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	ตั้้�งแต่่ตั้้�งปีี พ.ศ. 2563 จนถึึงกลางปีี พ.ศ. 2564 ไวรััส COVID-19 ระบาดระลอกที่่� 3
หนัักว่่าทุุกครั้้�ง ครอบคลุุมหลายพื้้�นที่่� ทุุกภููมิภิ าค ทุุกเพศ ทุุกวััย ทุุกอาชีีพ ทุุกชนชั้้�น และไม่่มีทีี ท่ี า่
จะจากไปง่่าย ๆ ถึึงแม้้จะมีีวััคซีีนหลากหลายยี่่�ห้้อเข้้ามาใช้้ในประเทศ แต่่อย่่างไรก็็ตามในวิิกฤติิที่่�
เกิิดขึ้้น� นี้้� ชีีวิติ ผู้้�คนได้้ดำำ�เนิินใช้้ชีวิี ติ วิิถีใี หม่่เต็็มรููปแบบ และไม่่มีวัี นั จะกลัับไปแบบเดิิมได้้อีกี ภายใต้้
มาตรฐานชีีวิติ ใหม่่ที่่�เริ่่�มคุ้้�นเคยและมนุุษย์์เริ่่�มยอมรัับพััฒนาต่่อไป เฉกเช่่นเดีียวกัับวารสารมนุุษย์์
กัับสัังคมที่่�ต้้องพััฒนาและยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่อเนื่่�อง
“วารสารมนุุษย์์กับั สัังคม” ปีีที่่� 6 เล่่มที่่� 2 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (มกราคม 64 - มิิถุนุ ายน
64) บทความที่่�ปรากฏในวารสารมนุุษย์์กัับสัังคมฉบัับนี้้� มีีประเด็็นศึึกษาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสาขา
มนุุษยศาสตร์และสัังคมศาสตร์ โดยมีีทั้้�ง 9 บทความจากสาขาภาษาศาสตร์ หลัักสููตรการสอน
ประวััติิศาสตร์์และการพััฒนาสัังคม รวมทั้้�งภููมิิศาสตร์์
วารสารฉบัับนี้้�บทความกลุ่่�มแรกมุ่่�งเน้้นเรื่่�องภาษา คติิชน คืือเรื่่�อง “นิ้้�วมหััศจรรย์์กับั การ
จััดการเรีียนรู้้� เรื่่�อง ไตรยางศ์์และการผัันเสีียงวรรณยุุกต์์” เรื่่�อง “ภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย
ในสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้” เรื่่�อง “ตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้านกัับการสร้้างภููมิิทััศน์์
วััฒนธรรมในจัังหวััดบึึงกาฬ” และเรื่่�อง “เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี: ความ
สวยงามในวิิถีีชีีวิิตของคนบนพื้้�นที่่�สููง” บทความกลุ่่�มที่่�สองเรื่่�องหลัักสููตรการสอนคืือเรื่่�อง “การ
ศึึกษาเชิิงวิิพากษ์์สำำ�หรัับชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษในประเทศไทย” บทความกลุ่่�มที่่�สามมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาสัังคม กฎหมาย คืือเรื่่�อง “ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความ
มั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�ม ชาติิพันั ธุ์์�อาศััยในพื้้�นที่่�บริิเวณที่่�ลุ่่�มแม่่น้ำำ�� ในจัังหวััดจัันทบุุรี”ี เรื่่�อง “การ
สร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตร
พัันธสััญญา” และเรื่่�อง “ปััญหาและอุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินในการปฏิิบััติิงานตามพระราช
บััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” บทความกลุ่่�ม
ที่่�สี่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่�องประวััติิศาสตร์์ คืือเรื่่�อง “ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษ ระหว่่าง
พ.ศ. 2306 - พ.ศ. 2481”
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ประเด็็นศึึกษาสาระ ความรู้้� อัันหลากหลายของบทความทั้้�ง 9 เรื่่�อง
ในฉบัับนี้้� สะท้้อนให้เห็็นถึึงขอบเขตด้านเนื้้�อหาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสาขามนุุษยศาสตร์และสัังคมศาสตร์
และวารสารฉบัับนี้้�น่่าจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างสรรค์์ จุุดประกายจิินตนาการ และเกิิดประโยชน์์
ต่่อผู้้�อ่่านทั้้�งด้้านความรู้้�ใหม่่ ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั ทางมนุุษยศาสตร์์ และการบููรณาการศาสตร์์อื่่�นเข้้ากัับ
การศึึกษาภาษา สัังคม และวััฒนธรรม
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บทคัดย่อ

บทความนี้้�เสนอเกี่่�ยวกัับการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผล
ต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�บริิเวณที่่�ลุ่่�มแม่่น้ำำ��ของ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จีีน ญวน และไท โดยใช้้การวิิจััยแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Research
(PAR)) ระหว่่ า งนัั ก วิิ จัั ย และกลุ่่�มผู้้�รู้้�ในกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�และการวิิ จัั ย แบบสหวิิ ท ยาการ
(Transdisciplinary) โดยเฉพาะในเรื่่�องของการผลิิตอาหารและการสร้้างความมั่่�นคงทาง
อาหาร
ผลการวิิจัยั พบว่่า กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ญวน มีีวิถีิ กี ารผลิิตอาหาร ใช้้ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาด้้านอาหาร
เวีียดนามในชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิก เป็็นการผสมผสานระหว่่างกลุ่่�มเวีียดนามอพยพและ
ภููมิิปััญญาพื้้�นเมืืองของจัันทบุุรีี อาหารของเวีียดนาม เป็็นอาหารที่่�มีีรสชาติิจืืด ไม่่นิิยม
อาหารที่่�มีีรสจััด ส่่วนประกอบของอาหารสามารถหาได้้ในบริิเวณโดยรอบ อาทิิ ปลาและ
ผััก กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ชาวจีีน วิิถีีการผลิิตอาหารไม่่ปรัับตััวมากเนื่่�องจากมีีความคล้้ายคลึึงกััน
ทางสภาพทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม วััฒนธรรมและความเชื่่�อทางศาสนา ดัังนั้้�น
อาหารจึึงมีีข้า้ วและปลาเป็็นอาหารหลััก เป็็นการผสมผสานทางวััฒนธรรม มีีการใช้้ข้า้ วผลิิต
เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว เรีียกว่่า “เส้้นจัันท์์” มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นและเป็็นสิินค้้าส่่งออกสำำ�คััญ วิิถีี
การผลิิตอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท ดั้้�งเดิิม มีีอาหารทะเลเป็็นสำำ�คััญ ส่่วนผลต่่อการสร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหาร พบว่่าเกิิดจากนโยบายการพััฒนาของรััฐส่่วนกลาง การเปลี่่�ยนแปลง
ของธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหารในมิิติิด้้านความพอเพีียง
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ผลิิตอาหารที่่�สำำ�คัญ
ั โดยเฉพาะทรััพยากรการผลิิตในระดัับชุุมชนบนพื้้�นฐานของการให้้สิทิ ธิิ
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ั นธรรมการผลิิต
อาหารดำำ�รงอยู่่� และเป็็นการช่่วยรัักษาทรััพยากรทางธรรมชาติิในพื้้�นที่่�
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This paper aimed to investigate the spatial biological diversity affecting
the creation of the food security of the ethnic groups of Chinese, Vietnamese
and Tai along the river basin of Chanthaburi Province. This study employed
Participatory Research (PAR) by searching for a commitment approach among
researchers and ethnic groups and Transdisciplinary Research combining
various disciplines and integrated as a whole, especially in terms of food
production and creating food security.
The results showed that Vietnamese lived their lives by producing
food in the wisdom of Vietnamese cuisine at Catholic monastic community
blending the Vietnamese immigrant and variety of local wisdom in Chantaburi
Province and tasteless food. The consumption of fish and vegetables is key.
Those were related to biodiversity and a reflection of the political events of
the history under the French colonies. Biodiversity spatial effects to create
food security. The main reason was the expansion of the community and
a path forward to resolve water flooding. However, those not affecting the
food security due to markets outside replace the biodiversity changing.
The Chinese way of producing food has instead not adapted that much
because of the similarity of the state’s natural resources. An environmental
and cultural, and religious belief of rice and fish is the staple food. The food
is first boiled rice with fried vegetables. China’s current food production
is a blend of cultures, noodle dishes called “Sen Chan” is a local identity
and exports. Additionally, the Tai ways of producing food have remained
traditional cuisine, which is originally seafood. This revealed the biodiversity
spatial effects to the products on food security. The current public policy,
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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nature, and environmental change impact food security regarding availability,
access, and utilization, affecting stability.
Suggestion Policy 1) The central government should promote
the conservation of resources as a major production base, especially the
production resources at the community level based on the grant management
community and the development of food resources. 2) The local government
should promote local food production in spatial diversity through cultural
traditions within the community. This will allow the production of food
culture existed and preserve natural resources in another way.
Keywords: food security, ethnic, spatial biodiversity
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บทนำำ�
	ร่่องรอยด้้านประวััติิศาสตร์์และโบราณคดีีของจัันทบุุรีี เป็็นหลัักฐานยืืนยัันการ
เป็็นชุุมชนโบราณ (แต่่อาจมีีชุุมชนตั้้�งหลัักแหล่่งอยู่่�ก่่อนแล้้ว) โดยมีีอายุุราวพุุทธศตวรรษที่่�
11 ต่่อมาได้้ขยายเป็็นชุุมชนขนาดใหญ่่ระดัับเมืือง มีีหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการตั้้�ง
ถิ่่�นฐานได้้ปรากฏขึ้้น� ทั่่�วบริิเวณวััดทองทั่่�ว รวมทั้้�งพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง ตำำ�บลคลองนารายณ์์ อำำ�เภอ
เมืืองจัันทบุุรีี ซึ่่�งมีีลัักษณะภููมิิประเทศเป็็นที่่�ราบหน้้าเขาสระบาปมีีคลองที่่�ชื่่�อว่่า “คลอง
นารายณ์์” สายน้ำำ��จากคลองนารายณ์์ไหลลงมาจากเขาสระบาป และผ่่านออกสู่่�แม่่น้ำำ��
จัันทบุุรีี
	สำำ�หรัับหลัักฐานที่่�บ่่งบอกถึึงประวััติศิ าสตร์์อันั เก่่าแก่่ของจัันทบุุรีี ปรากฏให้้เห็็น
อย่่างชััดเจน 4 แห่่ง ได้้แก่่ (1) เนิินโบราณสถานวััดเพนีียด (ร้้าง) (2) โบราณสถานเพนีียด
(3) เนิินโบราณสถานใกล้้วััดทองทั่่�ว และ (4) เนิินโบราณสถานวััดสมภาร (ร้้าง) จากหลััก
ฐานดัังกล่่าวสัันนิิษฐานได้้ว่่า ชุุมชนที่่�กล่่าวถึึงมีีการตั้้�งถิ่่�นฐานของชาวบ้้าน ดำำ�รงอยู่่�ในรููป
แบบสัังคมเกษตรกรรม
จากหลัักฐานและร่่องรอยทางประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี ศิิลปะ สถาปััตยกรรม
เป็็นร่่องรอยทางวััฒนธรรมร่่วมสมััยของขอม มีีคติิความเชื่่�อทางศาสนา ประกอบด้้วยศาสนา
พราหมณ์์ ศาสนาพุุทธ การนัับถืือผีีของชนพื้้�นเมืืองที่่�มีีการเรีียกว่่า “ชาวชอง” เป็็นชาวพื้้�น
เมืืองจัันทบุุรีี และได้้พบเห็็นความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดจากชุุมชน
อื่่�นร่่วมสมััยเดีียวกััน เป็็นชุุมชนเปิิดที่่�มีีการคมนาคมทั้้�งทางบกและทางทะเล สามารถติิดต่่อ
กัับชุุมชนภายนอก การมีีแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญคืือ เขาสระบาปและแม่่น้ำำ��
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จัันทบุุรีี พื้้�นที่่�ลุ่่�มเหมาะสมกัับการทำำ�เกษตรกรรม เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการตั้้�งถิ่่�นฐานและ
การขยายตััวของชุุมชนจนกระทั่่�งเป็็นเมืือง ในตำำ�นานพื้้�นเมืืองเรีียกกัันว่่า เมืืองเพนีียดหรืือ
เมืืองนางกาไว มีีระบบการปกครองที่่�มีีกษััตริิย์์เป็็นเจ้้าเมืือง (งานยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดจัันทบุุรีี, 2558: ออนไลน์์)
ราวพุุทธศตวรรษที่่� 18 ปรากฏชื่่�อ “เมืืองจัันตะบููร” หรืือ “จัันทรบููร” ในฐานะ
ประเทศราช ที่่�ตั้้�งของเมืืองสัันนิิษฐานว่่าน่่าจะย้้ายจากเมืืองเพนีียด มาตั้้�งถิ่่�นฐานบริิเวณ
บ้้านหััววััง ตำำ�บลพุุงทะลาย ทางฝั่่ง� ตะวัันออกของแม่่น้ำำ��จันั ทบุุรีี ราวประมาณพุุทธศตวรรษ
ที่่� 20 พบว่่ามีีการขยายตััวของชุุมชนไปอาศััยตามลุ่่�มน้ำำ�� และเกิิดมีีการตั้้�งชุุมชนสำำ�คััญขึ้้�น
ใหม่่คืือ “ชุุมชนบ้้านลุ่่�ม” เป็็นพื้้�นที่่�ในการสร้้างเมืืองจัันทบุุรีีแหล่่งที่่� 3 และได้้ปรากฏหลััก
ฐานเมื่่�อคราวกรุุงศรีีอยุุธยาแตก สมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราชยกทััพมาตีีเมืืองจัันทบุุรีเี พื่่�อ
รวบรวมไพล่่พล ณ บ้้านลุ่่�ม
ราวปีี พ.ศ. 2377 การสร้้างเมืืองจัันทบุุรีีครั้้�งที่่� 4 ในสมััยสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้า
อยู่่�หััวรััชกาลที่่� 3 เมื่่�อครั้้�งที่่�ไทยรบกัับญวน เมืืองจัันทบุุรีีถืือว่่าเป็็นหััวเมืืองตะวัันออกที่่�อยู่่�
ใกล้้ชิดิ กัับเขตญวน รััชกาลที่่� 3 ทรงโปรดเกล้้าฯ ให้้ทำำ�การสร้้างป้้อมค่่ายเมืืองพร้้อมกัับสร้้าง
“วััดโยธานิิมิิต” ซึ่่�งเป็็นวััดประจำำ�เมืือง เมื่่�อสร้้างเสร็็จรััฐบาลได้้ให้้ราษฎรย้้ายไปอยู่่�ที่่�เมืือง
ใหม่่ ชื่่�อว่่า “ค่่ายเนิินวง” จนถึึงรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาล
ที่่� 5 โปรดเกล้้าฯ ให้้ย้้ายมาอยู่่�ที่่�บ้้านลุ่่�มที่่�เก่่าดัังเดิิม (สิินธุุชััย ศุุกรเสพ และคณะ, 2558: 1)
จากประวััติคิ วามเป็็นมาทำำ�ให้้เห็็นได้้ว่า่ “จัันทบุุรี”ี มีีประวััติศิ าสตร์์ยาวนานนัับ
1,000 ปีี และมีีความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่� (Multi Biological Area-based)
อย่่างเห็็นได้้ชัดั จากหลัักฐานทางโบราณคดีีสะท้้อนให้้เห็็นว่่าผู้้�คนในยุุคโบราณ มีีการเลืือก
ที่่�ตั้้�งเมืืองตามความเหมาะสม ต่่อมาเมืืองได้้พัฒ
ั นาและเกิิดการขยายตััวของชุุมชน จนกลาย
เป็็นระบบเมืือง มีีการอพยพย้้ายถิ่่�นฐานจากที่่�เดิิมไปสู่่�ที่่�แหล่่งใหม่่ตามความเหมาะสมของ
ขนาดกลุ่่�ม รวมทั้้�งได้้มีกี ารติิดต่่อสื่่�อสาร และการไปมาหาสู่่�ทั้้�งทางบกและทางน้ำำ�� ดำำ�รงชีีวิติ
ด้้วยการทำำ�เกษตรกรรมแบบเรีียบง่่าย โดยการใช้้เทคโนโลยีีต่ำำ�� ส่่วนใหญ่่จะอาศััยการเก็็บ
ของป่่า ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� และบริิเวณน้ำำ��เค็็ม มีีการทำำ�ประมงแบบพื้้�นบ้้าน ใช้้อุปุ กรณ์์ที่่�ประกอบ
หรืือสร้้างขึ้้�นเอง
จากความหลากหลายของที่่�ตั้้�งทางภููมิศิ าสตร์์ของจัังหวััดจัันทบุุรีี สามารถจำำ�แนก
พื้้�นที่่�ออกเป็็น 6 ลัักษณะคืือ (สิินธุุชััย ศุุกรเสพ และคณะ, 2558: 4)
1) พื้้�นที่่�ตามชายฝั่่ง� ทะเล เช่่น ในเขตอำำ�เภอท่่าใหม่่ อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ และอำำ�เภอ
ขลุุง
2) พื้้�นที่่�ตามลุ่่�มแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง เช่่น แม่่น้ำำ��จัันทบุุรีี คลองสระบาป คลองใหญ่่
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3) พื้้�นที่่�ป่่าเขา เช่่น เทืือกเขาบรรทััด ภููเขาสระบาป เขาคิิชฌกููฏ เขาชะเมา
4) พื้้�นที่่�เรืือกสวนไร่่นา เช่่น พื้้�นที่่�รอบอำำ�เภอเมืืองท่่าใหม่่ ขลุุง แก่่งหางแมว
มะขาม โป่่งน้ำำ��ร้้อน และสอยดาว (ปััจจุุบัันมีีอยู่่�ทั่่�วทั้้�งจัังหวััด)
5) พื้้�นที่่�น้ำำ��ตก เช่่น น้ำำ��ตกพลิ้้�ว น้ำำ��ตกกระทิิง น้ำำ��ตกเขาสอยดาว
6) พื้้�นที่่�ชายแดน เช่่น ชายแดนไทย – กััมพููชา

ภาพประกอบที่่� 1 พื้้�นที่่�จัังหวััดจัันทบุุรีี
ที่่�มา: ศููนย์์ข้้อมููลภููมิิศาสตร์์สารสนเทศศาสตร์์คณะภููมิิสารสนเทศศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา (2558: ออนไลน์์)
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ความหลากหลายทางภููมิิศาสตร์์และหลัักฐานการตั้้�งถิ่่�นฐาน เป็็นเงื่่�อนไขสำำ�คััญ
ที่่�มีีผลต่่อการดำำ�รงชีีวิติ ของมนุุษย์์ และการดำำ�รงอยู่่�ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบันั ที่่�ต้้องปรัับตััวเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้สามารถดำำ�รงอยู่่�ภายใต้้ความเหมาะสมสอดคล้้องกัับสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�มีีความหลากหลาย โดยมีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�มีีความสำำ�คััญตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
และเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราวในงานวิิจััยนี้้�มีี 3 ชาติิพัันธุ์์�ที่่�อาศััยบริิเวณริิมน้ำำ��ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ๆ ได้้แก่่
ญวน จีีน และไทย ที่่�กระจายตััวอยู่่�ตามพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ (สิินธุุชัยั ศุุกรเสพ และคณะ, 2558: 1 – 4)
	ทุุนทางธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นเงื่่�อนไขสำำ�คััญประการหนึ่่�งต่่อการเลืือกที่่�
ตั้้�งเพื่่�อเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและการดำำ�รงอยู่่�ของทั้้�ง 3 กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� มีีการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�อยู่่�
ด้้วยกััน โดยใช้้ประโยชน์์จากทุุนทางธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีมาอยู่่�ก่่อน และก่่อเกิิด
เป็็นวิิถีีปฏิิบััติิอัันนำำ�ไปสู่่�การสถาปนาทุุนทางวััฒนธรรมของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เช่่น ความเชื่่�อ
ประเพณีี หรืือการปฏิิบััติิตนในชีีวิิตประจำำ�วััน เป็็นต้้น
การที่่�ความเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิินยัังไม่่ปรากฏชััดเจนเหมืือนในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้
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กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่าง ๆ สามารถอพยพเคลื่่�อนย้้ายกลุ่่�มได้้อย่่างเสรีีโดยไม่่มีีพรมแดน
ในงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�จะให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์�ของชาติิพัันธุ์์�โดยมีี
เงื่่�อนไขสำำ�คััญคืือ“การผลิิตอาหาร”(Food Production) ซึ่่�งเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�ทำำ�ให้้ชีีวิิต
มนุุษย์์สามารถดำำ�รงอยู่่� แต่่ละชาติิพัันธุ์์�ที่่�ดำำ�รงอยู่่�มีีวิิถีีการผลิิตอาหารโดยใช้้ความสััมพัันธ์์
ของทุุนทางธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และทุุนวััฒนธรรมที่่�กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ของตนเองปรัับตััว
เพื่่�อสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ เป็็นเรื่่�องที่่�น่่าสนใจและเป็็นคำำ�ถามที่่�สำำ�คัญ
ั ว่่า การจััดความสััมพัันธ์์
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ให้้เข้้ากัับถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยแบบแตกต่่างหลากหลายโดย “การสร้้างความ
มั่่�นคงทางด้้านอาหาร” (Food Security Creation) ในการศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้�อยู่่�ภายใต้้คำำ�ถาม
ที่่�ว่่า “พื้้�นที่่�ป่่าและบริิเวณลุ่่�มแม่่น้ำำ��มีีความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการ
สร้้างความมั่่�งคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�หรืือไม่่ อย่่างไร”

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วััตถุุประสงค์์ของโครงการวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในจัังหวััดจัันทบุุรีี
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เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับมนุุษย์์กัับอาหาร ยศ สัันตสมบััติิ (2544) ได้้เขีียนหนัังสืือเรื่่�อง
“มนุุษย์์กับั วััฒนธรรม” โดยได้้สรุุปแนวคิิดเกี่่�ยวกัับมนุุษย์์กับั อาหารไว้้อย่่างน่่าสนใจ สามารถ
แบ่่งยุุคของวิิถีีการผลิิตอาหารสำำ�คััญ ๆ 8 ยุุค ดัังนี้้�
1. การล่่าสััตว์์และเก็็บหาอาหารเป็็นรููปแบบแรกของเทคโนโลยีีการผลิิตเพื่่�อ
ยัังชีีพ เพราะรููปแบบการผลิิตประเภทนี้้�อยู่่�บนพื้้�นฐานของการเก็็บอาหารจากธรรมชาติิ เช่่น
ผััก ผลไม้้ และรากไม้้ต่า่ ง ๆ ตลอดจนการล่่าสััตว์์ด้ว้ ยเครื่่�องมืือง่่าย ๆ เช่่น หอก ธนูู เป็็นต้้น
ในปััจจุุบััน มนุุษย์์กลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�ยัังดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ด้้วยวิิถีีการผลิิตแบบ “ล่่าสััตว์์และเก็็บหา
อาหาร” ยัังคงมีีอยู่่�อย่่างกระจััดกระจายตามมุุมต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เช่่น ในแถบทะเลทราย
บริิเวณทั่่�วโลก หรืือในป่่าดงดิิบเขตร้้อนชื้้�น เป็็นต้้น สภาพแวดล้้อมเหล่่านี้้�ล้้วนแล้้วแต่่ไม่่
เหมาะสมต่่อการผลิิตแบบเกษตรกรรม หรืือการตั้้�งรกรากของประชากรขนาดใหญ่่ การโดด
เดี่่�ยวตนเองออกจากโลกภายนอก มีีส่่วนช่่วยให้้มนุุษย์์ในสัังคมแบบล่่าสััตว์์และเก็็บหา
อาหารสามารถดำำ�รงรัักษารููปแบบของวิิถีีการผลิิต การดำำ�รงชีีวิิตและขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีดั้้�งเดิิมของตนเอาไว้้ได้้พอสมควร
2. สัังคมแบบล่่าสััตว์์และเก็็บหาอาหารมัักมีีการรวมตััวเป็็นกลุ่่�มขนาดเล็็ก
หลาย ๆ กลุ่่�ม เดิินทางอพยพเร่่ร่่อนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตั้้�งถิ่่�นที่่�อยู่่�เป็็นการชั่่�วคราวอย่่าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กระจััดกระจายในอาณาบริิเวณแห่่งใดแห่่งหนึ่่�ง ไม่่มีกี ารยึึดถืือกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิินทำำ�กินิ ไม่่มีี
การแบ่่งแยกชนชั้้�น และไม่่มีกี ลุ่่�มผู้้�นำำ�ที่่�เป็็นทางการ การแบ่่งงานตามเพศวางอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของเพศเป็็นสำำ�คััญ ผู้้�ชายมัักทำำ�หน้้าที่่�ล่่าสััตว์์และผู้้�หญิิงทำำ�หน้้าที่่�เก็็บหาอาหาร เป็็นต้้น
3. ในช่่วงเวลาประมาณ 10,000 ปีีที่่�ผ่่านมา มนุุษย์์ในหลาย ๆ พื้้�นที่่�ทั่่�วโลกได้้
เริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนวิิถีกี ารผลิิตจากการเก็็บหาอาหารจากธรรมชาติิ มาเป็็นการผลิิตอาหารด้้วย
ตนเอง โดยการเพาะปลูู ก ธัั ญ พืื ช และการเลี้้�ยงสัั ต ว์์ สำำ� หรัั บ เป็็ น อาหารประจำำ�วัั น
การเปลี่่�ยนแปลงจากการเก็็บหาอาหารมาเป็็นการผลิิตอาหารโดยตรง ทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถ
ควบคุุมความแน่่นอนและเพิ่่�มปริิมาณอาหารสำำ�หรัับการเก็็บสะสมเพื่่�อบริิโภคในระยะยาว
ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก
4. การกสิิกรรมในยุุคแรก ๆ เป็็นการเพาะปลููกบนที่่�ดิินแปลงเล็็ก ๆ โดยใช้้เครื่่�อง
มืือและเทคนิิคง่่าย ๆ ปราศจากการใช้้แรงงานสััตว์์ การไถคราดหรืือระบบชลประทาน
เทคนิิคในการทำำ�กสิิกรรมที่่�พบเห็็นได้้ในสัังคมหลาย ๆ แห่่งทั่่�วโลกคืือ การตััดแล้้วเผา (Slash
and Burn) นั่่�นคืือการหัักร้้างถางพงบนที่่�ดิินแปลงเล็็ก ๆ แล้้วทำำ�การเผาเพื่่�อให้้ที่่�ดิินโล่่ง
เตีียนพอสมควร หลัังจากนั้้�นจึึงใช้้ไม้้ทิ่่�มลงไปในดิินเพื่่�อหยอดเมล็็ดพัันธุ์์� หลัังจากใช้้ที่่�ดิิน
ทำำ�การเพาะปลููกไปเพีียงหนึ่่�งหรืือสองครั้้�ง เกษตรกรจะปล่่อยที่่�ดิินแปลงนั้้�นไว้้ให้้ต้น้ ไม้้และ
พืืชอื่่�น ๆ งอกเงย เพื่่�อให้้ดิินได้้มีีโอกาสพัักตััวฟื้้�นสภาพความอุุดมสมบููรณ์์อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
โดยหัันไปตััดและเผาที่่�ดิินแปลงอื่่�นเพื่่�อทำำ�การเพาะปลููกแทน การเพาะปลููกในลัักษณะนี้้�จึึง
ได้้รัับการขนานนามว่่า การเพาะปลููกหรืือการกสิิกรรมแบบหมุุนเวีียน
5. การกสิิกรรมแบบเข้้มข้้นเป็็นพััฒนาการอีีกขั้้�นหนึ่่�งของระบบการผลิิตในภาค
เกษตร โดยมีีการใช้้กำ�ลั
ำ ังการผลิิตและเทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้าขึ้้�นกว่่าการทำำ�ไร่่หมุุนเวีียน เช่่น
มีีการใช้้แรงงานสััตว์์และเครื่่�องจัักรเข้้าช่่วยผ่่อนแรงในการทำำ�งาน มีีการไถคราดที่่�ดิินก่่อน
ทำำ�การเพาะปลููก มีีการใช้้ปุ๋๋ย� เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต และมีีการสร้้างระบบชลประทานและเทคนิิค
ในการควบคุุมน้ำำ��ที่่�สลัับซัับซ้้อน ดัังเช่่น การทำำ�นาดำำ� เป็็นต้้น การกสิิกรรมแบบเข้้มข้้นทำำ�ให้้
การรวมตััวและการจััดตั้้�งองค์์กรทางสัังคมการเมืือง มีีลัักษณะยั่่�งยืืนและเป็็นทางการ
มากกว่่ากสิิกรรมแบบไร่่หมุุนเวีียน ในสัังคมชาวนาบางแห่่ง ความสามารถในการสะสม
ผลผลิิตส่่วนเกิิน ความแตกต่่างในขนาดของการถืือครองที่่�ดิิน รวมทั้้�งขนาดและฐานของ
ระบบเครืือญาติิอาจนำำ�ไปสู่่�ความแตกต่่างทางชนชั้้�นภายในชุุมชนอย่่างชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ความสามารถในการผลิิตอาหารและการเลี้้�ยงสััตว์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การ
ติิดต่่อค้้าขายกัับสัังคมภายนอกอย่่างสม่ำำ��เสมอและความเข้้มแข็็งขององค์์กรทางสัังคม
การเมืืองทำำ�ให้้ชุุมชนชาวนาหลายแห่่งเริ่่�มขยายตััวเป็็นชุุมชนขนาดใหญ่่ และเป็็นพื้้�นฐาน
ของการเกิิดชุุมชนเมืืองและรััฐขึ้้�นในเวลาต่่อมา
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6. วิิถีกี ารผลิิตแบบเลี้้�ยงสััตว์์เป็็นวิิถีกี ารผลิิตอีีกรููปแบบหนึ่่�ง พบเห็็นมากในแถบ
ภููมิิประเทศแบบทุ่่�งหญ้้า เขตเทืือกเขาหรืือทะเลทรายที่่�มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนน้้อย แต่่มีีหญ้้า
จำำ�นวนมากพอสำำ�หรัับเป็็นอาหารของฝููงสััตว์์ขนาดใหญ่่ได้้ สััตว์์เลี้้�ยงที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ วััว
แพะ และแกะ เนื่่�องจากทนทานต่่อความร้้อนและความแห้้งแล้้ง สามารถเดิินทางรอนแรม
เป็็นระยะทางไกลได้้ กิินหญ้้าและใบไม้้เป็็นอาหารและเป็็นสััตว์์ที่่�ให้้นมกัับมนุุษย์์ สัังคมที่่�มีี
วิิถีีการผลิิตแบบเลี้้�ยงสััตว์์มัักเดิินทางอพยพเร่่ร่่อนอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี ไม่่มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�
อาศััยเป็็นหลัักแหล่่งถาวร การอพยพเร่่ร่อ่ นอย่่างสม่ำำ��เสมอทำำ�ให้้กลุ่่�มเลี้้�ยงสััตว์์มักั เป็็นกลุ่่�ม
ขนาดเล็็ก พำำ�นัักอาศััยอย่่างกระจััดกระจายกัันออกไปในอาณาบริิเวณแห่่งหนึ่่�ง ทำำ�การ
ค้้าขายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์กัับชนกลุ่่�มอื่่�น ๆ อยู่่�เสมอ รวมทั้้�งทำำ�การค้้ากัับกลุ่่�ม
เกษตรกรที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียง ชนเผ่่าเหล่่านี้้�มัักเป็็นพ่่อค้้าผู้้�เชี่่�ยวชาญการแลก
เปลี่่�ยนสิินค้้า และเป็็นช่่างฝีีมืือในด้้านต่่าง ๆ นิิยมสะสมทรััพย์์สิินเงิินทอง มีีความแตกต่่าง
ด้้านความมั่่�งคั่่�งร่ำำ��รวยระหว่่างสมาชิิกภายในกลุ่่�มค่่อนข้้างสููง มีีผู้้�นำำ�และการจััดตั้้�งองค์์กร
ทางสัังคมการเมืืองที่่�แน่่นอนชััดเจน
7. การเพิ่่�มขึ้้น� ของประชากรเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่�งที่่�ผลัักดัันให้้มนุุษย์์จำำ�
ต้้ องปรัั บเปลี่่�ยนระบบการผลิิ ตจากการล่่ าสัั ตว์์ และเก็็ บอาหาร มาเป็็ นการผลิิ ตแบบ
เกษตรกรรม โดยเริ่่�มต้้นจากเทคนิิคการเกษตรระดัับต่ำำ�� เมื่่�อจำำ�นวนประชากรในบางพื้้�นที่่�
เพิ่่�มสููงขึ้้�นไปอีีก ย่่อมเกิิดความจำำ�เป็็นในการคิิดค้้นเทคนิิคการผลิิตใหม่่ ๆ เช่่น การเกษตร
กรรมแบบเข้้มข้้น เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตให้้เพีียงพอต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากร
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แนวคิิดเรื่่�องความมั่่�นคงด้้านอาหาร
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงทางอาหาร (Food Security) (2002) ได้้กลายเป็็น
ปััญหาความมั่่�นคงรููปแบบใหม่่ที่่�หลายประเทศทั่่�วโลกกำำ�ลังั เผชิิญ และสร้้างมาตรการรัับมืือ
กัับความท้้าทายดัังกล่่าว เพื่่�อความอยู่่�รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาที่่�ปััญหานี้้�กำำ�ลังั ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้น� จากสภาวะ
แวดล้้อมระหว่่างประเทศที่่�เกิิดวิิกฤติิด้า้ นพลัังงาน สภาพแวดล้้อม และความสำำ�คัญ
ั ของการ
ผลิิตพืืชอาหารลดลง ทำำ�ให้้ราคาพืืชอาหารสููงขึ้้น� จนทำำ�ให้้ประชากรที่่�ยากจนไม่่สามารถเข้้า
ถึึงอาหารได้้ แนวคิิดความมั่่�นคงทางอาหารมิิใช่่เพิ่่�งเกิิดขึ้้�น หากแต่่มีีการพััฒนาแนวคิิดมา
ตั้้�งแต่่ช่ว่ งทศวรรษที่่� 1970 โดยมีีการให้้คำำ�นิยิ าม คำำ�จำำ�กัดั ความไว้้มากมาย ความหมายของ
แนวคิิด “ความมั่่�นคงทางอาหาร” ถููกพััฒนาให้้มีมิี ติิ ที่่�ซั
ิ บั ซ้้อนขึ้้น� ตามพลวััตความเข้้าใจของ
ผู้้�คนในเรื่่�องบทบาทของอาหารหรืือแม้้แต่่ความแตกต่่างในแต่่ละประเทศและภููมิิภาค
อย่่างไรก็็ตามคำำ�นิิยามของความมั่่�นคงทางอาหารที่่�ได้้รัับการนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงและเป็็นที่่�รู้้�จััก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

