัละครนาย

เอกนีจ้งึต่างกบัพระเอกทีห่ล่อมาตัง้แต่เกดิ แต่นายเอกต้องท�าตวัให้หล่อ ดดูเีพือ่ให้พระเอก

สนใจ เมื่อโยสรุปรูปร่างหน้าตาของตนเองเขาบอกว่า “…ผมที่หล่อสไตล์ขาวใสตาโตขนตา

ยาว… (แล้วท�าไมสไตล์ผมดเูกย์ควนีไปซะฉบิ)” (เดอืนเกีย้วเดือน, 2559: 22) การปรบัเปลีย่น

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายเอกจะต้องท�าให้ตนเองดึงดูดทางเพศต่ออีกฝ่าย

	 	 3.2	พฤติกรรมแบบผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชาย พฤติกรรมของโยนั้นมี

การแสดงออกแบบผู้หญิงหลายประการ เช่น กินนมเย็น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

ผู้หญิง เพราะนมเย็นมีสีชมพู ถ้าผู้ชายกินแสดงว่ามีความเป็นหญิงในตัว ดังตัวอย่าง ป่า

พูดกวนโยว่าดื่มนมชมพูเหมือนตุ๊ด “มึงก็แดกน�า้ตุ๊ดเหมือนกันล่ะวะ” ผมร�าพึง (เดือนเกี้ยว

เดือน, 2559: 27) นอกจากนี้โยยังแสดงออกถงึความอ่อนแอแบบผูห้ญงิ เช่น เมารถจนอ้วก

เมื่อเดินทางไปเก็บตัวดาวเดือน หรือมีความอิจฉาเพศหญิงในสิ่งที่ตัวเองไม่มี เมื่อเห็นว่า

พริง้ เพือ่นสนทิของป่าทีเ่ป็นดาวมหาวทิยาลยัปีท่ีแล้วมคีวามสนทิสนมกบัป่ามากเป็นพเิศษ 

ท�าให้ตนไม่พอใจ เช่น

	 ใช่ส	ิกมัูนไม่ใช่ผูห้ญงิ!	กมีูลกูให้มงึไม่ได้!	ไม่มนีม!	เอว

ไม่คอด!	ไม่เซ็กซี่!	ไม่มีเหี้ยไรดีพอส�าหรับมึง!

(เดือนเกี้ยวเดือน,	2559:	47)

  พฤตกิรรมของโยเป็นการตอกย�า้ว่า นายเอก คอืภาพแทนของเพศหญงิ

และเป็นคู่ตรงข้ามกับป่าภาพแทนของเพศชาย เมื่อป่าเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล โยเล่นเปียโน 

ที่แสดงออกถึงความนุ่มนวลอ่อนหวาน เป็นต้น

	 4.	การเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยตวัตน แม้ในนวนยิายจะเป็นนวนยิายวายทีเ่ป็นแนว

เรือ่งแบบคนรกัเพศเดยีวกนั แต่ทว่าในเรือ่งกย็งัมีการปกปิดตวัตนและการเปิดเผยตวัตนใน

บางที่เท่านั้น จะเห็นได้จากการที่โยบอกกับป่าว่า พ่องตายเถอะไอ้เชี่ยพี่ป่า “อย่ามามั่ว กู

ชอบผู้หญิงโว้ย”…(เดือนเกี้ยวเดือน, 2559: 32) เมื่อป่าถามว่าเป็นแฟนกับมิ่งเพื่อนสนิท

ของเขาหรือไม่ ส่วนป่าเองเมื่อถูกบีมเพื่อนในสมัยเรียนมัธยมในโรงเรียนชายล้วนถามว่า 

ถ้ามีผู้ชายมาชอบจะชอบหรือไม่ เขาก็ตอบว่า “ไม่ชอบ กูชอบผู้หญิง” การแสดงออกของ

ตัวละครทั้งสองเป็นการแสดงออกในกลุ่มเพื่อน เป็นการปฏิเสธ ไม่ยอมเปิดเผยตัวตน แต่

เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทหรือคนที่ตัวเองรักจึงมีการเปิดเผยตัวตน 

 พื้นที่ในการเปิดเผยตัวตนของกลุ่มเกย์จึงเป็นพื้นที่เฉพาะ ในตัวบทนวนิยายเอง

ก็พยายามน�าเสนอว่า เกย์สามารถมีพื้นที่ได้มากมาย คนรอบกายของคุณอาจเป็นเกย์ได้
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เสมอ ดังการแสดงออกของตัวละครในนวนิยายที่พูดถึงผู้ชายรักกันเป็นเรื่องปกติ  

บทส่งท้าย

 นวนิยายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือนเล่ม 1 เป็นนวนิยายที่น�าเสนอภาพแทนความเป็น

ชายหญงิภายใต้อดุมการณ์รกัต่างเพศ ทีม่ชีายเป็นใหญ่ เพราะบทบาทของตวัละครชายคอื

ผู้ที่ถูกแอบรัก ถูกจีบ ส่วนตัวละครชายที่รับบทบาทหญิงจะเป็นผู้ที่แสดงออกว่าตัวเองหลง

รักและต้องการผู้ชาย อุดมการณ์รักต่างเพศแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเพศในสังคมวรรณกรรม

วัยรุ่นที่กลุ่มผู้อ่านหลักคือวัยรุ่นทั้งชายและหญิง ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอุดมการณ์ที่แฝง

ฝังจากวัฒนธรรมด้ังเดิม และนักเขียนซึ่งเป็นตัวแทนอุดมการณ์ก็ผลิตตัวบทดังกล่าวเพื่อ

ผลติซ�า้อดุมการณ์รกัต่างเพศ ทีม่อี�านาจปิตาธปิไตยเป็นอ�านาจการเมอืงเรือ่งเพศทีค่รอบง�า

อุดมการณ์ทางเพศอีกชั้นหนึ่ง

 จากการวเิคราะห์ตวับทนวนยิายในประเดน็ของภาพแทนเกย์ไทยในนวนยิายเรือ่ง

เดือนเกี้ยวเดือน จะพบว่า ภาพของเกย์ไทยจะถูกน�าเสนอด้วยบุคลิกภาพของเกย์สองรูป

แบบอย่างชัดเจน คือ เกย์คิงและเกย์ควีน เกย์คิงลูกน�าเสนอผ่านรูปลักษณ์ภายนอกที่หล่อ

คม ผวิสองสหีรอืผวิขาว คิว้เข้ม สงู หุน่ล�า่ เป็นนกักฬีา และร�า่รวย ส่วนเกย์ควนีถกูน�าเสนอ

ผ่านภาพของผู้ชายผิวขาว หน้าใส ตาโต หน้าหวาน เล่นดนตรี เป็นฝ่ายถูกกระท�า เช่น ถูก

บังคับให้ท�าตามในบทบาทของผู้เป็นเบี้ยล่าง

 นวนิยายวาย แม้จะเป็นนวนิยายท่ีน�าเสนอเรื่องราวของความรักแบบรักร่วม

เพศ แต่ทว่าความรักดังกล่าวก็ยังคงถูกครอบง�าด้วยอุดมการณ์การเมืองเรื่องเพศแบบเดิม  

ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรอบความคิดดั้งเดิมได้ ทั้งที่มีงานวิจัย หนังสือ ต�ารา หรือแม้

กระท่ังวรรณกรรมท่ีเขียนโดยคนในกลุ่มรักร่วมเพศน�าเสนอว่าภาพแทนของรักร่วมเพศ

ปัจจบุนัมคีวามหลากหลายแบบเพศนอกกรอบมาก แต่ก็ไม่สามารถทีจ่ะเข้ามาแย่งชงิพืน้ที่

ความคิดในการน�าเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศในกระแสของวัยรุ่นได้ เหตุผลอาจจะเกิด

จากการยึดติดอุดมการณ์รักต่างเพศ หรือแนวทางของวรรณกรรมแนววายที่ต้องเดินตาม

ความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่ยังคงต้องการอ่านเรื่องราวความรักที่มีพระเอกนางเอกหรือ

นายเอกเท่านั้น และตัวแทนของค่านิยมคนกลุ่มวายที่ส�าคัญคือ การอ่านกับชีวิตจริงไม่ใช่

เรือ่งเดยีวกนัทัง้หมด พวกเขาอาจอ่านเรือ่งราวความรกัของชายรกัชายแต่รสนยิมทางเพศ

ของพวกเขาคือรักต่างเพศนั่นเอง 
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อรรถชัย สุดบนิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ท้องถิ่นไทย: การสร้างภาพแทนผ่านหนังสือเรียนภาษาไทย 
ชุด ภาษาพาที

บทคัดย่อ
 หนังสือเรียนรายพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดเนื้อหาที่

เหมาะสมแก่วัยของผู้เรียน บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างภาพแทนท้องถิ่น

ผ่านหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ�านวน 6 เล่ม ผลการ

ศกึษาพบว่า มกีารสร้างภาพแทนท้องถิน่ทัง้ 4 ภมูภิาค ประกอบด้วย ภาษาถิน่ สภาพสงัคม 

 การแต่งกาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ต�านานประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร 

พื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

การน�าเสนอภาพแทนทีป่รากฏมากทีส่ดุคอื ท้องถิน่กลาง ท้องถิน่อสีาน ท้องถิน่เหนอื และ

ท้องถิ่นใต้ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ท้องถิ่น, ภาพแทน, ภาษาพาที, หนังสือเรียนภาษาไทย
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Abstract
 Basic textbooks, Thai language, language packs for life, language, basic 

curriculum, basic education, 2008, Ministry of Education has defined content that is 

appropriate for ages. This article aims to study the visual representation of the local 

through the Thai language textbook, grade 1 - 6, language set. The results showed 

that There are 4 local images created, consisting of dialects, social conditions, 

costumes, lifestyle, culture, myths, traditions, performing arts, folk food. Folk music, 

folk songs, plays and historical landmarks The presentation of the image instead of 

the most is the local center of Isan local. North And under local, respectively

keywords: Local, images, instead of language, Thai language books

Attachai	Sudbonid
General Administrative Staff, Office of the President, Ubon Ratchathani University

Local Thai: Visual representation through 
Thai language textbooks,language set
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บทน�า

 การเรียนรู้เป็นการพัฒนาชีวิตให้มีศักยภาพในด้านที่ตนสนใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

การด�าเนินชีวิต การท�างาน และการสร้างความส�าเร็จให้เกิดขึ้น จ�าเป็นต้องมีองค์ 

ความรู้และประสบการณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาจึงจ�าเป็นต้องใช้หนังสือเรียนของ 

กระทรวงศึกษาธิการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุ

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

 หนงัสอืเรยีนชัน้ประถมศกึษารายวชิาพ้ืนฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ “ภาษา

พาที” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน 

เขียน ฟัง ดู พูด เรื่องที่น่าสนใจ ผสานความเข้าใจลักษณะของภาษาไทยตระหนักรับรู ้

ในความงามของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดและกระบวนการบูรณาการ  

เพ่ือน�าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา

เหมาะแก่วัย ปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย ความเป็นคนดีของสังคมไทย

และสังคมโลก รวมทั้งการน�าความรู้และความคิดไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 

ต่อไป หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักการและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, ค�าน�า)

 อดลุย์ วงัศรคีณู (2557, 1) ได้กล่าวว่า “การศกึษาคอืเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันา

คนและสังคม กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการเพื่อให้

คนเป็นปัจจยัในการพฒันาสงัคมต่อไป” จากข้อความนีแ้สดงว่าการศกึษาจะช่วยพฒันาคนใน

สังคมได้ ทั้งนี้จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือส�าคัญ คือ หนังสือเรียนที่จะช่วยเสริมสร้าง ขัดเกลา 

และปรับพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิ  

เอียวศรีวงศ์ (2547: 46-47) กล่าวว่า วิธีที่รัฐบาลจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา

ได้ก็มีวิธีเดียวคือ การเขียนต�าราเรียนให้แก่เด็ก ต�าราเรียนเป็นแหล่งสติปัญญาของเด็ก 

จะพฒันาได้เจรญิมาก เพราะโดยพืน้ฐานทางกายเดก็สามารถคดิเป็นเหตเุป็นผล เริม่เข้าใจ

แนวคิดเชิงนามธรรมพื้นฐานง่ายๆ ความสามารถทางภาษาพัฒนาเต็มทุกขั้นตอนตั้งแต่

วัยเด็กตอนต้นดังน้ันจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กจะเริ่มเล่าเรียนเขียนอ่านอย่าง

จริงจัง

 การวางรากฐานการศึกษาเดก็ในวยันี ้เป็นการเริม่ต้นขดัเกลาและพฒันาพฤตกิรรม

ผู้เรียนได้ดีที่สุด เป็นผลที่น�าไปสู่การเติบโตเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ 

 “ท ้องถิ่น” เป ็นบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานและการด�าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์  

สภาพแวดล้อมถือเป ็นป ัจจัยส�าคัญส�าหรับการด�าเนินชีวิตของคนอีกด ้วย เช ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 โกวิทย์ พวงงาม (2553, 27-30) ได้อธิบายค�าว่า ท้องถิ่นและชุมชนไว้ว่า ทั้งสอง

ค�ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะมีรากฐานการปกครองท้องถิ่นจากหลายๆ 

ประเทศในไหล่ทวปียโุรป มรีะบบการปกครองท้องถิน่ทีมี่พืน้ฐานมาจากชมุชน เช่นเดยีวกบั 

พัฒนา กิติอาษา (2546, 5) อธิบายว่า ท้องถิ่นมีความหมายหลากหลาย เช่น ชุมชนท้อง

ถิ่น กลุ่ม หรือองค์กรทางสังคม รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ติดกับถิ่นที่อยู่ทางกายภาพเป็น

เพียงท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เช่น บาง คุ้งน�า้ คุ้มบ้าน หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ฯลฯ 

การน�าเสนอภาพแทนท้องถิ่นผ่านหนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาพาที นับว่าเป็นสิ่งที่น่า

สนใจเนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าแบบเรียนไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องมือในการ

เรียนรู้และสื่อสารเพียงเท่านั้นแต่หากเป็นการสื่อความหมายที่มีบทบาทส�าคัญทางสังคม

ของมนุษย์

 ภาพแทนเป็นผลผลิตหรือวัตถุส�าเร็จ หากแต่ค�าว่า representation นั้นยังหมาย

รวมถงึกระบวนการการน�าเสนอด้วย ดงันัน้จงึอาจจะแปลได้ว่า “การน�าเสนอภาพแทน” อกี

ด้วย นอกจากนั้น representation ยังมีแง่มุมของ “การน�ามาเสนอใหม่” (re-presentation) 

และ “การเป็นตัวแทน” (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 25548, 2) ภาพแทนเป็นการเลือกเอา

คุณลักษณะบางอย่างมาขับเน้น แล้วน�าเสนอออกมาประหนึ่งว่าเป็นตัวแทนของทั้งหมด 

(นพพร ประชากุล, 2552, 415) 

 Hall (1997, 25) เสนอ วิธีการศึกษาการน�าเสนอภาพแทนในเชิง “สร้าง” ความ

หมาย (constructionist approach) ซึ่งตั้งบนความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การน�าเสนอภาพแทน

นัน้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรอืเป็นเพยีงการถ่ายทอดสิง่รอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้

มกีารบดิเบอืน หากแต่เป็นกระบวนการทีแ่อบแฝงการให้ความหมาย กล่าวคอื ในขณะทีส่ิง่

รอบข้างไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง หากแต่นักเขียนหรือผู้ที่น�าเสนอภาพแทนนั้นใส ่

“ความหมาย” ลงไปในกระบวนการน�าเสนอ จากแง่มุมดังกล่าว ผู้เขียนหรือผู้น�าเสนอนับ

ว่ามีความส�าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ก�าหนดกรอบและให้ความหมายกับสิ่งรอบข้าง

ที่ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบเรียนภาษาไทยภายหลังจากการศึกษา

ค้นคว้าและส�ารวจ พบว่ามีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับแบบเรียนชั้นประถมศึกษาคือ ปัญจพล ธิดา 

(2557) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถม

ศึกษา พบว่าลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ข้อ คือ มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นในการท�างาน มีวินัย และมีความ