มากที่่�สุุดมาจากการประชุุมอาหารโลก (World Food Summit) คืือ (อ้้างใน วิิรััลพััชร
ประเสริิฐศัักดิ์์�, 2555)
“Food security, at the individual, household, national, regional and
global levels (is achieved) when all people at all times have physical and
economic access to sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary
needs and food preferences for an active healthy life”

ภาพประกอบที่่� 2 กรอบแนวคิิดว่่าด้้วยความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธ์ุุ�
พื้้�นที่่�ริิมน้ำำ��จัังหวััดจัันทบุุรีี
ที่่�มา: ดััดแปลงจากงานศึึกษาของวิิรััลพััชร ประเสริิฐศัักดิ์์� (2555)
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จากการทบทวนแนวคิิดว่่าด้้วยความมั่่�นคงทางอาหาร พบว่่า การที่่�กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
พื้้�นที่่�ริิมน้ำำ��จัังหวััดจัันทบุุรีี สามารถรัักษาวิิถีีการผลิิตและสืืบทอดอาหารชาติิพัันธุ์์�ของตน
ไว้้ได้้ ต้้องประกอบด้้วย การมีีอาหารที่่�พอเพีียง (Food Availability) การเข้้าถึึงอาหาร
(Food Access) และการมีีเสถีียรภาพด้้านอาหาร (Food Stability) เป็็นแนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
วิิถีีชีีวิิตที่่�ใกล้้ชิิดกัับระบบนิิเวศ มีีวิิธีีคิิดและดำำ�รงชีีวิิตในลัักษณะพึ่่�งพาและผููกพัันกัับ
ธรรมชาติิแวดล้้อมมาหลายชั่่�วอายุุคนและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่สายสััมพัันธ์์ในระบบนิิเวศ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงพื้้�นฐานของการจััดการระบบความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิและ
ระหว่่างมนุุษย์์กัับมนุุษย์์ นำำ�ไปสู่่�การอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่างมนุุษย์์กัับธรรมชาติิอย่่างเหมาะสม
และยั่่�งยืืน
นอกจากความหมายของความมั่่�นคงทางอาหาร ที่่�ต้้องการให้้คนทุุกคน ทุุกเวลา
มีีความสามารถเข้้าถึึงอาหารทั้้�งในทางกายภาพและเศรษฐกิิจอย่่างเพีียงพอ ปลอดภััย และ
มีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการ ที่่�ตรงกัับรสนิิยมของตนเอง เพื่่�อการมีีชีวิี ติ ที่่�ดีีและสุุขภาพที่่�แข็็งแรง
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แล้้ว องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO ) (2002) ได้้แบ่่งความหมายด้้าน
ความมั่่�นคงออกเป็็น 4 มิิติิ คืือ
ความพอเพีียง (Availability) ของปริิมาณอาหาร ที่่�อาจได้้มาจากการผลิิตภายใน
ประเทศหรืือการนำำ�เข้้า รวมถึึงความช่่วยเหลืือด้้านอาหาร
การเข้้าถึึง (Access) ทรััพยากรที่่�พอเพีียงของบุุคคลเพื่่�อได้้มาซึ่่�งอาหารที่่�เหมาะ
สมและมีีโภชนาการ ทรััพยากรดัังกล่่าว หมายถึึง ความสามารถของบุุคคลที่่�จะกำำ�หนด
ควบคุุมกลุ่่�มสิินค้้าหนึ่่�ง ๆ ได้้ภายใต้้บริิบททางกฎหมาย การเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคมของ
ชุุมชนที่่�บุุคคลอาศััยอยู่่� (รวมถึึงสิิทธิิตามประเพณีี เช่่น การเข้้าถึึงทรััพยากรส่่วนรวมของ
ชุุมชน)
การใช้้ประโยชน์์ (Utilization) ด้้านอาหารผ่่านอาหารที่่�เพีียงพอ น้ำำ��สะอาดและ
การรัักษาสุุขภาพและสุุขอนามััยเพื่่�อที่่�จะเข้้าถึึงภาวะความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีที างโภชนาการ ความ
ต้้องการทางกายภาพทั้้�งหมดได้้รัับการตอบสนอง โดยนััยยะนี้้� ความมั่่�นคงทางอาหารจึึง
สััมพัันธ์์กัับปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�ไม่่ใช่่อาหารด้้วย และมิิติิสุุดท้้ายคืือ
เสถีียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่่�ประชาชน ครััวเรืือนและบุุคคลจะต้้องเข้้า
ถึึงอาหารที่่�เพีียงพอตลอดเวลา ไม่่ต้้องเสี่่�ยงกัับการไม่่สามารถเข้้าถึึงอาหารอัันเป็็นผลมา
จากวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างกะทัันหััน เช่่น วิิกฤตทางเศรษฐกิิจหรืือสภาพภููมิิอากาศ หรืือ
เหตุุการณ์์ที่่�เป็็นไปตามวงจร เช่่น ภาวะความไม่่มั่่�นคงทางอาหารตามฤดููกาล ในความหมาย
นี้้�ความมั่่�นคงทางอาหาร ครอบคลุุมถึึงมิิติิความพอเพีียงและการเข้้าถึึงอาหารด้้วย
ระหว่่างปีี ค.ศ. 1960 – 1990 ผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวนมากได้้ให้้เครดิิตแก่่การปฏิิวััติิ
เขีียวของบอร์์ลอกว่่า การปฏิิวัติั เิ ขีียวช่่วยเบนเข็็มความอดอยากของโลกในช่่วงครึ่่�งหลัังของ
ศตวรรษที่่� 20 และช่่วยชีีวิิตผู้้�คน อาจมากถึึงพัันล้้านคนไว้้ นอร์์แมน บอร์์ลอกได้้ตั้้�งศููนย์์
ปรัั บ ปรุุ ง ข้้ า วโพดและข้้ า วสาลีี น านาชาติิ (International Maize and Wheat
Improvement Center) ในเม็็กซิิโกขึ้้�นในปีี ค.ศ. 1964 และได้้ใช้้เวลากว่่า 10 ปีีในการ
พััฒนาข้้าวสาลีีหลากหลายสายพัันธุ์์� ที่่�มีีความต้้านทานโรค และให้้ผลผลิิตมากกว่่าสายพัันธุ์์�
ดั้้�งเดิิม หลัังจากนั้้�นเขาได้้นำำ�ข้้าวสาลีีเหล่่านั้้�น พร้้อมด้้วยข้้าวเจ้้าและข้้าวโพดที่่�ผ่่านการ
ปรัับปรุุงสายพัันธุ์์�คล้้าย ๆ กัันมายัังเอเชีีย ตะวัันออกกลาง อเมริิกาใต้้และแอฟริิกาโดยมีี
ปากีีสถานและอิินเดีียที่่�ได้้ประโยชน์์จากเมล็็ดพัันธุ์์�สายพัันธุ์์�ใหม่่มากที่่�สุุด ทำำ�ให้้มีีผลผลิิต
เพิ่่�มมากขึ้้�นถึึง 4 เท่่า
ผลงานด้้านการปฏิิวััติิเขีียวที่่�ช่่วยผลิิตอาหารให้้เพีียงพอต่่อประชากรโลกที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้�นได้้กลายเป็็นผลงานโดนเด่่นที่่�ทำำ�ให้้นอร์์แมน บอร์์ลอกได้้รัับรางวััลโนเบลสาขา
สัันติิภาพในปีี ค.ศ. 1970 และเขาได้้กล่่าวถึึงความสำำ�คััญของการมีีอาหารที่่�เพีียงพอไว้้ว่่า
(อ้้างใน วิิรััลพััชร ประเสริิฐศัักดิ์์�, 2555)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

“We must recognize the fact that adequate food is only the first
requisite for life. For a decent and humane life we must also provide an
opportunity for good education, remunerative employment, comfortable
housing, good clothing, and effective and compassionate medical care.”
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่า่ นอร์์แมน บอร์์ลอก จะยอมรัับถึึงความสำำ�เร็็จของการปฏิิวัติั ิ
เขีียวที่่�ช่่วยให้้ประชากรหลายร้้อยล้้านคนมีีอาหารเพีียงพอ แต่่เขาก็็ได้้ตระหนัักถึึงหััวใจ
สำำ�คััญของการแก้้ปััญหาความยากจนว่่า คืือการลดความอดอยากและหิิวโหยซึ่่�งยัังคงเป็็น
ปััญหาที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ นอร์์แมน บอร์์ลอก กล่่าวว่่า แม้้การปฏิิวัติั เิ ขีียวจะช่่วยเพิ่่�ม
ปริิมาณผลผลิิต แต่่ก็็มีีผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหลายประการจากการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีและยาฆ่่าแมลง
และการพุ่่�งเป้้าไปที่่�การเพิ่่�มผลผลิิตในพืืชเพีียงไม่่กี่่�ชนิิดที่่�ให้้ประโยชน์์แก่่เจ้้าของที่่�เพาะปลููก
ขนาดใหญ่่ ทั้้�งที่่�จริิงแล้้วเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ควรมุ่่�งเน้้นไปที่่�การปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้�คน
นอกจากนั้้�นยัังสนัับสนุุนให้้รััฐบาลประเทศต่่าง ๆ กำำ�หนดนโนบายที่่�เป็็นประโยชน์์เชิิง
เศรษฐกิิจต่่อเกษตรกร และปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้เกษตรกรเข้้าถึึงตลาดได้้ และ
สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมของโลก เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิ
อากาศโลกได้้ด้้วย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนวคิิดความมั่่�นคงด้้านอาหารกัับการเข้้าถึึงอาหาร
	วิิกฤตการณ์์อาหารจากความอดอยากที่่�เกิิดขึ้้น� ในทวีีปแอฟริิกาช่่วงกลางทศวรรษ
ที่่� 1980 ทำำ�ให้้หลายฝ่่ายเห็็นว่่าการมีีอาหารปริิมาณเพีียงพอในระดัับมหภาคนั้้�น ไม่่สามารถ
ประกัันความมั่่�นคงทางอาหารแก่่ประชาชนในระดัับครััวเรืือนได้้ หลายประเทศในทวีีป
แอฟริิกาแม้้จะเป็็นประเทศผู้้�ส่่งออกอาหารแต่่ประชาชนจำำ�นวนมากยัังประสบกัับปััญหา
ความอดอยากและหิิวโหย เป็็นผลให้้มีีการนำำ�เสนอแนวคิิดเรื่่�อง “สิิทธิิด้้านอาหาร” (Food
Entitlement) โดยนัักเศรษฐศาสตร์์ชาวอิินเดีีย คืือ Amartaya Sen (Dreze Jean and
Sen Amartya, 1989) ผู้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่า การขาดแคลนอาหารของประชาชนในหลายประเทศ
ไม่่ได้้เกิิดจากอาหารไม่่เพีียงพอ แต่่เกิิดจากการเข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิด้้านอาหาร ในทางการเมืือง
ข้้อเสนอของเซนมีีอิิทธิิผลอย่่างมากต่่อการขยายแนวคิิดความมั่่�นคงทางอาหารที่่�ไม่่ได้้ผููก
ติิดอยู่่�กัับความพอเพีียงของอุุปทานอาหารในระดัับมหภาคเท่่านั้้�น แต่่ยัังเน้้นพิิจารณาถึึง
มิิติิการเข้้าถึึงอาหารในระดัับบุุคคลและครััวเรืือนด้้วย
การเข้้าถึึงอาหาร คืือ การที่่�ประชาชนมีีความสามารถในการเข้้าถึึงอาหารโดย
การผลิิตเองในครััวเรืือนหรืือซื้้�อมาบริิโภค ดัังนั้้�นการที่่�ประเทศหนึ่่�งมีีอาหารในภาพรวมเพีียง
พอก็็ไม่่ได้้เป็็นการประกัันว่่าประชาชนทุุกคนจะมีีอาหารบริิโภคอย่่างเพีียงพอ ถ้้าหากปััญหา
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ความยากจนยัังคงมีีอยู่่�เพราะในขณะที่่�อาหารมีีราคาแพงขึ้้�น ประชาชนบางส่่วนก็็อาจ
ขาดแคลนอาหารบริิโภคได้้
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ความมั่่�นคงทางอาหารกัับความปลอดภััยทางอาหาร
ในทศวรรษที่่� 1990 แนวคิิดเรื่่�องความมั่่�นคงทางอาหารได้้ครอบคลุุมถึึงเรื่่�อง
คุุณค่่าของอาหาร โภชนาการ ความปลอดภััยและความสมดุุลทางอาหาร โดยนัักวิิชาการ
และผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องได้้หันั มาให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องการบริิโภคอาหารอย่่างมีีประโยชน์์ ถููก
สุุขลัักษณะ มีีคุุณภาพและความปลอดภััย เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของประชากรโลก งานวิิจััยของ
Dreze Jean และ Amartaya Sen (1989) เรื่่�อง Hunger and Public Action ระบุุว่่า
ประเด็็นเรื่่�องสุุขภาพและโภชนาการควรถููกนำำ�มาใช้้วิเิ คราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความอดอยาก
และภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชนด้้วย ขณะที่่�องค์์การ UNICEF (อ้้างใน วิิรััลพััชร,
2555) ได้้ระบุุว่่าอาหารเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของสาเหตุุการเกิิดภาวะทุุพโภชนาการในแม่่และ
เด็็กซึ่่�งเกิิดจากการบริิโภคอาหารที่่�ไม่่ถููกสุุขลัักษณะและไม่่มีีความหลากหลายทางอาหาร
นอกจากนั้้�น กรมการเกษตรของสหรััฐอเมริิกา (United States Department
of Agriculture - USDA) (อ้้างใน วิิรััลพััชร ประเสริิฐศัักดิ์์�, 2555) ได้้ชี้้�ว่่า ความมั่่�นคงทาง
อาหารเกิิดขึ้้น� เมื่่�อสมาชิิกในครอบครััวทั้้�งหมดสามารถเข้้าถึึงอาหารอย่่างเพีียงพอในทุุกเวลา
และดำำ�เนิินการได้้เองเพื่่�อความมีีสุขุ ภาวะที่่�ดีี ดัังนั้้�นความมั่่�นคงทางอาหารจึึงประกอบด้้วย
การมีีอาหารเพีียงพอ ปลอดภััย และมีีคุุณค่่าทางโภชนาการเนื่่�องจากแนวคิิดเรื่่�องความ
มั่่�นคงทางอาหารถููกพััฒนามาจากความแตกต่่างด้้านแนวทางการมองปััญหา ทั้้�งทาง
กายภาพ ทางเศรษฐกิิจ การเมืือง และสัังคม โดยทุุกฝ่่ายต้้องการแก้้ไขปััญหาในทุุกระดัับ
ทั้้�งในเชิิงโครงสร้้างและความต้้องการระบุุเป้้าหมายของแนวทางการแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�ง
เรื่่�องกระบวนการผลิิต การเข้้าถึึงอาหาร และความปลอดภััยทางอาหาร
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แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการปรัับตััวของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
การปรัับตััวของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ในสัังคมใดสัังคมหนึ่่�งเป็็นปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�ม
ชนสองกลุ่่�มใหญ่่ ๆ คืือชนกลุ่่�มใหญ่่ของสัังคมและชนกลุ่่�มน้้อย ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มชน
ทั้้�งสองกลุ่่�มสามารถสรุุปเป็็นองค์์ความรู้้� ดัังนี้้�
1. พฤติิกรรมของชนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�มีีต่่อชนกลุ่่�มน้้อย
ในแต่่ละสัังคมย่่อมประกอบไปด้้วยผู้้�คนจำำ�นวนมากที่่�มาจากที่่�ต่่าง ๆ ตาม
พััฒนาการแห่่งการอพยพย้้ายถิ่่�นของมนุุษยชาติิ สัังคมมนุุษย์์จึึงประกอบด้้วยชนกลุ่่�มใหญ่่
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กัับชนกลุ่่�มน้้อยอีีกหลายกลุ่่�มที่่�อยู่่�ร่่วมกัันมานาน ชนหลายกลุ่่�มที่่�อยู่่�รวมกัันนั้้�นจะมีีการ
ติิดต่่อไปมาหาสู่่�กัันเป็็นธรรมดาโดยชนกลุ่่�มใหญ่่อาจมีีทััศนะต่่อชนกลุ่่�มน้้อยในลัักษณะที่่�
แตกต่่างกััน พฤติิกรรมของชนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�มีีต่่อชนกลุ่่�มน้้อยจึึงมีีลัักษณะ ดัังนี้้� (Thomas
and Anderson, 1972: 161 – 163)
1) การทำำ�ลายล้้าง (Extermination) เป็็นความพยายามของชนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�จะ
แก้้ไขปััญหาชนกลุ่่�มน้้อยโดยการทำำ�ลายล้้างชนกลุ่่�มน้้อยให้้หมดไปจากสัังคม การทำำ�ลาย
ล้้างชนกลุ่่�มน้้อยมัักใช้้วิิธีีกดดัันอย่่างรุุนแรงที่่�เห็็นได้้ชััดเจนที่่�สุุดคืือการทำำ�ลายล้้างคนครึ่่�ง
สััญชาติิหรืือชาวยิิว
2) การขัับไล่่ (Expulsion) เป็็นสภาวะที่่�ชนกลุ่่�มน้้อยไม่่อาจอยู่่�ร่่วมกัับชนกลุ่่�ม
ใหญ่่ได้้เพราะถููกชนกลุ่่�มใหญ่่ทำำ�ลายล้้าง ชนกลุ่่�มน้้อยที่่�เหลืือจึึงต้้องหลบหนีีออกจากสัังคม
3) การแยกย่่านที่่�อยู่่�อาศััย (Segregation) เป็็นการจััดสถานที่่�เฉพาะให้้ชนกลุ่่�ม
น้้อยได้้อยู่่�อาศััย เป็็นวิิธีีการแยกชนกลุ่่�มน้้อยออกจากชนกลุ่่�มใหญ่่ของสัังคมอย่่างสุุขสงบ
การแยกย่่านเป็็นการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างแยกสถานที่่�อยู่่� การแยกย่่านชนกลุ่่�มน้้อยบนพื้้�นฐาน
ของการเป็็นสมาชิิกสัังคม ได้้มีีผลต่่อการรัักษาเอกลัักษณ์์ของชนกลุ่่�มน้้อยได้้ระดัับหนึ่่�ง
ทำำ�ให้้ชนกลุ่่�มน้้อยมีีลักั ษณะที่่�แตกต่่างออกไปจากชนกลุ่่�มใหญ่่ ในขณะเดีียวกัันรััฐบาลของ
ชนกลุ่่�มใหญ่่ก็็สามารถสร้้างแรงกดดัันต่่อย่่านชนกลุ่่�มน้้อยหลายกลุ่่�มที่่�แตกต่่างกัันได้้
4) บููรณาการ (Integration) เป็็นกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ลำำ�ดับั ชั้้�นทางสัังคมระหว่่าง
ชนกลุ่่�มใหญ่่กัับชนกลุ่่�มน้้อยมีีความเหมืือนกััน บููรณาการไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกระบวนการที่่�
ทำำ�ให้้ชนกลุ่่�มน้้อยกัับชนกลุ่่�มใหญ่่รวมเข้้าเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน แต่่บูรู ณาการมีีนัยั ยะแห่่ง
การทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบของการปรองดองกััน เครื่่�องกีีดขวางทางรููปธรรมต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
การแบ่่งลำำ�ดัับชั้้�นจะถููกทำำ�ลายไป แต่่เครื่่�องกีีดขวางทางนามธรรมบางอย่่างอาจจะยัังคง
ดำำ�รงอยู่่� วััฒนธรรมของชนกลุ่่�มน้้อยและชนกลุ่่�มใหญ่่ยัังคงมีีความแตกต่่างกััน
5) การผสมกลืืนกลาย (Assimilation) เป็็นกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ลำำ�ดัับชั้้�นทาง
สัังคมของชนกลุ่่�มใหญ่่กัับชนกลุ่่�มน้้อย ที่่�มีีลัักษณะแตกต่่างกัันกลมกลืืนเข้้าเป็็นลำำ�ดัับชั้้�น
ทางสัังคมเดีียวกััน การผสมกลืืนกลายต้้องการภาพแห่่งลำำ�ดับั ชั้้�นเริ่่�มแรก ที่่�ไม่่แบ่่งแยก เมื่่�อ
การผสมกลืืนกลายเกิิดขึ้้�นอย่่างสมบููรณ์์ ความแตกต่่างระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นจะถููกเชื่่�อมเข้้าหา
กัันอย่่างสนิิท จนกระทั่่�งลำำ�ดัับชั้้�นทางสัังคมอย่่างใหม่่ที่่�เป็็นเอกภาพได้้เกิิดขึ้้�น
การผสมกลืืนกลายที่่�สมบููรณ์์เป็็นกระบวนการที่่�ยาวนาน เพราะการเชื่่�อมผนึึก
และการยอมรัับวััฒนธรรมเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องใช้้เวลาพอสมควร การผสมกลืืนกลายจะไม่่เกิิดขึ้้น�
ถ้้าบููรณาการระหว่่างชนกลุ่่�มน้้อยกัับชนกลุ่่�มใหญ่่ยังั ไม่่ปรากฏออก เพราะถ้้าชนทั้้�งสองกลุ่่�ม
ถููกแยกออกจากกัันทั้้�งสองฝ่่ายจะไม่่มีีหนทางที่่�จะผสมกลืืนกลายกัันได้้
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เมื่่�อชนกลุ่่�มน้้อยอยู่่�ร่่วมกัับชนกลุ่่�มใหญ่่ไม่่ว่่าจะอยู่่�ร่่วมกัันในลัักษณะใดจะมีี
พฤติิกรรมต่่อเนื่่�อง (Continuum of Behavior) ระหว่่างชนกลุ่่�มน้้อยกัับชนกลุ่่�มใหญ่่
พฤติิกรรมของชนสองกลุ่่�มที่่�อยู่่�ด้้วยกัันจะมีีลัักษณะของความต่่อเนื่่�อง ด้้านหนึ่่�งเป็็น
พฤติิกรรมก้้าวร้้าว ส่่วนอีีกด้้านหนึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมสร้้างสรรค์์ พฤติิกรรมก้้าวร้้าวเป็็นความ
สััมพัันธ์์แบบต่่อต้้านกัันระหว่่างชนกลุ่่�มน้้อยกัับชนกลุ่่�มใหญ่่ โดยเริ่่�มจากการแยกย่่านการ
ขัับไล่่และการทำำ�ลายล้้าง ลัักษณะการต่่อต้้านซึ่่�งกัันและกัันตั้้�งแต่่ไม่่รุุนแรงไปจนถึึงการใช้้
กำำ�ลัังรุุนแรง ส่่วนพฤติิกรรมสร้้างสรรค์์เป็็นความสััมพัันธ์์แบบผสมผสานปรองดองระหว่่าง
ชนกลุ่่�มน้้อยกัับชนกลุ่่�มใหญ่่ โดยเริ่่�มจากบููรณาการการเชื่่�อมผนึึกและการผสมกลืืนกลาย
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วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
1. วิิธีีในการวิิจััย
ในการวิิจัยั นี้้�เน้้นกระบวนการทำำ�วิจัิ ยั แบบมีีส่ว่ นร่่วม (Participatory Research
(PAR)) โดยใช้้แนวทางแบบสหวิิทยาการ (Interdisciplinary) จึึงไม่่ใช่่เพีียงการผสมผสาน
ระหว่่ า งสาขาวิิ ช าต่่ า ง ๆ เท่่ า นั้้�น แต่่ เ ป็็ น การมองแบบบูู ร ณาการอย่่ า งเป็็ น องค์์ ร วม
(Wholeness Approach) ด้้วย สำำ�หรัับเทคนิิคในการดำำ�เนิินการวิิจััย มีีดัังนี้้�
1. การใช้้กรณีีศึึกษา (Case Study Approach)
2. การวิิจััยจากเอกสาร (Documentary Research) และหลัักฐานทาง
โบราณคดีี
3. การสััมภาษณ์์ประวััติิศาสตร์์จากการบอกเล่่า (Oral History)
4. การอภิิปรายกลุ่่�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ด้้วยการสััมภาษณ์์ผู้้�นำำ�กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 50 ปีีขึ้น้� ไปและอาศััยในพื้้�นที่่�ริิมน้ำำ�� ได้้แก่่
ชุุมชนชาวญวน ชุุมชนชาวจีีน ชุุมชนชาวไท อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดจัันทบุุรีี จำำ�นวนอย่่างน้้อย
10 คน โดยการสััมภาษณ์์แนวประวััติศิ าสตร์์จากการบอกเล่่า ใช้้แนวคำำ�ถามแบบปลายเปิิด
ในบางพื้้�นที่่�มีีการอภิิปรายกลุ่่�มเฉพาะเพื่่�อสนทนาแบบดึึงความจดจำำ�ในอดีีตออกมาอย่่าง
อิิสระ (ชััยยนต์์ ประดิิษฐศิิลป์์, 2542) คำำ�ถามปลายเปิิดนั้้�นได้้ทำ�ำ การสััมภาษณ์์ในประเด็็น
ต่่าง ๆ อาทิิ การดำำ�เนิินชีีวิิต โภชนาการ ความพอเพีียงด้้านอาหาร รวมถึึงผลกระทบอื่่�น ๆ
โดยในระหว่่างการสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�นำำ�ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้ข้อ้ มููลได้้แสดงการประกอบอาหารพื้้�นบ้้าน
แต่่ละชนิิด ทำำ�ให้้เห็็นว่่าวััตถุุดิบิ ที่่�นำำ�มาประกอบเป็็นอาหารส่่วนใหญ่่นำำ�มาจากภายในพื้้�นที่่�
และบางส่่วนมีีการจััดซื้้�อจากตลาดทั่่�วไป การดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�องใน
ระยะเวลา 3 เดืือน
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2. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	วิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจะเน้้นการตีีความและอธิิบายความหมายจากข้้อมููลการ
สััมภาษณ์์ที่่�เก็็บได้้ โดยพิิจารณาผ่่านความคิิดทางทฤษฎีีสัังคมศาสตร์์ในแบบการใช้้องค์์
ความรู้้�เชิิงสหวิิทยาการ (ชััยยนต์์ ประดิิษฐศิิลป์์, 2542) เป็็นการนำำ�ความรู้้�แขนงต่่าง ๆ มา
ใช้้ในการวิิเคราะห์์ ทำำ�ให้้สามารถเชื่่�อมโยงอย่่างเป็็นระบบทั้้�งในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ
วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต การเมืือง การปกครอง เป็็นต้้น นอกจากนี้้�จะมีีการสัังเคราะห์์ผลลััพธ์์
และข้้อสรุุปที่่�ได้้จากการวิิจััยนั้้�นจะนำำ�ไปสู่่�การอธิิบายเกี่่�ยวกัับ “ความมั่่�นคงทางอาหาร”
ได้้แก่่ การมีีอาหารเพีียงพอ (Food Availability) การเข้้าถึึงอาหาร (Food Access) การ
มีีเสถีียรภาพด้้านอาหาร (Food Stability) โดยพิิจารณาวิิถีีการผลิิตอาหารของกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�ริิมน้ำำ��จัังหวััดจัันทบุุรีี
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ผลการวิิจััย
ผลการวิิจััยในภาพรวมของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ญวน จีีน และไทย มีีลัักษณะของการ
สร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�แตกต่่างกััน โดยเฉพาะในประเด็็น ความ
พอเพีียง ดัังนี้้�
การสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ญวน พบว่่า ผู้้�อพยพชาว
เวีียดนามหรืือกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ญวน มีีการอพยพไปตั้้�งถิ่่�นฐานนอกประเทศเวีียดนามที่่�เรีียกกััน
ว่่า “ชาวญวนโพ้้นทะเล” ได้้เดิินทางอพยพมาตั้้�งถิ่่�นฐานในประเทศไทยเป็็นเวลาช้้านาน
สำำ�หรัับชาติิพันั ธุ์์�ญวนในจัันทบุุรีี มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานรวมกััน ณ ชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี
Peter A. Poole นัักสัังคมวิิทยาชาวอเมริิกัันได้้ทำำ�การศึึกษาและพบว่่ามีีการตั้้�งถิ่่�นฐานมา
นานกว่่า 300 ปีี และชุุมชนชาวญวนแห่่งนี้้�มีีประชากรนัับถืือศาสนาคาทอลิิกมากที่่�สุุดใน
ประเทศไทย (ผุุสดีี จัันทวิิมล, 2541) นอกจากเหตุุผลด้้านนโยบายของรััฐที่่�ทำำ�ให้้ชาติิพัันธุ์์�
ต้้องเลืือกพื้้�นที่่�อาศััยในชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีแี ล้้ว ในพื้้�นที่่�จัันทบุุรียัี งั ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กับั
แม่่น้ำำ�� สามารถสััญจรไปได้้สะดวก “เมืืองจัันทบุุรีีและเมืืองชายทะเล เป็็นหนทางเหมาะ
สำำ�หรัับจะหนีีต่อ่ ไปที่่�อื่่�นได้้ง่า่ ย” (ศรีีศักั ร วััลลิิโภดม, 2545 และคณะรัักกางเขนแห่่งจัันทบุุรี,ี
2546: 96) การอาศััยอยู่่�ใกล้้แหล่่งน้ำำ��ยังั สะดวกต่่ออาหาร สามารถแสวงหาวััตถุุดิบิ มาสร้้าง
สรรค์์อาหาร ชาวญวนจึึงได้้นำำ�สัตั ว์์น้ำำ��ที่่�หาได้้อย่่างง่่ายดายมาประกอบเป็็นอาหาร เช่่น ปลา
ต้้มส้้ม ที่่�มีีการนำำ�เอาวััตถุุดิิบในพื้้�นที่่�ชื้้�นอย่่างหอมแดงที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�ริิมแม่่น้ำำ�� มาผสมกัับ
มะขามเปีียก (มะขามสุุกที่่�มีีรสชาติิเปรี้้�ยว) เป็็นวััตถุุดิิบในเขตพื้้�นที่่�ที่่�มีีน้ำำ��น้้อย หรืือไม่่ค่่อย
ต้้องการน้ำำ��ในการเจริิญเติิบโต มาผสมผสานกัันจนกลายเป็็นเมนููอาหารอย่่างปลาต้้มส้้ม
เป็็นต้้น การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจภายใต้้การพััฒนาโดยรััฐ ได้้ส่่งผล

21

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)
22

กระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของชาติิพัันธุ์์�ญวน โดยการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อนำำ�ไปแลกเปลี่่�ยนหรืือ
ขาย เช่่น การจัับปูู ปลา กุ้้�งไปขาย การตีีเหล็็กหรืือการทอเสื่่�อไปขาย การซื้้�อสิินค้้าบริิโภค
จากตลาด เนื่่�องจากไม่่สามารถผลิิตเลี้้�ยงตััวเองได้้ทั้้�งหมด เช่่น การซื้้�อข้้าวจากพ่่อค้้าทั้้�งที่่�
เป็็นคาทอลิิกและไม่่ใช่่คาทอลิิก การซื้้�อสิินค้้าปััจจััยการผลิิตจากตลาด เช่่น การซื้้�ออุุปกรณ์์
ในแม่่น้ำำ��จากร้้านขายของในตลาด การซื้้�อสีีย้้อมกกสำำ�หรัับการทอเสื่่�อ เป็็นต้้น
จากการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์เรื่่�องของทุุนและปััจจััยในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคม
ดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่ามีีส่่วนสััมพัันธ์์กัับความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�มีีผลต่่อความมั่่�นคง
ทางอาหารในมิิติิด้้านความพอเพีียง (Availability) ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ญวน พบว่่า ในช่่วง
แรกของการตั้้�งถิ่่�นฐานบริิเวณชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความอุุดม
สมบููรณ์์ของพืืชพัันธุ์์�ชนิิดต่่าง ๆ และสััตว์์น้ำำ��ในแม่่น้ำำ��จันั ท์์ จนกระทั่่�งมีีการเอ่่ยว่่า “เมื่่�อก่่อน
มองไปในแม่่น้ำำ�� จิ้้�มเอาได้้เลย เพราะมัันชุุกชุุมมาก” แต่่เมื่่�อราวปีี พ.ศ. 2500 รััฐมีีการพััฒนา
เส้้นทางคมนาคม ทำำ�ให้้การเดิินทางสะดวก มีีการติิดต่่อกัับสัังคมภายนอกกลุ่่�ม และเกิิดการ
โยกย้้ายถิ่่�นฐาน อีีกทั้้�งมีีการผสานวิิถีชีี วิี ติ เข้้าสู่่�ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจกัับตลาดภายนอก
ทำำ�ให้้มีีการติิดต่่อค้้าขาย แลกเปลี่่�ยน เข้้ามาทดแทนทรััพยากรและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพของชุุมชนที่่�ลดลง ประกอบกัับรััฐมีีแนวทางพััฒนาทำำ�เส้้นทางส่่งน้ำำ��ใหม่่ เพื่่�อแก้้
ปััญหาน้ำำ��ท่่วมส่่งผลให้้ทรััพยากรและความหลากหลายทางชีีวภาพเปลี่่�ยนแปลงไป
การสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จีีน พบว่่า การอพยพย้้าย
ถิ่่�นฐานของชาวจีีนเข้้ามาในประเทศไทยเริ่่�มจากการค้้าขายระหว่่างกัันของทั้้�งสองประเทศ
ตั้้�งแต่่ในสมััยอยุุธยากัับนาน-ยาง โดยเรืือสำำ�เภาสิินค้้า ระยะทางไปกลัับระหว่่างประเทศจีีน
และไทยมีีระยะไม่่ไกล ทำำ�ให้้การไปมาเป็็นเรื่่�องที่่�ง่่ายดาย การให้้ข้อ้ มููลของชาวจีีนในจัังหวััด
จัันทบุุรีีที่่�อาศััย ณ ตลาดริิมน้ำำ��จัันทบููร ที่่�ว่่า “...เตี่่�ยเล่่าให้้ฟัังว่่าเดิินทางด้้วยเรืือสำำ�เภาจาก
ท่่าเรืือซััวเถา บางส่่วนจะมาลงท่่าแฉลบ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดจัันทบุุรีี และบางส่่วนจะมา
ทางเกาะเปริิด อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ จัังหวััดจัันทบุุรีี...” หลัังจากนั้้�น ชาวจีีนอพยพเหล่่านี้้� จะ
ค่่อย ๆ ขยายถิ่่�นฐาน และตั้้�งหลัักแหล่่งอยู่่�อาศััยตามแหล่่งน้ำำ��จืืด แม่่น้ำำ�� และตามชายฝั่่�ง
ทะเล
ความคล้้ายคลึึงกัันทางสภาพทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม สภาวะดิินฟ้้า
อากาศ และวััฒนธรรม นัับเป็็นเรื่่�องธรรมดาที่่�ชาวจีีนจะปรัับตััวให้้เข้้ากัับประเทศพุุทธ
ศาสนา ซึ่่�งมีีข้้าว และปลาเป็็นอาหารหลััก (สกิินเนอร์์ สกิินเนอร์์, 2548) สะท้้อนให้้เห็็นได้้
ว่่ารููปแบบความสััมพัันธ์์ทั้้�งสองดัังกล่่าว ได้้สะสมทุุนทางสัังคมในแง่่ของความรู้้�จัักมัักคุ้้�น
ระหว่่างกัันของทั้้�งสองประเทศ ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการอพยพของชาวจีีนมายััง
ประเทศไทย ราวคริิสต์์ศตวรรษที่่� 19 ประเทศจีีนประสบปััญหาภายในประเทศอย่่างรุุนแรง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาทิิ ภััยธรรมชาติิ (น้ำำ��ท่ว่ ม – ฝนแล้้ง) การทำำ�สงครามกัับประเทศตะวัันตก การเพิ่่�มขึ้้น� ของ
จำำ�นวนประชากรในลัักษณะที่่�ล้้นเกิิน
ขณะที่่�ประเทศไทยหลัังทำำ�สงครามกัับประเทศพม่่า กััมพููชา และลาว ทำำ�ให้้
ประเทศไทยสููญเสีียแรงงานคนจำำ�นวนมาก ประเทศไทยจึึงต้้องการแรงงานในการทำำ�
กสิิกรรม เกษตรกรรม และการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศอย่่างมหาศาล สอดรัับกัับการ
อพยพของชาวจีีนมายัังประเทศไทย เพราะประเทศไทยต้้องการแรงงานอีีกทั้้�งชาวจีีนที่่�
อพยพส่่วนใหญ่่เป็็นคนจน เคยเป็็นเกษตรกร หรืือชาวนาในเมืืองจีีนมาก่่อน และมายััง
ประเทศไทยเพื่่�อทำำ�งานเป็็นกรรมกรธรรมดา (สกิินเนอร์์ สกิินเนอร์์, 2548) หลัังจากชาว
จีีนอพยพมายัังประเทศไทยได้้มีกี ารขยายตััวและตั้้�งหลัักแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยในเขตชายฝั่่ง� ทะเล
และบริิเวณที่่�ลุ่่�มแถบแม่่น้ำำ��สายใหญ่่ ๆ (สกิินเนอร์์ สกิินเนอร์์, 2548)
	ชุุมชนชาวจีีนดั้้�งเดิิมในจัังหวััดจัันทบุุรีีอาศััยอยู่่� และตั้้�งหลัักแหล่่งตามชายฝั่่�ง
ทะเลทั้้�งในเขตอำำ�เภอเมืืองจัันทบุุรีี เขตอำำ�เภอขลุุง อำำ�เภอแหลมสิิงห์์และอำำ�เภอท่่าใหม่่
สำำ�หรัับเขตอำำ�เภอเมืืองจัันทบุุรีชี าวจีีนตั้้�งถิ่่�นฐานบริิเวณย่่านท่่าหลวงริิมแม่่น้ำำ��จันั ทบุุรีี ตลอด
ไปจนถึึงตลาดล่่างซึ่่�งเป็็นชุุมชนของชาวญวนโดยมีีศาลเจ้้าของชาวจีีนเป็็นที่่�หมาย ชาวจีีน
ส่่วนใหญ่่ในระยะแรก ทำำ�อาชีีพประมง และค้้าขาย ระยะเวลาต่่อมาอาชีีพที่่�สำำ�คััญของชาว
จีีนคืือการปลููกพืืชเศรษฐกิิจต่่าง ๆ เช่่น พริิกไทย ยาสููบ อ้้อย และผลไม้้ชนิิดต่่าง ๆ ชาวจีีน
ได้้เข้้ามามีีบทบาทในกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และการค้้าที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดมากกว่่ากลุ่่�ม
อื่่�น ๆ อาทิิ การเพาะปลููกอ้้อย พริิกไทย ยาสููบ การค้้าของป่่า การทำำ�น้ำ��ำ ตาล และการต่่อ
เรืือสำำ�เภา รวมทั้้�งเป็็นนายอากรเก็็บส่่วย เป็็นต้้น (คณะกรรมการฝ่่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุุ, 2544; ปรารถนา ศรีีวิิศาลศัักดิ์์�, 2542; ชััยยนต์์ ประดิิษฐศิิลป์์ และชััยณรงค์์
เครืือนวน, 2555)
ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่� เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คัญ
ั ปััจจััยหนึ่่�ง ในการสร้้าง
พื้้�นที่่�อาหารให้้กับั ตนเองจนเกิิดเป็็นความมั่่�นคงทางอาหารและความมั่่�งคั่่�งของตนเอง ได้้แก่่
การทำำ�เกษตร การปลููกพืืชผัักสวนครััวล้้มลุุก เช่่น ผัักคะน้้า ต้้นหอม กะหล่ำำ��ปลีี กะหล่ำำ��
ดอก หััวไชเท้้า ผัักกวางตุ้้�ง เป็็นต้้น ควบคู่่�กัับการเลี้้�ยงสุุกรเพื่่�อการบริิโภคเนื้้�อและบางส่่วน
ผลิิตเพื่่�อขาย นอกจากนั้้�นยัังพบว่่า กลุ่่�มชาวจีีน (ชาวจีีนแต้้จิ๋๋�ว) มีีความชำำ�นาญในการปลููก
พริิกไทยตั้้�งแต่่อยู่่�ประเทศจีีน ดัังนั้้�น เมื่่�ออพยพเข้้ามาอยู่่�ในเมืืองไทยจึึงนำำ�เอาประสบการณ์์
ที่่�ตนเองมีีอยู่่�มาริิเริ่่�ม และบุุกเบิิกการปลููกพริิกไทยเพื่่�อขาย
นอกจากการทำำ�การเกษตรชาวจีีนยัังมีีทัักษะในการทำำ�ประมง เมื่่�อมาอาศััยใน
พื้้�นที่่�ใหม่่จึึงมีีการนำำ�ทักั ษะมาใช้้ดำำ�เนิินชีีวิติ โดยการจัับสััตว์์น้ำำ��จืดื บริิเวณแม่่น้ำำ��จันั ทบุุรีแี ละ
คลองสาขา ในระยะแรกเป็็นการทำำ�เพื่่�อยัังชีีพในครััวเรืือนหรืือการถนอมอาหาร กรณีีที่่�มีี
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เหลืือจะมีีแลกเปลี่่�ยนกัับอาหารชนิิดอื่่�นกัับชาวจีีนหรืือคนกลุ่่�มอื่่�น แต่่เมื่่�อนโยบายรััฐที่่�มีี
แนวนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการน้ำำ�� เช่่น การสร้้างเขื่่�อนพลวง อำำ�เภอเขาคิิชฌกููฏ
จัังหวััดจัันทบุุรีี ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศ และความหลากทางชีีวภาพท้้ายเขื่่�อนพลวงค่่อย ๆ
หายไป ประกอบกัับการเจริิญเติิบโตของเมืือง การขยายตััวของประชากร ทำำ�ให้้ปริิมาณของ
สััตว์์น้ำำ��จืืดลดน้้อยลง
อย่่างไรก็็ตาม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างทุุนทางทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
และทุุนทางวััฒนธรรมในการผลิิตอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จีีน ในจัังหวััดจัันทบุุรีี ทำำ�ให้้เรา
ได้้ เห็็ นภาพของความหมายของความมั่่�นคงทางด้้ านอาหารในมิิ ติิด้้านความพอเพีี ย ง
(Availability) โดยพบว่่า ในระยะแรกจะรัับจ้้างเป็็นแรงงานกรรมกร แต่่เนื่่�องด้้วย
ประสบการณ์์ที่่�สะสมกัันมาจากบ้้านเกิิดของตน ได้้พัฒ
ั นาและขยายพื้้�นที่่�อาหารของตนด้้วย
การทำำ�เกษตรแบบเรีียบง่่ายลัักษณะแปลงพืืชผัักล้้มลุุกและการทำำ�ประมงทั้้�งแบบน้ำำ��จืดื และ
น้ำำ��เค็็ม ทำำ�ให้้กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ของตนมีีปริิมาณอาหารจำำ�นวนมากพอที่่�จะดำำ�รงอยู่่�ได้้
การดำำ�รงชีีวิิตของตนอยู่่�ภายใต้้การพึ่่�งพิิงตามธรรมชาติิเป็็นหลััก ส่่งผลให้้กลุ่่�ม
ชาวจีีนใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�ดิิน เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�ในการสร้้างทางอาหาร ตลอดจนการผลิิต
อาหาร ให้้มีีปริิมาณเพีียงพอต่่อความต้้องการของกลุ่่�ม โดยนััยดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นได้้ว่่า
ความมั่่�นคงทางอาหาร ปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญก็็คืือ การกระจายอำำ�นาจ หรืือการให้้กรรมสิิทธิ์์�
ความเป็็นเจ้้าของในการเข้้าถึึงการใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่� ซึ่่�งเราเรีียกว่่า “ที่่�ดิินทำำ�กินิ ” ก่่อน
เพราะพื้้�นที่่�ดิินนัับเป็็นปััจจััยนำำ�เข้้าปััจจััยแรกที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้าง และการผลิิตอาหารให้้
กัับตนเอง และกลุ่่�ม โดยเป็็นการสร้้างหลัักประกัันเบื้้�องต้้นในภายภาคหน้้าได้้ว่่ากลุ่่�มของ
ตนจะใช้้พื้้�นที่่�ดิินในการสร้้าง และผลิิตอาหารอย่่างมั่่�นคง
การสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไท พบว่่า กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไท
ว่่ากัันว่่าเป็็นกลุ่่�มคนที่่�อพยพมาอาศััยบริิเวณลุ่่�มน้ำำ��โขงผ่่านเข้้าไปในดิินแดนสิิบสองจุุไทย
มีีการเรีียกขานคนกลุ่่�มนี้้�ว่่า “ไทยน้้อย” ว่่ากัันว่่ากลุ่่�มไทยน้้อยเป็็นบรรพบุุรุุษของชาวไทย
ในปััจจุุบััน (ธีีรพล, ม.ป.ป.) ชาติิพัันธุ์์�ชาวไทนี้้�เป็็น 1 ในกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�อาศััยในจัังหวััด
จัันทบุุรีีที่่�ประกอบไปด้้วยหลากหลายชาติิพัันธุ์์� เช่่น กลุ่่�มชาวชอง ซึ่่�งเป็็นชนพื้้�นเมืืองเดิิม
ชนชาติิลาว เขมร ที่่�ถููกกวาดต้้อนเข้้ามาในสมััยอยุุธยา ชาวจีีน ที่่�เดิินทางโดยเรืือเข้้ามาค้้าขาย
ชาวญวนที่่�เข้้ามาใช้้จัันทบุุรีีเป็็นจุุดพัักก่่อนที่่�จะเดิินทางทางสู่่�ไซ่่ง่่อน ประเทศเวีียดนาม ใน
ขณะที่่�คนไทซึ่่�งเข้้ามาอาศััยในจัังหวััดจัันทบุุรีีในฐานะผู้้�ปกครอง (อรวรรณ ใจกล้้า, ม.ป.ป.)
อย่่างไรก็็ตาม ชาติิพัันธุ์์�ชาวไท ก็็สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกัับคนชาติิพัันธุ์์�อื่่�น ๆ
เช่่น คนจีีน คนญวน หรืือคนชอง ซึ่่�งเป็็นชนพื้้�นเมืืองดั้้�งเดิิมของจัังหวััดจัันทบุุรีี ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั
คนไทยและชนพื้้�นเมืืองได้้มีีการผสมผสานทั้้�งทางด้้านเชื้้�อชาติิ ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อย่่างแยกกัันไม่่ออก (อรวรรณ ใจกล้้า, ม.ป.ป.) เช่่น การถ่่ายทอดความรู้้�จากกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ญวนให้้กัับกลุ่่�มคนไท ซึ่่�งในปััจจุุบัันเสื่่�อกก “บางสระเก้้า” เป็็นเสื่่�อที่่�สร้้างชื่่�อให้้กัับชุุมชน
บางสระเก้้าและจัังหวััดจัันทบุุรีีจนกระทั่่�งในปััจจุุบััน
	ร่่องรอยของชาวไทในยุุคประวััติศิ าสตร์์ของไทยที่่�มีีการบัันทึึกไว้้ว่า่ เรืือเมล์์ตลอด
กระทั่่�งเรืือใบที่่�แล่่นไปมาระหว่่างจัันทบุุรีีกัับจัังหวััดต่่าง ๆ ย่่อมต้้องผ่่านไปมาทางปากน้ำำ��
แหลมสิิงห์์ อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ ตั้้�งอยู่่�ตำำ�บลปากน้ำำ��แหลมสิิงห์์ เป็็นอำำ�เภอที่่�ตั้้�งอยู่่�ชายทะเล
ปากน้ำำ��แหลมสิิงห์์เป็็นอ่่าวของปลายแม่่น้ำำ��จัันทบุุรีี (หลวงสาครคชเขตต์์, 2539) ทำำ�ให้้เกิิด
การโยกย้้ายถิ่่�นฐานระหว่่างชาวบ้้านจากต่่างพื้้�นที่่�ที่่�ได้้แวะเวีียนเข้้ามา การเดิินทางไปมา
หาสู่่�ระหว่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนด้้านวััฒนธรรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านภาษา
จัันทบุุรีีมีภี าษาที่่�เรีียกว่่า ภาษาจัันท์์ เป็็นภาษาที่่�ใช้้พูดู กัันโดยทั่่�วไปในภาคกลาง จะต่่างกััน
ที่่�สำำ�เนีียง เป็็นสำำ�เนีียงของชาวจัันทบุุรีีโดยเฉพาะ ภาษาจัันท์์จะไปคล้้ายคลึึงกัับภาษาถิ่่�น
ทางใต้้ (นครศรีีธรรมราช) (อรวรรณ ใจกล้้า, ม.ป.ป.: 373)
	มีีการวิิเคราะห์์กัันว่่า กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท น่่าจะเป็็นชุุมชนเก่่าแก่่มีีอายุุมากกว่่า 200
ปีี โดยเฉพาะในชุุมชนบางสระเก้้า มีีลักั ษณะเป็็นเกาะเป็็นชุุมชนกึ่่�งปิิด เพราะการคมนาคม
ติิดต่่อระหว่่างชุุมชนอื่่�นนั้้�นสามารถเดิินทางไปมาได้้โดยทางเรืือแต่่เพีียงอย่่างเดีียว คนต่่าง
ชุุมชนอื่่�น ๆ ไม่่ใคร่่มีีโอกาสได้้แวะเวีียนเข้้าไปมากนััก ทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ของผู้้�คนในอดีีต
ของคนไทยในชุุ ม ชนแห่่ ง นี้้�ปรากฏอยู่่�ภายใต้้ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ แ บบเครืื อ ญาติิ (ชัั ย ยนต์์
ประดิิษฐศิิลป์์ และชััยณรงค์์ เครืือนวน, 2555)
	สำำ�หรัับลัักษณะภููมิปิ ระเทศที่่�ชาติิพันั ธุ์์�ชาวไทอาศััยอยู่่�เป็็นพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มตามแนว
ชายฝั่่ง� มีีแม่่น้ำำ��ลำำ�คลองไหลผ่่านชุุมชนบางสระเก้้า ได้้แก่่ คลองพลิ้้�วที่่�มีีแหล่่งต้้นน้ำำ��มาจาก
อุุทยานน้ำำ��ตกพลิ้้�ว คลองบางสระเก้้า คลองหนองบััว เส้้นทางของคลองเหล่่านี้้�จะเชื่่�อมโยง
กัันโดยตลอด การไหลของแม่่น้ำำ��ได้้แบ่่งพื้้�นที่่�เป็็น 2 ส่่วนคืือ ส่่วนของพื้้�นที่่�ดอนที่่�เหมาะแก่่
การสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและการปลููกพืืชเกษตร และในส่่วนพื้้�นที่่�ราบบริิเวณน้ำำ��เค็็มซึ่่�งเป็็นบริิเวณ
ชายฝั่่�งทะเลที่่�มีีลัักษณะทั้้�งน้ำำ��เค็็มและน้ำำ��กร่่อย การมีีป่่าไม้้ชายเลน ได้้แก่่ ป่่าเบญจพรรณ
และสััตว์์ป่่า ป่่าชายเลนได้้แก่่ ป่่าโกงกาง ป่่าจาก รวมไปถึึงทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� เช่่น กุ้้�ง หอย
ปูู ปลา ทำำ�ให้้สภาพอากาศในพื้้�นที่่�ชุุมชนมีีความสััมพััทธ์์สููง
	ด้้วยลัักษณะของพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มตามแนวชายฝั่่�ง ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท ที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�ดอนสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและการปลููกพืืชเกษตร และใน
ส่่วนพื้้�นที่่�ราบบริิเวณน้ำำ��เค็็มซึ่่�งเป็็นบริิเวณชายฝั่่�งทะเลที่่�มีีลัักษณะทั้้�งน้ำำ��เค็็มและน้ำำ��กร่่อย
การมีีทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างป่่าไม้้ชายเลน ได้้แก่่ ป่่าเบญจพรรณและสััตว์์ป่า่ ป่่าชายเลน
ได้้แก่่ ป่่าโกงกาง ป่่าจาก รวมไปถึึงทรััพยากรสััตว์์น้ำ��ำ เช่่น กุ้้�ง หอย ปูู ปลา ล้้อมรอบบริิเวณ
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ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรทางธรรมชาติิ การรวมกลุ่่�มของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ชาวไทบริิเวณบ้้านบางสระเก้้า ทำำ�ให้้การทำำ�มาหาเลี้้�ยงชีีพของไทยมีีลักั ษณะแบบการพึ่่�งพา
ตนเองคืือ การประกอบอาชีีพหลัักแบบสัังคมไทยดั้้�งเดิิมคืือ การทำำ�นา และการประมงชายฝั่่ง�
เป็็นประมงขนาดเล็็กของแต่่ละครอบครััว
จากลัักษณะของชุุมชนและสภาพภููมิิประเทศจะเห็็นได้้ว่่า ชาติิพัันธุ์์�ไท มีีการ
ปรัับตััวให้้สััมพัันธ์์กัับความหลากหลายทางชีีวภาพในพื้้�นที่่� โดยมีีการนำำ�วััตถุุดิิบจากแหล่่ง
ที่่�อาศััยมาสร้้างสรรค์์อาหาร ดัังจะเห็็นได้้ว่า่ ชาวไทมีีการทำำ�ประมงขนาดเล็็กบริิเวณปากน้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นที่่�อาศััยของสััตว์์ที่่�หลากหลาย อาหารของชาวไทโดยทั่่�วไป ไม่่ได้้ผ่่านกระบวนการที่่�
ซัับซ้้อน แต่่เป็็นการนำำ�สััตว์์น้ำำ�� เช่่น กุ้้�ง หอย ปูู ปลา มาทำำ�ให้้สุุกและบริิโภคร่่วมกัับข้้าวที่่�
ชาวไทส่่วนใหญ่่ปลููกไว้้เพื่่�อบริิโภค โดย กุ้้�ง หอย ปูู ปลา จะนำำ�มาบริิโภคร่่วมกัับพืืชสมุุนไพร
ที่่�หาได้้ง่่ายบริิเวณรอบพื้้�นที่่�อาศััย
การใช้้ชีีวิิตอยู่่�ริิมชายฝั่่�งทำำ�ให้้ชาวไทสามารถหาอาหารจากท้้องทะเลได้้อย่่าง
ง่่ายดาย ดัังนั้้�น เมื่่�อมีีอาหารเหลืือ พวกเขาจะนำำ�บางอย่่างมาแปรรููปเป็็นอาหารอีีกประเภท
เช่่น ไตปลา ที่่�ใช้้ทำำ�แกงไตปลา หรืือ กุ้้�งฝอย หรืือชาวไทยบางกลุ่่�มเรีียกว่่า กุ้้�งเคย มีีลักั ษณะ
คล้้ายกุ้้�ง แต่่ตััวเล็็กกว่่า และไม่่มีีกรีีแหลม ๆ ที่่�บริิเวณหััว เหมืือนกุ้้�ง ตััวสีีขาวใส มีีตาสีีดำำ�
ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติิเมตร มีีเปลืือกบางและนิ่่�ม เป็็นอาหารของวาฬบาลีีน (baleen
whale) ปลากระเบนราหููน้ำำ��เค็็ม ปลาฉลามวาฬ แต่่สำำ�หรัับชาติิพัันธุ์์�ชาวไท กุ้้�งเคย ใช้้ทำ�ำ
กะปิิและน้ำำ��บููดูู (ปาลธีีตา, สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2559)
ทรััพยากรธรรมชาติิมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อวิิถีีชีีวิิตของชาติิพัันธุ์์�ชาวไทไม่่เพีียงจะ
เป็็นแหล่่งอาหารสำำ�หรัับหล่่อเลี้้�ยงกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�นี้้� แต่่การมีีเส้้นคมนาคมเพีียงเส้้นทางเดีียว
ทำำ�ให้้ชาวบ้้านต้้องเรีียนรู้้�ในการแสวงหาพืืชสมุุนไพรในการรัักษาตััว ดัังนั้้�น จึึงมีีสมุุนไพรที่่�
ชาวบ้้านหยิิบจากธรรมชาติิและนำำ�มาใช้้บำำ�บััดอาการเจ็็บป่่วยรวมถึึงใช้้ทำำ�เป็็นอาหาร เช่่น
ตะบููนดำำ� ตะบููนขาว ดอกไก่่เตี้้�ย ใบขลู่่� (สมุุนไพรที่่�มีีสรรพคุุณช่่วยลดความดััน/ลดความ
อ้้วน) ลููกเถาว์์คันั (มีีลักั ษณะคล้้ายผลองุ่่�น ใช้้เป็็นอาหาร) ใบกะเพรา ที่่�นำำ�มาผสมเข้้ากัับปููน
แดง ช่่วยรัักษาอาการท้้องอืืด เป็็นต้้น พืืชสมุุนไพรเหล่่านี้้�ยัังคงได้้รับั การถ่่ายทอดเป็็นมรดก
ทางวััฒนธรรมจวบจนถึึงปััจจุุบััน
จากการวิิจััยพบว่่า การพััฒนาของรััฐส่่วนกลาง การเปลี่่�ยนแปลงของธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท มิิติิด้้านความ
พอเพีียง (Availability) พบว่่า ในระยะแรกมีีการดำำ�รงชีีวิิตโดยการทำำ�ประมงขนาดเล็็ก
มีีการหาของป่่าในบริิเวณใกล้้เคีียง รวมถึึงมีีการทำำ�เกษตรแบบเรีียบง่่าย ทำำ�ให้้กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ไทมีีปริิมาณอาหารจำำ�นวนมากพอที่่�จะสามารถดำำ�รงอยู่่�ของกลุ่่�มตััวเอง นอกจากนั้้�นพบว่่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