ซือ่สตัย์ ส่วนโสภ ีอุน่ทะยา (2561, 395-412) ได้ศกึษา การสร้างอตัลกัษณ์ของเดก็ไทยจาก

หนังสือเรียนรายวิชาภาษไทย วรรณคดีล�าน�า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีการสร้างอัต
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ลักษณ์ของเด็กไทย 4 ประการ คือ มีความเป็นไทย เป็นคนดีของสังคม รักชาติไทย และ

รักธรรมชาติ 

 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ภาษาเพื่อชีวิต ชุด ภาษา

พาที นอกจากจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาไทยแล้ว ยังเป็นการ

สร้างคุณค่าและความหมายของท้องถิ่นเพื่อบรรลุถึงความสามารถ การมีทักษะการจัดการ

และการด�าเนนิชวีติ โดยการปฏสิมัพนัธ์จากตนเอง เพือ่นสิง่รอบตวั ชมุชน และสงัคม เพือ่

การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก�าหนดสร้างตัวตนเพื่อความยั่งยืนของ

สังคมไทยบนฐานจริยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่น

ภาษาเพื่อชีวิต	“ภาษาพาที”

 หนงัสอืเรยีนชัน้ประถมศกึษารายวชิาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพ่ือชวีติ “ภาษา

พาท”ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 มุง่เน้นให้นกัเรยีนได้รูจ้กัทกัษะทางภาษาจากการอ่าน เขยีน 

ฟัง ดู พูด เรื่องที่น่าสนใจ ปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย ความเป็นคนดีของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก นอกจากนีเ้พือ่ให้นกัเรยีนสนกุสนานมีการแทรกเนือ้หาความคดิที่

บูรณาการความเข้าใจวิถีความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่า

นิยมที่พึงประสงค์ และรู้จักเท่าทันโลกตามวัยและชั้นปี (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2557: ค�าน�า)

 ภาษาพาที มีจ�านวนทั้งหมด 6 เล่ม แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาละ 1 เล่ม ส่วน

ประกอบของเล่มและเนื้อหามีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย ปกหนังสือ เป็นภาพวาด

จากเนือ้หาที่โดดเด่น บทบรรณาธกิารหนงัสอื ค�าน�าหนงัสอื ค�าแนะน�าส�าหรบัคร ูค�าแนะน�า

ส�าหรับผู้ปกครอง สารบัญ บทเรียน คณะผู้จัดท�า ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมแก่วัย

นั้น ประกอบด้วยดังนี้

ภาพที่ 1 หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษารายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที เล่ม 1-2
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ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-2 เนื้อหา ได้แก่ 

 รูจ้กัค�า	น�าเรือ่ง เป็นการเสนอค�าและกลุม่ค�าทีม่ีในบทอ่าน ซึง่บางค�าจะก�ากบัภาพ

ประกอบด้วย

 บทอ่าน เร่ืองมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันเด็ก เพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายและ

เพลิดเพลินต่อการเรียนรู้

 อธิบายเพิ่ม	เติมความรู ้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาไทย เพื่อฝึกฟัง ฝึกอ่าน 

เขียนค�าและกลุ่มค�าได้ถูกต้อง

 อ่านคล่อง	ร้องเล่น เพ่ิมเติมจากบทอ่านเน้นการอ่านเป็นจังหวะคล้องจอง หรือ

ร้องเพลงและท่าทางประกอบ

 กจิกรรม	ชวนท�า	ชวนคดิ ทบทวนเนือ้หาทกุเรือ่ง ฝึกทกัษะทกุกจิกรรมในบทเรยีน

เรื่องนั้นๆ

 สอนอ่าน	เน้นทักษะการอ่าน ครูเป็นผู้น�าอ่านน�านักเรียนอ่านตาม

 สอนเขียน เน้นทักษะการเขียน เขียนเป็นค�า ประโยค ข้อความ ง่ายๆ ได้ด้วย

ตนเอง

 ประเมินผล วัดผลแล้วประเมินผลในแต่ละบท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้

ต่อไป

 ภาพที่ 2 หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษารายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที เล่ม 3-4
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ชั้นประถมศึกษาปีที่	๓-๖ เนื้อหาได้แก่

 บทอ่าน เรื่องมีเนื้อหาที่น่าสนใจ บูรณาการให้รู้ถึงความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 อ่านเสริม	 เนื้อหาสอดคล้องกับแก่นเรื่อง เป็น ร้อยกรอง หรือร้อยแก้ว แล้วแต่

ความเหมาะสมของบทเรียน

 อธิบายเพิ่ม	เติมความรู ้เสนอค�าศัพท์และความหมายที่ควรศึกษา 

 กิจกรรม	ฝึกทักษะความคิด สร้างสรรค์ ทุกกิจกรรมในบทเรียนเรื่องนั้นๆ โดยมี

ความเหมาะสมแก่วัย

 การเรยีนตลอดหลกัสตูรนี ้นกัเรยีนจ�าเป็นต้องใช้แบบฝึกหัดรายวชิาพืน้ฐานภาษา

ไทย ชดุภาษาเพือ่ชวีติทกัษะภาษาร่วมกบัการใช้หนงัสอืเรยีนภาษาพาทรีวมถงึหนงัสอืเรยีน 

วรรณคดีล�าน�า เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและศึกษาวรรณคดีด้วยกระบวนการเรียนรู ้ที ่

เหมาะสมตามวัย

 จุดมุ่งหมายในการการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษา

พาที ในครั้งนี้ อาศัยแนวคิดภาพแทนเพื่อศึกษาการสร้างความหมายของท้องถิ่นไทยที่

ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชวีติ ภาษาพาท ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการศึกษาภาพแทนของท้องถ่ินไทยในหนังสือเรียน  

พบการสร้างความหมายความเป็นท้องถิ่นทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ท้องถิ่นเหนือ อีสาน  

กลาง ใต้ “ภาพแทน” ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.	การน�าเสนอภาพแทนท้องถิ่นเหนอื

 ท้องถิน่เหนอืมภีาษาล้านนาทีนุ่ม่นวลไพเราะ ซึง่มภีาษาพดูและภาษาเขยีนทีเ่รยีก

ว่า “ค�าเมอืง” เป็นของท้องถิน่เอง โดยการพดูจะมสี�าเนยีงทีแ่ตกต่างกนัไปตามพืน้ที ่ปัจจบุนั

ยังคงใช้พูดติดต่อสื่อสารกัน ด้านการแต่งกายพื้นเมืองของท้องถิ่นเหนือมีลักษณะแตกต่าง

กนัไปตามเชือ้ชาตขิองกลุม่ชนคนเมอืง เนือ่งจากผูค้นหลากหลายชาติพนัธุอ์าศยัอยู่ในพืน้ที่

ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น

 ท้องถิ่นเหนือที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ปรากฏการน�า

เสนอภาษาถิน่ค�าเมอืงผ่านทางการฝึกหดัผนัวรรณยกุต์ หนงัสอืเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

บทที่ 9 เกือบไป และ อธิบายเพิ่มเติมความรู้ ภาษาถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และบทที่ 10 

ปลอดภยัไว้ก่อน ถอืเป็นภาพแทนของท้องถิน่เหนอืทีป่รากฏในหนงัสอืเรยีน ดงัตวัอย่างต่อ

ไปนี้
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 กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

 ตี ตี่ ตี้ ตี๊ ตี๋

 ตัว ตั่ว ตั้ว ตั๊ว ตั๋ว

 ปอ ป่อ ป้อ ป๊อ ป๋อ

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: 99)

ภาษาไทยถิ่นเหนอื ภาษาไทยมาตรฐาน

กิ๋น กิน

ล�า อร่อย

จ๊าง ช้าง

มะขะนัด สับปะรด

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: 170-171)

 จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า ค�าที่ขีดเส้นใต้ข้างต้นเป็นภาษาค�าเมืองของท้องถิ่น

เหนือ ผู้ผลิตหนังสือเรียนได้ออกรูปแบบค�าและแฝงความเป็นท้องถิ่นเหนือ ให้นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ฝึกอ่าน ฝึกพูด โดยกระบวนการผันวรรณยุกต์ โดยความหมายของ

ค�าดังกล่าวคือ

	 ก๊า หมายถึง มั้ง เช่น มีคนถามมาว่า อ้ายตั๋วบ่าไปยะก๋านกาวันนี้ ซึ่งถ้าเราไม่รู้

ก็มักจะตอบกลับไปว่า บ่าไปก๊า แปลว่า ไม่ไปมั้ง

 ตี้ หมายถึง ที่ เช่น เตื้อตี้แล้วก่อยะจะอี้ก�าหนึ่งแล้วเน้อ	แปลว่า ครั้งที่แล้วก็ท�า

แบบนี้ทีหนึ่งแล้วนะ

	 ตัว๋ หมายถงึ เธอ เป็นค�าสภุาพ เช่น ตัว๋ไปแอ่วมาก๊ะ แปลว่า เธอไปเทีย่วมาเหรอ 

	 ป้อ หมายถึง พ่อ เช่น เปิ้นฮักป้อ แปลว่า ฉันรักพ่อ

 ส่วนที่ปรากฏภาษาท้องถิ่นเหนือ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบ

ภาษาแต่ละท้องถิน่ให้นกัเรยีนได้รูจ้กัค�าและความหมาย ดงัตวัอย่างทีย่กมาข้างต้นพอสงัเขป 

นอกจากนี ้ผูผ้ลติหนงัสอืเรยีนได้กล่าวถงึภาษาถิน่ไว้ว่า ภาษาถิน่เป็นภาษาไทยที่ใช้เฉพาะ

ถิ่นซึ่งกลุ่มคนในท้องถิ่นนั้นๆ ใช้สืบทอดกันมาช้านาน คนไทยที่อยู่ในภาคต่างๆ ควรศึกษา

หาความรู้ ท�าความเข้าใจ ช่วยกันรักษาและสืบทอดภาษาถิ่นของตนให้คงอยู่ตลอดไปเช่น

เดียวกับภาษาไทยมาตรฐาน
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 นอกจากภาษาถิน่เหนอืทีป่รากฏในหนงัสอืเรยีนภาษาไทยดงัตวัอย่างข้างต้นแล้ว 

ยังพบว่าหนังสือเรียนได้สร้างความหมายการน�าเสนอภาพแทนของท้องถิ่นเหนือ คือ ภาพ

วาดการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีเนื้อหาและ

ภาพประกอบอยู่ในหนงัสอืเรยีนภาษาไทย ชดุ ภาษาพาท ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 บทที ่9รัก

พ่อรักแม่ ดังนี้

 “…ในหลวงทรงมโีครงการหลวง เพือ่หาพชืเมอืงหนาวให้ชาวเขาปลกูแทนฝ่ิน…”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: 143-144)

 เมื่อศึกษาภาพวาดจะปรากฏการแต่งกาย สภาพภูมิประเทศท่ีให้ความหมายถึง

ท้องถิ่นเหนือ การแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆ นั้นถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บงบอก

ถงึความเป็นท้องถิน่เหนอื เช่น ดอยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม่ และสถานทีอ่ืน่ๆ ในท้องถิน่เหนอื

มีการน�าชุดมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสวมใส่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อสร้างความ

ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

 การแต่งกายที่ปรากฏในรูปภาพ เป็นชาวเขาเผ่า “อีก้ออูโล” ผู้หญิงนุ่งกระโปรง

พลีทสีด�า ปักผ้าแถบสี เข็มขัดผ้าปักหอยเบี้ย หมวกผ้าเป็นรูปกรวยคว�่า ยอดกรวยจะป้าน

ประดับเม็ดเงินกลมผ่าซีกขนาดต่างๆ กันตามแนวนอนสลับกับกระดุมเม็ดเล็กๆ แถบผ้าสี

จากหน้าผากขึ้นไปกับยอดหมวกมีพู่ห้อยจากยอดหมวกลงมาหลายพู่ ลูกปัดร้อยเป็นเส้น

หลากสหีลายเส้นห้อยลงมาตามขอบหมวก หน้าผาก จอนห ูประดบัห้อยเหรยีญเงนิเก่า สาย

รัดคางท�าด้วยลูกปัดร้อยเป็นเส้นหลายเส้นหลากสี ห่วงเงินรอบคอแผ่นเงินกลมปิดหน้าอก

ผู้ชายนุ่งกางเกงเป้าต�่าสีด�าหรือน�า้เงินเข้ม เสื้อด�าหรือน�้าเงินผ่าหน้า คอยู ชายเสื้อผ่าข้าง

เล็กน้อย ปักลวดลายโปร่งเล็กน้อยตามชายเสือด้านข้าง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2560: ออนไลน์)

 ภมิูประเทศของท้องถิน่เหนอือยูด้่านบนสดุของไทย มลีกัษณะเด่นประกอบไปด้วย

เทือกเขาสลับซับซ้อน จนเป็นที่มาของชื่อเรียกผู้คนท้องถิ่นเหนือว่า “ชาวเขา” เมื่อกล่าว



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

136

ถึงชาวเขา ความหมายที่ตีความกันนั้นหมายถึงคนท้องถิ่นเหนือที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่า

ต่างๆ อาศัยอยู่ตามป่าเขา นอกจากนั้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้

ชดั เช่น มฤีดหูนาวทีห่นาวเยน็กว่าภมูภิาคอืน่ ท้องถิน่เหนอืจงึมชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า “เมอืง

หนาว” ของประเทศไทย

 ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บทที่ 5 เสวนา

พาทเีพือ่นสีภ่าค ได้กล่าวถงึความเป็นท้องถิน่ทัง้สีภ่าค โดยเนือ้หาทีก่ล่าวถงึความเป็นท้อง

ถิ่นเหนือ ดังนี้

“บ้านเฮาอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า

อยู่กลางพงพนา ตามประสาคนดอย…”

(เพลงบ้านบนดอย: ภาษาพาที ชั้น ป. 6)

 จากบางส่วนของเพลงข้างต้น หมายถงึ ดนิแดนทางภาคเหนอืที่โอบล้อมด้วยภูเขา 

ทะเลหมอก ดอกไม้ประจ�าถิ่น ได้แก่ ดอกบุปผาที่งามสะพรั่ง ประเพณีที่เปรียบเสมือน

ตัวแทน ท้องถิ่นเหนือ คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก ปอยหลวง สถานที่ส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนา ได้แก่ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยกองมู ดอยอินทนนท์ 

ส่วนภมูปัิญญาของท้องถ่ินเหนอืทีป่รากฏ คอื การทอผ้า การแกะสลกั การท�าเครือ่งจกัสาน 

เครือ่งป้ันดนิเผา เครือ่งเขนิ และเครือ่งเงนิฯ ด้านศลิปกรรม ได้แก่ บ้านบ่อสร้าง บ้านถวาย 

และสดุท้ายกริยิาท่าทางการพดูจาทีนุ่ม่นวลและไพเราะ เป็นภาพแทนลกัษณะของผู้คนท้อง

ถิ่นเหนือดังข้อความนี้

“เฮาได้ฮับค�าสอนจากพ่ออุ๊ย แม้อุ๊ย”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 88)

 จากการวิเคราะห์การน�าเสนอภาพแทนของท้องถิ่นเหนือ ในหนังสือเรียนภาษา

ไทย ชุด ภาษาพาที เนื้อที่ปรากฏสามารถสรุปได้ว่า หนังสือเรียนน�าเสนอภาษาถิ่น สภาพ

สังคม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปกรรม การแต่งกาย สถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ความเป็นอยู่ รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่สื่อความหมายว่าเป็นท้องถิ่นเหนือ

2.	การน�าเสนอภาพแทนท้องถิ่นอีสาน

 ท้องถิ่นอีสาน เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของอาหารการกนิ ดนตรพีืน้บ้าน นทิานพืน้บ้าน และศลิปะการฟ้อนร�า เช่น เซิง้บัง้ไฟ เซิง้

โปงลาง เซิ้งตังหวาย ฟ้อนภูไท เป็นต้น แม้ว่าชาวอีสานจะมีพื้นเพมาจากคนหลายกลุ่ม  
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มาตัง้บ้านเรอืนอยู่ในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น ชาวส่วย (กยุ) ย้อ ผูไ้ทย ชาวโซ้ รวมทัง้ไทยโคราช แต่

ด้วยวิถชีวีติความเป็นอยูท่ีย่ดึม่ันในจารตีประเพณีของท้องถิน่ท่ีเรยีกว่า “ฮตีสบิสอง คองสบิสี”่ 

 การน�าเสนอภาพแทนของคนอีสาน โดยการสร้าง “ความหมาย” ผ่านแบบเรียน

ภาษาไทย ชุด ภาษาพาที พบว่าในภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 11 ช้างน้อย

น่ารัก เนื้อหามีความคล้ายคลึงวัฒนธรรมช้างของชาวจังหวัดสุรินทร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“ใบโบก ใบบัว และลูกช้าง หลาย เชือก ไป โรง เรียน ท้าย หมู่บ้าน…”

“ทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้าง แห่ง นี้ จะ น�าช้าง ไป แสดง ที่ จังหวัด เพื่อ ต้อน 

รับนักท่องเที่ยว…”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: 124)

 จากเนื้อหาข้างต้น เป็นการให้ความหมายอย่างมีนัยส�าคัญ สื่อถึงวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ของชาวหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้าน

ช้าง บ้านตากลาง ต�าบลกระโพ อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าเลี้ยงนช้าง

ใหญ่ทีส่ดุในโลก วถิชีวีติความเป็นอยู ่ความผกูพันของคนในชมุชนและช้าง รวมทัง้ประเพณี 

และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านตากลางแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้

อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ก่อให้

เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างคนกับช้าง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

2546: ออนไลน์) นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับช้างสุรินทร์ ผ่าน

เพจออนไลน์ทริปแอดไวเซอร์ (2559: ออนไลน์) กล่าวว่า	“ช้างที่น�ามาแสดงทั้งฉลาดและ

น่ารักมากมากเลยค่ะ	เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความน่ารักของคนเลี้ยงช้าง

กับช้าง	ชอบมากค่ะ	มีโอกาสจะไปอีกแน่นอน”
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 ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 4 อาหารดีมีสุข กล่าวถึงเรื่องอาหารใน

งานวัดของหมู่บ้าน ร้านอาหารที่นิยมและผู้คนสนใจยังคงเป็นร้านอาหารท้องถิ่นอีสาน ดัง

ข้อความตัวอย่างนี้

“ปอเดินไปเจอร้าน “รสแซบ” ซึ่งขายลาบกับส้มต�า…”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: 50)

 จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อกล่าวถึงค�าว่า “แซบ” คงหลีกหนีไม่พ้นอาหารท้องถิ่น

อีสาน เช่น ส้มต�า ลาบ ก้อย เป็นรายการอาหารที่โดดเด่นและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  

ค�าว่า “แซบ” นอกจากจะสื่อความหมายของคนท้องถิ่นอีสานแล้ว ยังกลายมาเป็นค�าขาย

ในแวดวงตลาดการค้าอาหาร เช่น มาม่าต้มย�ารสแซบ เป็นต้น

 เมือ่กล่าวถงึความเป็นท้องถิน่อสีาน สิง่หนึง่ทีต้่องกล่าวถงึคอือาชพีท�านา ชาวนา

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ดังข้อความตัวอย่างนี้

 ทรัพยากรสัตว์ที่ชื่อว่า “ไอ้ทุย” เป็นแรงหลักส�าคัญในการไถคราด

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: 79)

 ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน จากรูปภาพเป็นการน�า

เสนอวิถีชีวิตของชาวนา นอกจาก ควาย การท�านา ที่สื่อถึงท้องถิ่นอีสานแล้ว การแต่งกาย

ของชาวนาจะใช้ “ผ้าแพ” หรือผ้าขาวม้าผูกเอวเพื่อใช้ประโยชน์สารพัดนึก ผ้าแพเป็นผีมือ

ของแม่บ้านที่ถักทอในยามว่างเว้นจากการท�านา ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการ

กล่าวถงึท้องถิน่อสีานไว้อย่างหลากหลาย อาจสรปุภาพรวมของท้องอสีานไว้ในตวัอย่างต่อ

ไปนี้
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 อารยธรรมที่แคว้นแดนอีสาน

เมืองต�านานหม่อนไหมน�้าใจซื่อ

ไดโนเสาร์ ปราสาทหิน ถิ่นเลื่องลือ

บายศรีผูกข้อมือประเพณี

 แห่บั้งไฟไหลเรือปราสาทผึ้ง

บุญผะเหวดเสริมซึ่งกุศลศรี

เพลงโคราช เพลงแคน ล�ากลอนมี

เรือมอันเลไม่ตีเล่นพื้นเมือง

 แจ่วส้มต�าบักหุ่งปรุงรสชอบ

ลาบ ปลากรอบ ป่นปลาร้าผสมเครื่อง

ข้าวเหนียวนึ่งไก่ย่างรสประเทือง

อีกไส้กรอกอันลือเลื่องแซบจริงจริง

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 89)

 จากเนื้อหาและข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นท้องถิ่นอีสานในแบบ

เรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ได้แทรกความหมายไว้ในหนังสือเรียน ประกอบด้วยความ

หมายด้านภาษาถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี อาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต การแต่งกาย สถานที่

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ดนตรีท้องถิ่นอีสาน เป็นต้น

3.	การน�าเสนอภาพแทนท้องถิ่นกลาง

 ท้องถิ่นกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบเกิดจากการทับถมดินตะกอนของแม่น�้า การตั้ง

ถิ่นฐานของผู้คนจะอยู่บริเวณน�า้ มีการเดินเรือสินค้าจนกลายเป็นตลาดน�า้ มีการเล่นเพลง

พื้นบ้าน ภาพแทนของท้องถิ่นกลางปรากฏอย่างแพร่หลายในหนังสือเรียน เนื่องจากเป็น 

ศูนย์กลางของภูมิภาคของประเทศไทย ผลการศึกษาปรากฏการสร้างความหมายของ 

ท้องถิ่นกลางไว้ ดังนี้

 “…ช่วงปิดภาคเรยีนปลาย จะส่งไก่แจ้ไปอยูก่บัอาหนอดทีก่รงุเทพฯ ถกูใจ

ไก่แจ้มาก…”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: 125)

 เมื่อกล่าวถึงท้องถิ่นกลางหรือกรุงเทพมหานคร ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไล กลาย

เป็นความหวังของคนชนบทที่อยากสัมผัส จากอดีตจนถึงปัจจุบันท้องถิ่นกลางเป็นสถานที่
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ส�าคญัในการตัง้ถิน่ฐานทีอ่ยูข่องพระมหากษตัรย์ิไทย ภาษาพาท ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 บท

ที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก ได้น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ“เมืองโบราณ” ความสง่างามทางศิลปะและ

โบราณคดี เป็นเมืองโบราณและอุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

3. อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร

4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: 60)

 เมอืงโบราณ เมอืงศรวีไิล ท่ีผสมผสานกนัอยู่ในท้องถิน่กลางนัน้ ยังไม่ได้หมายถงึ

ความเป็นท้องถิ่นทั้งหมดของการสื่อความหมาย พลายรัตน์ ตัวละครด�าเนินเรื่องใน ภาษา 

พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บทที่ 5 เสวนาพาทีเพื่อนสี่ภาค อธิบายความหมายของ 

ท้องถิ่นกลางอย่างชัดเจนดังนี้

สวัสดีครับท่านผู้ชม  กระผมนี้ชื่อพลายรัตน์

เป็นลิเกอ่อนหัด ชื่อพลายรัตน์ เมธี

วันนี้กระผมจะมา เสวนากับเพื่อนเพื่อน

ไม่มีการบิดเบือน ขอให้เพื่อนฟังทางนี้

ถ้าหากเพื่อนชอบใจ ปรบมือให้สักที

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 93)

 จากตวัอย่างข้างต้น ค�าทีข่ดีเส้นใต้ “ลเิก” ถอืเป็นศลิปะการแสดงประจ�าถิน่ที่ได้รบั

ความนิยมสูง จนกลายเป็นภาพแทนที่สื่อถึงท้องถิ่นกลาง กนิษฐา เทพสุด (2557: 1) กล่าว

ว่า ลเิกคอืการสร้างอารมณ์ความรูส้กึร่วมกบัผูช้มได้หลากหลายอรรถรส ค�าร้องทีเ่ข้าใจง่าย

สอดแทรกความคิด ค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษย์ทั้งดีและไม่ดี ตลอดจน

ทศันคตต่ิางๆ ในการด�าเนนิชีวติ รวมท้ังความสวยงามและสสีนัของเครือ่งแต่งกายของลเิก

 รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ก็กลายเป็นความหมายของท้องถิ่นกลางในเรื่องความ

เจริญทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามความส�าคัญของท้องถิ่นด้านอื่นๆ ก็ยังคงควรสืบสาน เช่น

วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมน�้า ได้แก่ ประเพณีรับบัว ประเพณี

สงกรานต์พระประแดง ประเพณีแข่งเรือยาว
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 ส่วนการละเล่นนั้นมีหลากหลายตามความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน ได้แก่ การละ

เล่นเพลงปรบไก่ เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงล�าตัด เพลงอีแซว และการ

แสดงหนงัใหญ่บางท้องถิน่มตี�านานท่ีเล่าขานสบืเนือ่งมา เช่นต�านานพระปฐมเจดย์ี ต�านาน

จระเข้สามพัน ต�านานหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ ต�านานวัด พนัญเชิง และต�านานท้องถิ่น

เช่นเรื่อง แม่นากพระโขนง (ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : 94)

“เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลาง ร้องเล่นกันในไร่นา หรืองาน

เทศกาลนักขัตฤกษ์ เนื้อร้องและท�านองเพลงเป็นการเกี้ยวพาราสีกัน”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 164)

 เพลงอแีซว เกิดจากการทีพ่่อเพลงแม่เพลงเดนิทางไปวดัป่าเลไลยก์ เพือ่นมสัการ

หลวงพ่อโตและแสดงมหรสพ เมือ่เสรจ็พ่อเพลงแม่เพลงยงักลบัไม่ได้ จงึพากนัว่าเพลงแซว

กัน จนกลายเป็นที่มาของ “เพลงอีแซว” เพลงพื้นบ้านมีหลายอย่าง เช่น เพลงฉ่อย เพลง

เรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงล�าตัด เป็นต้น

 ด้านการแต่งกายที่เป็นท้องถิ่นกลาง

	 ผู้ชายใส่เสื้อลายดอกไม้หลากสีสัน นุ่งโจงกระเบนผูกเอวด้วยผ้าขาวม้า 

	 ผู้หญิงเสื้อแขนยาวสีสันสดใส ห่มด้วยสไบ และนุ่งโจงกระเบน

 ทั้งหญิงและชายจะใช้ดอกไม้ทัดหู เพื่อความเหมาะสมสวยงามตามกาลเทศะ อัน

สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นกลาง
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 จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่ให้ความหมายความเป็นท้องถ่ินกลางข้างต้น  

พบว่าในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาพาที ให้ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง 

เมืองโบราณ ศิลปะการแสดง การละเล่น เพลงพื้นบ้าน ต�านาน และการแต่งกาย ไว้เป็น 

อย่างดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาจะได้เรียนรู้และเป็นจุดประกายแรกที่จะศึกษาหาความรู้

ต่อไป

4.	การน�าเสนอภาพแทนท้องถิ่นใต้

 ท้องถิ่นใต้ ดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลอันงดงาม อีกทั้งยังมีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาว

ใต้ยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์ และในแต่ละปี “ท้องถิ่นใต้” จัดเป็นอีกท้องถิ่นที่มีนักท่องเท่ียว

ทั้งไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมเป็นจ�านวนมาก

 จากการศกึษาหนงัสอืเรยีนภาษาไทย ชดุ ภาษาพาท ีพบว่า การสร้างความหมาย

ของท้องถิ่นใต้ปรากฏไม่มากนัก ด้วยเหตุผลของการมีวัฒนธรรมคล้ายกับท้องถิ่นกลางแต่

ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ดังนี้

ภาษาไทยว่า พูด

ภาษาเหนือว่า อู้

ภาษาอีสานว่า เว้า

ภาษาใต้ว่า แหลง

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: 109)

 จากค�าที่ขีดเส้นใต้ข้างต้น “ภาษาใต้” แหลง แปลว่า พูด ถ้าเอ่ยค�าว่าแหลง  

จะหมายถงึท้องถิน่ใต้ บางท้องถิน่ใช้ภาษายาว ีเพราะนบัถอืศาสนาอสิลาม คนใต้มสี�าเนยีง

การพูดเร็ว สั้น แต่สื่อความหมายได้ ด้านการแต่งกายมีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ  

ถ้าเชื้อสายจีนจะแต่งแบบจีน ถ้าเป็นชาวมุสลิม ก็จะแต่งคล้ายกับชาวมาเลเซีย



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 62-มิ.ย. 62

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

143

“…โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา มีน�า้ มีเขา ทะเลกว้างไกล จะไปไหน กลับใต้บ้าน

เรา…”

(ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 91)

 แผ่นดนิท้องถิน่ใต้หรอืทีเ่รยีกกนัจนคุน้เคยคอื “ปักษ์ใต้” เป็นแนวยาวดจุด้ามขวาน 

“ทะเล” ขนาบทั้งฝั่งซ้ายและขวาหมู่เกาะ เป็นภาพให้นึกถึงท้องถิ่นใต้อยู่เสมอ นอกจากนี้

ความเป็นท้องถิ่นที่สื่อสารออกมาคือ

 ประเพณีทางศาสนา ได้แก่ วันสารทเดือนสิบ แข่งโพนลากพระ การเข้าสุหนัต  

วันฮารีรายอ งานเมาลิต และเทศกาลกินเจ เป็นต้น

 ศิลปะการแสดง ได้แก่ หนังตะลุง โนรา ลิเกฮูลู เป็นต้น วิถีชีวิต ได้แก่ การท�า

ประมง ท�าสวนยางพารา ปลูกปาล์ม ปลูกผลไม้ อาทิ ลูกเนียง ลองกอง สะตอ เป็นต้น

 ข้อมูลข้างต้น สามารถเข้าใจได้อย่างทันทีว่าเป็น ท้องถิ่นใต้ หนังสือเรียนภาษา

ไทย ชดุ ภาษาพาที ได้น�าเสนอภาพความเป็นท้องถิน่ใต้ ประกอบกับด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษา

ถิ่น การแต่งกาย ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่แสดงให้เห็นคุณค่าของความเป็นท้องถิ่นใต้ที่ส�าคัญของประเทศไทย

บทสรุป

 หนังสือเรียนรายพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน้ือหาที่ปรากฏ

การน�าเสนอภาพแทนของท้องถิน่ผ่านหนงัสอืเรยีนนัน้ มกีารสร้างเรือ่งราวของตวัละครฉาก 

สถานที่ บทสนทนา และรูปภาพ สามารถสรุปได้ว่า ความเป็นท้องถิ่นไทยทั้ง 4 ภูมิภาคนั้น 

ประกอบไปด้วยเรือ่งของการน�าเสนอภาษาถิน่ สภาพสงัคม การแต่งกาย วิถชีวีติความเป็น
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อยู่ วัฒนธรรม ต�านานประเพณี ศิลปะการแสดง อาหารพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน เพลงพื้น

บ้าน การละเล่น และสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มสอดแทรกความเป็นท้องถิ่น

ไว้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่ยังมิได้อธิบายให้รับรู้ได้อย่างชัดเจน เพียงแต่ค่อยๆ ให้

นักเรียนได้รู้จักสังเกตจากภาษาและส�าเนียงภาษา ทุกระดับชั้นจะปรากฏความเป็นท้องถิ่น

แต่ละภูมิภาคแทรกอยู่

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5-6 เดก็เริม่มพีฒันาการสงูขึน้ เนือ้หาท้องถิน่ถกูสร้างให้เป็น

บทเรียน มีการอธิบายความส�าคัญและยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบอย่างชัดเจน และ

นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังส�านึกรัก ความหวงแหน ความส�าคัญของท้องถิ่นของตนเอง 

หนังสือเรียนรายพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นับว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างเด็กไทย เพื่อเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังที่ อดุลย์ วังศรีคูณ (2557, 1) ได้กล่าวว่า “การ

ศึกษาคือเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มี

คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป” ความเป็น

ท้องถ่ินไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังความเป็นไทย และมิอาจปฏิเสธได้ว่าทุกภูมิภาค

คอื ท้องถิน่ไทย อนัน�ามาซึง่ความเป็นชาต ิความโดดเด่น และเป็นทีรู่จ้กัของประชาคมโลก  

จนน�ามาซึ่งความภูมิใจ ความสุข ของคนทั้งชาติสืบไป
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การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ

บทคัดย่อ
 ข้าวสารเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเวียดนาม ข้าวสารมีความผูกพันกับ

ชาวเวียดนามตั้งแค่เกิดจนตาย ข้าวสวยเป็นอาหารหลักที่ชาวเวียดนามขาดไม่ได้ในทุกมื้อ

อาหารชาวเวียดนามรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก ส่วนข้าวเหนียวถูกเรียกว่า “เพชรแห่ง

ฟ้า” ซึ่งมีบทบาทที่ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีของคนเวียดนาม ภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการแปรรูปอาหารจากข้าวสารของคนเวียดนามได้สืบสานผ่านคนในครอบครัว  

วงศ์ตระกูล หรือคนในพื้นที่หลายชั่วอายุคน จากข้าวเปลือก ข้าวสาร คนเวียดนามได้

แปรรูปให้มีคุณค่าทางโภชนาการ สวยงาม และมีราคาในท้องตลาด สามารถสร้างรายได้

สูงแก่ผู้ประกอบการ

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรมการบริโภคข้าว, คนเวียดนาม, ภูมิปัญญา
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Trinh Hai Van1
Lecturer, Vietnamese Language, ASEAN  Languages  and Cultures, Faculty of Humanities 

and Social Sciences, Mahasarakham University

Rice Consumption Culture of Vietnamese People:
The Inheritance of Wisdom and Natural Heritage

Abstract
 Rice is the main food that nourishes Vietnamese life. Rice relates to Viet-

namese people from birth to death. Rice is necessary for Vietnamese people in every 

meal. Vietnamese people mainly eat normal rice. However, sticky rice is called “The 

Diamond of the Sky”, which has a sacred role in the religious rituals and traditions of 

the Vietnamese people. The folk wisdom of the rice processing of the Vietnamese 

people has been inherited through families, lineage, or people in the area for many 

generations. From paddy to rice, Vietnamese people receive beautiful nutritional 

processing and have a good market price.