การที่่�ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพประมงและทำำ�นา การขยายพื้้�นที่่�อาหารมีีลัักษณะเรีียบง่่าย
อีีกทั้้�งอาหารส่่วนใหญ่่ไม่่ผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�ซัับซ้้อน “จัับมาแบบไหน ก็็เอามาต้้ม
ทำำ�กิินกัันสด ๆ”
นโยบายการพััฒนาของรััฐในการพััฒนาเชิิงอุุตสาหกรรมก่่อให้้เกิิดการโยกย้้าย
ถิ่่�นฐานให้้ตลาดมีีความต้้องการทรััพยากรจากท้้องทะเลอย่่างมาก ผลจากความต้้องการนี้้�
นำำ�มาสู่่�การทำำ�กิิจกรรมประมงที่่�คุุกคามแหล่่งผลิิตอาหารจากท้้องทะเล ส่่งผลกระทบต่่อ
ความพอเพีียงของอาหารและวััตถุุดิิบที่่�เกี่่�ยวข้้อง แม้้ว่่ากลุ่่�มชาวไทยัังคงสามารถเข้้าถึึง
ทรััพยากรได้้ แต่่นโยบายส่่งเสริิมการผลิิตในเชิิงพาณิิชย์์ ทำำ�ให้้มีกี ารทำำ�นากุ้้�งกุุลาดำำ� มีีการ
ทำำ�ลายป่่าชายเลนและอื่่�น ๆ ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลกระทบ
ต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของของระบบนิิเวศเกิิดการสููญเสีียความสมดุุล ทำำ�ให้้ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ในพื้้�นที่่�ลดลง
นอกจากนั้้�นแล้้ว ในการพััฒนาเส้้นทางคมนาคมที่่�ทำำ�ให้้มีีการสััญจรได้้สะดวก
ยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�คนจากในและต่่างพื้้�นที่่�มีีความต้้องการบริิโภคอาหารที่่�มีีมากอย่่างท่่วมท้้น
สามารถเข้้าถึึงและหยิิบฉวยประโยชน์์จากทรััพยากรที่่�มีีในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้กลุ่่�มชาวไทดั้้�งเดิิม
ต้้องเผชิิญอยู่่�กัับความเสี่่�ยงในการถููกคุุกคามจากบุุคคลภายนอกและนายทุุน ชาวไทดั้้�งเดิิม
ซึ่่�งมีีสถานะเป็็นชาวประมงพื้้�นเมืืองขนาดเล็็กจึึงไม่่สามารถปกป้้องอู่่�ข้้าวอู่่�น้ำ��ำ ของตนได้้
	ส่่งผลต่่อความไม่่มั่่�นคงทางอาหารของชาติิพัันธุ์์�ไท แม้้ในระยะหลัังจากที่่�เผชิิญ
กัับความไม่่มั่่�นคงทางอาหารและเกิิดการตระหนัักรู้้� จนนำำ�มาสู่่�การแสวงหาแนวทางในการ
ปกป้้องแหล่่งทรััพยากร โดยการปรึึกษาหารืือแลกเปลี่่�ยนถึึงปััญหาจนทำำ�ให้้เกิิดโครงการ
บ้้านปลา ธนาคารปูู เพื่่�อเพิ่่�มประชากรสััตว์์น้ำำ��และปกป้้องท้้องทะเลให้้พ้้นจากการคุุกคาม
ของกลุ่่�มประกอบการประมงรายใหญ่่ ที่่�ใช้้เรืืออวนลากอวนดุุนเข้้ามากอบโกยทรััพยากร
แต่่ปริิมาณของทรััพยากรยัังไม่่เพีียงพอต่่อการบริิโภค
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อภิิปรายผลการวิิจััย
จากผลการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความ
มั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในจัังหวััดจัันทบุุรีี สามารถจำำ�แนกได้้ ดัังนี้้�	
ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ญวน พบว่่า สามารถนำำ�กรณีีศึึกษามาอภิิปรายในเชิิงทฤษฎีี และชี้้�ให้้เห็็น
ถึึงนััยยะเชิิงทฤษฎีี ความมั่่�นคงทางอาหาร จากผลการศึึกษาจะเห็็นได้้ว่่า การจำำ�กััดอยู่่�ใน
กรอบของกระบวนการผลิิต มีีเป้้าหมายการผลิิตเพื่่�อให้้มีปี ริิมาณเพีียงพอกัับความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคนั้้�น ไม่่สามารถสะท้้อนภาพของความมั่่�นคงทางอาหารได้้ เนื่่�องจากแม้้จะมีี
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ปริิมาณอาหารมากแล้้ว แต่่ปััญหาความอดอยากยัังคงอยู่่� ด้้วยเหตุุนี้้�แนวคิิดทางเลืือกใหม่่
จึึงเกิิดขึ้้�นโดยหลายฝ่่ายตระหนัักว่่า ความมั่่�นคงทางอาหารไม่่ได้้มีีเพีียงมิิติิด้้านการผลิิต
อาหารให้้ได้้มากขึ้้น� เท่่านั้้�น แต่่ยังั เชื่่�อมโยงกัับประเด็็นอื่่�น ๆ เช่่น การเข้้าถึึงอาหาร การผลิิต
อาหารให้้ได้้ปริิมาณสม่ำำ��เสมอ ความปลอดภััยทางอาหาร ความมั่่�นคงทางอาหารของชุุมชุุน
ทั้้�งยัังรวมถึึงบริิบทแวดล้้อมอื่่�น ๆ ของความมั่่�นคงทางอาหาร เช่่น การพััฒนา การลดปััญหา
ความยากจน สถานการณ์์ความเสี่่�ยงความเปราะบาง การพึ่่�งพาตนเองและการพััฒนาชุุมชน
เป็็นต้้น นอร์์แมน บอร์์ลอก กล่่าวว่่า แม้้ว่่าการปฏิิวััติิเขีียวจะช่่วยเพิ่่�มปริิมาณผลผลิิตแต่่ก็็
มีีผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหลายประการ ทั้้�งที่่�จริิงแล้้วเป้้าหมายสำำ�คััญควรมุ่่�งเน้้นไปที่่�การ
ปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คน
โดยที่่�ผลการศึึกษานั้้�นสอดคล้้องกัับองค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ
(Food and Agriculture Organization (FAO) (2002) จากความหมายของความมั่่�นคง
ทางอาหาร ในด้้านมิิติิความพอเพีียง ของปริิมาณอาหารในกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ญวนที่่�อาศััยอยู่่�
บริิเวณลุ่่�มน้ำำ��จันั ท์์นั้้�น พบว่่ามีีความพอเพีียงของปริิมาณอาหารกัับความต้้องการที่่�จะบริิโภค
ของคนในชุุมชน เนื่่�องจากในช่่วงแรกของการตั้้�งถิ่่�นฐานในบริิเวณดัังกล่่าวแวดล้้อมไปด้้วย
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จีีน พบว่่า ความสััมพัันธ์์ระหว่่างทุุนทางทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อม และทุุนทางวััฒนธรรมในการผลิิตอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จีีน ในจัังหวััดจัันทบุุรีี
ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นภาพของความหมายของความมั่่�นคงทางด้้านอาหาร สามารถนำำ�มาอภิิปราย
กัับทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง 1) ความพอเพีียง ชาวจีีนอพยพหลัังจากมาถึึงประเทศสยามได้้ไม่่นาน
ถึึงแม้้ในระยะแรกจะรัับจ้้างเป็็นแรงงานกรรมกรทั่่�วไป (Unskilled Labor) แต่่เนื่่�องด้้วย
ประสบการณ์์ที่่�สะสมกัันมาจากบ้้านเกิิดของตน ได้้พััฒนา และขยายพื้้�นที่่�อาหารของตน
ด้้วยการทำำ�เกษตรแบบเรีียบง่่าย ลัักษณะแปลงพืืชผัักล้้มลุุกและการทำำ�ประมงทั้้�งแบบน้ำำ��
จืืด และน้ำำ��เค็็ม ทำำ�ให้้กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ของตนมีีปริิมาณอาหารจำำ�นวนมากพอที่่�จะสามารถดำำ�รง
อยู่่�ของกลุ่่�มตััวเองได้้ ประกอบกัับสภาพทางทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ค่่อนข้้าง
มีีความคล้้ายคลึึงกััน จึึงเป็็นเรื่่�องง่่ายที่่�กลุ่่�มชาวจีีนอพยพสามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับบริิบท
ของประเทศไทยได้้ แนวคิิดความมั่่�นคงทางด้้านอาหารมองว่่า ปริิมาณอาหารที่่�อาจได้้มา
จากการผลิิตภายในประเทศ ชาวจีีนอพยพสามารถผลิิตอาหารเองได้้ โดยไม่่ต้อ้ งนำำ�เข้้าหรืือ
การได้้รัับความช่่วยเหลืือจากรััฐ หรืือเอกชนอื่่�น
ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท พบว่่า สาเหตุุสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีการผลิิตอาหารของกลุ่่�ม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ชาติิพัันธุ์์�ไทมีีผลจากสาเหตุุประการสำำ�คััญ คืือ โครงการพััฒนาของรััฐ ได้้แก่่ การพััฒนา
โครงสร้้ า งทางเศรษฐกิิ จ เพื่่�อให้้ สอดรัั บ กัั บ กระแสเศรษฐกิิ จทุุ นนิิ ย ม ก่่ อให้้ เกิิ ดความ
เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสัังคม การเคลื่่�อนย้้ายประชากรทั้้�งในประเทศ
(กลุ่่�มแรงงาน) และต่่างประเทศ (กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว) ทำำ�ให้้ความต้้องการในการบริิโภค
อาหารมากตามไปด้้วยอีีกประการหนึ่่�งคืือ การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นผล
กระทบสืืบเนื่่�องมาจากการพััฒนาโครงการพััฒนาของรััฐ ประเด็็นที่่�ได้้จากการศึึกษาส่่งผล
ต่่ออาหารที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทที่่�ลดปริิมาณลงและบางชนิิดสููญหายไป
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ตััวแทนของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไท ได้้แก่่ ชาวบ้้านบางสระ
เก้้าได้้พยายามรัักษา และกอบกู้้�แหล่่งอาหารให้้กลัับคืืนมาด้้วยการนำำ�ปััญหาที่่�ประสบมา
หารืือร่่วมกััน รื้้�อฟื้้น� บรรยากาศของการปรึึกษาหารืือและนำำ�มาสู่่�การแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน ใน
งานศึึกษาของสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ (สกว.) ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (ม.ป.ป.: ออนไลน์์)
ได้้มีีการสรุุปให้้เห็็นการฟื้้�นฟููชุุมชนให้้หลุุดพ้้นจากวิิกฤตความไม่่มั่่�นคงทางด้้านอาหารว่่า
แม้้จะเป็็นปััญหาที่่�มีีความซัับซ้้อนแต่่หากชุุมชนมีีการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันก็็สามารถต่่อกรกัับ
นายทุุนหรืือกลุ่่�มผลประโยชน์์ที่่�เข้้ามากอบโกยทรััพยากรของชุุมชนได้้ จะเห็็นได้้ว่า่ กลุ่่�มชาว
ไทยร่่วมกัันปกป้้องและสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารโดยการ “สร้้างบ้้านปลา ธนาคารปูู”
และโครงการนี้้�กลายเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้ชุมุ ชนแก้้ไขวิิกฤตอาหารของชุุมชนได้้และ
ทำำ�ลายกลุ่่�มนายทุุนและผู้้�แสวงหาประโยชน์์จากภายนอก ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งไปกว่่านั้้�นคืือมีีการ
ขยายเครืือข่่ายบ้้านปลา ธนาคารปููไปทั่่�วทุุกสารทิิศ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
แม้้กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทใช้้ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�สัันโดษ ไม่่นิิยมพบปะผู้้�คนมากหน้้าหลายตาเข้้า
ข่่ายว่่าเป็็นสัังคมแบบปิิด แต่่เมื่่�อเจอปััญหาพวกเขาได้้พยายามแสวงหาแนวทางแก้้ไข
หากอธิิบายตามทฤษฎีีโครงสร้้างทางวััฒนธรรม (Cultural Morphology) ที่่�ได้้เสนอไว้้ใน
ช่่วงปลายทศวรรษที่่� 60 ได้้ชี้้�ว่่าการพััฒนาอุุตสาหกรรมทำำ�ให้้กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในที่่�ต่่าง ๆ
ถููกมองว่่ากำำ�ลังั ถููกทำำ�ลายหรืือกำำ�ลังั สููญสิ้้�นความเป็็นเผ่่าพัันธุ์์�เนื่่�องจากการเข้้าไปคุุกคามของ
สิินค้้าและทุุนนิิยมในช่่วงกลางทศวรรษที่่� 70 คำำ�ว่่า “Ethnicity” ถููกอธิิบายใหม่่ว่่าเป็็น
โครงสร้้างทางวััฒนธรรมที่่�มีีอยู่่�ในสัังคม โครงสร้้างนี้้�คืือตััวกำำ�หนดความเป็็นชาติิพัันธุ์์�ซึ่่�ง
ได้้แก่่ภาษาศาสนา คำำ�อธิิบายนี้้�ทำำ�ให้้สังั คมกลายเป็็นที่่�รวมตััวของกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�มีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะไม่่เหมืือนกััน กลุ่่�มแต่่ละกลุ่่�มมีีวิิธีีทางการเมืืองเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มอื่่�น ๆ
หรืือสร้้างอััตลัักษณ์์ของกลุ่่�ม
สรุุปได้้ว่่า วิิถีีการผลิิตอาหารของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มีีความสััมพัันธ์์กัับความหลาก
หลายเชิิงพื้้�นที่่�และมีีผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� กล่่าวคืือ ความ
มั่่�นคงทางอาหารจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อชุุมชนของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่าง ๆ สามารถมีีทรััพยากร
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ทางอาหารที่่�เพีียงพอ สามารถเข้้าถึึงทรััพยากรทางอาหารได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรทางอาหารได้้อย่่างเต็็มที่่� สิ่่�งเหล่่านี้้�ถืือเป็็นเสถีียรภาพที่่�สำำ�คัญ
ั ทาง
ด้้านอาหารที่่�สะท้้อนถึึงความมั่่�นคงทางอาหารของชุุมชน
อย่่างไรก็็ตาม ผลการศึึกษาได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าปััจจุุบัันความมั่่�นคงทางอาหารของ
ชุุมชนมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม เนื่่�องจากมีีปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่่งผลต่่อทรััพยากรทางอาหาร
และวิิถีกี ารผลิิตอาหารของชุุมชนที่่�ประกอบไปด้้วย แนวนโยบายการพััฒนาของรััฐส่่วนกลาง
ระบบทุุนนิิยมที่่�มีีผลให้้ระบบการผลิิตมีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีขั้้�นสููงเข้้ามา
ใช้้ การเปลี่่�ยนแปลงของจำำ�นวนประชากร การเปลี่่�ยนแปลงของทรััพยากรทางธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม และอิิทธิิพลทางวััฒนธรรมสมััยใหม่่ สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีอิทิ ธิิพลต่่อวิิถีกี ารผลิิตและ
ทำำ�ลายความหลากหลายทางอาหาร และนำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของ
ชุุมชน
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ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายต่่อภาครััฐ
		
1.1 ภาครััฐในส่่วนกลางควรมีีการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรที่่�
เป็็นฐานการผลิิตอาหารที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะทรััพยากรการผลิิตในระดัับชุุมชนบนพื้้�นฐาน
ของการให้้สิิทธิิแก่่ชุุมชนในการจััดการ และการพััฒนาแหล่่งทรััพยากรทางอาหารด้้วยตััว
ของชุุมชนเอง
		
1.2 ภาครััฐในระดัับท้้องถิ่่�นควรมีีการส่่งเสริิมการผลิิตอาหารที่่�พึ่่�งพา
ความหลากหลายเชิิงพื้้�นที่่�ผ่่านวััฒนธรรมประเพณีีภายในชุุมชน ซึ่่�งจะช่่วยให้้วัฒ
ั นธรรมการ
ผลิิตอาหารดำำ�รงอยู่่� และเป็็นการช่่วยรัักษาทรััพยากรทางธรรมชาติิในพื้้�นที่่�อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
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2. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายต่่อภาคธุุรกิิจเอกชน
		
2.1 ภาคเอกชนควรส่่งเสริิม สนัับสนุุนการพััฒนาอาหารท้้องถิ่่�นสู่่�
ความเป็็นสิินค้้าในระดัับสากล ภายใต้้กระบวนการผลิิต และการจััดจำำ�หน่่ายที่่�เป็็นระบบ
		
2.2 ภาคเอกชนควรส่่งเสริิม สนัับสนุุนการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในมิิติิ
ทางด้้านวััฒนธรรม โดยเฉพาะการบููรณาการวััฒนธรรมอาหารสมััยใหม่่กับั วััฒนธรรมอาหาร
ดั้้�งเดิิมของชาติิพัันธุ์์�ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ผสมผสานกัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในปััจจุุบััน
3. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายต่่อภาควิิชาการ
		
3.1 ภาควิิชาการควรมีีการผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอน หรืือการจััดทำำ�
เป็็นหลัักสููตรการเรีียนการสอน ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นทางด้้านอาหารและ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ความหลากหลายทางชีีวภาพเชิิงพื้้�นที่่�ให้้เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น และความสำำ�คััญของทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีในชุุมชนท้้องถิ่่�น
		
3.2 ภาควิิชาการควรมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการศึึกษารวบรวมวััฒนธรรม
อาหารที่่�เป็็นองค์์ความรู้้�ของท้้องถิ่่�นเพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููลในการพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�น
		
3.3 ภาควิิชาการควรมีีบทบาทในการเป็็นกลไกสนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่�อนกิิจกรรมทางสัังคมในมิิติทิ างด้้านอาหารของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ต่่าง ๆ ให้้เป็็นที่่�แพร่่หลาย
ในระดัับประเทศ และระดัับภููมิิภาค
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การวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วมนี้้� เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ มีีวััตถุุประสงค์์
ในการวิิจััยเพื่่�อ 1) ศึึกษาพััฒนาการการเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญาและ
ผลกระทบที่่�ผ่่านมา 2) ศึึกษาสิิทธิิและกลไกระดัับท้้องถิ่่�นในการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�
เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรกรพัันธสััญญา 3) ศึึกษาวิิเคราะห์์ปััจจััยเงื่่�อนไขของการ
คุ้้�มครองสิิทธิิของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา 4) เพื่่�อสร้้าง
กระบวนการเรีียนรู้้�ของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา 5) เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรในระบบเกษตรพัันธสััญญา
เครื่่�องมืือวิิจััย คืือ สััมภาษณ์์กลุ่่�ม (Focus group interview) สััมภาษณ์์เชิิงลึึก
(In Depth Interview) การจััดระดมสมอง (Brainstorming) และการจััดเวทีีปรึึกษาหารืือ
สาธารณะ (Public Consultation)
ผลการวิิจััยพบว่่า ด้้านที่่� 1. เกิิดข้้อมููลความรู้้� ประเด็็น พััฒนาการ สถานการณ์์
การเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� อาทิิ ด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และ สิ่่�งแวดล้้อม 2. จากการวิิจััยสิิทธิิเกษตรกรของผู้้�เลี้้�ยงปลากระชััง คืือ สิิทธิิที่่�
เกษตรกรพึึงมีีพึึงได้้รวมถึึงการได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิ ใน 5 ประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้� 2.1) การ
ได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงปลากระชัังที่่�ชััดเจนและถููกต้้อง 2.2) การถืือ
ครองปััจจััยการผลิิตอย่่างมั่่�นคง 2.3) การเข้้าถึึงทรััพยากรสาธารณะอย่่างเพีียงพอ 2.4) การ
ได้้รัับการคุ้้�มครองความเสีียหายจากหน่่วยงานภาครััฐและส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง 2.5) การรัักษา
วิิถีกี ารผลิิตดั้้�งเดิิมของท้้องถิ่่�นและการกำำ�หนดวิิถีผี ลิิตที่่�ตนต้้องการ 3. เกิิดกลไกท้้องถิ่่�นเป็็น
ภาคีีเครืือข่่ายบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันในลัักษณะการจััดการภาคีีสาธารณะแนวใหม่่ 4. เกิิด
พื้้�นที่่�ต้้นแบบ เพื่่�อขึ้้�นทะเบีียนคุ้้�มครองสิิทธิิ ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกร และการนำำ�ใช้้กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขึ้้�นทะเบีียนการเลี้้�ยงปลากระชัังในระดัับท้้องถิ่่�นอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อ
เกษตรกร 5. จากการวิิจััยร่่วมผลัักดัันให้้เกิิดกฎหมายสำำ�คััญ คืือ พรบ. ส่่งเสริิมและพััฒนา
ระบบเกษตรพัันธสััญญาพ.ศ. 2560 ได้้สำำ�เร็็จ 6. เกษตรกรดำำ�เนิินการเลี้้�ยงปลากระชัังใน
ระบบเกษตรพัันธสััญญาโดยมีีกลไกคุ้้�มครองสิิทธิิมาถึึงปััจจุุบััน
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This participatory action research is qualitative research that aims to
1) explore the development of fish cage in the contract farming system and
its effects; 2) investigate the rights and local mechanism in the protection
of the fish cage farmers’ rights in the contract farming system; 3) examine
the conditional factors of the protection of the rights of fish cage farmers in
contract farming system; 4) create knowledge process for fish cage farmers in
contract farming system, and 5) protect the rights of the farmers in contract
farming system.
The research method is data collection which uses focus group
interview, in-depth review, brainstorming, and public consultation.
The research findings cover five different areas. 1. It finds the
knowledge about fish cage contract farming’s issues, development, situation,
and effects on economy, society and environment. 2. It helps to realize the
rights of the fish cage contract farmers and the protection of their rights,
which are 2.1) accessing the right information about fish cage farming, 2.2)
steadily acquiring factors of production, 2.3) accessing to public resources,
2.4) being protected by public and relating sectors, and 2.5) maintaining
traditional production while generating their own way of production. 3. The
local mechanism is created in terms of the new integrating public network.
4. A model area for agricultural rights protection registration is formed, and
the local fish cage registering laws are explained, which are useful for the
farmers. 5. The participatory research successfully brings about a crucial law:
the agricultural contract system support and development act in 2017 and
the fish cage contract farmers’ rights protection up until now.
Keywords: learning process, farmers’ rights, contract farming
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บทน�ำ
	ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชัยั จัังหวััดมหาสารคาม มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งติิดแม่่น้ำำ��ชีี ซึ่่�ง
เป็็นสภาพธรรมชาติิที่่�เหมาะแก่่การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� วิิถีชีี วิี ติ ของชาวบ้้านในตำำ�บลนี้้�ได้้เลี้้�ยง
ปลากระชัังเป็็นอาชีีพ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิถีชีี วิี ติ ที่่�เห็็นว่่าเป็็นช่่องทางในการสร้้างรายได้้
เพื่่�อการดำำ�รงชีีพ เป็็นวิิถีีผลิิตและระบบเศรษฐกิิจของชุุมชน เริ่่�มต้้นเมื่่�อประมาณ ปีี พ.ศ.
2538 โดยเป็็นไปในลัักษณะของระบบการเลี้้�ยงแบบเกษตรพัันธสััญญาที่่�มีีบริิษัทั เข้้ามาส่่ง
เสริิม และการเลี้้�ยงปลาดัังกล่่าวนั้้�นได้้เริ่่�มมีีการขยายตััว จนถึึง พ.ศ. 2552 ที่่�มีีเกษตรกรใน
หมู่่�บ้้านเลี้้�ยงถึึง ร้้อยละ 80 จากเกษตรกรทั้้�งหมด และเมื่่�อ พ.ศ. 2553 จึึงได้้เกิิดสิ่่�งที่่�ชุุมชน
เรีียกได้้ว่่าเป็็น “วิิกฤต”เนื่่�องจากการประสบกัับภาวะหนี้้�สิินในระบบวงจรของเกษตรพัันธ
สััญญา การขาดความมั่่�นคงทางด้้านรายได้้ และยัังไม่่มีกี ลไกประกัันรายได้้และราคาผลผลิิต
รวมทั้้�งวิิถีกี ารเลี้้�ยงการผลิิตปลากระชัังที่่�ยัังไม่่สามารถแสดงออกในลัักษณะของวััฒนธรรม
ที่่�ส่่งต่่อ หรืือดำำ�เนิินการตามช่่วงฤดููการผลิิตได้้แบบการเกษตรในประเภทอื่่�น จากการสรุุป
และเห็็นปััญหาร่่วมกััน ตั้้�งแต่่ตัวั ผู้้�เลี้้�ยงคืือเกษตรกร รวมถึึงองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ เครืือข่่าย
เกษตรกรรมทางเลืือก องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล สำำ�นักั ประมงจัังหวััด อัันเป็็นหน่่วยงานรััฐ
ได้้มีีความเห็็นสอดคล้้องกัันว่่า เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญานั้้�น
ยัังขาดกลไกในการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกร อัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�ยัังขาดการบููรณาการ
หรืือเจ้้าภาพหลัักในเรื่่�องนี้้� เนื่่�องมาจากข้้อขััดข้้องหลายประการ อาทิิ ขอบข่่ายหน้้าที่่�ของ
ทางภาครััฐที่่�มีีกรอบอำำ�นาจในการทำำ�งานเฉพาะเรื่่�อง เช่่น กรมประมง ดููแลเรื่่�องการเลี้้�ยง
กรมเจ้้าท่่า ดููแลเรื่่�องการจััดระเบีียบกระชัังในน่่านน้ำำ�� กรมควบคุุมมลพิิษ ดููแลในเรื่่�องของ
มลพิิษที่่�อาจจะเกิิดจากการเลี้้�ยง จากตััวอย่่างดัังกล่่าวการดำำ�เนิินงานจึึงเป็็นไปในลัักษณะ
ของการทำำ�ตามโครงสร้้างหน้้าที่่�หลัักในแต่่ละเรื่่�องมากกว่่าการบููรณาการประสานความ
ร่่วมมืือ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการที่่�คณะผู้้�ศึึกษาได้้ทำำ�การสืืบค้้นถึึงกฎหมายข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการที่่�จะนำำ�มาสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิของเกษตรกร เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคงทางรายได้้ รวมทั้้�ง
การต่่อรองกัับระบบเกษตรพัันธสััญญา ซึ่่�งยัังไม่่มีกี ฎหมายใดลงลึึกในรายละเอีียดในการให้้
อำำ�นาจดัังกล่่าวกัับเกษตรกร จะมีีกฎหมายที่่�เทีียบเคีียง แต่่ยังั ระบุุขอบข่่ายไว้้อย่่างกว้้างคืือ
พรบ. สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ พ.ศ. 2553 (ฉบัับกระทรวงเกษตรฯ) ที่่�คณะรััฐมนตรีีนำำ�เข้้าสู่่�
การพิิจารณาของรััฐสภามิิได้้มีกี ารกล่่าวถึึงสิิทธิิเกษตรกรอย่่างชััดแจ้้ง มีีเพีียงการพููดถึึงบาง
ประเด็็น เช่่น การประกัันราคาสิินค้้าเกษตร การคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร
	ผู้้�วิิจััยจึึงเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการศึึกษาสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังใน
ระบบเกษตรพัันธสััญญา ในรายละเอีียดว่่าควรเป็็นอย่่างไร โดยมาจากการร่่วมศึึกษาวิิจััย
กัับชุุมชน และประเด็็นสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องของปััจจััยเงื่่�อนไขใดของการคุ้้�มครองสิิทธิิของเกษตรกร
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ผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญาในปััจจุุบันั ที่่�ถืือว่่าเป็็นปััญหาหรืืออุุปสรรคใน
การเข้้าถึึงสิิทธิิเกษตรกร รวมทั้้�งเรื่่�องของกลไกในระดัับท้้องถิ่่�นที่่�จะสามารถเข้้ามาช่่วยหนุุน
เสริิมได้้ อัันมาจากความเห็็นเกษตรกร ซึ่่�งถืือได้้ว่่ากลไกในระดัับท้้องถิ่่�นนั้้�นเป็็นเครื่่�องมืือที่่�
ใกล้้ชิิด เข้้าถึึงได้้รวดเร็็วที่่�สุุดของเกษตรกรจากการพััฒนาประเด็็นร่่วมกัับชุุมชน จึึงได้้เห็็น
ถึึงความสำำ�คััญที่่�จะศึึกษาถึึงกลไกคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบพัันธ
สััญญาในระดัับท้้องถิ่่�นว่่าจะสามารถขัับเคลื่่�อนไปได้้อย่่างไร ในทิิศทางใด มีีหลัักปฏิิบัติั ร่ิ ว่ ม
กัันและการบููรณาการกัับหน่่วยงานภาครััฐหรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างไร โดยการ
วิิจัยั ดัังกล่่าวนี้้� จึึงเป็็นการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันในชุุมชน ซึ่่�งผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั คืือ
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบพัันธสััญญา โดยบููรณาการร่่วมกัับองค์์กรปกครองท้้อง
ถิ่่�น และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�มาสู่่�การเข้้าถึึงสิิทธิิเกษตรกรในรายละเอีียดที่่�
พึึงมีีพึึงได้้ รวมทั้้�งกลไกในการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรในระดัับท้้องถิ่่�น