Keywords: Rice Consumption Culture, Vietnamese People, Wisdom
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บทน�า

 สภาพภูมิอากาศของเวียดนามค่อนข้างมีความหลากหลาย พื้นที่สามส่วนสี่ของ

แผ่นดินเวียดนามเป็นภูเขา มีแม่น�า้ล�าธาร ทะเลสาบ บ่อน�้ามากมาย มีชายฝั่งยาว 3,260 

กิโลเมตร ไหลผ่าน 28 จังหวัด มี 4,000 เกาะและหมู่เกาะ สภาพภูมิอากาศของเวียดนาม

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน สภาพอากาศในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ แตกต่างกัน ภาค

เหนือแบ่งออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนในปีต่อ

มา ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม บนภูเขาสูงของภาคเหนือภูมิอากาศ

จะมีลักษณะกึ่งเขตร้อน อาจมีหิมะตกในฤดูหนาว ภาคกลางเป็นพื้นที่แคบยาวติดกับทะเล  

มสีภาพอากาศที่โหดร้าย แดดจดั ฝนตกชกุ และพายุ ภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 ฤด ูได้แก่ ฤดู

ฝนและฤดูแล้ง ดินอุดมสมบูรณ์ จากลักษณะสภาพภูมิอากาศของเวียดนามดังกล่าว ท�าให้

มีทรัพยากรด้านเกษตรกรรมหลากหลาย แต่ละภาคพื้นที่มีพืชพรรณท่ีมีชื่อเสียง (Hoang 

Thieu Son, 2553, 12)

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือความรู้ของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ

เฉลยีวฉลาดของชาวบ้าน รวมทัง้ความรูท้ีส่ัง่สมมาแต่บรรพบรุษุ สบืทอดจากคนรุ่นหนึง่ไป

สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็น

ความรูใ้หม่ตามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม (อาภรณ์ รบัไซ, 2560) คน

เวยีดนามมคีวามเชื่อ “ทุกสิ่งล้วนมีวิญญาณ” ด้วยความเชื่อและศาสนาที่หลากหลาย ท�าให้

วธิบีชูา รปูแบบของการบชูา สิง่ต้องห้ามกม็คีวามหลากหลายเช่นกนั จากประสบการณ์และ

ความช�านาญของแม่บ้าน ข้าวสารได้ถกูแปรรปูออกเป็นอาหารหลากหลายชนิด แต่ละภาค

พื้นที่มีอาหารที่มีลักษณะเฉพาะประจ�าถิ่นนั้นๆ ท�าให้อาหารของคนเวียดนามมีหลายชนิด 

การรับประทานอาหารให้อร่อยมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การปรุงแต่งอาหาร วิธีแปรรูป และ

มารยาทในการกิน ได้เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของคนเวียดนาม ยังเป็นบทเรียนสอนให้ลูก

หลานเป็นคนดีอีกด้วย

1.	วฒันธรรมในการบรโิภคข้าวสารของคนเวยีดนาม:	การสบืสานภมูปัิญญาและมรดกจาก

ธรรมชาติ

 จารุวรรณ ธรรมวัตร (2540) ได้กล่าวว่า “วิธีปรุงแต่งอาหารแสดงถึงภูมิปัญญา

ชาวบ้าน” จากเมล็ดข้าวเปลือก คนเวียดนามได้แปรรูปออกมาเป็นอาหารหลากหลายชนิด

ที่แตกต่างกัน เมล็ดข้าวเปลือกเมื่อเอาไปแช่น�้าจนถึงมีต้นกล้างอกขึ้นมาจะน�าไปปั่นให้

ละเอียดและท�าออกมาเป็นน�า้ตาลข้าวใช้ในการท�าขนม ข้าวสารเอาไปหุงเป็นข้าวสวยและ

ข้าวสวยหลากหลายชนิด เช่น ข้าวหลาม ข้าวหุงในหม้อดิน ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวจมูก
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ข้าว ข้าวสารที่ใส่น�้าปริมาณมากน�าไปหุงเป็นข้าวต้มที่นิ่ม ย่อยง่าย เหมาะส�าหรับคนแก่ 

เดก็เลก็ คนป่วย คนเวยีดนามทีเ่ป็นหวดัจะได้รบัประทานข้าวต้มร้อนๆ ทีม่หีมสูบั และหอม

ซอย เพราะคนเวยีดนามเชือ่ว่าการทานอาหารเช่นนี ้จะท�าให้เหงือ่ออกและหายหวดัเรว็ขึน้ 

ข้าวทีห่งุแล้วทานไม่หมดสามารถน�าไปท�าเป็นข้าวผดัหรอืน�าไปดองเพือ่ให้กลายเป็นข้าวทีม่ี

รสเปร้ียว มกัน�าไปประกอบกบัอาหารหลายชนดิทีม่รีสคาวเพือ่ดบักลิน่คาว เมลด็ข้าวสารที่

ถกูเกบ็ไว้เป็นระยะเวลานาน หากน�าไปหงุข้าวจะไม่อร่อย แต่จะเป็นวตัถดุบิทีเ่หมาะส�าหรบั

ท�าอาหารชนิดเส้น เช่น ขนมจีน เฝอ ข้าวเกรียบปากหม้อ เมล็ดข้าวสารที่น�าไปบดเป็นผง

จะถูกน�าไปท�าขนมดั้งเดิมที่คนเวียดนามนิยมทาน เมล็ดข้าวสารน�าไปแช่น�้าเป็นระยะเวลา

นาน เม่ือน�าไปต้มจะกลายเป็นเหล้าท่ีท�าให้คนดื่มรู้สึกผ่อนคลาย ผงข้าวสารเมื่อน�าไปต้ม

กับน�้าปูนใสจะกลายเป็นวัตถุดิบที่เหนียวและใช้เป็นกาว เมล็ดข้าวสารน�าไปผสมกับเกลือ

เพือ่ใช้ถวายในพธิศีกัดิส์ทิธิข์องคนเวียดนาม หลงัจากนัน้จะน�าไปหว่านหน้าบ้าน เพราะคน

เวียดนามเชื่อว่า นั่นคือการบริจาคข้าวและเกลือให้สัมพเวสี ตามความต้องการของอาหาร

แต่ละชนิด คนเวียดนามจึงใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า ข้าวใหม่หรือข้าวเก่า ข้าวเต็มเมล็ด

หรือจมูกข้าว หรือข้าวที่ถูกบดเป็นผง หุงให้สุกจึงจะสามารถรับประทานได้ หรือข้าวที่สุก

แล้วน�าออกมาแปรรูปในขั้นตอนต่อไปตามความเหมาะสม 

	 1.1	ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักของคนเวียดนาม

 แม้จะมีการแปรรูปหลากหลายรูปแบบ แต่คนเวียดนามยังคงยกให้ข้าวเจ้าเป็น

อาหารหลักที่ขาดไม่ได้ในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นคนเวียดนามจึงมีภูมิปัญญาในการรับ

ประทานข้าว (Trần Ngọc Thêm, 2540: 186)

“หิวกระหายอยากทานเนื้อ อยากทานข้าวเหนียว-หากอิ่มท้องด้วย

ข้าวเจ้าก็ไม่คิดถึงอะไรอีก”

(Đói thì thèm thịt thèm xôi - Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường)

หรือ “ข้าวสามถ้วย เสื้อสามชั้น-หิวไม่ผอม หนาวไม่ตาย”

(Cơm ba bát, áo ba manh - Đói không xanh, rét không chết.)

 สิง่ทีค่นเวยีดนามนยิมเป็นอย่างมาก คอื การรบัประทานข้าวกบัผกั มือ้อาหารนัน้

ไม่มีเนื้อก็ได้แต่ต้องมีผัก

“ข้าวไม่มีผักเหมือนคนรวยตายไม่มีมหรสพ”

(Cơm không rau như nhà giàu chết không kèn trống)

 คนเวียดนามมีรากฐานมาจากอาชีพเกษตรกรรมจึงให้ความส�าคัญในการรับ

ประทานอาหาร ทานอิ่ม ทานอาหารอร่อย เพราะฉะนั้นในภาษาเวียดนามจึงมีค�าศัพท์
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ที่เกี่ยวข้องกับค�า อัน (ăn: กิน) ที่หลากหลาย เช่น อันโฉมะ (ăntrộm) หมายถึง ขโมย  

อันหมั๊ก (ăn mặc) หมายถึง การแต่งกาย อันหน้อย (ăn nói) หมายถึง การพูดคุย อันเอ๋อ 

(ăn ở) หมายถึง การอยู่ อันหนั่ม (ăn nằm) หมายถึง การนอนฯ เมล็ดข้าวสารผูกพันกับ

คนเวยีดนามตัง้แต่เกดิจนกระท่ังเสยีชวีติ รวมถงึตอนกลายเป็นวิญญาณกย็งัคงผกูพนักบัข้าว 

เมื่อยังเล็กช่วงเพิ่งฝึกรับประทานข้าวเมล็ดข้าวจะถูกบดเป็นผงน�าไปต้มกับน�้า เติบโตขึ้น

มาเพราะรับประทานข้าวทุกวัน เมื่อแก่เฒ่าไม่มีฟันเคี้ยวข้าวจะรับประทานโจ๊ก หลังจาก

เสียชีวิตก่อนที่จะน�าศพใส่ในโลง คนเวียดนามยังน�าเมล็ดข้าวสารและเหรียญใส่ไว้ในปาก

ศพเพราะกลัวว่าคนตายจะหิวบนเส้นทางสู่ปรโลกและรับของไหว้จากครอบครัวไม่ทัน จาก

เห็ดดังนี้ คนไทยเชื้อสายเวียดนามที่จังหวัดมุกดาหารประเทศไทยจะน�าข้าวและอาหารสุก

ห่อไว้ เมือ่น�าโลงศพลงไปในหลมุศพคนในครอบครวัของผูเ้สยีชวีติจะน�าห่อข้าวนีล้งในหลมุ

ศพด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในถาดข้าวที่คนเวียดนามใช้ไหว้บรรพบุรุษ คือ ข้าว

	 1.2	คนเวยีดนามสอนลกูหลานให้เป็นคนดีจากการสอนรบัประทานอาหารและการ

ท�างานบ้าน

 คนในครอบครัวจะรับประทานอาหารร่วมกันในถาดเดียว เพราะฉะนั้นการรักษา

มารยาทในการรับประทานอาหารจึงถือเป็นสิ่งจ�าเป็น คนเวียดนามจะแบ่งส่วนอาหารที่

อร่อยทีส่ดุ นิม่ทีส่ดุ และมปีระโยชน์แก่เดก็เลก็ คนแก่ และหญงิมคีรรภ์ เดก็ๆ จะถกูสัง่สอน 

กฎระเบยีบการรบัประทานอาหาร เช่น ต้องรอสมาชกิในครอบครวัทกุคนครบจงึจะสามารถ

รบัประทานได้ ก่อนรบัประทานอาหาร คนทีม่อีายุน้อยกว่าต้องกล่าวค�าเชญิคนอายมุากกว่า

รับประทานอาหาร ห้ามท�าให้ข้าวตกระหว่างรับประทานอาหาร เพราะเด็กๆ จะถูกสอนว่า 

ข้าวเป็นสิ่งที่มีค่า คนที่นั่งตักข้าวให้ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นแม่หรือลูกสาวคนโต เพราะ

ถอืว่าผูห้ญงิเป็นคนท่ีรูจั้กแบ่งปันเพือ่ให้สมาชกิในครอบครัวได้อิม่ท้องทกุคน หากมือ้อาหาร

ไหนที่มีจ�านวนคนเยอะกว่าหรือมีกับข้าวท่ีอร่อย คาดว่าจะรับประทานข้าวเยอะกว่าปกติ  

คนหุงข้าวจะเพิม่ข้าวสารให้มากขึน้ อย่างไรกต็าม จ�านวนข้าวสารทีน่�าไปหงุจะถกูค�านวณแบ่ง

ทานในระยะเวลาที่ได้ก�าหนดเอาไว้ เพราะในสมยัก่อนมหีลายครอบครวัทีอ่ยู่ในฐานะยากจน 

ต้องอาศยัความฉลาดของผูห้ญงิ เพือ่ให้ครอบครวัได้อิม่ท้องด้วยข้าวทีม่จี�านวนน้อย เมือ่หงุ

ข้าวคณุแม่จะผสมเมล็ดข้าวสารกบัมนัเทศ มนัส�าปะหลงั หรอืเมลด็ขา้วโพด เพราะเหตุผล

นัน้ คนเวยีดนามจงึไม่ชอบคนรบัประทานอย่างตะกละตะกลาม เมือ่รบัประทานอาหารแล้ว

มวัแต่ก้มหน้าตดิจานไม่สนใจคนอืน่ ท�าให้ข้าวตกพืน้ จนกระทัง่คนเวียดนามสามารถประเมนิ

นิสัยคนจากการรับประทานอาหารได้ เพื่อจะได้รู้ว่าคนนั้นถูกพ่อแม่อบรมสั่งสอนหรือไม ่

ผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อถึงอายุแต่งงานจะถูกครอบครัวของอีกฝ่ายประเมินการรับประทาน

อาหารให้มีมารยาท การท�าอาหารให้อร่อย การท�าความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย เพราะ
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เขาถอืว่าคนทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนเช่นนีจ้ะสามารถดแูลการใช้จ่ายภายในครอบครวัได้อย่าง

เหมาะสม สามารถสอนลูกได้เป็นอย่างดี ครอบครัวจึงจะมีความมั่นคงก้าวหน้า

“กินต้องดูหม้อ นั่งต้องดูทิศ”

(Ăn trông nồi, ngồi trông hướng)

 ปัจจุบันนี้เมื่อเศรษฐกิจได้พัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อาหารการกินมี

ความหลากหลาย ทั้งจ�านวน รูปแบบ และอาหารของต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

อาหารฝรั่งฯ การได้กินอิ่มจึงไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญเท่ากับการได้กินอาหารที่มีรสชาติที่อร่อย  

ได้ตกแต่งอย่างสวยงามในร้านอาหารที่สวยหรู หรือการเพลิดเพลินกับอาหารที่แปกใหม่  

การประเมินนิสัยของคนผ่านการรับประทานข้าวก็ไม่ค่อยเข้มงวดเหมือนเก่า แต่อย่างไร

ก็ตามคนเวียดนามยังสอนลูกหลานของตนรักษามารยาทในการกินและคุณค่าของข้าว

2.	ความหลากหลาย	ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ข้าว	และบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในวิถีชีวิตของ