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1.ศึึกษาพััฒนาการการเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญาและผลกระ
ทบที่่�ผ่่านมา
2.ศึึกษาสิิทธิิและกลไกระดัับท้้องถิ่่�นในการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลา
กระชัังในระบบเกษตรกรพัันธสััญญา
3. ศึึกษาวิิเคราะห์์ปััจจััยเงื่่�อนไขของการคุ้้�มครองสิิทธิิของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลา
กระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา
4. เพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตร
พัันธสััญญา
5. เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรในระบบเกษตรพัันธสััญญา
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วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลา
กระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา 4 หมู่่�บ้้านคืือ บ้้านขี้้�เหล็็ก บ้้านหิินปููน บ้้านหนองโน
บ้้านบุ่่�งเบา ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิ
การอย่่างมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action Research) โดยใช้้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่่�อได้้มาซึ่่�งองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� ในชุุมชน
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีประชากรในการศึึกษาทั้้�งสิ้้�น 50 คน โดยมีีการเลืือกผู้้�ให้้ข้้อมููล
ในแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในลัั ก ษณะกลุ่่�มบุุ ค คลที่่�เรีี ย กได้้ ว่่ า
(Key informants) เป็็นผู้้�มีีความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมกัับการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� จำำ�แนก
กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููล ดัังนี้้� 1) เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา จากทั้้�ง 4
หมู่่�บ้้านคืือ บ้้านขี้้�เหล็็ก บ้้านหิินปููน บ้้านหนองโน บ้้านบุ่่�งเบา ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอ
กัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม รวม 30 คน ที่่�มีีความคุ้้�นเคยและมีีประสบการณ์์ตรงใน
การเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา 2) ผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้าน/ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น/ สมาชิิกองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม รวม 15 คน ที่่�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้อง มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา
3) เจ้้าหน้้าที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชัยั จัังหวััดมหาสารคาม กรม
เจ้้าท่่า กรมประมง รวม 5 คน ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�การทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงปลากระ
ชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
งานวิิจััยนี้้�ใช้้การวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action
Research) โดยเครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์กลุ่่�ม (Focus group
interview) สััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In Depth Interview) การจััดระดมสมอง (Brainstorming)
การจััดเวทีีปรึึกษาหารืือสาธารณะ (Public Consultation) โดย มีี 3 ขั้้�นตอนสำำ�คััญ คืือ
ระยะต้้นน้ำำ�� ระยะกลางน้ำำ�� และระยะปลายน้ำำ�� โดยสรุุป ดัังต่่อไปนี้้�
1) ระยะต้้นน้ำำ�� เริ่่�มจากการวิิเคราะห์์ตั้้�งแต่่สภาพปััญหา สถานการณ์์ ปััจจััย
เงื่่�อนไข และส่่วนสำำ�คััญที่่�ถืือได้้ว่่าเกษตรกรเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง โดยมีีการดำำ�เนิิน
การวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม ดัังต่่อไปนี้้� 1.1) การจััดเวทีีปรึึกษาหารืือสาธารณะ
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้เ� พื่่�อตระหนัักถึงึ สิิทธิเิ กษตรกรผู้้เ� ลี้้ย� งปลากระชัังที่่ถููก
� ละเมิิดสิิทธิแิ ละการ
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รวบรวมข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเลี้้ย� งปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา ดำำ�เนิิน
การ ณ พื้้�นที่่�วิิจััย ในช่่วงเดืือน มิิถุุนายน – กัันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีีการประชุุมแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น การสััมภาษณ์์กลุ่่�ม และการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก 1.2) การพััฒนาศัักยภาพ
ทีีมวิิจัยั โดยเข้้าร่่วมอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพช่่วงต้้นน้ำำ��ร่ว่ มกัับศููนย์์ส่ง่ เสริิมนัักวิิชาการเพื่่�อ
งานวิิจัยั ท้้องถิ่่�น จัังหวััดมหาสารคาม (โหนดวิิชาการ) ณ วารีีวัลั เลย์์ รีีสอร์์ท เมื่่�อวัันที่่� 21-22
กัันยายน พ.ศ. 2557 อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััดขอนแก่่น เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและได้้รัับข้้อมููล
ที่่�เป็็นประโยชน์์เพื่่�อการดำำ�เนิินโครงการวิิจััยในระยะต่่อไป
2) ระยะกลางน้ำำ�� 2.1) การร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อการคุ้้�มครองสิิทธิเิ กษตรกร
ผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา (การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนาและให้้
ข้้อคิิดเห็็นต่่อหลัักการ สาระสำำ�คััญ และร่่าง พรบ. ส่่งเสริิมและพััฒนาระบบเกษตร
พัันธสััญญา) เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมราชาวดีี จัังหวััดขอนแก่่น โดยมีี
ภาคีีร่ว่ ม คืือ 1. ศููนย์์วิชิ าการเพื่่�อความเป็็นธรรมในระบบเกษตรพัันธสััญญา คณะนิิติศิ าสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 2. คณะทำำ�งานเครืือข่่ายเกษตรพัันธสััญญา 3. เครืือข่่ายเกษตรกร
พัันธสััญญา 2.2) ทีีมวิิจัยั ร่่วมแลกเปลี่่ย� นและเป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้ใ� นการศึึกษาดููงาน โดย
เป็็นการศึึกษาดููงานจากนิิสิิต สาขาพััฒนาชุุมชน คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม ในประเด็็น “การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังใน
ระบบเกษตรพัันธสััญญา” ณ ศาลาประชาคม บ้้านหิินปููน ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชัยั
จัังหวััดมหาสารคาม 2.3) การร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายก่่อรููปและกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ
วัันที่่� 22 เมษายน พ.ศ. 2558 การประชุุมร่่วมออกแบบนโยบาย ซึ่่�งเป็็นการนำำ�ข้้อมููลจาก
งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ประเด็็น “การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิ
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา” มาให้้ข้อ้ เสนอร่่วมในการออกแบบ
นโยบายเพื่่�อการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกร รวมถึึงการขัับเคลื่่�อนกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับท้้อง
ถิ่่�น ณ สภาฮัักแพง เบิ่่�งแญงคนมหาสารคาม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดมหาสารคาม 2.4) การใช้้
กลไกระดัับท้้องถิ่่�นร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในการสร้้างการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกร ณ สภา
เกษตรกรจัังหวััดมหาสารคาม ศาลากลาง จัังหวััดมหาสารคาม เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 โดยการร่่วม “เวทีีการยกร่่างกลไกทำำ�งานแบบบููรณาการ ในการหาแนวทาง
สร้้างพื้้�นที่่�ต้้นแบบรููปธรรมการนำำ�ใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับข้้องกัับการขึ้้�นทะเบีียนการเลี้้�ยง
ปลาในกระชัังในระดัับท้้องถิ่่�น”
3) ระยะปลายน้ำำ�� 3.1) การขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะโดยใช้้กลไกภาคีี
เครืือข่่ายร่่วม วัันที่่� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 “เวทีีขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรในพื้้�นที่่�ต้้นแบบรููป
ธรรม การนำำ�ใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขึ้้�นทะเบีียนการเลี้้�ยงปลากระชัังในระดัับท้้อง
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ถิ่่�น” ณ ศาลาประชาคม บ้้านหิินปููน ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิขัยั จัังหวััดมหาสารคาม
เป็็นเวทีีที่่�ทีมี วิิจัยั ร่่วมกัับหลายภาคส่่วน โดยมีี สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ อบต. เขวาใหญ่่ กรม
ประมง กรมเจ้้าท่่า เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน ยุุติิธรรมจัังหวััด ร่่วมดำำ�เนิิน
การดัังกล่่าว ณ ศาลาบ้้านหิินปููน ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม
มีีการให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�จากภาคีีเครืือข่่าย ภาครััฐ สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ อบต. เข
วาใหญ่่ กรมประมง กรมเจ้้าท่่า เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน ยุุติิธรรมจัังหวััด
การเสวนาร่่วม การถามตอบ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และเสนอแนวทางการขัับเคลื่่�อน
นโยบายต่่อยอดในอนาคต 3.2) การถอดบทเรีียนสัังเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้จากการวิิจััย วัันที่่� 4
ตุุลาคม พ.ศ. 2558 “การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�
เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา” โดยนัักวิิจััย ร่่วมกัับศููนย์์ส่่งเสริิมนัักวิิชาการ
เพื่่�องานวิิจััยท้้องถิ่่�น จัังหวััดมหาสารคาม (โหนดวิิชาการ สกว.) เป็็นเวทีีการถอดบทเรีียน
ร่่วมโดยเกษตรกรและนัักวิิจัยั ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อให้้ข้อ้ เสนอและร่่วมกำำ�หนดนโยบาย
และแนวทางการขัับเคลื่่�อนนโยบาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและการนำำ�เสนอข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกิิดจากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้ร่่วมกัันของนัักวิิชาการและ
ชุุมชน โดยการวิิเคราะห์์สรุุปแบบอุุปนััย (Analytic Induction) เป็็นการนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จาก
เหตุุการณ์์หรืือสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากการวิิจััยเพื่่�อวิิเคราะห์์หาบทสรุุปร่่วมกััน จากนั้้�นจึึงนำำ�เสนอ
ผลการศึึกษาในเชิิงพรรณนา (Narrative Analysis) รวมถึึงการอภิิปรายผล และให้้ข้อ้ เสนอ
แนะที่่�ได้้จากการวิิจััยในครั้้�งนี้้�
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ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููล พััฒนาการ สถานการณ์์ การเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธ
สััญญาและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
1.1) พััฒนาการแบ่่งเป็็น 3 ยุุค สำำ�คััญ คืือ 1) ยุุคเริ่่�มต้้นการเลี้้�ยงปลากระชััง
ในปีี พ.ศ. 2538 เกิิดร้้านรุ่่�งเรืืองการเกษตร (นามสมมติิ) ขึ้้�นในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
มหาสารคาม ซึ่่�งเป็็นร้้านที่่�จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปลากระชััง ทางร้้านมีีเงื่่�อนไข
สำำ�หรัับประชาชนที่่�จะซื้้�อของจากทางร้้านคืือ ต้้องเป็็นสมาชิิกของทางร้้าน และต้้องชำำ�ระ
เงิินค่่าสมััครสมาชิิกจำำ�นวน 100 บาท และต้้องใช้้เงิินสดในการลงทุุน จากนั้้�น 2) ยุุควิิกฤต
ปััญหาภาวะหนี้้�สิินในการเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา ในช่่วงฤดููร้้อนปีี
พ.ศ. 2547 เกิิดวิิกฤตที่่�ทำำ�ให้้ปลาตายเป็็นจำำ�นวนมาก อัันเนื่่�องมาจากปััญหาในเรื่่�องของน้ำำ��
ที่่�มีีอุณ
ุ หภููมิสูิ งู จนเกิิดน้ำำ��ร้อ้ นผิิดปกติิ และน้ำำ��นิ่่�งไม่่ไหลเวีียน จึึงทำำ�ให้้เกิิดการขาดออกชิิเจน
ในน้ำำ�� หรืือออกซิิเจนในน้ำำ��มีีไม่่เพีียงพอต่่อปริิมาณของปลากระชัังที่่�เลี้้�ยงอยู่่� จนกลายเป็็น
วิิกฤตปลาตายยกกระชััง “โอ๊๊ย ปีีนั้้�น คนเลี้้�ยงกัันหลายจนเต็็มลำำ�น้ำำ��พู่่�นล่่ะ เลี้้�ยงผู้้�ละเป็็น
10กระชัังอย่่างต่ำำ�� จนทางข่่อยนิิฝัันหวานถึึงรายได้้หลายแสน แต่่ผลที่่�ออกมาปีีนั้้�นคืือ ปลา
ตายกัันแถบเบิิดลำำ�น้ำำ��จนน้ำำ��เขีียว สิ่่�งที่่�ตามมาก็็คือื หนี้้�สิินหลายแสน ลางคนเป็็นล้้าน ใช้้หนี้้�
กัันจนฮอดสููมื้้�อนี้้� สิิเซาเลี้้�ยงกะเสีียดายเทิ่่�งย้้านบ่่มีีเงิินใซ้้หนี้้�กะต้้องเลี้้�ยงมานี้้�ล่่ะ ตอนนั้้�น
หน่่วยงานรััฐกะมาซอยเยีียวยาอยู่่�แต่่กะบ่่คุ้้�มกัับหนี้้�สิินล้้นพ้้นที่่�เกิิดขึ้้�น” (ข้้อมููลจาก
เกษตรกรท่่านหนึ่่�ง) ด้้วยสาเหตุุนี้้�ทำำ�ให้้ประชาชนผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังได้้รับั ผลกระทบคืือ การ
ขาดทุุนและขาดรายได้้ รวมถึึงมีีหนี้้�สิินรวมกัันหลายล้้านบาท ส่่วนในรายบุุคคลสููงสุุดเกืือบ
4 ล้้านบาท 3) ยุุคการจััดระเบีียบการเลี้้�ยงโดยราชการและเรีียกร้้องการคุ้้�มครองสิิทธิิ
ของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา จากปีี พ.ศ. 2551 นั้้�น การ
เลี้้�ยงปลากระชัังเป็็นไปตามสถานการณ์์และตามสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นไปได้้ การเลี้้�ยงเป็็นไป
ในลัักษณะการเพิ่่�ม และลดกระชััง ตามความเหมาะสมของเกษตรกร และเป็็นช่่วงที่่�
เกษตรกรได้้เริ่่�มมีีการพบปะพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิิทธิิและภาวะความเสี่่�ยงที่่�พบ รวมถึึงเริ่่�มมีี
การเรีียกร้้องสิิทธิิและสนใจในการขึ้้น� ทะเบีียนกัับภาครััฐ ในช่่วงปีี พ.ศ. 2553 และหลัังจาก
นั้้�นในปีี พ.ศ. 2556 เป็็นช่่วงที่่�ราชการ โดยกรมประมง และกรมเจ้้าท่่า ได้้มาจััดระเบีียบ
เกี่่�ยวกัับการเลี้้�ยง อาทิิ มาดููจำ�ำ นวนกระชัังไม่่ให้้มีีความหนาแน่่น และควบคุุมตามนโยบาย
และในปีีนั้้�น ได้้สอบถามภาครััฐในการที่่�จะขอสถานะทางกฎหมายโดยการขึ้้น� ทะเบีียน รวม
ถึึงมีีการเข้้ามาส่่งเสริิมขององค์์กรพััฒนาเอกชน คืือ เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาค
อีีสาน ที่่�มาทำำ�งานส่่งเสริิมกัับชาวบ้้านในการช่่วยแก้้ปััญหาหนี้้�สิินจากระบบเกษตรพัันธ
สััญญา รวมถึึงวิิถีกี ารเลี้้�ยงการผลิิต ที่่�ลดต้้นทุุนเพื่่�อปลดเปลื้้�องหนี้้�สิินรวมทั้้�งการทำำ�งานวิิจัยั
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ท้้องถิ่่�นร่่วมกัับนัักวิิชาการ จากวิิทยาลััยการเมืืองการปกครอง มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
1.2) สถานการณ์์การเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา โดยรููปแบบ
ในการเลี้้�ยงปลากระชัังของเกษตรกรในพื้้�นที่่�ศึึกษา ปััจจุุบันั รููปแบบการเลี้้�ยงปลากระชัังแบ่่ง
ได้้เป็็น 3 รููปแบบ ดัังนี้้� กลุ่่�มที่่� 1) เกษตรกรที่่�เลี้้�ยงในระบบพัันธสััญญาเต็็มรููปแบบ กล่่าว
คืือ เป็็นเกษตรกรที่่�การเลี้้�ยงในทุุกกระชัังหรืือต้้นทุุนทั้้�งหมดเกี่่�ยวข้้องกัับระบบพัันธสััญญา
ซึ่่�งคิิดเป็็นจำำ�นวนประมาณ 95 เปอร์์เซ็็นต์์จากผู้้�เลี้้�ยงทั้้�งหมด 776 กระชััง กลุ่่�มที่่� 2) เกษตรกร
ที่่�เลี้้�ยงปลาแบบผสมผสานทั้้�งในรููปแบบพัันธสััญญาและเลี้้�ยงอิิสระ เกษตรกรในกลุ่่�มดััง
กล่่าวนั้้�น คิิดเป็็นจำำ�นวนประมาณ 4 เปอร์์เซ็็นต์์จากผู้้�เลี้้�ยงทั้้�งหมด แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับแต่่ละครั้้�ง
ของการเลี้้�ยงไม่่มีคี วามแน่่นอนในการเลี้้�ยง แต่่ได้้สะท้้อนถึึงความพยายามในการที่่�จะเลี้้�ยง
แบบอิิสระและมีีการทดลองเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนการเลี้้�ยงอิิสระมากขึ้้�นในอนาคต กลุ่่�มที่่� 3)
เกษตรกรที่่�เลี้้�ยงปลากระชัังแบบอิิสระไม่่อยู่่�ในระบบพัันธสััญญามีีจำำ�นวนน้้อยมากเมื่่�อเทีียบ
จากผู้้�เลี้้�ยงทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาทั้้�ง 2 กลุ่่�มประมาณเพีียง 1 เปอร์์เซ็็นต์์ และไม่่มีีความแน่่นอน
ในการเลี้้�ยง ขึ้้�นอยู่่�ที่่�ช่ว่ งเวลาในการผลิิตหรืือตามความต้้องการเลี้้�ยง ซึ่่�งพยายามเลี้้�ยงแบบ
อิิสระเพื่่�อเป็็นทั้้�งการทดลองและพยายามลดปััญหาความเสี่่�ยงจากระบบพัันธสััญญา
เนื่่�องจากก่่อนมาเป็็นผู้้�เลี้้�ยงอิิสระ คนในกลุ่่�มนี้้�เคยเป็็นผู้้�เลี้้�ยงในระบบพัันธสััญญามาแล้้ว
นั่่�นเอง ต้้นทุุนในการเลี้้�ยง/แผนที่่�จำำ�นวนกระชััง ในระบบเกษตรพัันธสััญญา ผลการวิิจัยั
โดยกระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) ร่่วมกัันกัับเกษตรกรนั้้�นพบว่่า ต้้นทุุนของ
การเลี้้�ยงปลา กระชัังเริ่่�มแรก อยู่่�ที่่� 46,872 บาทต่่อกระชััง โดยเป็็นค่่าอุุปกรณ์์กระชััง 6,007
บาทต่่อกระชััง ค่่าอาหารและยารัักษาโรค 40,865 บาทต่่อกระชััง และมีีจำำ�นวนกระชัังใน
4 หมู่่�บ้้านที่่�ทำำ�การศึึกษา ทั้้�งสิ้้�น 776 กระชััง
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1.3) ผลกระทบจากการเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา มีีผล
กระทบดัังต่่อไปนี้้� ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ การเลี้้�ยงปลากระชัังนั้้�น ส่่งผลต่่อระบบ
เศรษฐกิิจในรููปแบบเศรษฐกิิจชุุมชนที่่�มีีทั้้�งแง่่บวก ในเชิิงรายได้้ และแง่่ลบในเชิิงหนี้้�สิิน
ผลกระทบดัังกล่่าว คืือ ความไม่่แน่่นอนมีีอยู่่�สููงมากในระบบการเลี้้�ยงปลาของเกษตรกร
พัันธสััญญา หากการเลี้้�ยงปลากระชัังนั้้�น สามารถทำำ�ได้้ตรงตามเป้้าหมาย ถืือว่่าเป็็นอาชีีพ
ที่่�สร้้างรายได้้อย่่างทวีีคููณ ซึ่่�งภาพสะท้้อน อย่่างช่่วงอดีีตที่่�มีีการเริ่่�มเลี้้�ยงใน ปีี พ.ศ. 2538
ถึึงปลายปีี พ.ศ. 2546 ที่่�การเลี้้�ยงปลานั้้�นถืือได้้ว่่าเป็็นยุุคเฟื่่�องฟูู “ โอ้้ว เลี้้�ยงใหม่่ ๆ ปีี 38
บ่่ธรรมดาเดเอาง่่าย ๆ ว่่า กำำ�ไรกัับต้้นทุุน นิิหลายสิิบเท่่าล่่ะไป๋๋ ผมเคยได้้หลายแสนในยุุค
แรกนั้้�น ก่่อนที่่�สิิมาเจอยุุคหนี้้� การเลี้้�ยงปลานี่่� คั่่�นฮ่่าได้้ กะ หยืืดอก คอชั้้�น พุ่่�นล่่ะ เงิินเต็็ม
กระเป๋๋า แต่่ฮ่่าปลาตายมากะ คอตก จนว่่าบ่่อยากเงยหน้้าพุ่่�นล่่ะ พ้้อมาเทิ่่�งสองแบบแล้้ว”
(ผู้้�ให้้ข้้อมููลรายหนึ่่�ง)
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบพัันธสััญญานั้้�น ส่่งผล
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงการสะสม ซึ่่�งมีีน้ำำ��เสีียตามความหนาแน่่นของการเลี้้�ยงบ้้างเป็็น
ระยะ ปััญหาจากปััจจััยการผลิิตที่่�มีีผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในที่่�นี้้� คืือ แม่่น้ำำ��ชีี ที่่�เกษตรกรเลี้้�ยง
ปลา ซึ่่�งในการเลี้้�ยงต้้องมีีการใช้้หัวั อาหารในจำำ�นวนมาก และในระยะหลัังนี้้� มีีเรื่่�องของการ
ให้้หัวั อาหาร และยารัักษาโรคตามโปรแกรมเพื่่�อเร่่งปลาโต เพื่่�อให้้ทันั จัับขาย โดยเกษตรกร
ได้้สะท้้อนถึึงปััญหา “มีีแน่่นอนล่่ะครัับ เห็็นง่่าย ๆ ก็็น้ำำ��บ่่ค่่อยใสคืือเก่่า พวกหััวอาหารต่่าง ๆ
มัันหมัักหมม น้ำำ��เน่่าได้้ แต่่เฮากะต้้องเลืือกประกอบอาชีีพต่่อไป กะแก้้ไขให้้พอทุุเลาไปแหน่่
เช่่น เอาอีีเอ็็ม จุุลิินทรีีย์์หยอดลงไป พอให้้บ่่มีีกลิ่่�นหลาย พอทุุเลา” (ผู้้�ให้้ข้้อมููลรายหนึ่่�ง)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ผลกระทบด้้านสุุขภาพ เห็็นได้้ชััดเจนว่่า อาชีีพเลี้้�ยงปลากระชัังในระบบพัันธสััญญามีีผล
กระทบต่่อสุุขภาพโดยตรง ในมิิติดัิ งั นี้้� การปวดเมื่่�อยตามร่่างกายในชีีวิติ ประจำำ�วันั เป็็นการ
ปวดเมื่่�อยสะสม การปวดเมื่่�อยเรื้้�อรััง จากการยกของจากการเลี้้�ยงรายวััน “สุุขภาพนี่่�แน่่นอน
เลย ยกกระสอบหััวอาหาร หลายสิิบโล มื่่�อละหลายสอบ เทิ่่�งก้้มเทิ่่�งเงยปวดเอวเรื้้�อรััง จาก
อัันนี้้�ล่่ะ” (ข้้อมููลจากเกษตรกรรายหนึ่่�ง)
2. เกิิดความเข้้าใจสิิทธิิและเกิิดกลไกระดัับท้้องถิ่่�นรวมทั้้�งปััจจััยเงื่่�อนไขของ
การคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรกรพัันธสััญญา จากการวิิจัยั
สิิทธิิเกษตรกรของผู้้เ� ลี้้ย� งปลากระชััง คืือ สิิทธิิที่่เ� กษตรกรพึึงมีพึี งึ ได้ร้ วมถึึงการได้้รัับการ
คุ้้�มครองสิิทธิิใน 5 ประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้� 1) การได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยง
ปลากระชัังที่่�ชััดเจนและถููกต้้อง 2) การถืือครองปััจจััยการผลิิตอย่่างมั่่�นคงในทุุกมิิติิ ไม่่ว่่า
จะเป็็น ที่่�ดิิน ตััวอ่่อน อาหาร ยารัักษาโรค และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงปลากระชััง
3) การเข้้าถึึงทรััพยากรสาธารณะอย่่างเพีียงพอ สามารถใช้้ประโยชน์์จาก ที่่�ดิิน น้ำำ�� อากาศ
โดยได้้รัับการคุ้้�มครองจากหน่่วยงานภาครััฐ และส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการที่่�จะเลี้้�ยงปลา
กระชััง 4) การได้้รับั การคุ้้�มครองความเสีียหายจากหน่่วยงานภาครััฐและส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ทุุกกระบวนการตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการรัับข้้อมููลข่่าวสารในการตััดสิินใจเลี้้�ยง กระบวนการการ
เลี้้�ยง การซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต การชดเชยค่่าเสีียหายเมื่่�อมีีความ
เสีียหายเกิิดขึ้้�น และการประกัันความมั่่�นคงในผลตอบแทนที่่�ควรจะได้้รัับ 5) การรัักษาวิิถีี
การผลิิตดั้้�งเดิิมของท้้องถิ่่�นและการกำำ�หนดวิิถีีผลิิตที่่�ตนต้้องการได้้ โดยเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยง
ปลา กระชัังสามารถเลืือก หรืือ ปฏิิเสธ วิิถีผี ลิิต ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อระบบการเลี้้�ยง ระบบ
นิิเวศธรรมชาติิ การซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนผลผลิิต และปััจจััยการผลิิตเองได้้
3. ปััจจััยเงื่่�อนไขของการคุ้้�มครองสิิทธิิของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังใน
ระบบเกษตรพัันธสััญญา จากการวิิจััย โดยปััจจััยที่่�สะท้้อนถึึงการละเมิิดสิิทธิิจากระบบ
พัันธสััญญา ทำำ�ให้้เกิิดภาวะหนี้้�สิินติิดพัันตััวเกษตรกร เป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกษตรกรต้้องแบกรัับ
ความเสี่่�ยงและตกอยู่่�ในวัังวนแห่่งหนี้้�สิิน ซึ่่�งพบประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการถููกละเมิิด
สิิทธิิเกษตรกร ดัังต่่อไปนี้้� 3.1) การไม่่มีีข้้อมููลเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจในการเลี้้�ยงปลาก
ระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญา การไม่่สามารถถืือครองปััจจััยการผลิิตได้้อย่่างมั่่�นคง
3.2) การถููกผููกขาดความรู้้�ในการเลี้้�ยงปลากระชัังจากระบบเกษตรพัันธสััญญา 3.3) การ
ขาดกลไกการคุ้้�มครองความเสี่่�ยงและคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบ
เกษตรพัันธสััญญา

43

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

4. เกิิดกลไกในการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธสััญญ
เมื่่�อเกิิดความเข้้าใจแล้้วว่่า เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันธ
สััญญานั้้�นเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิที่่�ควรจะได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครอง จึึงนำำ�มาสู่่�การศึึกษาเพื่่�อความ
เข้้าใจถึึงการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกร
จากพััฒนาการการเลี้้�ยงและการดำำ�เนิินการร่่วมกัันเพื่่�อร่่วมกัันคุ้้�มครองของ
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังในระบบเกษตรพัันสััญญา ระดัับท้้องถิ่่�น ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอ
กัันทรวิิชัยั จัังหวััดมหาสารคามนั้้�น เห็็นได้้ว่า่ มีีกลไกการทำำ�งาน แบ่่งตามกระบวนทััศน์์การ
ทำำ�งานหรืือการขัับเคลื่่�อนงาน เป็็น 5 กลุ่่�มคืือ 1. เกษตรกร 2. นัักพััฒนาเอกชน 3. นััก
วิิชาการ 4. องค์์กรภาครััฐ และ 5. กลุ่่�มภาคประชาชนเครืือข่่ายร่่วมนอกพื้้�นที่่� ขบวนการ
ประชาชนเพื่่�อสัังคมที่่�เป็็นธรรม (P-Move) องค์์กรประชาสัังคม จากเครืือข่่ายความร่่วม
มืือดัังกล่่าว มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในเชิิงการหนุุนเสริิมการแก้้ปัญ
ั หาของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระ
ชัังในระบบพัันธสััญญาอย่่างยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนทั้้�งในเชิิงการร่่วมวิิเคราะห์์ ตีีแผ่่ปััญหาใน
ระดัับมหภาค และระดัับท้้องถิ่่�น สู่่�การยื่่�นข้้อเสนอเชิิงนโยบายต่่อภาครััฐเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกััน
อย่่างเป็็นระบบและร่่วมผลัักดัันให้้เกิิด พรบ. ส่่งเสริิมและพััฒนาระบบเกษตรพัันธสััญญา
พ.ศ. 2560 สำำ�เร็็จ
5. เกิิดพื้้�นที่่�ต้้นแบบรููปธรรม เกิิดพื้้�นที่่�ต้้นแบบรููปธรรมนำำ�ร่่อง คืือ ตำำ�บลเขวา
ใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชัยั จัังหวััดมหาสารคาม เป็็นพื้้�นที่่�การนำำ�ใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ขึ้้�นทะเบีียนการเลี้้�ยงปลากระชัังในระดัับท้้องถิ่่�น โดยเวทีีที่่�ทีีมวิิจััยร่่วมกัับหลายภาคส่่วน
คืือ ตััวเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จัังหวััดมหาสารคาม อบต.เขวาใหญ่่ กรมประมง
กรมเจ้้าท่่า เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน ยุุติิธรรมจัังหวััด ร่่วมดำำ�เนิินการดััง
กล่่าว ณ ศาลาบ้้านหิินปููน ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอกัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม เป็็นการ
ผลัักดัันการขึ้้�นทะเบีียนผู้้�เลี้้�ยงปลากระชัังเป็็นตำำ�บลรููปธรรม ณ ตำำ�บลเขวาใหญ่่ อำำ�เภอ
กัันทรวิิชััย จัังหวััดมหาสารคาม ได้้สำำ�เร็็จ
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จากการวิิจััยครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบและการเปลี่่�ยนแปลง
ตารางที่่� 1 สรุุปเปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินการวิิจััยต่่อไปนี้้�
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อภิิปรายผล
จากการวิิจััยอภิิปรายผลประเด็็นสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้� จากงานวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการ
แบบมีีส่่วนร่่วมครั้้�งนี้้� สะท้้อนกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญคืือ 1) เกษตรกรเกิิดแรงจููงใจ
ตระหนััก และเข้้าใจสิิทธิิเกษตรกรของตน 2) เกษตรกรและภาคีีเครืือข่่ายมีีเป้้าหมายในการ
แก้้ปััญหาร่่วมกัันชััดเจน 3) เกษตรกรและภาคีีเครืือข่่ายเกิิดความพร้้อมในการแก้้ปััญหา
และอุุปสรรค เกิิดการเสริิมแรงซึ่่�งกัันและกัันกัับภาคีีเครืือข่่าย
จากการวิิจััยดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับแนวคิิดกระบวนการเรีียนรู้้� มููลลีีย์์ (George
J. Mouly,1973) ซึ่่�งกำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นในกระบวนการเรีียนรู้้�ไว้้ 7 ขั้้�น ดัังนี้้� 1) เกิิดแรงจููงใจ
(Motivation) 2) กำำ�หนดเป้้าประสงค์์ (Goal) เมื่่�อมีีแรงจููงใจเกิิดขึ้้น� แต่่ละบุุคคลก็็จะกำำ�หนด
เป้้าประสงค์์ที่่�จะก่่อให้้เกิิดความพึึงพอใจ 3) เกิิดความพร้้อม (Readiness) คนแต่่ละคนมีี
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ขีีดความสามารถที่่�จะรัับ และความต้้องการพื้้�นฐานเพื่่�อที่่�จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรืือ
หาสิ่่�งที่่�จะสนองความต้้องการได้้จำำ�กััดและแตกต่่างกัันไปตามสภาพความพร้้อมของแต่่ละ
บุุคคล 4) มีีอุุปสรรค (Obstacle) อุุปสรรคจะเป็็นสิ่่�งขวางกั้้�นระหว่่างพฤติิกรรมที่่�เกิิดจาก
แรงจููงใจกัับเป้้าประสงค์์ ถ้้าหากไม่่มีีอุุปสรรค หรืือสิ่่�งกีีดขวางเราก็็จะไปถึึงเป้้าประสงค์์ได้้
โดยง่่าย ซึ่่�งเราก็็ถืือว่่าสภาพการณ์์เช่่นนี้้�ไม่่ได้้ช่่วยให้้เกิิดความต้้องการที่่�จะแก้้ปััญหาและ
เรีียนรู้้� ตรงกัันข้้ามการที่่�เราไม่่สามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้จะก่่อให้้เกิิดความเครีียดและจะ
เกิิดความพยายามที่่�จะหาวิิธีีการแก้้ปััญหาซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ขึ้�น้ 5) การตอบสนอง
(Response) เมื่่�อบุุคคลมีีแรงจููงใจ มีีเป้้าประสงค์์ เกิิดความพร้้อม และเผชิิญกัับอุุปสรรค
เข้้าก็็จะมีีพฤติิกรรมต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�น พฤติิกรรมนั้้�นอาจเริ่่�มด้้วยการตััดสิินใจ เกิิดอาการตอบ
สนองที่่�เหมาะสม 6) การเสริิมแรง (Reinforcement) การได้้รางวััลหรืือให้้สิ่่�งเร้้าที่่�ก่่อให้้
เกิิดความพอใจ ซึ่่�งปกติิผู้้�เรีียนจะได้้รัับหลัังจากที่่�ตอบสนองแล้้ว ตััวเสริิมแรงไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
เป็็นสิ่่�งของหรืือวััตถุุที่่�มองเห็็นได้้เสมอไป เพราะความสำำ�เร็็จ ความรู้้� ความก้้าวหน้้า ฯลฯ ก็็
เป็็นตััวเสริิมแรงได้้เช่่นเดีียวกััน 7) การสรุุปความเหมืือน (Generalization) หลัังจากที่่�ผู้้�
เรีียนสามารถตอบสนองหรืือหาวิิธีีการที่่�จะมุ่่�งสู่่�เป้้าประสงค์์ได้้แล้้ว เขาก็็อาจจะประสงค์์ใช้้
กัับปััญหา หรืือสถานการณ์์ที่่�จะพบในอนาคตได้้นั้้�น แสดงว่่าผู้้�เรีียนเกิิดความสามารถที่่�จะ
สรุุปความ เหมืือนระหว่่างสถานการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�มีีมาก่่อน กัับปััญหาหรืือสถานการณ์์ที่่�
เพิ่่�งจะพบใหม่่ ซึ่่�งเป็็นการขยายขอบเขตของพฤติิกรรม ที่่�สำำ�คัญ
ั จากการวิิจัยั พบว่่าประเด็็น
สิิทธิิเกษตรกรที่่�นำำ�เสนอในผลการวิิจััยมีีความสอดคล้้องในประเด็็นสิิทธิิเกษตรของ ทศพล
ทรรศนกุุลพัันธ์์ (2556: 49) ซึ่่�งนำำ�เสนอสิิทธิิเกษตรกร ประกอบด้้วยหลัักการสำำ�คััญ 5
ประการ คืือ 1) การถืือครองปััจจััยการผลิิตอย่่างมั่่�นคง 2) การเข้้าถึึงทรััพยากรสาธารณะ
อย่่างเพีียงพอ 3) การประกัันความมั่่�นคงในผลตอบแทนที่่�ควรได้้รัับ 4) การรัักษาวิิถีีผลิิตที่่�
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมของตน 5) สิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารและเสรีีภาพในการ
แสดงออก จากผลการวิิจััยได้้สะท้้อนถึึงการขัับเคลื่่�อนการเกิิดกลไกท้้องถิ่่�นเป็็นภาคีีเครืือ
ข่่ายบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันในลัักษณะการจััดการภาคีีสาธารณะแนวใหม่่ (New Public
Governance NPG) ที่่�เกิิดภาคีีเครืือข่่ายภาคสาธารณะ 5 กลุ่่�มคืือ 1) เกษตรกร 2) นััก
พััฒนาเอกชน 3) นัักวิิชาการ 4) องค์์กรภาครััฐ 5) กลุ่่�มภาคประชาชนเครืือข่่ายร่่วมจาก
นอกพื้้�นที่่� ในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ข้้อมููลเป็็นเครืือข่่ายเกษตรกรที่่�ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ปััญหา
ดัังกล่่าวจากการวิิจััย เป็็นการจััดการสาธารณะยุุคใหม่่แห่่งศตวรรษที่่� 21 ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�
ภาคประชาสัังคม กลุ่่�มธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลาย ๆ ฝ่่าย ต่่างมิิอาจอยู่่�เฉย
ในฐานะของผู้้�รัับบริิการ (Passive Public Service Receivers) ได้้อีีกต่่อไป สอดคล้้องกัับ
ข้้อเสนอเรื่่�องภาคีีเครืือข่่ายภาคสาธารณะแนวใหม่่ (New Public Governance NPG) โดย
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(Loffler, 2005: 166 อ้้างถึึงใน สมศัักดิ์์� สามััคคีีธรรม และปรีีดา วานิิชภููมิิ, 2559) อธิิบาย
ว่่า การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนกำำ�ลังั ได้้รับั ความสนใจมากยิ่่�งขึ้้น� นอกจากนี้้� การมุ่่�งเน้้นแต่่
เพีียง “Good Governance” (ความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ประสิิทธิิผล ยุุติิธรรม ความคุ้้�ม
ค่่า ฯลฯ) ในยุุคปััจจุุบัันนี้้� ดููเหมืือนจะไม่่เพีียงพอ เนื่่�องจากปััญหาความซัับซ้้อนของงาน
สาธารณะที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก และปััญหาข้้อจำำ�กัดั ทางด้้านทรััพยากรของภาครััฐเอง รวมทั้้�ง
ความเข้้มแข็็งและความกระตืือรืือร้้นของภาคประชาสัังคม ได้้ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�สาธารณะกำำ�ลััง
เปิิดกว้้างต่่อการมีีส่ว่ นร่่วมจากภาคีีต่า่ ง ๆ อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ภายใต้้สถานการณ์์ดังั กล่่าว
ส่่งผลให้้ “NPG” ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นในฐานะที่่�เป็็นศาสตร์์ใหม่่ เพื่่�อรองรัับต่่อปรากฏการณ์์ดััง
กล่่าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การบริิหารจััดการภาคีี อัันแตกต่่างหลากหลาย จำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ประสานความร่่วมมืือระหว่่างฝ่่ายต่่าง ๆ การชัักจููงให้้แต่่ละฝ่่ายนำำ�ทรััพยากรออกมาใช้้เพื่่�อ
บรรลุุเป้้าประสงค์์ของส่่วนรวม และการจััดการความขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากกระบวนการ
ทำำ�ของร่่วมกัันระหว่่างเครืือข่่ายต่่าง ๆ โดยการจััดการภาคีีสาธารณะแนวใหม่่ในรููปแบบ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy Governance) แนวคิิดนี้้�ให้้ความสนใจไปที่่� วิิธีีการ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างชนชั้้�นนำำ�ทางด้้านนโยบายกัับชุุมชนเครืือข่่ายต่่าง ๆ (Policy Elites and
Networks Interact) ในการสร้้างสรรค์์และมีีอิทิ ธิิพลต่่อการกำำ�หนด กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การจััดการปกครองในรููปแบบนี้้�มองว่่าศููนย์์กลางของการกำำ�หนด และการนำำ�
นโยบายไปปฏิิบััติิรวมทั้้�งการส่่งมอบบริิการสาธารณะมิิใช่่หน้้าที่่�ภาครััฐแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียว
อีีกต่่อไป แต่่จะประกอบไปด้้วยการทำำ�งานร่่วมกัันของชุุมชน และเครืือข่่ายต่่าง ๆ ที่่�ประกอบ
ไปด้้วย ตััวแสดงที่่�หลากหลายภาคส่่วนที่่�มีีผลประโยชน์์ที่่�แตกต่่างกััน แตกต่่างจากแนวคิิด
การจััดการ ภาครััฐแบบดั้้�งเดิิม (PA) ที่่�มีีภาครััฐเป็็นตััวแสดงหลัักโดยมีีกลุ่่�มนัักการเมืืองเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย มีีฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�เป็็นผู้้�นำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิตามแนวคิิด
การเมืืองและการบริิหารควรแยกออกจากกัันของ (Wilson, 2007 อ้้างถึึงใน ไททััศน์์มาลา, 2561: 180)
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ข้้อเสนอแนะจากการวิิจััย
1.ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายต่่อภาครััฐ ดัังนี้้�
1) มีี น โยบายในการสร้้ า งทางเลืื อ กของเกษตรกรในการต่่ อ รองกัั บ ระบบ
พัั น ธสัั ญ ญา ข้้ อ เสนอที่่�เริ่่�มทำำ� ได้้ ใ นระยะเวลาอัั น สั้้�น คืื อ มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม กองทุุ น เงิิ น
ทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อซื้้�อปััจจััยการผลิิตในราคายุุติิธรรม เพื่่�อเสริิมศัักยภาพในการผลิิต รวมทั้้�ง
การส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลาในการสามารถเป็็นผู้้�ผลิิตอาหารอิิสระเพื่่�อ
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นำำ�ไปใช้้ในการประกอบอาชีีพเลี้้�ยงปลาเป็็นการลดต้้นทุุน และลดความเสี่่�ยงในการขาดทุุน
เกิิดหนี้้�สิิน
2) มีีนโยบายในการนำำ�เกษตรกรออกจากระบบเกษตรพัันธสััญญา มาเป็็นผู้้�เลี้้�ยง
อิิสระ อัันเป็็นข้้อเสนอในระยะยาว เมื่่�อตััวเกษตรกรและเครืือข่่ายร่่วม รวมถึึงระบบการ
จััดการในรููปแบบเครืือข่่ายมีีความเข้้มแข็็ง เป็็นข้้อสำำ�คัญ
ั ที่่�จะสามารถแก้้ปัญ
ั หาได้้อย่่างถาวร
เป็็นการปลดแอกเกษตรกรออกจากพัันธนาการ เพราะจากข้้อมููลหากยัังอยู่่�ในระบบ
พัันธสััญญาเกษตรกรก็็ยัังต้้องปรัับตััวตาม หรืือเป็็นลููกไล่่ในระบบ เพราะจุุดเด่่นของภาค
รััฐ คืือ การระดมทรััพยากร และการใช้้อำำ�นาจในการออกระเบีียบข้้อบัังคัับ ถืือเป็็นการนำำ�
เกษตรกรออกจากความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจในระบบพัันธสััญญาอัันเป็็นเงื่่�อนไขสำำ�คัญ
ั ในการ
ยอมจำำ�นนในระบบ โดยมีีการจััดตั้้�งกองทุุนหรืือระบบสหกรณ์์ของเกษตรกร และมีีคณะ
กรรมการในการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงปลากระชัังของเกษตรกร เพื่่�อร่่วมติิดตามประเมิิน
สถานการณ์์ เพื่่�อการแก้้ไขปััญหา และพััฒนาอาชีีพการเลี้้�ยงปลากระชััง ให้้เข้้ากัับ สภาพ
บริิบท เศรษฐกิิจและสัังคมในแต่่ละยุุคสมััย
3) มีีนโยบายในการติิดตั้้�งองค์์ความรู้้� หรืือถอดองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์ใน
การเลี้้�ยงปลากระชัังที่่�ผ่่านมาของเกษตรกร เพื่่�อจะทำำ�ให้้เกิิดการจััดการความรู้้� เกิิดชุุดความ
รู้้�ที่่�เกิิดจากเกษตรกรและภาคีีร่ว่ มในเรื่่�องการเลี้้�ยงปลากระชััง เพื่่�อชุุดความรู้้�ดังั กล่่าวจะเป็็น
เข็็มทิิศในการประกอบอาชีีพของเกษตรกร สามารถใช้้คััดง้้างและต่่อรอง จากการครอบงำ��
ของชุุดความรู้้�จากบริิษััทแบบวิิทยาศาสตร์์เพีียงอย่่างเดีียว เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นใจ และ
ลดความเสี่่�ยงในการประกอบอาชีีพเลี้้�ยงปลาของเกษตรกรเป็็นการส่่งเสริิมการกำำ�หนด
อนาคตตนเองได้้ของเกษตรกร
4) มีีนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มมููลค้้าสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับปลากระชััง โดยภาค
รััฐเป็็นเจ้้าภาพในการ ระดมทรััพยากรจากภาคส่่วนอื่่�น อาทิิ การส่่งเสริิม ระบบตลาดปลา
อิิสระ การส่่งเสริิม สิินค้้าแปรรููปจากปลากระชััง การจััดงานประจำำ�ปีร่ี ว่ มกัับภาคีี ในลัักษณะ
มหกรรมเพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์การเพิ่่�มผลกำำ�ไร และสร้้างความเข้้มแข็็งในระบบ
เศรษฐกิิจชุุมชนจากฐานราก
5) มีีนโยบายในการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ในมิิติิ สร้้างความตระหนัักให้้
เกษตรกรได้้เข้้าใจว่่า เกษตรกรนั้้�นมีีสิทิ ธิิตามธรรมชาติิ (Natural Rights) ที่่�พร้้อมยกระดัับ
ให้้เกิิดสิิทธิิตามกฎหมาย (Legal Rights) เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งในการแสดงสิิทธิิที่่�มีี
ในการกำำ�หนดอนาคตตนเองของเกษตรกรและการได้้รับั การคุ้้�มครองตามกฎหมาย รวมถึึง
การมีีกลุ่่�มหรืือสหกรณ์์ ในการรวมตััวกัันเป็็นผู้้�เลี้้�ยงอิิสระที่่�ไม่่อยู่่�ภายใต้้ระบบพัันธสััญญา