คนเวียดนาม

 นอกจากความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ พันธุ์ข้าวของเวียดนามก็มีความ

หลากหลายเช่นกัน จากข้อมูลของ “รายช่ือทรัพยากรพันธุ์พืชหายากต้องอนุรักษ์” ของ

กระทรวงเกษตรกรรมและพฒันาชมุชน ในวนัที ่05/12/2005 เวียดนามมพีนัธุข้์าว 627 พนัธุ์ 

ส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล Oryza sativa (Wikipedia: 2018) โดยมีข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็น

หลัก เราสามารถแบ่งข้าวออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง หากแบ่ง

จากลักษณะการปลูกข้าวจะมีข้าวที่เติบโตในน�้าและข้าวที่เติบโตบนพื้นดิน ข้าวที่ปลูกใน

พื้นที่ราบและข้าวที่ปลูกบนเขาแบบขั้นบันได ตามลักษณะพิเศษของนาขั้นบันได

	 2.1	ภูมิปัญญาชาวบ้านและบทบาทของนาขั้นบันไดส�าหรับชีวิตของชนกลุ่มน้อย

ที่อาศัยอยู่ที่ภูเขาภาคเหนอืของเวียดนาม

 นาขั้นบันไดที่ อ. หมู่กางจ่าย จ. เอียนบ๋าย เทศกาลปีใหม่ของชาวม้ง อ.ต่าฟิ่ง จ. โม๋กเจาว

(ที่มา https://ashui.com) (ที่มา http://mocchautourism.com)
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 นาขั้นบันไดส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีภูเขา เช่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและพื้นที่

เตยิเหงวยีนแถบภาคกลาง ประวตัคิวามเป็นมาของการท�านาแบบขัน้บันไดได้ผกูพนักบัการ

ก�าเนิดชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวม้ง ซาว ลาจี๋ หนุ่ง นาขั้นบันได

อยู่ในพื้นที่อ�าเภอหมู่กางจ่าย ฮว่างซูฝี่ ซาปา ตามภูมิปัญญาของชาวม้ง ชาวซาว ภูเขาที่

ถูกเลือกเพื่อท�านาขั้นบันไดต้องมีความลาดชันพอดี มีล�าน�้าและสามารถท�าเป็นพื้นที่ราบ

ได้และมีก้อนหินน้อย งานบุกเบิกนาขั้นบันไดเริ่มด�าเนินการในฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือน

มกราคมถงึเดอืนมนีาคมแล้วเสรจ็ก่อนต้นเดอืนเมษายนเพือ่ให้ทนัการกกัเกบ็น�า้ฝนส�าหรบั

ใช้ในการปลูกข้าว ส่วนที่ยากล�าบากที่สุดในการท�านาขั้นบันได คือ การท�าให้พื้นดินราบ

เรยีบและการสร้างคนันา เพราะเกีย่วข้องกบัการเกบ็น�า้และแบ่งน�า้ให้เท่ากนัเพยีงพอส�าหรบั

นาในแต่ละขั้น คนที่มีประสบการณ์จะใช้จอบขุดดินท�าเป็นคันนา และใช้เท้าเหยียบกับไม้ 

ออกแรงตีเพื่อให้ดินแน่น เมื่อมีน�้าเข้าในนา คันนาจะดูดซึมน�้าท�าให้ดินเกาะกันและท�าให้

คันนาแข็งแรงมากย่ิงขึ้น ระยะห่างระหว่างขั้นของนาขั้นข้างบนกับนาข้างล่างที่เหมาะสม 

คือ 0.5-2 เมตร (Minh Nguyên, 2018) จากความผูกพันของนาขั้นบันไดกับวิถีชีวิตและ

อาชีพเกษตรกรของชนกลุ่มน้อยกลายเป็นจิตวิญญาณ เนื่องจากชนกลุ่มน้อยถือว่า “ทุกสิ่ง

มีวิญญาณ” เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�านาขั้นบันได เช่น นา อุปกรณ์ท�านา เมล็ด

ข้าว จะถูกยกเป็นเทพ เช่น เทพนา เทพเมล็ดข้าว พญาแถน เทพน�้า ชาวม้งอ�าเภอหมู่

กางจ่าย จังหวัดเอียนบ๋าย และอ�าเภอต่าฟิ่ง จังหวัดโม๋กเจาว เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่เขาจะ

น�ากระดาษไปตดิกบัแอกและจอบแล้วน�าไปจุดธปูเทยีนเพือ่แสดงความขอบคุณและการระลกึ

ถงึบรรพบรุษุของตน ชาวซาวแดงอยู่อ�าเภอฮว่างซฝ่ีู จงัหวดัห่าซาง มีการบชูาวญิญาณต้น

ข้าว เขาถอืว่านาขัน้บนัไดมส่ีวนวิญญาณและกายหยาบเหมอืนมนษุย์ หลงัจากการเก็บเกีย่ว

ข้าวเสร็จแล้วจะยังมีเมล็ดข้าวร่วงลงบนพื้นนาหรือ บนพื้นดิน ในกระบวนการน�าข้าวกลับ

บ้าน เพราะฉะนัน้ชาวซาวต้องท�าพธิเีรยีกวญิญาณของต้นข้าวกลบับ้าน เพือ่ให้ฤดหูน้าข้าว

จะได้ผลผลติเพิม่ขึน้ ชนกลุม่น้อยทีน่ี่ได้สร้างศาลเจ้าเพือ่บชูาพญาแถน ถงึฤดกูาลปลกูข้าว

ใหม่คนทีอ่ยูแ่ถบนีจ้ะมารวมกนัเพือ่บชูาพญาแถนเพือ่ให้ฝนตกอย่างเพยีงพอ การปลกูข้าว

ในนาขัน้บนัไดเป็นวถิชีวีติดัง้เดมิของชาวบ้าน หลายปีมานีช้าวบ้านได้ใช้เทคโนโลยบีางส่วน

ที่ทันสมัยประกอบในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นได้ 530 กิโลกรัมต่อไร่ (2014) 

 จากเอกลกัษณ์ในการปลูกข้าวแบบนาขัน้บนัไดและความหลากหลายในวฒันธรรม

ประเพณีของชนกลุ่มน้อยท่ีอยู่ที่นี่ ท�าให้นาขั้นบันไดของเวียดนามได้ประกาศในนิตยสาร

ท่องเที่ยวของอเมริกา Travel and Leisure โดยจัดล�าดับเป็นหนึ่งในเจ็ดนาข้ันบันได้ที่

มหัศจรรย์ที่สุดของโลก นาขั้นบันไดไม่เพียงแค่เป็นส่วนที่เลี้ยงดูชุมชน ยังมีความสวยงาม

และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างรายได้ให้ชุมชน



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

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
2-

มิ.
ย.

 6
2)

154

	 2.2	พื้นที่ปลูกข้าวรสชาติอร่อยที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม

 จากความหลากหลายของภูมิภาคอากาศเวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้าวอร่อยท่ีม ี

ชื่อเสียง เช่น

  2.2.1 ภาคเหนอื ภาคเหนอืเป็นพืน้ทีป่ลกูข้าวแห่งแรกของเวยีดนาม สาม

ส่วนสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบติดกับแม่น�้าห่ง เป็นแหล่งก�าเนิดของอารยธรรม

การปลูกข้าวของเวยีดนาม เพราะความแตกต่างเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศและความช�านาญ

ในการปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่น ที่นี่มีพันธุ์ข้าวเก่าแก่ที่ได้เก็บรักษาไว้หลายพันธุ์ของเวียดนาม 

ชนิดข้าวที่อร่อย มีชื่อเสียงและมีราคาในตลาด เช่น ภูเขาภาคเหนือ มีข้าวฟาดิน (Gạo 

Pha Đin) ข้าวต๋ามเดี่ยนเบียน (Gạo Tám Điện Biên) ข้าวเหนียวตู๋เหละ (Gạo nếp Tú Lệ) 

ข้าวเหนยีวแสนกู ่(Gạo nếp Séng Cù) พืน้ทีร่าบตดิกบัแม่น�า้ห่ง มข้ีาวเหนยีวก๋ายฮวาหว่าง 

(Gạo nếp Cái hoa vàng) ข้าวบั๊กเฮือง (Gạo Bắc Hương).

  2.2.2 ภาคใต้ข้าวที่อร่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ราบติดกับแม่น�้าโขง 

เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม นอกจากพันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่นี่ได้เพาะข้าวพันธุ์

ใหม่ให้มีผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น พันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงและมีราคาสูงในท้องตลาด เช่น 

ข้าวหอมมะลิ 85 (Gạo hương nhài 85) ข้าวหอมเฮืองหล่าย (Gạo Hương nhài) ข้าวหอม

ไทย (Gạo thơm Thái) ข้าวหน่างเซวิน (Gạo Nàng Xuân).

3.	ข้าวทีอ่ร่อยมชีือ่เสยีงและโดดเด่นของเวยีดนาม:	ภมูปัิญญาชาวบ้านได้ถกูสบืทอดหลาย

ชั่วอายุคน

 จากทรัพยากรการเกษตรที่หลากหลายและ อุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ แม่บ้าน

เชี่ยวชาญในการแปรรูปให้อาหารที่อร่อยมีโภชนาการสูง ในขั้นตอนการแปรรูปอาหารตาม

สถานการณ์ท่ีแตกต่างจงึมกีารแปรรปูให้เหมาะสม แต่ละมือ้อาหารอยู่ในบ้าน ในชวีติประจ�า

วัน หรือมื้ออาหารเมื่อออกไปท�างานข้างนอก มื้ออาหารส�าหรับต้อนรับแขก เทศกาลปี

ใหม่หรือวันครบรอบการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว จึงมีการค�านวนอาหารให้เหมาะ

สม จากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ได้สบืทอดจากรุน่สูรุ่น่ของแม่บ้านช่วยให้ข้าวจาก

มื้ออาหารปกติที่ทานในครอบครัวกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ นักเดินทางเมื่อ

มีโอกาสได้เยี่ยมพื้นที่ไหนก็อยากชิมข้าวท่ีมีชื่อเสียงของพื้นที่นั้น ปัจจุบันข้าวที่มีชื่อเสียง

สามารถรับประทานที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ

	 3.1	แบ๋งจึงหรือข้าวต้มมัดญวณ (BánhChưng):	อาหารดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็น

วัฒนธรรมวันตรุษจีนของคนเวียดนาม	

 แบ๋งจึง เป็นอาหารดั้งเดิมของคนเวียดนามท่ีมีประวัติยาวนานและเป็นอาหารที่
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พิเศษในความคิดของคนเวียดนาม รูปภาพของทั้งครอบครัวเม่ือเตรียมวัตถุดิบท่ีใช้ในการ

ห่อแบ๋งจึงสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นและใกล้ชิดกัน คนเวียดนามถือว่าเมื่อมีการ

ต้มแบ๋งจึงหมายถึงปีใหม่มาถึงหน้าบ้านแล้ว การใช้ฟืนในการต้มแบ๋งจึงและไฟระยิบระยับ

ในอากาศที่หนาวจัด รวมถึงกลิ่นควัน คือ ความทรงจ�าที่ส่วนลึกในใจของคนเวียดนาม โดย

เฉพาะคนทีม่าจากชนบท อยู่ในเมอืงพืน้ทีเ่ลก็ไม่สะดวกส�าหรบัการต้มแบ๋งจงึด้วยฟืน หลาย

ครอบครัวต้มแบ๋งจึงจากเตาแก๊ส ถ่านหิน หรือซื้อแบ๋งจึงจากตลาด แต่บรรยากาศการต้ม

แบ๋งจึงด้วยฟืนจะท�าให้บรรยากาศปีใหม่สมบูรณ์แบบ ต�านานของ “แบ๋งจึง แบ๋งใหย่” ได้

บันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ “ลิ้งนามจิ๊กหวาย” ว่า (Wikipedia: 2018)

 “ในราชวงศ์หุ่งที่ 6 หลังจากที่ต่อสู้ชนะศัตรู ในประเทศมีความสงบ กษัตริย์อยาก

สละราชสมบัติให้บุตรที่เหมาะสมที่สุดในจ�านวน 20 องค์ จึงมีการแข่งขัน โอรสที่ร�า่รวยได้

ให้ข้ารับใช้ไปหาของท่ีพิเศษจากทุกพื้นท่ี แต่มีโอรสองค์สุดท้องท่ียากจนท่ีสุด จึงไม่รู้ว่า

จะมอบอะไรให้พระบิดา ในคืนนั้น โอรสลางเลียวฝันว่าเทพมาบอกว่า “ในฟ้ากับดินนี้ไม่มี

อะไรมีค่าเท่ากับเมล็ดข้าว เพราะข้าวคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ กินตลอดไม่เบื่อ ไม่มีสิ่งใดที่

มีค่าไปกว่า” โอรสลางเลียวจึงน�าข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกและน�าไปต�าให้ละเอียดท�าเป็นขนม 

ทรงกลมสีขาวแสดงถึงท้องฟ้า ห่อข้าวเหนียวกับถั่วเขียวกระเทาะเปลือกและเนื้อหมูด้วย

ใบซอม ใช้ตอกมัดให้แน่นและน�าไปต้มให้สุก เรียกว่า แบ๋งจึง แบ๋งจึงมีรูปทรงสี่เหลี่ยม

แสดงถึงพื้นดิน”

 แบ๋งจึง แบ๋งใหย่ ท�ามาจากวัตถุดิบที่ใกล้เคียง หาง่าย เช่น ใบซอมมีอยู่ในป่า 

ปลกูในสวนครวั ตอกท�าจากไม้ไผ่ ข้าวเหนยีว ถัว่ เนือ้หม ูเป็นผลติภณัฑ์จากการท�าเกษตร

ของเกษตรกรที่ท�าด้วยตนเอง แบ๋งจึงอุดมสมบูรณ์ในทางโภชนาการ เพียงแค่กินสองถึง

สามชิ้นก็สามารถท�าให้อิ่มท้องได้ พกพาไปไหนก็สะดวก เป็นการตุนอาหารที่สะดวกที่สุด

ในสถานการณ์ที่ยากล�าบากในสมัยก่อน เพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนเวียดนามจะห่อแบ๋งจึง

จ�านวนมากแล้วน�าไปแขวนในท่ีเย็นเพื่อเก็บไว้กินเป็นเวลานาน มีเรื่องเล่าว่ากษัตริย์กวาง

จุง เมื่อน�าทหารจากภาคกลางไปถึงภาคเหนือในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 1789 เพื่อต่อสู้

กับศัตรูจีน ก็ได้นัดแนะกับประชาชนและทหารว่า เมื่อชนะจะจัดงานเลี้ยงตรุษจีนอีกครั้ง 

ประชาชนได้น�าแบ๋งจงึใส่ในบ่อน�า้ดืม่เพือ่รกัษาแบ๋งจงึไม่ให้เสยีจะได้ใช้ในการฉลองหลงัจาก

นั้น ตามประสบการณ์ของประชาชน แบ๋งจึงเมื่อถูกต้มจนสุกจะมียางของข้าวออกมาคลุม

ไส้ข้างในกับใบซอมคลุมอยู่ข้างนอกท�าให้แบ๋งจึงไม่เสียง่าย และน�้าไม่สามารถซึมเข้าได้ 

ความเย็นในบ่อน�า้จะเหมือนตู้เย็นจึงช่วยรักษาแบ๋งจึงไว้ ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในชนบทยังห่อ

แบ๋งจึงจ�านวนมากเพือ่น�าไปเป็นของฝากหรือแบ่งใหลู้กและญาติทีอ่ยู่ในเมอืงที่ไมส่ามารถ

ท�าแบ๋งจึงได้ หลังจากวันตรุษจีนลูกหลานจะกลับเมืองเพื่อท�างาน เรียน พ่อแม่จะห่อแบ๋ง
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จึงให้ลูกน�ากลับไปด้วยเพื่อให้มีอาหารในช่วงที่ส่ิงของในตลาดมีราคาแพง การน�าแบ๋งจึง