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยนบายต่่อภาคีีร่่วม อาทิิ องค์์กรพััฒนาเอกชน เครืือข่่าย
เกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน นัักวิิชาการ เครืือข่่ายภาคประชาชนที่่�ประสบปััญหา
เกี่่�ยวข้้อง
1) ให้้เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน เป็็นผู้้�ประสานงานเชิิงพื้้�นที่่�
เนื่่�องจากมีีประสบการณ์์และเห็็นสภาพพื้้�นที่่� โดยเมื่่�อขัับเคลื่่�อนงานแล้้วให้้มีกี ารสรุุปรายงาน
ประจำำ�ปีที่่�ดำ
ี ำ�เนิินงานร่่วมกัับเกษตรกร ซึ่่�งถืือว่่าได้้มีกิี จิ กรรมที่่�ได้้ขับั เคลื่่�อนร่่วมกัับเกษตรกร
อัันมีีคุุณค่่ามากมายในอดีีต โดยเป็็นรายงานที่่�เป็็นข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อการขัับเคลื่่�อน
ในอนาคต เพื่่�อเป็็นฐานข้้อมููลในการประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับผู้้�สนใจ เป็็นต้้น
2) ในส่่วนนัักวิิชาการนั้้�น ให้้มีเี ครืือข่่ายนัักวิิชาการในการทำำ�งานร่่วมเชิิงประเด็็น
เพิ่่�มเติิม นอกจาก ประเด็็นทางสิิทธิิแล้้ว อาทิิ เรื่่�องการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าจากปลากระชััง การ
ปรัับประยุุกต์์เทคนิิคการเลี้้�ยงเชิิงวิิทยาศาสตร์์มาสู่่�การปฏิิบััติใิ นชีีวิติ ของเกษตรกร เป็็นต้้น
3) ในส่่วนเครืือข่่ายภาคประชาชนที่่�ประสบปััญหาร่่วมจากอดีีต เช่่น สหพัันธ์์
เกษตรกรภาคเหนืือให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลสถานการณ์์ ในระดัับนโยบายและพื้้�นที่่�อยู่่�
เสมอ ถืือเป็็นคุุณูปู การต่่อการร่่วมขัับเคลื่่�อน ในมิิติกิ ารแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และยกระดัับการ
มีีส่่วนร่่วม ก่่อให้้เกิิดการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรร่่วมกัันในระดัับประเทศต่่อไป
2. ข้้อเสนอแนะ เชิิงปฏิิบััติิ
1) เสนอแนะให้้ภาครััฐ โดยสภาเกษตรกร จัังหวััดมหาสารคาม และภาครััฐเครืือ
ข่่ายองค์์การพััฒนาเอกชน เกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน นัักวิิชาการ ร่่วมกัับองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในจัังหวััด มีีการจััดเวทีีที่่�เป็็นหลัักสููตรฝึึกอบรมการคุ้้�มครองสิิทธิิ
เกษตรกรในอนาคตในระดัั บ ท้้ อ งถิ่่�น โดยในหลัั ก สูู ต รควรจะมีี ก ารเข้้ า ใจปัั ญ หาร่่ ว ม
การเข้้าใจกระบวนการกำำ�หนดนโยบายร่่วม การออกแบบการติิดตามประเมิินผลร่่วมใน
อนาคต ในการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้กับั เกษตรกรเพื่่�อนำำ�พาเกษตรกรจััดตั้้�งองค์์กรในรููปแบบกลุ่่�มหรืือ
สหกรณ์์ในการออกจากระบบพัันธสััญญา
2) เสนอแนะให้้มีีการจััดตั้้�ง ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากระชััง
หรืือสหกรณ์์ผู้้�เลี้้�ยงปลา การบริิหารจััดการ โดยเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลา และคณะกรรมการให้้
คำำ�ปรึึกษาจากภาคีีรัฐั องค์์กรพััฒนาเอกชน นัักวิิชาการ เพื่่�อเป็็นการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างการตก
อยู่่�ในพัันธนาการของระบบพัันธสััญญา โดยสานต่่อจากการขึ้้น� ทะเบีียนเกษตรกร โดยมีีการ
ร่่างระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ในระดัับท้้องถิ่่�นเพื่่�อการจััดตั้้�งกลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงปลา หรืือสหกรณ์์ผู้้�เลี้้�ยง
ปลาเพื่่�อให้้เป็็นองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งพึ่่�งพาตนเองของเกษตรกรไม่่ให้้ตกอยู่่�ในวัังวนของระบบ
พัันธสััญญา
3) เสนอแนะให้้ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการยกระดัับการค้้าเป็็นตลาดสิินค้้าล่่วง
หน้้าเพื่่�อให้้เกษตรกรสามารถต่่อรองราคาในการขายปลา เป็็นการลดความเสี่่�ยงจากการ
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ผัันผวนของราคาและวงจรการกดราคาในระบบตลาด โดยเป็็นลัักษณะตลาดปลาทั้้�งปลาสด
และสิินค้้าแปรรููป ในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับจัังหวััด
4) เสนอแนะให้้มีีสถาบัันการเงิินที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการเลี้้�ยงปลากระชัังของ
เกษตรกรในรููปแบบโครงการพิิเศษ อาทิิ ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ (ธ.ก.ส.) หรืือ
กองทุุนการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการประกอบอาชีีพ โดยมีีภาครััฐ
ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพในการทำำ�โครงการดัังกล่่าวผู้้�หนุุนเสริิมการประกอบอาชีีพของเกษตรกร
5) เสนอแนะให้้มีกี ารจััดกระบวนการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างศููนย์์ส่ง่ เสริิมนััก
วิิชาการเพื่่�องานวิิจััยท้้องถิ่่�น จัังหวััดมหาสารคาม และภาคีีเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� เพื่่�อเป็็นการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และร่่วมขัับเคลื่่�อนการคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกรอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งมิิติิวิิธีีคิิด
วิิธีีปฏิิบััติิ ให้้เหมาะสมกัับบริิบท เศรษฐกิิจ และสัังคมในอนาคต
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บทคัดย่อ

บทความวิิชาการเรื่่�อง “เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี: ความ
สวยงามในวิิถีีชีีวิิตของคนบนพื้้�นที่่�สููง” มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา 1) ความเป็็นมาของชน
เผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ หมู่่�บ้้านนี้้�เป็็นหมู่่�บ้้านชนเผ่่า
คะฉิ่่�นเพีียงแห่่งเดีียวในภาคเหนืือตอนบนและประเทศไทย ประชากรของชนเผ่่าทั้้�งหมด
นัับถืือศาสนาคริิสต์์ตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบันั ชนเผ่่าคะฉิ่่�นแบ่่งเป็็น 6 กลุ่่�มย่่อยคืือ (1) จิิงเพาะ
(Jinghpaw) (2) มาหรู่่� (Maru) (3) ระวาง (Rawang) (4) ลีีซูู (Lisu) (5) ละชีี (Lashi)
และ (6) ไซว้้า (Zaiwa) โดยคะฉิ่่�นกลุ่่�มจิิงเพาะ เป็็นประชากรส่่วนใหญ่่ของหมู่่�บ้้าน คะฉิ่่�นทั้้�ง
6 กลุ่่�ม ยัังคงรัักษาวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมที่่�สำำ�คััญไว้้โดยเฉพาะประเพณีีการเต้้น “มะหน่่าว”
(Manau) 2) วััฒนธรรมการแต่่งกายของชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีีนั้้�น ผู้้�หญิิงแต่่งกาย
ด้้วยเสื้้�อผ้้าควบคู่่�กัับเครื่่�องประดัับเงิินอย่่างสวยงามและโดดเด่่นกว่่าผู้้�ชาย วััยเด็็กและวััย
ผู้้�ใหญ่่แต่่งกายคล้้ายคลึึงกััน 3) เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�น นิิยมใช้้โลหะเงิินที่่�มีี
ความบริิสุทุ ธิ์์� 92.5 เปอร์์เซ็็นต์์ เป็็นวััสดุุหลัักในการทำำ�ตัวั เรืือน และนิิยมสวมเต็็มรููปแบบใน
โอกาสหรืือพิิธีีสำำ�คััญต่่าง ๆ ช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับเงิินในประเทศเมีียนมาร์์ เป็็นผู้้�ที่่�ทำำ�เครื่่�อง
ประดัับเงิินส่่งให้้ชนเผ่่าคะฉิ่่�นสวมใส่่ เนื่่�องจากในหมู่่�บ้้านไม่่มีีช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับ สำำ�หรัับ
รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีี 4 รููปแบบคืือ ห่่วงคอ สร้้อยคอ กำำ�ไลข้้อมืือ และ
เม็็ดกระดุุมประกอบพวงระย้้า
คำำ�สำำ�คััญ: เครื่่�องประดัับเงิิน ชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี
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The academic article “Silver Jewelry of the Kachin Tribe in Ban Mai
Samakkhi: Beauty in the Way of Life of Highland People” aims to study 1) the
origins of the Kachin tribe in Ban Mai Samakkhi, Chiang Dao District, Chiang
Mai Province. This Kachin tribe village is located in the northernmost part of
Northern Thailand. The entire Kachin tribe population in this village practices
Christianity. The Kachin tribe can be divided into six groups: (1) the Jinghpaw,
(2) the Maru, (3) the Rawang, (4) the Lisu, (5) the Lashi, and (6) the Zaiwa,
with the Jinghpaw group making up the majority of the Kachin tribe in Ban
Mai Samakkhi. All these six groups still conserve their traditional culture,
especially their traditional dance, “Manau”. 2) The cultural dress of the
Kachin tribe in Ban Mai Samakkhi. Women wear clothing and silver jewelry.
Women’s dress is more beautiful and prominent than that of men. Children
and adults dress similarly. 3) Kachin tribe traditional jewelry. Kachin jewelry
is usually made of sterling silver (with a purity of 92.5 %) and is the main
accessory used to embellish outfits. For ceremonies and other important
occasions, this jewelry is especially prominent. Silversmiths in Myanmar
produce the sterling silver jewelry and send it to be worn by the Kachin tribe
people in Ban Mai Samakkhi, where there isn’t a silversmith to make the
jewelry locally. There are four varieties of Kachin tribe jewelry: neckbands,
necklaces, bangles, and pendants.
Keywords: silver jewelry, Kachin tribe, Ban Mai Samakkhi
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บทนำำ�
	จัังหวััดเชีียงใหม่่เป็็นจัังหวััดหนึ่่�งในภาคเหนืือตอนบนที่่�มีีชนเผ่่าต่่าง ๆ อาศััยอยู่่�
เป็็นจำำ�นวนมาก ชนเผ่่าเหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่มีถิ่่�ี นกำำ�เนิิดในประเทศจีีนและได้้อพยพเข้้ามาอาศััย
อยู่่�ในประเทศไทยผ่่านทางประเทศลาว และพม่่า ระยะแรกได้้เข้้ามาอาศััยอยู่่�บนพื้้�นที่่�สููง
หรืือบนภููเขาบริิเวณชายแดนไทยกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน ต่่อมาได้้เคลื่่�อนย้้ายเข้้ามาอาศััยบน
พื้้�นที่่�ราบใกล้้ชิิดกัับคนเมืือง โดยได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมกัับคนเมืือง
จนมีีความกลมกลืืนทางวััฒนธรรมของคนเมืือง แต่่ทั้้�งนี้้�ชนเผ่่าส่่วนหนึ่่�งยัังคงความเป็็น
วััฒนธรรมชนเผ่่าดั้้�งเดิิมไว้้ ชนเผ่่าที่่�มีีความโดดเด่่นทางด้้านวััฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะ
เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับ เช่่น ชนเผ่่าม้้ง ปะเกอกะญอ (กะเหรี่่�ยง) ลีีซูู เมี่่�ยน ดาราอั้้�ง ลาหู่่�
อ่่าข่่า คะฉิ่่�น ฯลฯ เป็็นต้้น ชนเผ่่าเหล่่านี้้�อาศััยกระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของอำำ�เภอต่่าง ๆ ของ
จัังหวััดเชีียงใหม่่ แต่่มีีชนเผ่่าหนึ่่�งที่่�มีีจำำ�นวนประชากรน้้อยและอาศััยอยู่่�เพีียงหมู่่�บ้้านเดีียว
คืื อ ชนเผ่่ า คะฉิ่่�น (Kachin) ซึ่่�งเป็็ น ชนเผ่่ า ที่่�อาศัั ย อยู่่�ที่่� บ้้ า นใหม่่ ส ามัั ค คีี หมู่่� 14
ตำำ�บลเมืืองนะ อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ห่่างจากตััวจัังหวััดเชีียงใหม่่ขึ้้�นไปทางทิิศ
เหนืือบนภููเขา เป็็นระยะทางประมาณ 100 กิิโลเมตร หมู่่�บ้้านนี้้�ตั้้�งอยู่่�ด้้านหลัังศููนย์์พััฒนา
โครงการหลวงหนองเขีียว
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นหมู่่�บ้้านนี้้�เป็็นหมู่่�บ้้านคะฉิ่่�นเพีียงแห่่งเดีียวในจัังหวััดเชีียงใหม่่และ
แห่่ ง เดีี ย วในประเทศไทย ที่่�ยัั ง คงรัั ก ษาประเพณีี วัั ฒ นธรรมดั้้�งเดิิ ม ไว้้ ไ ด้้ เช่่ น ผ้้ า ทอ
ภาษาพููด ดนตรีี อาหาร ฯลฯ ชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีความใกล้้ชิิดกัับชนเผ่่าลีีซูู ลาหู่่� และอ่่าข่่า
เนื่่�องจากอยู่่�ในกลุ่่�มตระกููลภาษาทิิเบต – พม่่าเช่่นเดีียวกััน
	สุุจิิรา ปานจนะ (2547: 1) กล่่าวถึึงถิ่่�นอาศััยเดิิมของชนเผ่่าคะฉิ่่�นว่่า ส่่วนใหญ่่
อาศััยอยู่่�ในรััฐคะฉิ่่�นซึ่่�งอยู่่�ทางทิิศเหนืือของประเทศเมีียนมาร์์มีชี ายแดนติิดต่่อกัับประเทศจีีน
รััฐคะฉิ่่�นได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นดิินแดนแห่่งอััญมณีี หรืือ “Land of Jade” เนื่่�องจากเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�อุุดมสมบููรณ์์ด้ว้ ย ทรััพยากรธรรมชาติิ อััญมณีีและป่่าไม้้ เพราะพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวมีีแม่่น้ำำ��
2 สายที่่�ไหลมาบรรจบกัันที่่�เมืืองมิิตจีีนา ซึ่่�งเป็็นเมืืองหลวงของรััฐ อัันเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของแม่่
น้ำำ��อิิระวดีี นอกจากชาวคะฉิ่่�นจะอาศััยอยู่่�ในรััฐคะฉิ่่�นแล้้ว บางส่่วนเข้้าไปตั้้�งถิ่่�นฐานในรััฐ
ฉาน ประเทศเมีียนมาร์์ บางส่่วนได้้อพยพเข้้าไปอาศััยอยู่่�ทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือของมณฑล
ยููนนาน และในแคว้้นอััสสััม ทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศอิินเดีีย แสดงดัังภาพที่่� 1
นอกจากนี้้�ในรายงานการวิิจัยั เรื่่�องแนวทางการอนุุรักั ษ์์ประเพณีีการรำำ�มะหน่่าว
(Manau) ของชนเผ่่าคะฉิ่่�นในชุุมชนบ้้านใหม่่สามััคคีีคะฉิ่่�น หมู่่� 14 ตำำ�บลเมืืองนะ อำำ�เภอ
เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ของอนุุชาติิ ลาพา และพงรััม ซิิงรััม (2556: 18) อธิิบายเกี่่�ยว
กัั บ ชนเผ่่ า คะฉิ่่�นว่่ า บรรพบุุ รุุ ษ ของชนเผ่่ า คะฉิ่่�นนั้้�นได้้ อ พยพย้้ า ยถิ่่�นฐานลงมาจาก
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มองโกเลีียผ่่านประเทศจีีนแล้้วมาอาศััยอยู่่�ใน 4 แห่่งคืือ บริิเวณตอนเหนืือของประเทศ
เมีียนมาร์์ในรััฐคะฉิ่่�น มณฑลยููนนานของประเทศจีีน รััฐอััสสััมของประเทศอิินเดีีย และบาง
ส่่ ว นได้้ ย้้ า ยถิ่่�นฐานลงมาทางรัั ฐ ฉานของประเทศเมีี ย นมาร์์ จนถึึงทางทิิ ศ เหนืื อ ของ
ประเทศไทย ชนเผ่่าคะฉิ่่�นในประเทศไทยนั้้�นแต่่เดิิมได้้อาศััยอยู่่�ร่่วมกัับชนเผ่่าอื่่�น เช่่น
ชนเผ่่าลาหู่่� ลีีซูู อ่่าข่่า กะเหรี่่�ยง ม้้ง ฯลฯ เป็็นต้้น ก่่อนหน้้านั้้�นชนเผ่่าคะฉิ่่�นอาศััยอยู่่�ร่ว่ มกัับ
ชนเผ่่าอื่่�นในหมู่่�บ้้านต่่าง ๆ ของจัังหวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย และแม่่ฮ่่องสอน ต่่อมาได้้มีีการ
รวมตััวกัันเป็็นชุุมชนคะฉิ่่�นในหมู่่�บ้้านใหม่่สามััคคีี ชนเผ่่าคะฉิ่่�นที่่�หมู่่�บ้้านแห่่งนี้้� เรีียกตััวเอง
ว่่า จิิงเพาะ อาจเขีียนว่่า จิิงเผาะ หรืือ จิิงเปาะ (Jinghpaw) หรืือ วุ่่�นปอง (Wunpawng)
โดยที่่� อนุุชาติิ ลาพา (2562: สััมภาษณ์์) ประธานกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมของชนเผ่่า
คะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี ได้้อธิิบายว่่า ชนเผ่่าคะฉิ่่�นจำำ�แนกออกเป็็นกลุ่่�มย่่อย 6 กลุ่่�มคืือ
1) จิิงเพาะ (Jinghpaw) 2) มาหรู่่� หรืือลองว่่อ (Maru , Lawngwaw) 3) ระวาง (Rawang)
4) ลีีซูู (Lisu) 5) ละชีี หรืือละชิิก (Lashi , Lachik) และ 6) ไซว้้าหรืืออะซีี (Zaiwa, Ahzi)
บ้้านใหม่่สามััคคีี มีีชนเผ่่าคะฉิ่่�นทั้้�ง 6 กลุ่่�มอาศััยอยู่่�รวมกััน แต่่ละกลุ่่�มมีีวิิถีีชีีวิิตและ
วััฒนธรรมที่่�คล้้ายคลึึงกััน คะฉิ่่�นกลุ่่�มจิิงเผาะมีีจำำ�นวนประชากรอาศััยมากกว่่าทุุกกลุ่่�ม ส่่วน
การติิดต่่อสื่่�อสารนั้้�นใช้้ภาษาของคะฉิ่่�นกลุ่่�มจิิงเผาะเป็็นภาษากลางในการติิดต่่อสื่่�อสาร
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ชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีทั้้�งภาษาพููดและภาษาเขีียน โดยภาษาเขีียนมีี มิิชชัันนารีีชาว
อเมริิกัันชื่่�อ โอลา อัันเซ่่น (Ola Hansen) ได้้ประยุุกต์์ใช้้ตััวอัักษรโรมัันแทนเสีียงในภาษา
คะฉิ่่�น ส่่วนการนัับถืือศาสนา ในอดีีตชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีความเชื่่�อเรื่่�องผีีและวิิญญาณ แต่่ด้้วย
อิิทธิิพลการเผยแผ่่ศาสนาคริิสต์์ในช่่วงคริิสต์์ศตวรรษที่่� 19 ทำำ�ให้้ชาวคะฉิ่่�นเปลี่่�ยนมานัับถืือ
ศาสนาคริิสต์์จนถึึงปััจจุุบันั ถึึงแม้้ว่า่ ชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะเปลี่่�ยนไปนัับถืือศาสนาคริิสต์์ แต่่อย่่างไร
ก็็ตาม พิิธีีกรรม ความเชื่่�อบางอย่่างได้้ปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของศาสนา
คริิสต์์ เพื่่�อการเคารพและศรััทธาในพระเจ้้า สำำ�หรัับวิิถีีชีีวิิตด้้านการแต่่งกายชนเผ่่าคะฉิ่่�น
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เป็็นชนเผ่่าหนึ่่�งที่่�มีีวัฒ
ั นธรรมการแต่่งกายที่่�สวยงาม ทั้้�งรููปแบบของเสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับ
เงิิน สามารถสะท้้อนความเป็็นอััตลัักษณ์์ของชนเผ่่าได้้อย่่างเด่่นชััด โดยเฉพาะเครื่่�องประดัับ
เงิินนั้้�นนัับเป็็นของใช้้เชิิงวััฒนธรรมที่่�มีีความสวยงามในรููปแบบและคุุณค่่าของวััสดุุ เป็็นส่่วน
ช่่วยเสริิมบุุคลิิกของแต่่ละบุุคคลนอกเหนืือจากชุุดประจำำ�เผ่่า เป็็นมรดกตกทอดจากพ่่อแม่่
สู่่�ลููก รููปแบบเครื่่�องประดัับของชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่ เมื่่�อสวมใส่่แล้้วให้้ความ
รู้้�สึึกถึึงความภาคภููมิิใจและแสดงถึึงความยิ่่�งใหญ่่ในสัังคมชนเผ่่า เครื่่�องประดัับเงิินจึึงนัับ
เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อวิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ ของชนเผ่่าคะฉิ่่�นเป็็นอย่่างมาก ผู้้�เขีียนจึึงเห็็นควรมีีการนำำ�
เสนอเรื่่�องราวของเครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี ซึ่่�งเป็็นบุุคคลกลุ่่�มหนึ่่�งบน
พื้้�นที่่�สููงที่่�มีีวััฒนธรรมการแต่่งกายแตกต่่างจากคนเมืืองบนพื้้�นราบ เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ใน
สาระสำำ�คัั ญ เกี่่�ยวกัั บ วัั ฒ นธรรมการแต่่ ง กายด้้ ว ยเครื่่� อ งประดัั บ เงิิ น ที่่�มีี ค วามสวยงาม
มีีคุุณค่่าต่่อจิิตใจ และเป็็นส่่วนสำำ�คััญต่่อวิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่าหรืือบุุคคลบนพื้้�นที่่�สููงซึ่่�งเป็็น
บุุคคลต่่างวััฒนธรรมกัับคนเมืือง หรืือคนพื้้�นราบ ทั้้�งนี้้�คนเมืืองหรืือคนบนพื้้�นราบก็็มีรี สนิิยม
ในการใช้้เครื่่�องประดัับเงิินเช่่นเดีียวกััน เพีียงแต่่มีีการใช้้เครื่่�องประดัับเงิินเพื่่�อเสริิมบุุคลิิก
ภายนอกเท่่านั้้�น ในบทความวิิชาการนี้้�ผู้้�เขีียนขอนำำ�เสนอเฉพาะวััฒนธรรมการแต่่งกายของ
ชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีีของกลุ่่�มที่่�ชื่่�อ “จิิงเผาะ” เนื่่�องจากการแต่่งกายด้้วยชุุดและ
เครื่่�องประดัับเงิินประจำำ�เผ่่า มีีความโดดเด่่นที่่�สุุดในหมู่่�บ้้าน และเป็็นประชากรส่่วนใหญ่่
ของชนเผ่่าคะฉิ่่�นโดยผู้้�คนทั่่�วไปมีีความคุ้้�นเคยและรัับรู้้�กัันเป็็นอย่่างดีี
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ชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีีกัับวััฒนธรรมการแต่่งกาย
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นของบ้้านใหม่่สามััคคีี หมู่่� 14 ตำำ�บลเมืืองนะ อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ เริ่่�มเข้้ามาตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�รวมกัันในปีี พ.ศ. 2522 โดยเริ่่�มจาก 7 ครอบครััว จากนั้้�น
ผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทยอยเข้้ามาอาศััยและมีีจำำ�นวนครััวเรืือนเพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็น 103
ครอบครััว และมีีจำำ�นวนประชากรประมาณ 1,200 คน โดยประชากรคะฉิ่่�นบางส่่วนได้้เข้้า
มาอาศััยในตััวเมืืองเชีียงใหม่่เพื่่�อทำำ�งานและศึึกษาในสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ในปีี พ.ศ. 2526
โครงการหลวงได้้เข้้ามาจััดตั้้�งศููนย์์พัฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขีียวในพื้้�นที่่�บ้้านใหม่่สามััคคีี
ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ใกล้้กััน (แสดงดัังภาพที่่� 2) สำำ�หรัับการแต่่งกายนั้้�นมีีความแตกต่่างกััน โดยเฉพาะ
เสื้้�อผ้้า การแต่่งกายของผู้้�หญิิงคะฉิ่่�นมีีความโดดเด่่นและแสดงความเป็็นอััตลัักษณ์์ของชน
เผ่่า เป็็นสิ่่�งบ่่งบอกความแตกต่่างของกลุ่่�มได้้เป็็นอย่่างดีี ส่่วนการแต่่งกายของผู้้�ชายคะฉิ่่�น
อาจไม่่มีคี วามโดดเด่่นมากนััก เนื่่�องจากไม่่นิยิ มสวมเครื่่�องประดัับเงิินส่่วนการประดัับตกแต่่ง
ร่่างกายและเสื้้�อผ้้าจะนั้้�นนิิยมใช้้เครื่่�องประดัับเงิินรููปแบบต่่าง ๆ คืือ ห่่วงคอ กำำ�ไล สร้้อย
คอ กระดุุม พวงระย้้า โดยเฉพาะกระดุุมที่่�ใช้้ตกแต่่งเสื้้�อของคะฉิ่่�น ถืือเป็็นจุุดเด่่นของชน
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เผ่่านี้้� เนื่่�องจากเป็็นกระดุุมที่่�มีีรููปทรงครึ่่�งวงกลมขนาดใหญ่่เส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่น้้อยกว่่า
4 เซนติิเมตร ชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะสวมเครื่่�องแต่่งกายประจำำ�เผ่่าเต็็มรููปแบบในโอกาสหรืือพิิธีี
สำำ�คััญของเผ่่า เครื่่�องประดัับส่่วนใหญ่่ของชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีรููปแบบไม่่แตกต่่างกัันมากนััก
ยกเว้้นคะฉิ่่�นบางกลุ่่�มเท่่านั้้�นที่่�ไม่่นิิยมสวมเครื่่�องประดัับเงิิน แต่่จะเน้้นสีีสัันและความ
สวยงามของเสื้้�อผ้้าเป็็นหลััก
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งานพิิธีีประจำำ�เผ่่าของชนเผ่่าคะฉิ่่�นที่่�สำำ�คััญและมีีความโดดเด่่น คืือ การเต้้น
ที่่�เรีียกว่่า “เต้้นมะหน่่าว” (Manau) ซึ่่�งถืือเป็็นพิิธีีกรรมอัันศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�สืืบทอดกัันมาตั้้�งแต่่
อดีีตถึึงปััจจุุบันั เพื่่�อแสดงถึึงการเคารพสัักการะพระผู้้�เป็็นเจ้้า รวมถึึงแสดงความสามััคคีีของ
ผู้้�คนในชนเผ่่า ชนเผ่่าคะฉิ่่�นคนหนึ่่�งคืือ มยุุตซอว์์ ชายีี (Myutsaw Shayi 2548: 2) กล่่าวว่่า
ในอดีี ต การเต้้ น มะหน่่ าวจะทำำ�ในยามศึึกสงคราม เพื่่�อต้้ องการให้้ มีีฤกษ์์ ย ามที่่�ดีี ก่่อน
ทำำ�การรบ หรืืออาจเป็็นการสัักการะวีีรบุุรุุษสงครามที่่�ล่่วงลัับไปแล้้ว และกระตุ้้�นกำำ�ลัังใจ
ให้้เข้้มแข็็ง การเต้้นมะหน่่าวจััดขึ้้�นทุุก 2 ปีี ในช่่วงเดืือนธัันวาคม เป็็นการเต้้นรอบเสาที่่�
ตกแต่่งด้้วยสีีสดใสและลวดลายสวยงาม ซึ่่�งเรีียกว่่า “เสามะหน่่าว” ชนเผ่่าคะฉิ่่�นให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการเต้้นนี้้�มาก นอกจากได้้แสดงออกถึึงความเคารพในพระเจ้้าแล้้วยัังได้้พบปะกัับ
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นจากต่่างถิ่่�น เช่่น พม่่า อิินเดีีย จีีน ฯลฯ และที่่�สำำ�คััญคืือการได้้สวมเสื้้�อผ้้าและ
เครื่่�องประดัับเงิิน เพื่่�อสร้้างความสวยงามและเสริิมบุุคลิิกให้้แก่่ตนเอง การแต่่งกายของชน
เผ่่าคะฉิ่่�นมีีความเหมืือนกัันทุุกวััยทั้้�งวััยเด็็กและผู้้�ใหญ่่ (แสดงดัังภาพที่่� 3)
ผู้้�หญิิงชนเผ่่าคะฉิ่่�น สวมหมวกผ้้าปัักด้้วยด้้ายสีีสดใสบนพื้้�นสีีแดง สวมเสื้้�อสีีดำำ�
แขนยาวมีีเครื่่�องประดัับเงิินทั้้�งแบบเย็็บติิดกัับเสื้้�อ มีี 2 รููปแบบคืือ แบบแรกเป็็นรููปพวงระย้้า
แบบที่่�สองเป็็ น เม็็ ด กระดุุ ม ครึ่่�งวงกลมขนาดใหญ่่ ติิ ด ทั้้�งด้้ า นหน้้ า และด้้ า นหลัั ง
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ส่่วนเครื่่�องประดัับที่่�ประดัับร่่างกายคืือห่่วงคอ กำำ�ไล สร้้อยคอ ที่่�เอวมีีห่่วงขนาดใหญ่่
ซึ่่�งอาจทำำ�ด้้วยไม้้ไผ่่ หวาย หรืือวััสดุุอื่่�นที่่�นำำ�มาดััดโค้้งเป็็นวงกลม สวมกระโปรงความยาว
เหนืือเข่่า เป็็นสีีแดง ปัักด้้วยด้้ายสีีสดใส นอกจากนี้้�ยัังมีีผ้า้ พัันน่่องสีีแดง ปัักด้้วยด้้ายสีีสดใส
เช่่นกััน
ผู้้�ชายชนเผ่่าคะฉิ่่�น สวมหมวกหรืือผ้้าโพกศีีรษะที่่�มีีสีีและลวดลายต่่าง ๆ
สวมเสื้้�อแขนยาวทรงกระบอกแบบผ่่าอก ทรงหลวม มีีกระดุุม สีีพื้้�น ไม่่มีลี วดลาย สวมปล่่อย
ชายเสื้้�อ คอเสื้้�อเป็็นแบบคอเชิ้้�ตและคอกว้้าง สวมกางเกงทรงหลวมไม่่มีีลวดลาย อาจเป็็น
สีีเดีียวกัับเสื้้�อหรืือต่่างสีีกันั บางคนอาจสวมโสร่่ง คล้้ายกัับคนเมีียนมาร์์ พกดาบ และพกถุุง
ย่่ า มติิ ด ตัั ว ย่่ า มเป็็ น สีี แ ดงเข้้ ม มีี เ ครื่่�องประดัั บ พวงระย้้ า เย็็ บ ติิ ด ดาบนี้้�มีี ที่่� มาจาก
ประวััติิศาสตร์์ของชนเผ่่าคะฉิ่่�นที่่�ต้้องประสบปััญหาเรื่่�องสงครามความขััดแย้้งกัับรััฐบาล
พม่่า ทำำ�ให้้ต้้องพกอาวุุธ นอกจากนี้้�ยัังมีีความเชื่่�อว่่า ในสมััยโบราณกิิจกรรมทุุกอย่่าง
ในการดำำ�รงชีีวิิตล้้วนแต่่ต้้องใช้้ดาบเป็็นอุุปกรณ์์ เช่่น การเพาะปลููก เก็็บเกี่่�ยว สร้้างบ้้าน
เรืือน และยัังแสดงถึึงสััญลัักษณ์์ของชััยชนะ ผู้้�ชายชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะต้้องมีีดาบเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของเครื่่�องแต่่งกายและจะต้้องมีีทุุกคน ผู้้�หญิิงชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะมอบดาบและย่่ามให้้กัับ
ฝ่่ายชายในพิิธีแี ต่่งงาน ซึ่่�งมีีความหมายว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ครอบครััว แสดงถึึงความกล้้าหาญ ปกป้้อง
ครอบครััวและชนเผ่่า (โม่่หอม, 2553: 3)
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เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น
ในอดีีตชนเผ่่าต่่าง ๆ นิิยมใช้้เครื่่�องประดัับเงิินตกแต่่งร่่างกายและให้้ความสำำ�คัญ
ั
เทีียบเท่่ากัับเสื้้�อผ้้าที่่�สวมใส่่ โลหะเงิินเป็็นสิ่่�งที่่�หาซื้้�อและขายได้้ง่่ายกว่่าทองคำำ� ซึ่่�งทองคำำ�
ในสมััยนั้้�นค่่อนข้้างหายาก แต่่ทั้้�งนี้้�ชนเผ่่าได้้มีีการกล่่าวถึึงความสำำ�คััญของทองคำำ�ในฐานะ
ที่่�เป็็นโลหะมีีค่า่ ชนิิดหนึ่่�งเท่่านั้้�น ไม่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั มากนััก ชนเผ่่าส่่วนใหญ่่สวมเครื่่�องประดัับ
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เงิินตกแต่่งร่่างกายในพิิธีีกรรมสำำ�คััญต่่าง ๆ เช่่น งานแต่่งงาน งานขึ้้�นปีีใหม่่ ฯลฯ ชนเผ่่าที่่�
มีีเครื่่�องประดัับเงิินหลายชิ้้�น นิิยมใช้้เป็็นสิ่่�งแสดงฐานะและเศรษฐกิิจของครอบครััว เครื่่�อง
ประดัับเงิินของบางชนเผ่่าเมื่่�อสวมแล้้วเป็็นสิ่่�งบ่่งชี้้�ถึึงความกตััญญููของบุุตรที่่�มีีต่อ่ บิิดามารดา
เนื่่�องจากเครื่่�องประดัับเงิินจะเป็็นมรดกตกทอดให้้บุุตร บุุตรที่่�เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนของพ่่อแม่่
อย่่างเคร่่งครััดจะได้้รับั เครื่่�องประดัับเงิินเป็็นมรดกตกทอดหลายชิ้้�น สำำ�หรัับในประเด็็นของ
การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมชนเผ่่านั้้�น เครื่่�องประดัับเงิินใช้้แสดงความแตกต่่างระหว่่างชนเผ่่า
นอกเหนืือจากเสื้้�อผ้้า สำำ�หรัับเครื่่�องประดัับเงิินที่่�มีีรููปแบบ ลวดลายต่่าง ๆ นั้้�น ยัังสามารถ
ใช้้แสดงความเป็็นอััตลัักษณ์์ของชนเผ่่าได้้อย่่างเด่่นชััด เครื่่�องเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่
สามััคคีี เป็็นการว่่าจ้้างให้้ช่า่ งเครื่่�องเงิินของชนเผ่่าอื่่�นทำำ� หรืือบางส่่วนทำำ�โดยช่่างทำำ�เครื่่�อง
ประดัับเงิินชาวเมีียนมาร์์และช่่างชาวคะฉิ่่�นในรััฐคะฉิ่่�น หรืือบางส่่วนส่่งมาจากประเทศจีีน
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นในเมืืองมิิตจีีนาคนหนึ่่�งคืือ นอว์์ นอว์์ (Naw Naw) (2563: สััมภาษณ์์) อธิิบาย
ว่่าชนเผ่่าคะฉิ่่�นเป็็นชนเผ่่าหนึ่่�งที่่�นิิยมการประดัับตกแต่่งร่่างกายและเสื้้�อผ้้าด้้วยเครื่่�อง
ประดัับเงิิน ในโอกาสพิิเศษต่่าง ๆ ของชนเผ่่า โดยเฉพาะงาน เต้้นมะหน่่าว ชาวคะฉิ่่�นทุุก
คนจะนำำ�เครื่่�องประดัับเงิินของตนเองมาสวมใส่่อย่่างเต็็มรููปแบบโดยน้ำำ��หนัักเครื่่�องประดัับ
เงิินอาจต่่อ 1 คนอาจหนัักถึึง 1 กิิโลกรััม โดยผู้้�ชายจะมีีเครื่่�องประดัับเงิินประดัับที่่�ถุุงย่่าม
ส่่วนผู้้�หญิิงนิิยมสวมเครื่่�องประดัับเงิินที่่�ร่่างกายและประดัับอยู่่�ที่่�เสื้้�อ เมื่่�อมีีการเต้้นมะหน่่าว
เครื่่�องประดัับที่่�เป็็นพู่่�ระย้้าติิดเสื้้�อของผู้้�หญิิงจะกระทบกัันแล้้วเกิิดเสีียงดัังตามจัังหวะของ
การเคลื่่�อนไหวร่่างกายและการเต้้นมะหน่่าว มองดููเป็็นจัังหวะที่่�สวยงาม การทำำ�เครื่่�อง
ประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�นสามารถพบเห็็นทั่่�วไปในร้้านขนาดเล็็กจนถึึงขนาดกลางในเมืือง
มิิตจีีนา (Myitkyina) รััฐคะฉิ่่�น (Kachin State) ประเทศเมีียนมาร์์ รููปแบบของร้้านผลิิต
และจำำ�หน่่าย โดยเน้้นการทำำ�ด้ว้ ยมืือหรืือลัักษณะของงานหััตถกรรม เครื่่�องมืือ วััสดุุ อุุปกรณ์์
บางชนิิดไม่่มีจำี ำ�หน่่ายในท้้องตลาด ช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับเงิินอาจประยุุกต์์หรืือดััดแปลงทำำ�
ขึ้้�นใช้้เอง เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับลัักษณะของชิ้้�นงาน และลัักษณะการทำำ�งานที่่�สะดวก อาจใช้้
เครื่่�องจัักรบางชนิิดช่่วยในการผลิิตบางขั้้�นตอนเท่่านั้้�น (แสดงดัังภาพที่่� 4) เครื่่�องประดัับเงิิน
ของชนเผ่่าคะฉิ่่�น โดยเฉพาะบนเสื้้�อของผู้้�หญิิงนั้้�นมีีความเชื่่�อว่่าเปรีียบเสมืือนพื้้�นดิิน ที่่�เพาะ
ปลููกพืืชผัักต่่าง ๆ ซึ่่�งผู้้�ชายต้้องให้้เกีียรติิผู้้�หญิิงเป็็นอย่่างมาก หากไม่่ให้้เกีียรติิผู้้�หญิิง จะส่่ง
ผลให้้ทำำ�การต่่าง ๆ ไม่่สำำ�เร็็จ และหากปลููกพืืชผัักก็็จะไม่่งอกงาม
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รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�นบ้้านใหม่่สามััคคีี
เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�น ของกลุ่่�มจิิงเผาะ บ้้านใหม่่สามััคคีี ทำำ�จาก
โลหะเงิินที่่�มีีความบริิสุทุ ธิ์์�ไม่่น้อ้ ยกว่่า 92.5 เปอร์์เซ็็นต์์ มัักใช้้ตกแต่่งบริิเวณลำำ�คอ เสื้้�อประจำำ�
เผ่่า และข้้อมืือ โดยเฉพาะเครื่่�องประดัับเงิินที่่�ใช้้ประดัับเสื้้�อประจำำ�เผ่่าคืือเม็็ดกระดุุมขนาด
ใหญ่่รููปครึ่่�งวงกลมและพวงระย้้านั้้�น มีีความโดดเด่่นมาก เนื่่�องจากเสื้้�อของคะฉิ่่�นเป็็นสีีดำ�ำ
แล้้วเกิิดการตััดกัันของสีีระหว่่างสีีของเสื้้�อกัับสีีของโลหะเงิินซึ่่�งมีีสีีขาว ส่่งผลให้้ชุุดประจำำ�
เผ่่าและผู้้�สวมใส่่เกิิดความโดดเด่่นอย่่างเห็็นได้้ชัดั ผู้้�หญิิงชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะสวมเครื่่�องประดัับ
มากหรืือน้้อยชิ้้�น อาจขึ้้น� อยู่่�กัับความพึึงพอใจส่่วนบุุคคลและฐานะทางเศรษฐกิิจของแต่่ละ
บุุคคล รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินที่่�สำำ�คััญของชนเผ่่าคะฉิ่่�น มีีดัังนี้้�
1. ห่่วงคอ เป็็นห่่วงรููปวงกลมขนาดใหญ่่ ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่น้้อยกว่่า
20 เซนติิเมตร เป็็นลัักษณะเนื้้�อโลหะเงิินทึึบตััน มีีน้ำำ��หนัักมาก หน้้าตััดรููปสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียก
ปููน พื้้�นผิิวสลัักดุุนร่่องลึึกเป็็นลวดลายต่่าง ๆ ส่่วนของห่่วงคอที่่�อยู่่�ด้้านหลัังมีีตะขอสำำ�หรัับ
ล็็อคปิิด-เปิิดห่่วงเมื่่�อจะสวมและถอดเก็็บ ความสวยงามของห่่วงคอนี้้�อยู่่�ที่่�ขนาดสััดส่่วนที่่�
เหมาะสมกัับสััดส่่วนของร่่างกายผู้้�สวมใส่่ และภาพลวดลายเส้้นที่่�สลัักดุุนเป็็นร่่องลึึกบนพื้้�น
ผิิว เป็็นลวดลายอิิสระ ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องสััมพัันธ์์กับั รููปทรงของห่่วงคอ แสดงดัังภาพที่่� 5

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

59

2. สร้้อยคอ สร้้อยคอของชนเผ่่าคะฉิ่่�นเป็็นลัักษณะเส้้นสร้้อยที่่�เกิิดจากการถััก
แล้้วมีีตััวเรืือนและชิ้้�นส่่วนประกอบอยู่่� แบบที่่� 1 มีีตััวเรืือนรููปคล้้ายดอกไม้้และพวงระย้้า
ประกอบ แบบที่่� 2 มีีพวงระย้้าติิดที่่�เส้้นสร้้อย 5-8 ชุุด แต่่ละชุุดห่่างกััน มีีพวงระย้้าห้้อย
รวมกััน 5-8 ชิ้้�น แบบที่่� 2 พวงระย้้าที่่�ห้้อยอยู่่�จะเกิิดเสีียงดัังที่่�เกิิดจากการกระทบกัันของ
แต่่ละชิ้้�นส่่วน สร้้อยคอของชนเผ่่าคะฉิ่่�นนิิยมสวมใส่่ร่่วมกัับเสื้้�อประจำำ�เผ่่า ความสวยงาม
ของสร้้อยคอนี้้� อยู่่�ที่่�ความประณีีตของรููปทรงดอกไม้้ ที่่�ใช้้วิิธีีการม้้วนเส้้นลวดให้้มีีความ
สมดุุลกััน และจัังหวะของการวางพวงระย้้า แสดงดัังภาพที่่� 6
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3. กำำ�ไลข้้อมืือเป็็นกำำ�ไลก้้านเปิิด รููปทรงคล้้ายเกลีียวเชืือกหรืือฟัันเฟืือง ทำำ�จาก
โลหะเงิินทึึบตััน มีีน้ำำ��หนัักมาก มีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่น้้อยกว่่า 6 เซนติิเมตร ภายใน
วงของกำำ�ไลส่่วนใหญ่่เป็็นรููปวงรีี เพื่่�อต้้องการให้้เข้้ากัับสััดส่่วนของข้้อมืือ ซึ่่�งมีีหน้้าตััดของ
วงเป็็นรููปวงรีี เมื่่�อต้้องการสวมกำำ�ไลนี้้� จะต้้องเอีียงข้้อมืือเข้้าทางด้้านข้้าง เนื่่�องจากช่่องว่่าง
ของก้้านกำำ�ไลมีีขนาดแคบ ความสวยงามของกำำ�ไลนี้้�อยู่่�ที่่�พื้้�นผิิวนอกกำำ�ไล ซึ่่�งคล้้ายกัับฟััน
เฟืืองหรืือเกลีียวเชืือก ทำำ�ให้้เกิิดมิิติิ และแสดงถึึงความเข้้มแข็็ง แสดงดัังภาพที่่� 7
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4. เม็็ดกระดุุมติิดพวงระย้้า เป็็นเม็็ดกระดุุมรููปทรงครึ่่�งวงกลมขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางประมาณ 4 เซนติิเมตร ที่่�ขอบนอกสุุดมีีเส้้นโลหะเงิินฟั่่�นเป็็นเกลีียวติิดโดยรอบ
พื้้�นผิิวกระดุุมบางรููปแบบมีีการสลัักดุุนลวดลายร่่องลึึกตามจิินตนาการของช่่าง บางรููปแบบ
เป็็นผิิวเรีียบ ใช้้เย็็บติิดถาวรกัับเสื้้�อประจำำ�เผ่่าของผู้้�หญิิงชนเผ่่าคะฉิ่่�น ทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลััง
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ไม่่น้้อยกว่่า 20 ชิ้้�น มองดููคล้้ายกัับเสื้้�อเกราะ ส่่วนพวงระย้้านั้้�นมีีรููปทรงขนาดเล็็กคล้้ายกัับ
รููปทรงของดอกพวงแสด ร้้อยด้้วยห่่วงติิดกัับเม็็ดกระดุุม ทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลัังเช่่นกััน
พวงระย้้าเหล่่านี้้�เคลื่่�อนไหวได้้และเกิิดเสีียงดัังเมื่่�อเคลื่่�อนไหวร่่างกาย ความสวยงามของ
เม็็ดกระดุุมและพวงระย้้า อยู่่�ที่่�สีีของกระดุุมที่่�ตััดกัับสีีของเสื้้�อทำำ�ให้้เกิิดความเด่่นชััดและ
เป็็นจุุดเด่่น จัังหวะการนำำ�กระดุุมมาจััดวางบนเสื้้�อ ลวดลายบนพื้้�นผิิวกระดุุมที่่�กลมกลืืนกัับ
รููปทรงกระดุุม และลัักษณะการเคลื่่�อนไหวของพวงระย้้า แสดงดัังภาพที่่� 8
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เครื่่�องประดัับเงิิน อััตลัักษณ์์สำำ�คััญในวิิถีีชีวิี ิตของชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี
เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�นของกลุ่่�มจิิงเผาะ บ้้านใหม่่สามััคคีี อำำ�เภอเชีียงดาว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�ควบคู่่�กัับวิิถีชีี ีวิิตของชนเผ่่านัับแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน ในอดีีตชน
เผ่่าคะฉิ่่�นมีีความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับสิ่่�งเร้้นลัับและโชคลาง เครื่่�องประดัับเงิินที่่�ใช้้จึึงมีีความเชื่่�อม
โยงกัับสิ่่�งเหล่่านี้้� โดยเชื่่�อว่่าเครื่่�องประดัับเงิินรููปครึ่่�งวงกลมหลายชิ้้�นซึ่่�งติิดที่่�เสื้้�อสีีดำำ�นั้้�น
อนุุชาติิ ลาพา (2562: สััมภาษณ์์) ประธานกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมของชนเผ่่าคะฉิ่่�น
อธิิบายอย่่างน่่าสนใจว่่า กระดุุมเหล่่านี้้�เปรีียบเสมืือนเกล็็ดปลา ซึ่่�งปลาเป็็นสััตว์์มงคล เป็็น
สััญลัักษณ์์ของความมั่่�งคั่่�งของชาวจีีนที่่�ทำำ�การค้้าและยัังเป็็นสััญลัักษณ์์ของความอุุดม
สมบููรณ์์ร่ม่ เย็็น ซึ่่�งชนเผ่่าคะฉิ่่�นเป็็นผู้้�ที่่�เคยอาศััยอยู่่�ในมณฑลยููนนานของประเทศจีีนมาก่่อน
ดัังนั้้�นความเชื่่�อนี้้�จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�สืืบต่่อกัันมา แต่่เมื่่�อชนเผ่่าคะฉิ่่�นเปลี่่�ยนไปนัับถืือศาสนาคริิสต์์
ส่่งผลให้้ความเชื่่�อเหล่่านี้้�สููญหายไป เนื่่�องจากหลัักคำำ�สอนในคริิสต์์ศาสนา ไม่่สอนให้้เชื่่�อ
และนัับถืือในสิ่่�งเร้้นลัับและรููปเคารพ ดัังนั้้�นการใช้้เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�นใน
ปััจจุุบัันจึึงเป็็นการใช้้เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับความเชื่่�อ ความเคารพที่่�มีีต่่อพระเจ้้าในศาสนาคริิสต์์
เป็็นหลััก ส่่วนการใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน ชนเผ่่าคะฉิ่่�นไม่่นิิยมใช้้ เนื่่�องจากเครื่่�อง
ประดัับจะเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานในวิิถีีประจำำ�วััน และสภาพอากาศที่่�ร้้อนในบางเวลา
สำำ�หรัับในงานพิิธีีสำำ�คััญต่่าง ๆ ของหมู่่�บ้้าน ชนเผ่่าคะฉิ่่�นจะนำำ�เครื่่�องประดัับเงิินมาสวมใส่่
แบบเต็็มรููปแบบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับคำำ�อธิิบายเกี่่�ยวกัับเครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าของแคมเบล
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(Campbell 1981, pp: 180) ว่่า สาเหตุุที่่�เครื่่�องประดัับเงิินได้้รับั ความนิิยมมากในกลุ่่�มชน
เผ่่าในอดีีตนั้้�น เพราะโลหะเงิินเป็็นตััวกลางซื้้�อขายชนิิดเดีียวที่่�ชนเผ่่ามั่่�นใจเชื่่�อถืือได้้ ธนบััตร
กลายเป็็นเศษกระดาษที่่�ไร้้คุุณค่่า หลายครั้้�งในช่่วงชีีวิิตของชนเผ่่านี้้� ที่่�ต้้องมีีการลี้้�ภััยจาก
สงคราม หรืือต้้องอพยพย้้ายถิ่่�นจากภััยธรรมชาติิ โลหะที่่�มีีค่่าคืือเงิินเท่่านั้้�นที่่�นำำ�มาซื้้�อขาย
แลกเปลี่่�ยนเป็็นปััจจััยอื่่�น ๆ ในการดำำ�รงชีีวิิต ไม่่ว่่าสถานที่่�ใด ชนเผ่่าต้้องนำำ�โลหะเงิินรููป
แบบต่่าง ๆ เช่่น เงิินแท่่ง เงิินเหรีียญ ฯลฯ รวมถึึงเครื่่�องประดัับเงิินติิดตััวไปทุุกแห่่ง เครื่่�อง
ประดัับเงิินของชนเผ่่าจะไม่่สูญ
ู หายจากสัังคมหรืือวิิถีชีี วิี ติ ของชนเผ่่า ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากหััวหน้้า
ครอบครััว หรืือบิิดา มัักเป็็นผู้้�บอกให้้บุตุ รหลานตนเอง ชนเผ่่าต่่าง ๆ ในล้้านนา นิิยมใช้้โลหะ
เงิินที่่�มีีความบริิสุุทธิ์์� 90-92 เปอร์์เซ็็นต์์ เนื่่�องจากสีีของโลหะเงิินจะเป็็นสีีขาว และมีีความ
สวยงามของเนื้้�อโลหะ ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมของชนเผ่่าต่่าง ๆ มาก นอกจากนี้้�ยัังไม่่นิิยมประดัับ
อััญมณีี เช่่น ทัับทิิม เพชร หรืือหิินสีีต่่าง ๆ แต่่มีีการกล่่าวถึึงว่่าเป็็นของมีีค่่า และสวยงาม
เท่่านั้้�น เนื่่�องจากเป็็นความคุ้้�นเคยตั้้�งแต่่สมััยอดีีตที่่�มัักให้้ความสำำ�คัญ
ั และชื่่�นชอบสีีของโลหะ
เงิินมากกว่่าสีีของอััญมณีีและหิินสีี ผู้้�หญิิงของแต่่ละเผ่่ามัักให้้ความสำำ�คััญกัับการสวมใส่่
เครื่่�องประดัับเงิินมากกว่่าผู้้�ชายและเด็็ก เนื่่�องจากเป็็นเพศที่่�รัักความสวยงามมากกว่่า และ
มัักใช้้สวมใส่่ในโอกาสหรืือในพิิธีีกรรมต่่าง ๆ แต่่บางชนเผ่่าใช้้สวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วัันด้้วย
ลัักษณะการสวมใส่่เครื่่�องประดัับเงิินบนร่่างกายของแต่่ละชนเผ่่ามีีความคล้้ายคลึึงกััน เครื่่�อง
ประดัับเงิินส่่วนมากมีีขนาดใหญ่่ มีีน้ำำ��หนัักมาก ตำำ�แหน่่งการสวมใส่่มัักอยู่่�ที่่�ศีีรษะ หูู คอ
หลััง ข้้อมืือ และนิ้้�วมืือ รููปแบบและลวดลายของเครื่่�องประดัับเกิิดขึ้้�นจากหลายประการ
เช่่น ความเชื่่�อของแต่่ละชนเผ่่า จิินตนาการหรืือแรงบัันดาลใจของช่่าง และการผลิิตที่่�
สืืบทอดต่่อกัันมา เป็็นต้้น รููปแบบเครื่่�องประดัับของชนเผ่่าหนึ่่�งอาจมีีความคล้้ายคลึึงกัับ
ของอีีกชนเผ่่าหนึ่่�ง เนื่่�องจากมีีการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกัันและรัับวััฒนธรรมข้้ามเผ่่า การ
แต่่งกายด้้วยเครื่่�องประดัับเงิินนี้้�ถืือเป็็นวััฒนธรรมการแต่่งกายของชนเผ่่าที่่�สำำ�คััญ ผู้้�เขีียน
ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�สอนทางด้้านเครื่่�องประดัับในสถาบัันอุุดมศึึกษา จึึงวิิเคราะห์์เครื่่�องประดัับ
เงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�น กลุ่่�มจิิงเผาะ (Jinghpaw) ตามแนวคิิดเกี่่�ยวกัับมรดกทางวััฒนธรรม
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นของสมาคมศููนย์์รวมการศึึกษาและวััฒนธรรมของขาวไทยภููเขาในประเทศไทย
(2563: ออนไลน์์) ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับการแต่่งกายและงานช่่างฝีีมือื ของชนเผ่่าคะฉิ่่�น
และเรื่่�องศิิลปหััตถกรรมชนเผ่่าของ กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม (2562: 9) ที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับเครื่่�องประดัับเงิินที่่�มีีต่่อวิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่า พอมีีสาระสำำ�คััญคืือ วิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่า
กัับเครื่่�องประดัับเงิินมีีความผููกพัันกัันอย่่างมาก โดยเฉพาะการผลิิตเครื่่�องประดัับเงิินประจำำ�
เผ่่าตนเองเพื่่�อสวมใส่่ในหมู่่�บ้้าน สิ่่�งที่่�มีีความคล้้ายคลึึงกัันอีีกประการหนึ่่�งของทุุกชนเผ่่าคืือ
การนำำ�โลหะเงิินติิดไปกัับตััวในรููปของเครื่่�องประดัับเงิิน เพราะโลหะเงิินเป็็นสิ่่�งมีีค่่าและ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

มั่่�นคงกว่่าธนบััตร ในการอพยพข้้ามประเทศบ่่อยครั้้�ง ธนบััตรที่่�หามาเก็็บไว้้กลัับเป็็นสิ่่�งไร้้
ค่่า เพราะการประกาศเปลี่่�ยนแปลงค่่าเงิินของเจ้้าของประเทศ หรืือกระทั่่�งการถููกโจรกรรม
อีีกทั้้�งยัังต้้องอพยพย้้ายถิ่่�นฐานบ่่อยครั้้�ง ชนเผ่่าส่่วนใหญ่่ จึึงนำำ�เครื่่�องประดัับเงิินและโลหะ
เงิินสะสมหรืือนำำ�ติิดตััวไป เครื่่�องประดัับเงิินจึึงเป็็นสิ่่�งมีีคุุณค่่าและความสำำ�คััญต่่อวิิถีีชีีวิิต
ของชนเผ่่าคะฉิ่่�น ในประเด็็นสำำ�คััญต่่อไปนี้้�คืือ
1. เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�นเป็็นสิ่่�งหนึ่่�งที่่�แสดงความเป็็นตััวตนหรืือ
อััตลัักษณ์์ของชนเผ่่าได้้อย่่างเด่่นชััด ทั้้�งในด้้านรููปแบบและการสวมใส่่ นอกเหนืือจากชุุด
ประจำำ�เผ่่า ซึ่่�งเห็็นได้้ว่่าเครื่่�องประดัับเงิินสามารถใช้้แสดงความแตกต่่างระหว่่างชนเผ่่า
คะฉิ่่�นกัับชนเผ่่าอื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี
2. โลหะทองคำำ�เป็็นโลหะที่่�มีีมููลค่่าสููงกว่่าโลหะเงิิน แต่่ในวิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่า
คะฉิ่่�น โลหะเงิิน เป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และตอบสนองความต้้องการได้้มากกว่่า ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็นถึึงการมองคุุณค่่าของวััสดุุมากกว่่ามููลค่่าที่่�เป็็นราคา
3. การนำำ�เครื่่�องประดัับเงิินมาสวมกัับร่่างกายและเย็็บติิดกัับเสื้้�อประจำำ�เผ่่าซึ่่�งมีี
สีีเข้้ม ทำำ�ให้้เกิิดการตััดกัันของสีีระหว่่างสีีโลหะเงิินและสีีดำำ�ของเสื้้�ออย่่างเด่่นชััด แสดงให้้
เห็็นถึึงความคิิดสร้้างสรรค์์ของผู้้�สวมใส่่ในการสร้้างจุุดเด่่นให้้เครื่่�องประดัับเงิิน
4. เครื่่�องประดัับเงิินชองชนเผ่่าคะฉิ่่�นที่่�ประดัับตกแต่่งแต่่ละบุุคคลมีีปริิมาณ และ
น้ำำ��หนัักค่่อนข้้างมาก อีีกทั้้�งมีีราคาสููง เนื่่�องจากมููลค่่าของโลหะเงิิน สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจเป็็นสิ่่�ง
สะท้้อนให้้เห็็นฐานะทางเศรษฐกิิจของชนเผ่่าคะฉิ่่�น
5. เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�นที่่�ประดัับตกแต่่งแต่่ละบุุคคลมีีจำำ�นวนหรืือ
ปริิมาณ และน้ำำ��หนัักค่่อนข้้างมาก อีีกทั้้�งมีีราคาสููง เนื่่�องจากมููลค่่าของโลหะเงิิน สิ่่�งเหล่่านี้้�
อาจเป็็นสิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นฐานะทางเศรษฐกิิจของชนเผ่่าคะฉิ่่�น
6. เครื่่�องประดัับเงิินของวััยเด็็ก วััยรุ่่�น และวััยผู้้�ใหญ่่ ชนเผ่่าคะฉิ่่�น มีีรููปแบบไม่่
แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น เครื่่�องประดัับเงิินไม่่อาจเป็็นสิ่่�งบ่่งบอกหรืือจำำ�แนกความแตกต่่างของวััย
ได้้
7. รููปแบบเครื่่�องประดัับชนเผ่่าคะฉิ่่�นถืือเป็็นรููปแบบเฉพาะของชนเผ่่า ที่่�แสดง
ถึึงความยิ่่�งใหญ่่ ความสวยงาม และสะท้้อนถึึงทัักษะความสามารถของช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับ
เงิิน
ชนเผ่่าคะฉิ่่�น ให้้ความสำำ�คััญกัับการสวมเครื่่�องประดัับเงิินมากน้้อยเพีียงใดนั้้�น
อาจขึ้้น� อยู่่�กัับสภาพเศรษฐกิิจของแต่่ละบุุคคล ในปััจจุุบันั ถึึงแม้้ว่า่ โลหะเงิินจะมีีราคาสููงตาม
ราคาทองคำำ�ในท้้องตลาด แต่่ชนเผ่่าคะฉิ่่�นยัังคงยกย่่องเครื่่�องประดัับเงิินเป็็นเครื่่�องประดัับ
ประจำำ�เผ่่า เช่่นเดีียวกัับชนเผ่่าอื่่�น ๆ ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ทั้้�งอาจมีีการใช้้โลหะชนิิดอื่่�น เช่่น
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อะลููมิิเนีียมทดแทนบ้้าง แต่่ก็็ถืือว่่าเป็็นโลหะที่่�มีีสีีขาวเช่่นเดีียวกัับโลหะเงิิน ผู้้�เขีียนมีีความ
คิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับเครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น 3 ประเด็็นหลััก ดัังนี้้�
1. เครื่่�องประดัับเงิินของชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี ถููกส่่งมาจากแหล่่งอื่่�น
เช่่น ประเทศเมีียนมาร์์ จีีน ฯลฯ เนื่่�องจากไม่่มีีช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับเงิินภายในหมู่่�บ้้าน
ดัังนั้้�นหากชนเผ่่าคะฉิ่่�นในหมู่่�บ้้านได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�การทำำ�เครื่่�องประดัับเงิิน แล้้วเป็็นช่่าง
เครื่่�องประดัับเงิินประจำำ�หมู่่� เพื่่�อผลิิตเครื่่�องประดัับเงิินให้้ผู้้�คนชนเผ่่าตนเองสวมใส่่ ก็็อาจ
ส่่งผลให้้รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินสนองตอบความต้้องการของชนเผ่่าตนเองได้้อย่่างสููงสุุด
2. ชนเผ่่าคะฉิ่่�น บ้้านใหม่่สามััคคีี มีีอาศััยอยู่่�เพีียงหมู่่�บ้้านเดีียวในจัังหวััดเชีียงใหม่่
และในประเทศไทย ซึ่่�งแตกต่่างจากชนเผ่่าอื่่�นที่่�อาศััยกระจััดกระจายในจัังหวััดเชีียงใหม่่
การรัับรู้้�ของคนเมืืองหรืือบุุคคลทั่่�วไปอาจไม่่แพร่่หลายมากนััก ดัังนั้้�นหากมีีการส่่งเสริิม
สนัับสนุุนให้้บ้้านใหม่่สามััคคีี เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�เชิิงวััฒนธรรมของชนเผ่่า แล้้วใช้้อััตลัักษณ์์
ของเครื่่�องประดัับเงิินและเสื้้�อผ้้าเป็็นส่่วนนำำ�เสนอ ก็็อาจส่่งผลให้้ผู้้�คนรู้้�จัักชนเผ่่ามากขึ้้�น
3. เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น เป็็นเครื่่�องประดัับรููปแบบเฉพาะ ที่่�ไม่่สามารถ
ใช้้ได้้กัับวิิถีีชีีวิิตของคนในสัังคมเมืืองได้้ แต่่หากมีีการศึึกษาเชิิงลึึกในด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเหมาะสม ถููกต้้อง เช่่น ความเชื่่�อ รููปแบบ ลวดลาย การผลิิต ฯลฯ แล้้วนำำ�มาประยุุกต์์
หรืือต่่อยอดในเชิิงการออกแบบให้้เป็็นรููปแบบเครื่่�องประดัับร่่วมสมััยโดยใช้้อััตลัักษณ์์ของ
ชนเผ่่าคะฉิ่่�น อาจเป็็นแนวทางหนึ่่�งให้้เกิิดรููปแบบเครื่่�องประดัับที่่�ใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์ได้้