กลับเมืองก็เป็นการน�ารสชาติหรือบรรยากาศตรุษจีนจากชนบทเพื่อให้บรรยากาศตรุษจีน

ยังคงอยู่ ในความเชื่อเกี่ยวกับแบ๋งจึง แบ๋งใหย่ เป็นฟ้าและดิน นักวิจัยด้านวัฒนธรรมที่

มีชื่อเสียงของเวียดนามชื่อ เตริ่นก๊วกเหวื่อง (Trần Quốc Vượng) กล่าวว่า แบ๋งจึงดั้งเดิม

ของคนเวียดนามมีรูปทรงกระบอก สะท้อนถึงเพศชาย และแบ๋งใหย่มีรูปทรงกลม สะท้อน

ถึงเพศหญิง ในความเชื่อการเกิดของคนเวียดนาม จากความคิดเกี่ยวกับหยินหยาง หญิง

และชายเป็นสองส่วนทีส่ร้างจกัรวาล และสร้างทกุสิง่บนโลก คนเวยีดนามท�าเกษตรกรรมมี

ความต้องการให้การปลูกที่มีผลผลิตที่ดีงอกงาม จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด

 วัตถุดิบและขั้นตอนการท�าแบ๋งจึง

  3.1.1	ใบซอม (Lá Dong) ใช้ในการห่อแบ๋งจึง เป็นพืชท่ีเกิดขึ้นในป่า

เป็นจ�านวนมาก ถ้าไม่ใช้ใบซอมสามารถใช้ใบตองห่อแทนได้ แต่แบ๋งจึงห่อจากใบซอมดี

ที่สุด ใบซอมมีความเหนียว ไม่แตกง่าย ห่อแบ๋งจึงในรูปทรงที่สวยงาม สีเขียวของใบซอม

จะซึมลงในข้าวเหนียว ท�าให้ข้าวเหนียวมีสีเขียวอ่อนเหมือนสีของหยก ใบซอมต้องล้างให้

สะอาดและเช็ดให้แห้ง จะท�าให้แบ๋งจึงไม่เกิดราได้ง่าย

  3.1.2	ข้าวเหนียว (Gạonếp) ส่วนใหญ่จะใช้ข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูนาปี 

เพราะเมลด็ข้าวใหญ่ กลม เหนยีว เลอืกชนดิข้าวเหนยีวก๋ายฮวาหว่าง หรอืข้าวเหนยีวปลกู

บนพืน้ทีส่งู แช่ข้าวเหนยีวในน�า้ 5-6 ชัว่โมง และล้างน�า้ให้สะอาด สะเดด็น�า้ให้แห้ง ใส่เกลอื

ลงไปเลก็น้อยเพือ่ท�าให้แบ๋งจงึมรีสชาตทิีก่ลมกล่อม แต่ตามประสบการณ์ของคนทีห่่อแบ๋ง

จึงขายเป็นจ�านวนเยอะ เขาจะไม่แช่ข้าวนาน ท�าเพียงแค่ล้างข้าวในน�า้แล้วห่อเลย เพราะ

หากข้าวแช่น�า้นานเกินไปจะท�าให้เมล็ดข้าวแตกและมีรสเปรี้ยว

  3.1.3	เนือ้หม ู(Thịtlợn) ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หม ูเนือ้ถกูใช้รวมกบัหนงัและ

มัน ไม่ใช้เนื้อล้วนๆ เพราะตามประสบการณ์ของแม่บ้าน ส่วนหนังและมันเมื่อถูกต้มเป็น

เวลานานจะออกมาเป็นน�้ามันซึมเข้าถั่วและข้าวเหนียวท�าให้แบ๋งจึงมีรสชาติที่อร่อย เนื้อ

จะถูกปรุงรสชาติด้วยเกลือ ผงชูรส พริกไทย หัวหอม ให้หอมและกลมกล่อม เคล็ดลับคือ 

ห้ามปรุงรสกับน�้าปลา เพราะจะท�าให้เนื้อเสียเร็ว คนฮานอยดั้งเดิมจะปรุงรสเนื้อกับผลกระ

วานเทศและน�า้มันแมงดา ให้เนื้อมีกลิ่นหอมพิเศษ

  3.1.4	ถั่วเขียว (Đỗxanh) ถั่วเขียวที่อร่อยต้องเป็นถั่วที่ปลูกจากพื้นที่

ภูเขา จะมีกลิ่นหอมและนิ่ม กระเทาะเปลือกถั่วออกและน�าไปแช่น�้าหนึ่งคืน น�าเปลือกถั่ว

ไปทิ้งทั้งหมด ปัจจุบันจะมีถ่ัวไร้เปลือกขายในตลาดมีราคาถูกแต่แม่บ้านที่พิถีพิถันจะรู้ว่า

ถั่วแบบนั้นไม่อร่อยเท่าถั่วเต็มเมล็ด ถั่วจะถูกแช่น�า้หนึ่งคืนและล้างน�า้ให้สะอาด สะเด็ดน�้า

ให้แห้งและปรุงรสด้วยเกลือ ผงชูรส พริกไทยให้มีรสชาติกลมกล่อม บางคนอยากให้ถั่วนิ่ม
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จึงเอาไปนึ่งก่อนแล้วต�าให้ละเอียด น�าผงมาปั้นเป็นก้อน ยัดไส้ด้วยเนื้อหมู วิธีนี้จะท�าให้ถั่ว

นิ่ม อร่อย และแบ่งไส้ให้เท่าเทียมกันท�าให้ง่ายต่อการห่อ

  3.1.5	สแีบ๋งจงึ: เมือ่แบ๋งจงึสกุจะมสีเีขยีวหยกมาจากใบซอม ในขัน้ตอน

การห่อ คนที่ห่อจะเอาด้านที่มีสีเขียวเข้มติดกับข้าวเหนียว ชั้นที่สองจะเอาสีเข้มออกข้าง

นอกเพื่อโชว์สีสัน มีคนอยากให้สีแบ๋งจึงเขียวชัดเจน ได้เอาน�า้ของ ใบข่าใบผักหวาน หรือ

ใบเตยแช่กับข้าวเหนียวเพื่อให้แบ๋งจึงมีสีเขียวสวยงามและมีกลิ่นหอม 

  3.1.6	การต้มแบ๋งจึง แบ๋งจึงถูกต้มในหม้อที่ท�าจากสังกะสีจะช่วยท�าให้

แบ๋งจงึอร่อยกว่าหม้อทีท่�าจากอลมูเินยีม ก่อนทีจ่ะน�าแบ๋งจงึใส่ในหม้อเขาจะน�าใบซอมทีถ่กู

ตดัทิง้วางไว้ในก้นหม้อให้เป็นชัน้หนาๆ แล้ววางแบ๋งจงึ เพราะกลวัว่าหากไฟแรงหรอืน�า้แห้ง

จะท�าให้แบ๋งจงึไหม้ การท�าให้แบ๋งจงึไหม้เป็นสิง่ทีต้่องหลกีเลีย่ง เพราะคนเวยีดนามเชือ่ว่า

แบ๋งจึงน�าไปบูชาบรรพบุรุษ ฟ้าดิน เทพ พระพุทธเจ้า ต้องสะอาด หอม อร่อย ถ้าท�าให้

แบ๋งจึงไหม้ เขาถือว่าปีนั้นจะโชคร้าย การงานและการเงินไม่ดี คนในครอบครัวทะเลาะกัน 

หรืออาจจะมีคนเสียชีวิต แบ๋งจึงได้จัดตามแนวตั้งและชิดติดกัน จะไม่ท�าให้เสียรูปทรงหรือ

แตกออกเพราะเมือ่สกุแบ๋งจงึจะขยายตัว น�า้ต้มแบ๋งจงึต้องต้มให้เดือดเลก็น้อยต่อเน่ืองเป็น

เวลา 10-12 ชั่วโมง ระดับน�้าต้องเท่ากับแบ๋งจึงเพราะฉะนั้นการเตรียมหม้อน�้าร้อนเพื่อได้

เอาน�า้เตมิในหม้อแบ๋งจงึให้ต่อเนือ่งไม่ให้น�า้ในหม้อแบ๋งจงึหมด ไม่ควรใช้น�า้เยน็เตมิเข้าใน

หม้อแบ๋งจึงจะท�าให้แบ๋งจึงสุกนานข้าวเหนียวสุกๆ ดิบๆ ไม่นิ่ม มีบางคนเมื่อต้มแบ๋งจึงได้

ประมาณสามถึงสี่ช่ัวโมงจะเอาแบ๋งจึงออกมาล้างน�้าเย็นหนึ่งครั้งเปลี่ยนน�้าใหม่และต้มอีก

ห้าถึงหกชั่วโมง เขาคิดว่าท�าแบบนั้นแบ๋งจึงจะสะอาด อร่อย นิ่มกว่า รสฝาดจากใบซอม

จะไม่ติดกับแบ๋งจึง ท�าให้แบ๋งจึงเสียรสชาติ เมื่อแบ๋งจึงสุกจะเอาแบ๋งจึงออกมา น�าไปล้าง

น�า้เยน็ให้สะอาด ล้างด้วยความเร็วเพือ่ไม่ให้แบ๋งจงึเกดิรา วางแบ๋งจงึบนโต๊ะและน�าแผ่นไม้ 

ก้อนหนิวางข้างบนเพือ่ให้แบ๋งจงึแน่น ตอนตดัแบ๋งจงึจะได้เป็นทรงเดียวกนัไม่แตกง่ายหรอื

ท�าให้ไส้แบ๋งจึงหลุดออกข้างนอกเมื่อน�าแบ๋งจึงวางบนหิ้งบูชาหรือเป็นของฝากคนอื่น คน

เวยีดนามจะต้องใช้สองอนั เรยีกว่า หนึง่คู ่ท�าเนยีมนีเ้กดิมาจากความเชือ่ว่าแบ๋งจงึคอืหยนิ

เป็นเลขคูค่อืความพอเพยีง มัน่คง เสมอต้นเสมอปลาย เมือ่ตดัแบ๋งจงึคนเวยีดนามจะไม่ใช้

มีดตัด เขาจะใช้ตอกที่มัดแบ๋งจึงแทนมีด แบ๋งจึงจะแบ่งมาเป็นแปดส่วนรูปทรงสามเหลี่ยม

เพื่อให้ไส้แบ๋งจึงได้อยู่ทั่วทุกชิ้น คนเวียดนามถือเลข 8 เป็นเลขมงคล แบ๋งจึงที่เก็บไว้นาน

จะแห้ง แข็ง จะน�ามาทอดท�าให้กรอบนอก นุ่มใน มัน อร่อย แบ๋งจึงจะรับประทานกับ 

ปอเปี๊ยะทอด หมูยอ ไก่ต้ม ผักดองเปรี้ยว และจิ้มกับน�้าปลาใส่พริกไทย 
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	 3.2	แบ๋งแต๊ด (BánhTét)

 การผสมผสานของวฒันธรรมหลายชาตพินัธุ ์แบ๋งแต๊ดมรีปูทรงคล้ายๆ แบ๋งจงึแต่

ถูกห่อเป็นรูปทรงกระบอก เป็นอาหารประจ�าภาคกลางและภาคใต้ แบ๋งแต๊ดห่อจากใบตอง

แทนใบซอม ข้าวเหนียวตามรสชาติและประสบการณ์ของแม่บ้าน ซึ่งได้แช่กับน�้าเปล่า

หรือน�้าบีบมาจากผักหวานที่ให้สีเขียวหรือจะมีใบต่างๆ ที่มีสีม่วง หรือแช่กับน�้าขมิ้นให้มีสี

เหลอืง หรอืแบ๋งแต๊ดท�ามาจากข้าวเม่า แม่บ้านทีม่ฝีีมอืสามารถห่อแบ๋งแต๊ดทีม่หีลากหลาย

สีให้ดึงดูดตา มีคนน�าข้าวเหนียวไปผัดกับน�้ากะทิให้แบ๋งแต๊ดสุกเร็ว ประหยัดเวลาต้ม ส่วน

ไส้ที่หลากหลายนอกจากไส้ท�ามาจากถั่วเขียว เนื้อหมู ยังมีคนเพิ่มไข่เค็มส่วนของไข่แดง

ให้แบ๋งแต๊ดมีรสชาติที่กลมกล่อม แบ๋งแต๊ดท�าจากข้าวเหนียวและถั่วด�าหรือกล้วย ใช้เป็น

อาหารประจ�าวนั แบ๋งแต๊ดทีม่ไีส้กล้วยหรอืถัว่แดงเป็นอาหารเฉพาะของภาคใต้ เป็นการผสม

ผสานวฒันธรรมระหว่างคนเวยีดนามกับคนเขมร กล้วยเป็นวตัถดิุบทีค่นภาคใต้ใช้เป็นประจ�า 

แบ๋งแต๊ดท�าจากถัว่ด�าจะมอียูไ่ม่กีจ่งัหวดัในภาคใต้เพราะว่าส่วนใหญ่คนเวยีดนามถอืว่าสดี�า

เป็นสอีปัมงคล เพราะฉะนัน้จะไม่ใช้เป็นของไหว้ ตามลกัษณะรปูทรงกระบอกของแบ๋งแต๊ด 

คนท�าแบ๋งแต๊ดที่มีฝีมือได้ท�าไส้เป็นตัวอักษร เมื่อตัดแบ๋งแต๊ดเป็นอักษรค�าอวยพร ที่คน

เวียดนามนิยมใช้และแบ๋งแต๊ดแบบนี้จะขายในราคาที่สูงกว่า คนนิยมซื้อท�าให้ร้านอาหาร

ได้รายได้สูง

	 3.3	ข้าวหลาม (Cơm Lam) ข้าวหลามเป็นข้าวทีม่ชีือ่เสยีงของพืน้ทีภ่เูขาภาคเหนอื

และพืน้ทีเ่ตยิเหงวยีนภาคกลางของเวยีดนามเป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชนกลุม่น้อยทีม่วิีถชีวีติ

ผูกพันกับป่าและภูเขา คนอยู่ที่นี่ใช้เมื่อเข้าป่าหาของป่าหรือการออกนอกบ้านหลายวันแต่

ไม่สามารถเอาอปุกรณ์ท�ากบัข้าวไปด้วยได้ ข้าวหลามจะหงุในกระบอกไม้ไผ่ทีม่อียู่ในป่าหรอื

ใกล้เคียงกับบ้าน ถ้าเข้าป่าแค่หนึ่งวัน แม่บ้านจะท�าข้าวหลามตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อน�า

ออกไปด้วยตอนเช้ามืดและใช้กินทั้งวัน ถ้าต้องเข้าในป่าหลายวัน เขาเพียงแค่น�าข้าวสาร 

เกลอื มดี อปุกรณ์ก่อไฟเท่านัน้เนือ่งจากพกพาได้สะดวก เมือ่ต้องการท�าอาหารเขาสามารถ

หาอาหารในป่าโดยการน�าไม้ไผ่มาเป็นหม้อหุงข้าวและท�าอาหาร นักชิมต่างยอมรับว่าการ

หุงข้าวอยู่ในไม้ไผ่และต้มข้าวจากฟืนจะสามารถเก็บรักษารสชาติดั้งเดิมของรสชาติอาหาร

และมรีสชาตอิร่อยอย่างพิเศษ ละเอยีดกว่านัน้เพือ่ให้ข้าวหลามอร่อยทีส่ดุคอืการใช้น�า้ท่ีอยู่

ในต้นไผ่มาท�าข้าวหลาม คนหงุข้าวหลามทีม่ปีระสบการณ์จะรูวิ้ธเีลอืกใช้ต้นไผ่สดทีย่งัไม่แก่

จนเกนิไป เมือ่เอาข้าวออกใยไผ่จะตดิกบัข้าวออกมาด้วย และท�าให้ข้าวหลามไม่แตกอยู่ใน

รปูทรง การควบคมุไฟให้พอดเีพือ่ให้ข้าวสกุและการใส่น�า้เข้ามาให้ข้าวนิม่อร่อย จะแสดงถงึ

ฝีมือของผู้หญิงที่เชี่ยวชาญ
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	 3.4	ข้าวหอยตลับ (Cơmhến) อาหารบริเวณพื้นที่ติดแม่น�า้	

 เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของเว้ เมื่อพูดถึงเว้เราต้องพูดถึงข้าวหอยตลับ ข้าวหอย

ตลับเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายคุ้นเคยกับคนในพ้ืนที่ แต่ด้วยความพิถีพิถันของแม่

บ้านที่จังหวัดเว้ อาหารนี้กลายเป็นอาหารที่กลมกล่อม อร่อย มีโภชนาการเพียงพอ และดี

ต่อสุขภาพ ข้าวหอยตลับหนึ่งถ้วยก็ท�าให้อิ่มท้องและมีโภชนาการเพียงพอ 

 วัตถุดิบและวิธีท�าได้แก่ ข้าวเย็น หอยตลับ ผักสด ถั่วลิสงคั่ว หนังหมูทอด พริก

ผดั กะปิ และน�า้ต้มหอยตลบัทีป่รงุรสชาตพิอด ีน�าวตัถดุบิผสมให้เข้ากนัก่อนกนิ ตามความ

เชือ่ของคนเวยีดนาม หอยตลบัเป็นสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ในน�า้ เพราะฉะนัน้จะมหียนิอยู่ในตวั 

ถือเป็นอาหารชนิดเย็น ช่วยระบายความร้อนในร่างกายได้อย่างดี เว้เป็นจังหวัดที่อยู่ใน 

ภาคกลางที่มีอุณหภูมิสูงเกือบทั้งปี ดังนั้น อาหารที่ระบายความร้อนจะเป็นที่นิยม

	 3.5	ข้าวมันไก ่(Cơmgà)

 เป็นข้าวที่แสดงถึงลักษณะที่โดดเด่นของภาคกลาง ข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียง เช่น 

ข้าวมันไก่ฮอยอัน ข้าวมันไก่ตามกี่ ข้าวมันไก่ฟูเอียนฯ

	 	 3.5.1	ข้าวมันไก่ฮอยอัน (CơmgàHội An) ข้าวมันไก่ฮอยอันมีรสชาติ

อร่อย เป็นข้าวที่สุก นิ่ม เหนียว มัน เพื่อให้ข้าวอร่อยคนท�าจะใช้ข้าวที่นิ่ม หอม ล้างข้าว

ให้สะอาด ปรุงรสและหุงด้วยน�้าต้มไก่และใบเตย จะท�าให้เมล็ดข้าวมีสีเหลือง นิ่ม เหนียว 

กลิ่นหอม ไก่ที่ใช้ท�าจะเป็นไก่บ้านที่เนื้อหวาน ไม่แห้ง เนื้อไก่จะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กผสมกับ

หอมหัวใหญ่ หอมเจียว เกลือ พริกไทย ผักแม้ว เติมด้วยรสเปรี้ยวจากมะนาว รสหวาน

จากน�้าตาล ท�าให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากันและลดความเลี่ยนของมันไก่ 

	 	 3.5.2	ข้าวมันไก่ตามกี	่(Cơmgà Tam Kỳ) มีรสชาติอร่อย ข้าวสีเหลือง

เข้ม นิ่ม แต่ไม่ตดิกนั เคลด็ลบัท�าให้ข้าวนิม่และไม่ตดิกนั คนท�าจะผดัข้าวกบัน�า้มนัไก่ก่อน

น�าไปหงุ เมือ่หงุข้าวเขาจะใช้น�า้ต้มไก่และใส่ผงขมิน้ลงไปเพือ่ให้ข้าวมสีเีหลอืง อาหารชนดิ

นี้จะรับประทานกับผักแม้ว ผักชี หอมดองเปรี้ยว มะละกอ และน�้าจิ้มมีเกลือ พริก และ

มะนาว

	 3.6	ข้าวดัง	(CơmCháy) รสชาติของความทรงจ�า

 เป็นอาหารของคนจนท่ีกลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียง ในสมัยก่อนการใช้หม้อดิน

และฟืนในการหุงข้าว ดังนั้นในก้นหม้อจะมีข้าวดัง เมื่อข้าวนิ่มถูกกินหมดแล้วแต่คนยังไม่

อิ่มหรือตอนระหว่างสองมื้ออาหารที่ยังไม่มีข้าวกิน จะน�าข้าวดังมากินแทน ข้าวดังแข็งจะ

ได้กินกับอาหารที่มีน�า้ เช่น น�า้แกง น�้าผัดหมู น�้าก๋าคาคือปลาต้มเค็มรสชาติทั้งเข้มข้นทั้ง

กรอบ รสชาติท่ีแตกต่างกบัความอร่อยในยามหิวโหยกลายเป็นความทรงจ�าท่ีไม่สามารถลมื

ได้ หรอืคนสมยัใหม่บือ่การกินข้าวแบบเดมิกอ็ยากชมิรสชาติทีแ่ตกต่างและโดดเด่นของข้าว
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ดัง ข้าวดังที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวดังหม้อดิน ข้าวดังจังหวัดนิงบิ่ง และข้าวดังของภาคใต้ 

	 	 3.6.1	ข้าวที่หุงในหม้อดิน (Cơm niêu) ข้าวที่หุงในหม้อดินเป็นข้าวของ

คนธรรมดานี้เป็นวิธีดั้งเดิมในการหุงข้าวของคนเวียดนามสมัยก่อน ข้าวหม้อดินเป็นข้าวที่

หุงอยู่ในหม้อดินด้วยฟืน 

  วิธีท�า เมื่อต้มข้าวจนน�า้แห้ง เขาจะใส่ในถ่านประมาณ 20 นาทีเพื่อให้

ข้าวสกุ เมือ่ข้าวสกุจะมข้ีาวดงั แล้วยังจะได้ข้าวสวยนิม่ เพือ่ให้ข้าวอร่อย ควรเลอืกข้าวสาร

ที่เต็มเมล็ดน�ามาล้างให้สะอาดและใส่ในหม้อดิน นักชิมถือว่าข้าวที่ได้หุงในหม้อดินจะถูก

เกบ็รกัษาความอร่อย ความหอม ข้าวจะสกุอร่อยกว่าหงุจากหม้อไฟฟ้า ข้าวหม้อดนิกนิกบั 

ก๋าคอและแกงผกั นกัชมิกล่าวว่าข้าวท่ีหุงจากหม้อดนิจะอร่อยทีส่ดุ ข้าวดงัอยูก้่นหม้อก็เป็น

ที่นิยม เมื่อชิมกับน�้าก๋าคอจะให้รสชาติที่โดดเด่น

	 	 3.6.2	 ข้าวดังนิงบ่ิง (CơmCháyNinhBình) จากข้าวดังก้นหม้อ  

คนนิงบิ่งได้เปลี่ยนวิธีแปรรูปท�าให้อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันนี้ ข้าวดัง 

นงิบิง่ทีท่�ามาจากข้าวเหนยีวจะท�าให้เมด็ข้าวกลมกล่อมเมือ่หงุข้าวสกุแล้ว น�าไปท�าให้เป็น

แผ่นเพือ่ให้ข้าวดงักรอบแต่ไม่แขง็ คนท�าข้าวดงัทีม่ปีระสบการณ์จะน�าแผ่นข้าวไปตากแดด

ให้แห้งก่อนจะน�าไปทอด เมือ่ทอดได้ท่ีแล้วจะโรยน�า้มนัหอมซอยทีผ่สมกบัน�า้ตาล น�า้เปล่า 

พริก บนแผ่นข้าว ข้าวดังนิงบิ่งจะรับประทานกับอาหารหลายชนิด แต่อาหารที่อร่อยที่สุด

คืออาหารท�าจากเนื้อแกะที่ถูกเลี้ยงบนภูเขา

	 	 3.6.3	ข้าวดังภาคใต้	 (CơmCháymiền Nam) เป็นอาหารดั้งเดิมของ

คนภาคใต้ สมัยก่อนคนเวียดนามหุงข้าวด้วยหม้อดินโดยใช้ฟืน เมื่อข้าวสุกจะมีข้าวดังอยู่

ก้นหม้อ บ้านที่มีลูกเยอะส่วนใหญ่จะมีข้าวไม่เพียงพอก็กินข้าวดัง เพ่ือให้ข้าวดังนิ่มและ

อร่อยจะกินกับน�า้ซุปหมูหรือน�้าซุปปลาเค็มที่มีรสชาติกลมกล่อม ปัจจุบันแม้ว่าชีวิตจะพอ

กนิพอใช้ แต่คนภาคใต้ยงันยิมกนิข้าวดงัทีก่นิกบัน�า้ซปุแบบนี ้เพราะรสชาตอิร่อยและท�าให้

ผู้คนได้ระลึกถึงชีวิตในอดีต คนเวียดนามปัจจุบันหุงข้าวจากหม้อไฟฟ้าจะไม่มีข้าวดัง หาก

จะท�าข้าวดัง เขาจะหุงข้าวให้สุกในหม้อไฟฟ้า หลังจากนั้นน�าข้าวที่ยังร้อนใส่ในกระทะที่มี

ก้นหนา เปิดไฟแรงแล้วท�าข้าวให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อข้าวเป็นแผ่นบางๆ แล้วมีสีเหลือง

จะน�าออกมารับประทานกับน�า้ซุปที่ท�าจากหมูสามชั้น กุ้งแห้ง กากหมูต้มกับน�้าปลา และ

น�้าตาล ให้เป็นน�้าซุปที่ข้นมีรสชาติทั้งหวานเค็ม

	 3.7	เกิมเติ๋ม (CơmTấm) การผสมผสานของการรับรสชาติ

 อาหารชนดินีมี้ช่ือเสยีงอยู่แถวภาคใต้มมีากทีส่ดุอยู่ในไซ่ง่อน เกมิเต๋ิมหงุจากจมกู

ข้าวหรือเมล็ดข้าวหักท่ีอุดมไปด้วยวิตามินเอ เกิมเติ๋มที่อร่อยข้าวต้องไม่แฉะ เมื่อสุกข้าว

ไม่ติดกัน เพื่อให้เกิมเติ๋มไม่แฉะและไม่ติดกันเขาจะแช่ข้าวประมาณ 20-30 นาที แล้วล้าง
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ข้าวให้สะอาดประมาณสามครัง้ น�า้ทีห่งุข้าวจะเท่ากบัปรมิาณของข้าวบวกหนึง่ส่วนสองของ

ถ้วย เมื่อหุงจะใส่เกลือกับน�้ามันเล็กน้อย เกลือจะท�าให้ข้าวมีรสกลมกล่อม ส่วนน�้ามันจะ

ท�าให้ข้าวสวยและไม่ติดกัน เกิมเติ๋มกินกับซี่โครงหมูย่าง ไข่ หมูยอทอด เพื่อให้เกิมเติ๋ม 

อร่อยและไม่เลี่ยนจะกินกับผักดองเปรี้ยวและน�า้จิ้มที่มีรสเค็ม เปรี้ยว หวาน 

	 3.8	ข้าวเหนียว (Xôi) ความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของแม่บ้าน

 ข้าวเหนยีวเป็นชือ่ท่ีเรยีกรวมของอาหารทีท่�าจากข้าวเหนยีว ผูห้ญงิชาวเวยีดนาม

ทั่วประเทศมีความคิดสร้างสรรค์ ความช�านาญในการท�าข้าวเหนียวให้มีรสชาติ สีสันหลาก

หลาย และวิธีรับประทาน จนกระทั่งอร่อยและสวยงาม เพื่อให้ข้าวเหนียวมีสีสันสวยงาม

และรสชาติอร่อย คนเวียดนามจะน�าข้าวเหนียวแช่กับน�้าที่คั้นจากส่วนใบหรือส่วนหัวของ

มัน ดอกไม้ หรือผลไม้ เพื่อย้อมสีให้ได้สีเขียว แดง ด�า ม่วง เหลือง ฯลฯ สีเหล่านี้มาจาก

ธรรมชาตทิ�าให้ดต่ีอสขุภาพ ชนกลุม่น้อยทีอ่าศยัอยู่บรเิวณตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเวยีดนาม

ได้ท�าข้าวเหนียวที่มีห้าสีหรือเจ็ดสี ข้าวเหนียวที่มีห้าสีเป็นอาหารที่มีชื่อเสียง แสดงถึงห้า

ธาตุในจักรวาลตามความเชื่อของคนเวียดนาม เช่น ธาตุเหล็กมีสีขาว ธาตุไม้มีสีเขียว ธาตุ

น�า้มีสีด�า ธาตุไฟมีสีแดง ธาตุดินมีสีเหลือง คนภาคกลางมีชื่อเสียงเรื่องข้าวเหนียวที่มีสีสัน

หลากหลายเช่นกัน คนฮานอยพถิพีถินัในการท�าข้าวเหนยีว โซยแสว (xôi xéo) โซยหว่อ (xôi 

vò) ด้วยเมลด็ข้าวเหนียวทีม่นั อวบ กลมกล่อม “โซยหว่อ” เป็นข้าวเหนยีวทีป่ระเมนิฝีมอืใน

การท�าอาหารของแม่บ้านได้ เมล็ดข้าวต้องไม่ติดกัน มีถั่วปั่นติดทั่วเมล็ดข้าว นอกจากนั้น 

เม็ดบัวต้องนิ่ม หอมเจียวมีกลิ่นหอม กรอบ โซยหว่อต้องมีรสชาติเค็มเล็กน้อย หวาน มัน 

กนิกบัหมยูอ ไก่เจยีว โซยหว่อสามารถกนิเป็นของหวานก็ได้ เมือ่น�าโซยหว่อโรยในน�า้เชือ่ม

ลอยดอกมะลิ ในช่วงตรุษจีนเป็นช่วงที่ฟักข้าวสุก คนเวียดนามนิยมน�าฟักข้าวผสมกับข้าว

เหนียว เพราะข้าวเหนียวฟักข้าวมีสีแดงสด รสมัน และมีความหลากหลายทางโภชนาการ 

สแีดงตามความเชือ่ของคนเวยีดนามเป็นสมีงคล ท�าให้โชคดหีรอืน�าโชคลาภมาทีบ้่าน ก่อน

วนัตรษุจีน แม่บ้านจะซือ้ฟักข้าวเก็บไวท้�าของไหว้เมื่อถงึวนัตรษุจีน ตามประสบการณข์อง

แม่บ้าน ฟักข้าวที่อร่อยที่สุดคือฟักข้าวเหนียว แม้ลูกไม่ใหญ่เท่าฟักข้าวเจ้า แต่มีรสหวาน 

และมันกว่า มีสีเข้มกว่า อุดมไปด้วยวิตามินเอ ฟักข้าวที่เพิ่งเก็บมาจากต้นจะไม่ได้ใช้ทันที

ต้องน�าไปเกบ็ให้สกุเตม็ท่ี เปลอืกแห้งเลก็น้อย เมือ่ถึงตอนนัน้ฟักข้าวจะมรีสชาตอิร่อยทีส่ดุ 

มสีแีดงเข้ม เคลด็ลบัทีท่�าให้ข้าวเหนยีวฟักข้าวมสีสีวยงามและอยูไ่ด้นาน เมือ่ล้างข้าวเหนยีว

ให้สะอาด น�ามาสะเด็ดน�้าให้แห้ง จึงจะน�าไปผสมกับเนื้อฟักข้าว ผสมเกลือเล็กน้อย และ

เหล้าขาวหนึ่งแก้วเล็กก่อนที่จะน�าไปนึ่ง เมื่อข้าวเหนียวใกล้สุกเพื่อให้เมล็ดข้าวมันอร่อย 

แม่บ้านจะวางมันไก่สดบนข้าวประมาณ 2-3 ชิ้น ความร้อนจะท�าให้มันไก่ละลายซึมลงใน

เมล็ดข้าว ข้าวจะสวย มัน และไม่แห้งเร็ว บางคนจะผสมข้าวเหนียวกับน�้ากะทิก็มีรสชาติ

อร่อยเช่นกัน
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 ข้าวสาร มีบทบาทที่ย่ิงใหญ่ส�าหรับชีวิตของคนเวียดนาม แม้จะถูกแปรรูปด้วย

กรรมวิธีใดก็ตาม คนเวียดนามก็ใช้ข้าวสารอย่างรู้คุณค่า ข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่มีค่าของฟ้า

และดิน เมื่อถึงมือที่พิถีพิถันของแม่บ้านทั่วทุกพ้ืนที่ประเทศเวียดนาม กลายเป็นอาหารที่

อร่อย ปลอดภัย และมีโภชนาการสูง อาหารที่ท�าจากข้าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของชีวิต คือ การกิน แต่ข้าวถูกคนเวียดนามยกย่องจนคนเวียดนามน�าไปบูชา วิธีหุงข้าว 

มารยาทในการกิน การค�านวณมื้ออาหาร ท�าอย่างไรให้ครอบครัวพออิ่มพอกิน เป็นการ

วัดนิสัย คุณค่าของคน การแปรรูปข้าวสารให้เป็นข้าวต้องท�าอย่างไรให้อร่อย สวยงาม มี

โภชนาการ คนเวียดนามได้รวบรวมสรุปจากครอบครัว จากประสบการณ์ของตนเอง ด้วย

ความคดิสร้างสรรค์ ฝีมอืทีพ่ถิพีถินั ท�าให้อาหารชนดินัน้มชีือ่เสยีง ไม่เพยีงแค่ท�าให้อาหาร

ของครอบครัวอร่อย แต่ยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงแก่ครอบครัวอีกด้วย
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 หนังสือเล่มนี้ ได้รับการจัดพิมพ์เป็นครั้งท่ี 4 มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลในลักษณะ

เป็นหนังสือออนไลน์และพิมพ์เป็นเล่ม ซ่ึงผู้ประพันธ์เป็นนักวิชาการที่ชื่อว่าแพร ศิริศักดิ์

ด�าเกิง เป็นอาจารย์ที่สอนและท�างานทางด้านมานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจ

ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง

เริ่มตั้งแต่ปี 2547  ที่มาจากความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเชื่อในศาสนา 

ความรุนแรงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะจบลง สะท้อนถึงรากลึกจากปัญหา 

ทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ี 

แตกต่างจากกลุ่มคนในภูมิภาคอื่นๆกล่าวคือ คนในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ส่วนมาก

นับถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากตะวันออกกลางค่อนข้างมาก  

การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในบริบทท้องถิ่นที่มีทั้งคนพุทธ คนจีน ที่อยู่ในพื้นถิ่นร่วมกัน

เป็นไปอย่างประนีประนอมมาก่อน แต่เม่ือรัฐไทยได้พยายามจะเข้าไปควบคุมเพื่อท�าให้ 

พวกเขากลายเป็นส่วนหนึง่ของรฐัไทยผ่านการนยิามความเป็นไทยแบบมาตรฐานส่วนกลาง 

ส่งผลให้ความขัดแย้งได้ปะทุขึ้นจนน�าไปสู่ความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน

ในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตร ทักษะวัฒนธรรม

บทวิจารณ์หนังสือ

ธีรพงษ์ มีไธสง 

Theerapong Meethaisong
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 ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึง่ทีท่�างานวจิยัในพืน้ทีท่ีห่ลาก

หลายทางด้านวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรมผ่าน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆหนังสือคู่มือวิธีการ 

ขดักนัฉนัมติร ทกัษะวฒันธรรม จงึเกดิขึน้โดยถูกออกแบบเนือ้หาเป็นตอนทัง้หมด 4 ตอนคอื

ตอนที่	1	เกิดและโตในโลกศาสนาน�าเสนอภาพของตัวละครเด็กที่เป็นตัวแทน 3 วัฒนธรรม 

คือชาวมลายูมุสลิม (เลาะห์) ชาวพุทธ (ไก่)และชาวจีน (จู) โดยฉายภาพตั้งแต่แรกเกิดของ

เด็กทั้ง 3 คน เน้นให้เห็นเด็กที่เกิดมาท่ามกลางศาสนาที่มีหลักปฏิบัติในชีวิตที่สัมพันธ์กับ

ความเชือ่ ภาษา จนกลายเป็นประเพณีในวถิชีวีติ โดยเน้นอธบิายวถีิชวิีตของเลาะห์ผ่านการ

ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

ตอนที	่2	เรยีนศาสนา	เลอืกทางชวีติเริม่ต้นด้วยการน�าเสนอเลาะห์ซึง่เป็นตวัแทนเด็กมสุลมิ

ที่ผ่านการศึกษาในโรงเรียนของศาสนา (ปอเนาะ) บรรยากาศและวิถีชีวิตในการศึกษาของ

เด็กๆ ในโรงเรียนปอเนาะโดยมีเด็กชาวพุทธและชาวจีนเป็นผู้สอบถามรายละเอียดถึงการ

ศึกษาสรุปท้ายด้วยภาพแผนผังเส้นทางการศึกษาของเด็กๆ มลายูมุสลิม

ตอนที่	3	เรียนโลกนอกก�าปง	ฝึกฝนทักษะวัฒนธรรมน�าเสนอภาพของเด็กทั้งสามคนที่เข้า

มาศึกษาโรงเรียนมัธยมประจ�าจังหวัด และมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียน

เดียวกัน แต่ส่วนมากก็ยังเน้นน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมเป็นหลัก  

โดยเน้นไปที่วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหารการกิน พ่วงด้วยค�าถาม เช่น การมีภรรยา 

ได้ 4 คน การรงัเกียจสนุขั การห้ามกนิเนือ้หม ูการห้ามกราบไหว้รปูเคารพ จบด้วยประเพณี

กินเหนียว

ตอนที	่4	สามจงัหวดัชายแดนภาคโต้	โลกหลายวฒันธรรมขึน้ต้นด้วยการอธิบายปฏทินิตาม

หลักอิสลามซึ่งสัมพันธ์กับการประกอบพิธีทางศาสนา ทั้ง 12 เดือน เช่น เดือน 9 เรียกว่า

เดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) จากนั้นกล่าวถึงวันส�าคัญของชาวจีน เช่น วันตรุษจีน เชงเม้ง 

สารทจีน ขณะท่ีประเพณีชาวพุทธฉายภาพให้เห็นงานสงกรานต์ ลาซัง ประเพณีชิงเปรต 

ชกัพระ มตีารางสรปุประเพณีในรอบปีของแต่ละความเชือ่การละเล่นมะโย่ง แนะน�ามสัยดิไม้

โบราณ วถิชีาวเล ปิดท้ายด้วยโศกนาฏกรรมการสญูเสยีชวีติบดิาของเลาะห์ทีเ่ป็นชาวมลายู

มุสลิม ทิ้งค�าถามผ่านตัวละครทั้ง 3 ไว้ว่า พวกเขาควรเรียนรู้ที่จะหาค�าตอบและท�าความ

เข้าใจกับความรุนแรงเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

 ส่วนท้ายเป็นภาคผนวก ผู้เขยีนได้จดัท�าค�าศพัท์และอธบิายความหมายในลกัษณะ

ศัพทานุกรม รวมถึงผังเครือญาติคนไทยพุทธ คนจีนและคนมลายูมุสลิม
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 แพร ศิรศิกัดิ์ด�าเกิงเป็นนักวชิาการรุน่ใหมท่ี่ใหค้วามส�าคญัและสนใจประเดน็เรือ่ง

ความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม โดยเฉพาะชาวมลายมูสุลมิในภาคใต้ของไทย โดยเหน็

ได้จากวทิยานพินธ์เรือ่ง “ปฏสิมัพันธ์ระหว่างมลายมูสุลมิกบัชาวจนีในย่านสายกลาง จงัหวดั

ยะลา” เป็นงานที่ให้ความสนใจเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคนทีม่วีฒันธรรมทีแ่ตกต่าง แต่

อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน เป็นงานเริ่มต้นที่น�าไปสู่การตีพิมพ์เป็นบทความสืบเนื่อง และ

กลายเป็นหนังสือเล่มนี้ นับว่าเป็นการน�าข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ไปต่อยอดและเชื่อมโยง

ในระดับสเกลท่ีกว้างและลึก จนเห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ผ่านตัวละครที่เป็นชาวมลายูมุสลิม ชาวพุทธและคนจีนในสามจังหวัดชายแดน

ใต้ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ก็สามารถ

อยู่ร่วมกันได้ นอกจากนั้น ยังได้ต่อยอดไปสู่การวิจัยในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้าน

มานุษยวิทยาเกี่ยวกับชีวิตมุสลิมใน ‘รังยาเสพติด’: ความปกติที่ต้องต่อรองในชุมชนแห่ง

หนึง่ในภาคใต้ของประเทศไทย นับว่าผูเ้ขยีนมคีวามสนใจและมีข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัมสุลมิ

ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ดีมากคนหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้ จึงมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ 

 1. มภีาพวาดการ์ตนูสทีีด่แูล้วรูส้กึผ่อนคลายสบายตา ท�าให้หนงัสอืทีน่�าเสนอเรือ่ง

หนักๆ ทางศาสนา เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

 2. มีการอธิบายค�าศัพท์ โดยเฉพาะในศาสนาอิสลามซึ่งมีค�าศัพท์เฉพาะที่มาจาก

ภาษาอาหรับและภาษาถิ่น (ยาวี) ที่เข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจเลย โดยมีการท�ากรอบเพื่อ

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย

 3. มีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก เหมาะส�าหรับผู้อ่านทุกเพศวัยเป็น

ภาษาเล่าเรือ่งในลกัษณะกึง่นยิายทีม่ตีวัละคร 3 คนในฐานะเป็นตวัแทน 3 วฒันธรรมหลกัน�า 

ผู้อ่านไปเรียนรู้และท�าความเข้าใจในวัฒนธรรมของทั้งสามตัวละคร

 4. เนื้อหาได้ถูกย่อยให้โลดแล่นผ่านตัวละคร 3 ตัวหลักที่สามารถน�าผู้อ่านไปสู ่

การท�าความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเพลิดเพลิน

 5. มกีารท�าภาพแผนผงั และตาราง สรปุเชือ่มโยงให้เหน็ภาพชดัและเข้าใจง่ายใน

การท�าความเข้าใจเนื้อหา

 6. เห็นวิถีชีวิตที่โลดเล่นอยู่ในพื้นที่อย่างมีชีวิตชีวา ที่เรียกว่า “เห็นชีวิตคน”

 แต่เนือ่งจากประเดน็ทีเ่กีย่วกับศาสนาอสิลามเป็นเรือ่งที่ใหญ่และกว้าง โดยเฉพาะ

เรื่องหลักการทางศาสนาโดยทั่วไปนักวิชาการมักน�าเสนอและอธิบายผ่านหลักศรัทธา  

(อีมาน) และหลักปฏบิตัทิีถื่อว่าเป็นเสมอืนขนบของการน�าเสนอเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม แต่
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ผู้เขียนเลือกที่จะน�าเสนอผ่านตัวละครสามคน และเน้นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จริง ซึ่ง

อาจละเลยขนบในการน�าเสนอแบบเดิม ซึ่งปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลได้ให้ข้อสังเกต

ว่า หนังสือมิได้อธิบายถึงหลักการทางศาสนาจากมุมมองผู้รู้ทางศาสนา เป็นการถ่ายทอด

จากเรื่องราวชีวิตจริงของคนมลายูมุสลิม พุทธและจีนน�าเสนอในรูปแบบคู่มือกึ่งนิยาย 

(ค�าน�าหนังสือ) 

 อนึ่ง ผู้เขียน ใช้ชื่อหนังสือว่า “คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตร ทักษะวัฒนธรรม”  

ซึ่งดูเหมือนว่าต้องการให้หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือท�าความเข้าใจและจัดการความขัดแย้ง  

แต่ไม่ได้น�าเสนอวิธีการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพียงแต่น�าเสนอในลักษณะเล่าเรื่องตัวละคร 

ที่มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงประนีประนอมมากกว่า และไม่พยายามหรือไม่กล่าวถึงปัญหา 

ความขัดแย้งเลย จึงไม่อาจน�าเสนอวิธีการและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งได้  

ดังนั้น ในแง่ของการท�าความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม หนังสือ 

สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมิต้องสงสัย แต่ในแง่ของความขัดแย้งและวิธีการจัดการ 

ความขัดแย้งยังไม่พบการน�าเสนอในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบจนอาจเรียกได้ว่าเป็น” 

คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตร ทักษะวัฒนธรรม”
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบชุือ่บทความ และชือ่-นามสกลุจรงิของผูเ้ขยีนบทความ พร้อมวฒุกิารศึกษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความที่ไม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธกิารจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุลผู้

แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุลผู้แต่ง. 

ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุผูแ้ต่ง 

ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อด้วย

ข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม
หนังสือ

วิทยา ศักยาภินันท์. (2548). ตรรกศาสตร์:	ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล. กรุงเทพฯ: ส�านัก

พิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Schiffman, L.G. and Kanuk, L.L. (2000) Consumer	Behavior. 7th ed. Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice-Hall.

หนังสือแปล

คิโยซาก, เบิร์ต ที. (2545). พ่อรวยสอนลูก	5:	โรงเรียนธุรกิจ. แปลโดย พิบูลย์ ดิษฐ์อุดม. 

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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วิทยานิพนธ์

กรรณิการ์ ชนิะโชต.ิ (2522). “ค�าไทยและอทิธพิลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร.”	

วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความจากหนังสือ

ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน. (2534). “สารนิเทศเพื่อชุมชน.” ใน รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน, 

บรรณาธิการ. กลยุทธ์	การจัดการสารนิเทศเพื่อการพัฒนา, หน้า 74-77. 

กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

บทความวารสาร

พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล. (2546). “การศึกษาส�ารวจคุณสมบัติของนักแปล.” วารสาร

ศิลปศาสตร์	3	(1) (มกราคม-มิถุนายน): 79-94.

บทความจากหนังสือพิมพ์

โสภิณ ทองปาน. “การพัฒนาชนบทในอดีต.” มติชน (15 มกราคม): 6, 2544.

“Magic grass.” The	Nation	(30 January): CL Focus, 1999.

การสัมภาษณ์

แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (11 มีนาคม 2537). สัมภาษณ์. นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย. 

ยงยทุธ เชีย่วชาญ. (3 มถินุายน 2555). สมัภาษณ์. ประธานชมุชนเทพพทิกัษ์ เทศบาลเมอืง  

จังหวัดกาฬสินธุ์. 

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

“การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย.” (2548). กจิกรรมท่องเทีย่วดนูก. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก:  

http : //www.tat.or.th/thai/travelling_eco_tourism.php?travel_id=7.  

[สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2548]

The	Body	Shop	Australia. (2002) (Homepage	of	the	Body	Shop	Australia.) [Online]. 

21 Nov. 2000-Last update. Available: http:// www.thebodyshop.com.au. 

[Accessed 27 Nov. 2002].
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 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร DB ThaiText X 16

  รูปแบบการพิมพ์

  ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

  ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น ชิดซ้าย 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ ชิดขวา 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

หนังสืออ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 13
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จริยธรรม การตีพิมพ์ผลงาน

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

1. บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมา

ก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�า้ซ้อนกับวารสารอื่น

2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ

ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น

5. ผูเ้ขยีนต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างองิ ทัง้ในแง่ของรปูแบบและ

เนื้อหา

6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม 

(Template) ของวารสาร

7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการบทความ

จริง

8. ผูเ้ขยีนต้องระบแุหล่งทนุทีส่นบัสนนุในการท�าวจิยันี ้และ/หรอืมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะ

ต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

9. ผู้เขียนไม่ควรน�าเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง

10. การกล่าวขอบคณุผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในกติตกิรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�าได้ผูเ้ขยีน

บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน

11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ 

เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ

ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน 

ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง ท้ังนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร	(Editor	Roles	and	Responsibility) 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่

ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ

3. บรรณาธิการมีหน้าท่ีพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง 

และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�าผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�าว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่

หรือไม่

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน

5. บรรณาธกิารต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผูอ้ืน่ (Plagiarism) 

อย่างจริงจัง

6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ

ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์

7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ

มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ 

บรรณาธิการสามารถด�าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้

เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ	(Reviewer	Roles	and	Responsibilities)

1. ผูป้ระเมนิบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บคุคลอืน่ๆ ที่ไม่เกีย่วข้องในช่วง

ระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. หากผู้ประเมนิบทความมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูเ้ขยีนผูป้ระเมนิบทความจะต้องแจ้ง

ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ

3. ผูป้ระเมนิบทความควรรบัประเมนิบทความเฉพาะสาขาวชิาทีต่นมคีวามเชีย่วชาญ และ

หากมส่ีวนใดของบทความทีม่คีวามเหมอืนกนั หรอืซ�า้ซ้อนกบัผลงานชิน้อืน่ๆ ผูป้ระเมนิ

บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
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