64

บทสรุุป เครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�น
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นโดยเฉพาะกลุ่่�มย่่อย จิิงเผาะ บ้้านใหม่่สามััคคีี อำำ�เภอเชีียงดาว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นชนเผ่่าที่่�มีีอัตั ลัักษณ์์ด้า้ นการแต่่งกายด้้วยเสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับเงิิน
ที่่�โดดเด่่น ผู้้�หญิิงนิิยมสวมเครื่่�องประดัับเงิินมากกว่่าผู้้�ชาย รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินของ
ชนเผ่่าคืือ กำำ�ไล ห่่วงคอ สร้้อยคอ และเม็็ดกระดุุมติิดเสื้้�อ โดยเฉพาะเม็็ดกระดุุมนั้้�นมีีขนาด
ใหญ่่ มีีพวงระย้้าห้้อยประดัับเคลื่่�อนไหวได้้ และเกิิดเสีียงดัังเมื่่�อเคลื่่�อนไหวร่่างกาย ชนเผ่่า
คะฉิ่่�นนิิยมสวมเครื่่�องประดัับเงิินเต็็มรููปแบบในพิิธีีหรืืองานสำำ�คััญที่่�เรีียกว่่า “การเต้้น
มะหน่่าว” ซึ่่�งจััดขึ้้�นในช่่วงเดืือนธัันวาคมของทุุก ๆ 2 ปีี ความสำำ�คััญของเครื่่�องประดัับเงิิน
ที่่�มีีต่่อวิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่าคะฉิ่่�นนั้้�น เป็็นมรดกตกทอดจากพ่่อแม่่สู่่�ลููก เป็็นสิ่่�งบ่่งบอกถึึง
สถานะทางเศรษฐกิิจ และแสดงความแตกต่่างระหว่่างชนเผ่่าของตนเองกัับชนเผ่่าอื่่�น
ชนเผ่่าคะฉิ่่�นมีีความภาคภููมิิใจในการสวมเครื่่�องประดัับกัับเสื้้�อผ้้าและถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ร่่างกาย ช่่างทำำ�เครื่่�องประดัับในเมืืองมิิตจีีนา รััฐคะฉิ่่�น เป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการผลิิต
และส่่งเครื่่�องประดัับเงิินให้้ชนเผ่่าคะฉิ่่�นสวมใส่่ เนื่่�องจากในหมู่่�บ้้านไม่่มีช่ี า่ งทำำ�เครื่่�องประดัับ
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เงิิน นอกจากนี้้� รููปแบบเครื่่�องประดัับเงิินชนเผ่่าคะฉิ่่�นสามารถนำำ�มาเป็็นแนวคิิดหรืือ
แนวทางประยุุกต์์ใช้้ต่่อยอดในเชิิงการออกแบบให้้เป็็นรููปแบบเครื่่�องประดัับร่่วมสมััยที่่�
สามารถใช้้กัับวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนในสัังคมเมืืองได้้ โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสมด้้านต่่าง ๆ
เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ
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ทััศน์์วััฒนธรรมและบทบาทหน้้าที่่�ทางคติิชนวิิทยามาเป็็นแนวทางในการวิิเคราะห์์ ผลการ
ศึึกษาพบว่่า ตำำ�นานพุุทธประวััติพื้้�ิ นบ้้านที่่�อยู่่�ในการรัับรู้้�ของชาวบ้้านเป็็นเรื่่�องราวที่่�มีีความ
โยงใยกัับพระพุุทธเจ้้า โดยถููกอธิิบายผ่่านปรากฏการณ์์เหนืือธรรมชาติิที่่�เชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้�นจาก
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พุุทธบููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า รวมถึึงวิิถีปี ฏิิบัติั ใิ นเชิิงความเชื่่�อและพิิธีกี รรมอัันเป็็นการแสดงออก
ถึึงการบููชาสััญลัักษณ์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระพุุทธเจ้้า อีีกทั้้�งยัังเป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับ
อดีีตชาติิของพระพุุทธเจ้้าซึ่่�งถููกอธิิบายในลัักษณะของเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระโพธิิสััตว์์ที่่�มีีรููป
แบบเป็็นนิิทานชาดกแบบพื้้�นบ้้าน นอกจากนี้้�ตำำ�นานพุุทธประวััติิยัังเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราว
ชีีวิติ ของพระเกจิิอาจารย์์ที่่�ผู้้�คนนัับถืือศรััทธาในฐานะบุุคคลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางพุุทธศาสนาที่่�เชื่่�อ
ว่่ามีีคุณ
ุ วิิเศษ รวมถึึงเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับพุุทธวััตถุุอันั เป็็นวััตถุุสิ่่�งแทนรููปเคารพของพระพุุทธเจ้้า
ที่่�ผู้้�คนสร้้างขึ้้น� ไว้้เป็็นที่่�สัักการบููชา ตลอดจนเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับสััตว์์สัญ
ั ลัักษณ์์ที่่�มีคี วามเกี่่�ยว
โยงกัับแนวคิิดทางพุุทธศาสนาด้้วย ตำำ�นานเหล่่านี้้�ล้้วนมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ต่่อการอธิิบายให้้เห็็น
เกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมทางกายภาพของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในจัังหวััดบึึงกาฬ ไม่่ว่่าจะเป็็นป่่าไม้้
ก้้อนหิิน ถ้ำำ�� แม่่น้ำำ�� เกาะแก่่ง และถ้ำำ��ใต้้น้ำำ�� อัันเป็็นภููมิทัิ ศั น์์ทางวััฒนธรรมที่่�ผู้้�คนต่่างรัับรู้้�ร่ว่ ม
กััน ความสำำ�คัญ
ั ของตำำ�นานพุุทธประวััติที่่�ิ ได้้บอกเล่่าสืืบทอดต่่อกัันมา แสดงให้้เห็็นบทบาท
หน้้าที่่�ของเรื่่�องเล่่าทางคติิชนวิิทยาที่่�สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องสะท้้อนวิิธีีคิิด โลกทััศน์์ ค่่านิิยม
และวิิถีีชีีวิิตความผููกพัันระหว่่างผู้้�คนกัับธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนอีีสานลุ่่�มน้ำำ��โขง
แห่่งนี้้�ได้้อย่่างน่่าสนใจ
คำำ�สำำ�คััญ: ตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้าน ภููมิิทััศน์์วััฒนธรรม จัังหวััดบึึงกาฬ
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The purpose of this article was aimed to study Buddha’s Biography
local Myths as crucial roles in the creating of the cultural landscape in Bueng
Kan Province. The information in these studies is the traditional local history
gaining information by the local people and key informants. It is applied by
creating a cultural landscape conceptual framework and the folklore’s role
meaning to analyze. The result of this study is as follow; the local people
perception about the local Buddha’s Biography Myths concern with the
Lord Buddha. It is depicted by the supernatural event, and it is also believed
that it occurred by the sacred thing’s germination as a Buddhist guard. The
reasons to do these is to pay respect to the Lord Buddha. It also acts as a
way of practice through belief and rite to pay respect via sign sacred things
concerning the Buddhist religion. Additionally, it is also related to the Lord
Buddha’s previous existence, which is explained in the retelling story about
the Bodhisattva in the presence of the Lord Buddha’s tale. However, Buddha’s
Biography Myths concerns the instructor monk who is highly respected by
people, including the Buddhist’ amulet, which is a representative of Lord
Buddha and some of the animal that is a sing of the Buddhist religion. These
events are vital roles for narrating the physical environment of the Bueng Kan
areas, such as rivers, forest, streams, underwater caves, and cliffs in front of
caves; all are creating a landscape known for everyone. The importance of
the Buddha’s Biography is a retelling by generation. It is shown the role of
retelling the story of folklore, reflecting the vision, valuing, and way of life of
Esan people close closely related to the environment near the Khong river.
Keywords: Buddha’s Biography Myths, Cultural Landscape, Bueng Kan
Province
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

บทนำำ�

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

พระพุุทธศาสนาถืือเป็็นแก่่นความเชื่่�อหลัักที่่�ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ในหลายพื้้�นที่่�ตาม
ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��โขงให้้ความนัับถืือศรััทธา ทั้้�งเป็็นหลัักที่่�พึ่่�งที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจและแบบแผนทาง
สัังคมวััฒนธรรมอัันดีีงามให้้แก่่ผู้้�คนในชุุมชนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการประพฤติิปฏิิบััติิ
ร่่วมกััน ดัังจะเห็็นได้้จากตามศููนย์์กลางของชุุมชนต่่าง ๆ หลายแห่่งที่่�ล้้วนแต่่มีีวััดวาอาราม
พุุทธวััตถุุ และพุุทธสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ประดิิษฐานอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ด้้วยเหตุุนี้้� พระพุุทธศาสนา
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของกลุ่่�มชนต่่าง ๆ ที่่�มีีถิ่่�นฐานอาศััยอยู่่�ใน
บริิเวณที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงแห่่งนี้้�มาอย่่างเนิ่่�นนาน
อย่่างไรก็็ดีี ถึึงแม้้ผู้้�คนจะนัับถืือพุุทธศาสนาเป็็นศาสนาหลัักอยู่่�ก็็ตาม แต่่ในทััศนะ
และการปฏิิบััติิในวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วัันก็็ยัังคงปรากฏให้้เห็็นร่่องรอยของความคิิดความเชื่่�ออื่่�น
โดยเฉพาะเรื่่�องอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิผสมผสานร่่วมอยู่่�ด้้วย ลัักษณะดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็น
ว่่าภาพของการนัับถืือพระพุุทธศาสนาในวิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรมของชาวบ้้านริิมโขงในหลายพื้้�นที่่�
ชุุมชนท้้องถิ่่�น จึึงไม่่ได้้เป็็นเพีียงเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทััศนะความเชื่่�อในทางพุุทธศาสนา
เท่่านั้้�น แต่่ยัังคงมีีกลิ่่�นอายของความเชื่่�อที่่�ผสมปนเปกัันทั้้�งผีีและพุุทธ จนกลายเป็็นพุุทธ
ในวิิถีีแบบพื้้�นบ้้านอยู่่�นั่่�นเอง
ประคอง นิิมมานเหมิินท์์ (2554: 219) กล่่าวว่่า การนัับถืือพระพุุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและในกลุ่่�มชนที่่�พููดภาษาไทต่่างมีีหลายระดัับและหลายลัักษณะ มีีทั้้�งแบบ
ยึึดถืือคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้าอย่่างเคร่่งครััด และแบบผสมผสานกัับคติิความเชื่่�อที่่�สืืบมา
แต่่โบราณ รวมทั้้�งความคิิดความเชื่่�อทางศาสนาพราหมณ์์ที่่�เรีียกกัันว่่า “พุุทธศาสนาแบบ
พื้้�นบ้้าน” ซึ่่�งปรากฏทั่่�วไปในท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ อาจสัังเกตได้้จากประเพณีีพิิธีีกรรม ตลอดจน
นิิทานและตำำ�นานที่่�เล่่ากัันในท้้องถิ่่�น
	จัังหวััดบึึงกาฬเป็็นอีีกหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ชุุมชนอีีสานลุ่่�มน้ำำ��โขงของไทยที่่�ยัังคงปรากฏ
ให้้เห็็นร่่องรอยของการนัับถืือความเชื่่�อในวิิถีีพุุทธศาสนาแบบพื้้�นบ้้านอย่่างหลากหลาย
ดัังกรณีีของอำำ�เภอปากคาดและอำำ�เภอเมืืองบึึงกาฬ ซึ่่�งจากการที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ลงเก็็บข้้อมููลภาค
สนามในเบื้้�องต้้น พบว่่ามีีเรื่่�องเล่่าทางวััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับพระพุุทธศาสนาจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�
ผู้้�คนในชุุมชนแห่่งนี้้�ได้้สร้้างสรรค์์ขึ้้�นมาภายใต้้เรื่่�องราวที่่�อธิิบายให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพ
แวดล้้อมทางกายภาพของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ อัันเป็็นภููมิทัิ ศั น์์ที่่�มีคี วามเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กับั วิิถีชีี วิี ติ
วััฒนธรรมของผู้้�คน ทั้้�งในลัักษณะของการตั้้�งรกรากถิ่่�นฐานบ้้านเรืือน การพึ่่�งพาในแง่่วิิถีี
การดำำ�รงชีีวิติ ความเชื่่�อในอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิและสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ตลอดจนวิิถีปี ฏิิบัติั ใิ นเชิิง
ความเชื่่�อและพิิธีีกรรม ลัักษณะเช่่นนี้้� จึึงแสดงให้้เห็็นว่่าภาพของการสร้้างสรรค์์เรื่่�องเล่่าว่่า
ด้้วยทััศนะความเชื่่�อทางพุุทธศาสนาของผู้้�คนในชุุมชนแห่่งนี้้� ได้้มีกี ารหยิิบยกนำำ�เอามาใช้้ใน
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การปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ทางธรรมชาติิให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ทางวััฒนธรรม อัันเป็็นภููมิิทััศน์์ทาง
วััฒนธรรมที่่�ผู้้�คนต่่างรัับรู้้�ร่ว่ มกััน ศรีีศักั ร วััลลิิโภดม (2560: 16) อธิิบายว่่า การปรัับเปลี่่�ยน
พื้้�นที่่�ทางภููมิปิ ระเทศธรรมชาติิให้้เป็็นภููมิวัิ ฒ
ั นธรรมนี้้� แลเห็็นได้้ชัดั จากภููมิปิ ระเทศที่่�เป็็นป่่า
เขาและที่่�สููง ได้้มีีการกำำ�หนดเรีียกชื่่�อเทืือกเขา ดอย หรืือภูู โคกเนิิน หุุบ แอ่่ง รวมทั้้�งลำำ�น้ำำ��
ลำำ�ห้ว้ ย ที่่�ราบลุ่่�ม และหนองบึึงให้้มีชื่่�ี อเสีียงเป็็นที่่�รัับรู้้�ของคนทั่่�วไปในท้้องถิ่่�น ซึ่่�งช่่วยสะท้้อน
ให้้เห็็นบทบาทความสำำ�คััญของธรรมชาติิในมิิติิทางจิิตวิิญญาณ ผ่่านมุุมมองและความคิิด
ความเชื่่�อว่่าด้้วยเรื่่�องเล่่าทางพุุทธศาสนาที่่�ได้้บอกเล่่าสืืบทอดต่่อกัันมาของผู้้�คนในชุุมชน
อีีสานลุ่่�มน้ำำ��โขงแห่่งนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
การศึึกษาข้้อมููลทางวััฒนธรรมอัันเป็็นเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้ความเชื่่�อในทางพุุทธศาสนาที่่�ปรากฏอยู่่�ในวิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรมของผู้้�คนใน
ชุุมชนแห่่งนี้้� จึึงเป็็นเรื่่�องราวที่่�น่่าสนใจนำำ�มาศึึกษาในเชิิงลึึก เนื่่�องจากข้้อมููลคติิชนในสัังคม
หลายอย่่างมีีเรื่่�องราวที่่�สะท้้อนให้้เห็็นแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ธรรมชาติิ
และยัังสะท้้อนให้้เห็็นวิิธีคิี ดิ ของผู้้�คนที่่�มองธรรมชาติิอย่่างเคารพ เรื่่�องราวที่่�เป็็นข้้อมููลคติิชน
หลายอย่่างมีีความเกี่่�ยวโยงกัับเรื่่�องราวระบบนิิเวศอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
มนุุษย์์ (ปฐม หงษ์์สุวุ รรณ, 2560: 20) โดยข้้อมููลวััฒนธรรมในส่่วนที่่�เป็็นคติิชน ไม่่ว่า่ จะเป็็น
เรื่่�องเล่่าประเภทต่่าง ๆ เพลง การละเล่่น การแสดง ความเชื่่�อ พิิธีีกรรม ล้้วนมีีหน้้าที่่�
ตอบสนองความต้้องการของมนุุษย์์ทางด้้านจิิตใจและช่่วยสร้้างความเข้้มแข็็งและความ
มั่่�นคงทางวััฒนธรรมในแต่่ละสัังคม (ศิิราพร ณ ถลาง, 2557: 360) ด้้วยเหตุุผลข้้างต้้นนี้้�
ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาและวิิเคราะห์์ตีคี วามข้้อมููลทางคติิชนประเภทเรื่่�องเล่่าตำำ�นานพุุทธ
ประวััติิพื้้�นบ้้านที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการสร้้างภููมิิทััศน์์วััฒนธรรมในจัังหวััดบึึงกาฬแห่่งนี้้�
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วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาการใช้้เรื่่�องเล่่าตำำ�นานพุุทธประวััติพื้้�ิ นบ้้านที่่�มีีต่อ่ การสร้้างความหมาย
เกี่่�ยวกัับภููมิิทััศน์์ทางวััฒนธรรมในพื้้�นที่่�ชุุมชนจัังหวััดบึึงกาฬ
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้กำำ�หนดขอบเขตของการศึึกษา ตลอดจนขั้้�นตอนดำำ�เนิิน
การวิิจััย ดัังมีีรายละเอีียดตามลำำ�ดัับต่่อไปนี้้�
1. พื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ผู้้�วิิจัยั เลืือกเฉพาะในเขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอปากคาด และอำำ�เภอ
เมืืองบึึงกาฬ เนื่่�องจากในหลายพื้้�นที่่�ชุุมชนแถบนี้้�ยัังคงปรากฏให้้เห็็นร่่องรอยของการนัับถืือ
ความเชื่่�อในวิิถีพุี ทุ ธศาสนาแบบพื้้�นบ้้านผ่่านเรื่่�องราวที่่�อธิิบายให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อม
ทางกายภาพของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ อัันเป็็นภููมิทัิ ศั น์์ที่่�มีคี วามเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กับั วิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ของผู้้�คนอย่่างหลากหลาย
2. ผู้้�ให้้ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พระสงฆ์์ จำำ�นวน 1 รููป เฒ่่าจ้ำำ��
จำำ�นวน 1 คน ครูู จำำ�นวน 1 คน และชาวบ้้าน จำำ�นวน 4 คน ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับจากคนใน
ชุุมชนว่่าเป็็นปราชญ์์และผู้้�รู้้�
3. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่แบบสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก เป็็นเพีียงแนว
คำำ�ถามที่่�สร้้างขึ้้�นตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย ประกอบไปด้้วยประเด็็นเกี่่�ยวกัับการตั้้�ง
รกรากถิ่่�นฐานบ้้านเรืือน การพึ่่�งพาในแง่่วิถีิ กี ารดำำ�รงชีีวิติ ความเชื่่�อในอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิ
และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ตลอดจนวิิถีีปฏิิบัติั ิในเชิิงความเชื่่�อและพิิธีีกรรม ซึ่่�งได้้บอกเล่่าสืืบทอดต่่อ
กัันมาในชุุมชน
4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยเลืือกเก็็บข้้อมููลภาคสนามเป็็นหลััก โดยใช้้วิิธีี
การสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกจากผู้้�ให้้ข้้อมููล และสัังเกตสภาพแวดล้้อมอัันเป็็นภููมิิทััศน์์ทาง
วััฒนธรรมที่่�ผู้้�คนต่่างรัับรู้้�ร่่วมกััน
5. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการนำำ�เสนอข้้อมููลแบบพรรณนาวิิเคราะห์์
ผลการศึึกษา
จากการศึึกษาเรื่่�องเล่่าตำำ�นานเกี่่�ยวกัับพุุทธประวััติแิ บบพื้้�นบ้้านที่่�มีีปรากฏอยู่่�ใน
การรัับรู้้�ของผู้้�คนในพื้้�นที่่�ชุุมชนจัังหวััดบึึงกาฬ สามารถแยกพิิจารณาให้้เห็็นบทบาทความ
สำำ�คััญที่่�มีีต่่อการสร้้างความหมายเกี่่�ยวกัับภููมิิทััศน์์ทางวััฒนธรรมผ่่านชุุดความคิิดเกี่่�ยวกัับ
การนัับถืือความเชื่่�อในวิิถีพุี ทุ ธศาสนาแบบพื้้�นบ้้านออกได้้เป็็น 5 กลุ่่�ม คืือ 1) การสร้้างความ
หมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระพุุทธเจ้้า 2) การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระ
โพธิิสััตว์์ 3) การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระเกจิิอาจารย์์ 4) การสร้้างความ
หมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพุุทธวััตถุุ และ 5) การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับสััตว์์
สััญลัักษณ์์ โดยจะขอกล่่าวให้้เห็็นถึึงรายละเอีียดในแต่่ละประเด็็น พร้้อมทั้้�งยกตััวอย่่าง
เนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าขึ้้�นมาประกอบการอธิิบาย ดัังนี้้�
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1. การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระพุุทธเจ้้า
หากกล่่าวถึึงเรื่่�องราวที่่�มีีความโยงใยกัับพระพุุทธเจ้้าที่่�มีีปรากฏให้้เห็็นจากเนื้้�อหา
ของตำำ�นานพุุทธประวััติพื้้�ิ นบ้้านในพื้้�นที่่�ชุุมชนจัังหวััดบึึงกาฬนั้้�น พบว่่ามีีการอธิิบายให้้เห็็น
ภาพของการบููชาพระพุุทธเจ้้าของเหล่่าพญานาค ซึ่่�งถููกมองว่่าเป็็นปรากฏการณ์์เหนืือ
ธรรมชาติิอย่่างหนึ่่�งที่่�เชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้น� จากการดลบัันดาลของอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในฐานะอารัักษ์์
ทางพุุทธศาสนา เพื่่�อน้้อมถวายเป็็นพุุทธบููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า เนื่่�องด้้วยการบููชาพระพุุทธเจ้้า
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ของเหล่่าพญานาคถืือเป็็นคติิความเชื่่�อในวััฒนธรรมการรัับรู้้�ของชาวบ้้านริิมโขงในหลาย
พื้้�นที่่�ชุุมชน ซึ่่�งมัักจะมีีเรื่่�องเล่่าที่่�คล้้ายกััน ดัังที่่� ปฐม หงษ์์สุุวรรณ (2556: 166) กล่่าวว่่า
คนไทยอีีสาน-ลาวมีีความเชื่่�อในเรื่่�องปรากฏการณ์์บั้้�งไฟพญานาคในลำำ�น้ำำ��โขง ซึ่่�งเป็็น
เหตุุการณ์์หนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเทศกาลออกพรรษาหรืือขึ้้�น 15 ค่ำำ�� เดืือน 11 ของทุุก ๆ ปีี
ปรากฏการณ์์บั้้�งไฟพญานาคเป็็นปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิที่่�เกิิดลููกไฟสีีแดงอมชมพููลอย
ขึ้้น� มาจากลำำ�น้ำำ��โขงในช่่วงค่ำำ��คืนื โดยเชื่่�อว่่าเป็็นการระลึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่�พระพุุทธเจ้้าได้้เสด็็จ
กลัับจากสวรรค์์ชั้้�นฟ้้ามายัังโลกมนุุษย์์ ซึ่่�งพระองค์์ได้้เดิินทางไปโปรดพระมารดา แล้้วเหล่่า
บรรดาพญานาคทั้้�งหลายต่่างยิินดีีปรีีดาที่่�พระองค์์ได้้เดิินทางกลัับมา จึึงร่่วมกัันบัันดาลให้้
เกิิดลููกไฟขึ้้�นยัังลำำ�แม่่น้ำำ��โขงเพื่่�อถวายเป็็นพุุทธบููชา ผู้้�คนชาวเมืืองจึึงเรีียกกัันว่่า “บั้้�งไฟ
พญานาค” เช่่นเดีียวกัับกรณีีเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับแก่่งอาฮอง ที่่�ได้้จากคำำ�บอกเล่่าของพระสงฆ์์
วััดถ้ำำ��พระวนาราม ตำำ�บลนากั้้�ง อำำ�เภอปากคาด ความว่่า “บริิเวณแก่่งโขดหิินที่่�ทอดตััวยาว
อยู่่�กึ่่�งกลางแม่่น้ำำ��โขงระหว่่างชุุมชนบ้้านต้้ายในเขตตำำ�บลนากั้้�งของอำำ�เภอปากคาดกัับฝั่่�ง
ประเทศลาว หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าแก่่งอาฮองนี้้� เคยมีีผู้้�พบเห็็นลููกไฟสีีแดงอมชมพููพวยพุ่่�งขึ้้�น
เป็็นจำำ�นวนมากในช่่วงวัันออกพรรษาของทุุกปีี ซึ่่�งชาวบ้้านเชื่่�อว่่าเป็็นบั้้�งไฟของพญานาคที่่�
อาศััยอยู่่�ในบริิเวณแก่่งหิินนี้้�ได้้เป็็นผู้้�ทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นเพื่่�อบููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า” (กลม เทวธมฺฺโม,
2560: สััมภาษณ์์)
ปรากฏการณ์์ที่่�ถูกู เรีียกขานว่่า “บั้้�งไฟพญานาค” ถึึงแม้้ในการรัับรู้้�ของผู้้�คนทั่่�วไป
จะมองว่่าเป็็นเพีียงปรากฏการณ์์อย่่างหนึ่่�งทางธรรมชาติิเท่่านั้้�น แต่่ในวิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรมของ
ผู้้�คนที่่�มีีถิ่่�นฐานอาศััยอยู่่�ในชุุมชนแถบลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง โดยเฉพาะในการรัับรู้้�ของชาวไทยอีีสาน
และชาวลาว ต่่างเชื่่�อว่่าปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากพลัังศรััทธาของเหล่่า
พญานาคที่่�มีีต่อ่ พระพุุทธศาสนา ด้้วยเหตุุนี้้� เรื่่�องราวอัันเป็็นปรากฏการณ์์เหนืือธรรมชาติิที่่�
เชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้น� จากการดลบัันดาลของอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในฐานะอารัักษ์์ทางพุุทธศาสนา เพื่่�อ
น้้อมถวายเป็็นพุุทธบููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า จึึงเป็็นเครื่่�องสะท้้อนให้้เห็็นความซ้้อนทัับกััน
ระหว่่างความเชื่่�อดั้้�งเดิิมกัับพุุทธศาสนาที่่�อยู่่�ในความคิิดของชาวบ้้านในชุุมชนลุ่่�มน้ำำ��โขงนี้้�
เมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะพบว่่าภาพของลููกไฟที่่�พวยพุ่่�งขึ้้�นมาจาก
บริิเวณแก่่งอาฮองกลางลำำ�น้ำำ��โขงนี้้� จึึงแฝงไปด้้วยนััยยะของการยอมรัับนัับถืือ ภายใต้้การ
เน้้นย้ำำ��ให้้เห็็นถึึงอำำ�นาจพุุทธบารมีีของพระพุุทธเจ้้า อีีกทั้้�งยัังฉายให้้เห็็นภาพของธรรมชาติิ
ที่่�มีีฐานะเป็็นสื่่�อกลางเชื่่�อมโยงระหว่่างโลกสามััญกัับโลกศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ซึ่่�งการปรัับเปลี่่�ยนเลื่่�อน
สถานะจากพื้้�นที่่�ธรรมดาไปสู่่�ความเป็็นพื้้�นที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ภายใต้้โลกทััศน์์ทางพุุทธศาสนาของ
ชาวบ้้านในชุุมชนลุ่่�มน้ำำ��แถบนี้้� จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�สะท้้อนให้้เห็็นร่่องรอยของการผสมผสานปนเป
กัันอยู่่�ระหว่่างอำำ�นาจสิ่่�งเหนืือธรรมชาติิในคติิความเชื่่�อดั้้�งเดิิม กัับอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในทาง
พุุทธศาสนาจนกลายเป็็นพุุทธในวิิถีีแบบพื้้�นบ้้านนั่่�นเอง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นอกเหนืือจากภาพการบููชาพระพุุทธเจ้้าของเหล่่าพญานาคแล้้ว ในเนื้้�อหาของ
ตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้านที่่�ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมมาได้้นั้้�น ยัังพบว่่ามีีเรื่่�องราวของการบููชา
สััญลัักษณ์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในคติิความเชื่่�อทางพุุทธศาสนา ซึ่่�งถืือเป็็นเหตุุการณ์์อีีกอย่่างที่่�มีีความ
โยงใยกัับพระพุุทธเจ้้าเช่่นกััน กล่่าวคืือเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ถููกมองว่่าเป็็นวิิถีปี ฏิิบัติั ใิ นเชิิงความ
เชื่่�อและพิิธีีกรรมอัันเป็็นการแสดงออกถึึงการบููชาสััญลัักษณ์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
พระพุุทธเจ้้า ด้้วยเหตุุที่่�ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ในหลายพื้้�นที่่�ชุุมชนริิมโขงต่่างเชื่่�อกัันว่่าครั้้�งหนึ่่�งนั้้�น
พระพุุทธองค์์เคยได้้เสด็็จมายัังดิินแดนลุ่่�มน้ำำ��แห่่งนี้้� และได้้ประทัับรอยพระบาทเอาไว้้
ในลำำ�น้ำำ��โขง นี้้�จึึงเชื่่�อว่่าเป็็นที่่�ประดิิษฐานสััญลัักษณ์์ศักั ดิ์์�สิิทธิ์์�ในคติิความเชื่่�อทางพุุทธศาสนา
ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงส่่งผลให้้ชาวบ้้านในหลายพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ติิดกัับริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��โขงได้้ร่่วม
กัันสร้้างสรรค์์ประเพณีีและพิิธีีกรรมที่่�โยงใยกัับคติิความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการนัับถืือบููชารอย
พระพุุทธบาทขึ้้น� มา ดัังจะเห็็นได้้จากเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับแม่่น้ำำ��โขง ที่่�ได้้จากคำำ�บอกเล่่าของชาว
บ้้านปากคาด ตำำ�บลปากคาด อำำ�เภอปากคาด ความว่่า “ในอดีีตชาวบ้้านในชุุมชนอำำ�เภอ
ปากคาดนี้้�มัักจะนิิยมไหลเรืือไฟตามลำำ�น้ำำ��โขง เพื่่�อเป็็นการบููชารอยพระพุุทธบาทของ
พระพุุทธเจ้้าที่่�เชื่่�อว่่าอยู่่�ใต้้เมืืองบาดาล รวมถึึงการบููชาเหล่่าพญานาคที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�น้ำ��ำ
โขง อีีกทั้้�งยัังถืือเป็็นการขอขมาต่่อพระแม่่คงคา โดยในช่่วงวัันเพ็็ญเดืือน 12 ซึ่่�งตรงกัับ
วัันลอยกระทง ชาวบ้้านจะร่่วมกัันทำำ�เรืือไฟขึ้้น� จากต้้นกล้้วยหรืือไม้้ไผ่่ มาทำำ�เป็็นแพแล้้วมััด
ไม้้เป็็นโครง ใช้้ตะเกีียง (ไต้้) เทีียนบ้้าง หรืือใช้้ไม้้ไผ่่ผ่า่ ซีีกเอาน้ำำ��มันั ใส่่บ้า้ ง หรืือทำำ�เป็็นกระทง
เล็็ก ๆ จากใบตองกล้้วย แล้้วนำำ�เอาบููชาเซ่่นไหว้้ เช่่น ดอกไม้้ ธููปเทีียน ยาสููบ กล้้วย อ้้อย
หมาก พลูู ฯลฯ ใส่่ลงไปพร้้อมกัับจุุดไฟปล่่อยให้้ไหลล่่องไป” (จัันทา มาซาว, 2560:
สััมภาษณ์์)
แม่่น้ำำ��โขงนอกจากจะเป็็นแม่่น้ำำ��สายหลัักที่่�หล่่อเลี้้�ยงวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�มีีถิ่่�นฐาน
อาศััยอยู่่�ในหลายพื้้�นที่่�ชุุมชนลุ่่�มน้ำำ��นี้้�มาอย่่างยาวนานแล้้ว แม่่น้ำำ��แห่่งนี้้�ยัังมีีความหมายลึึก
ซึ้้ง� ต่่อจิิตวิิญญาณของกลุ่่�มชนต่่าง ๆ ที่่�นัับถืือพุุทธศาสนาด้้วย ด้้วยต่่างเชื่่�อกัันว่่าครั้้�งหนึ่่�งนั้้�น
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พระพุุทธองค์์เคยได้้เสด็็จมายัังดิินแดนลุ่่�มน้ำำ��แห่่งนี้้� และได้้ประทัับรอยพระบาทเอาไว้้
ในลำำ�น้ำำ��โขงนี้้� จึึงเป็็นที่่�ประดิิษฐานสััญลัักษณ์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในคติิความเชื่่�อทางพุุทธศาสนา
ด้้วยเหตุุนี้้� ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับรอยพระพุุทธบาทที่่�ประดิิษฐานอยู่่�ในลำำ�น้ำำ��โขงนี้้� จึึงส่่งผลให้้
ชาวบ้้านในหลายพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ติิดกัับริิมฝั่่ง� แม่่น้ำำ��โขงได้้ร่ว่ มกัันสร้้างสรรค์์ประเพณีี
และพิิธีีกรรมที่่�โยงใยกัับคติิความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการนัับถืือบููชารอยพระพุุทธบาทขึ้้�นมา
เมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะพบว่่าประเพณีีไหลเรืือไฟที่่�ผู้้�คนในชุุมชนลุ่่�ม
น้ำำ��โขงแห่่งนี้้�ได้้ยึึดถืือปฏิิบััติิสืืบทอดต่่อกัันมา ก็็เนื่่�องด้้วยความเลื่่�อมใสศรััทธายิ่่�งที่่�มีีต่่อ
พระพุุทธศาสนา ภายใต้้การแสดงออกถึึงการบููชาสััญลัักษณ์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
พระพุุทธเจ้้าเป็็นสำำ�คัญ
ั ภาพของการจััดประเพณีีพิธีิ กี รรมการไหลเรืือไฟจึึงเป็็นเสมืือนเครื่่�อง
มืือในการตอกย้ำำ��ให้้เห็็นคุุณค่่าของแม่่น้ำำ��โขง ที่่�ไม่่ใช่่เป็็นแค่่พื้้�นที่่�ในมิิติิทางกายภาพเพีียง
อย่่างเดีียว แต่่ยัังมีีความหมายในฐานะที่่�เป็็นสายน้ำำ��แห่่งพระพุุทธเจ้้าอีีกด้้วย การปรัับสิ่่�งที่่�
มองว่่าเป็็นพื้้�นที่่�ทางธรรมชาติิให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ทางวััฒนธรรมภายใต้้โลกทััศน์์ความเชื่่�อทาง
พุุทธศาสนาของผู้้�คน จึึงเป็็นเครื่่�องสะท้้อนให้้เห็็นถึึงวััฒนธรรมความเชื่่�อทางพุุทธศาสนาใน
วิิธีีคิิดแบบพื้้�นบ้้านที่่�มีีปรากฏอยู่่�ในวิิถีีชีวิี ิตวััฒนธรรมของผู้้�คนในลุ่่�มน้ำำ��โขงแห่่งนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
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2. การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระโพธิิสััตว์์
นอกเหนืือจากการนำำ�เสนอให้้เห็็นเรื่่�องราวของเหตุุการณ์์ที่่�มีีความโยงใยกัับ
พระพุุทธเจ้้า หรืือที่่�เรีียกกัันอย่่างกว้้าง ๆ ว่่า “การบููชาพระพุุทธเจ้้า” แล้้ว ในเนื้้�อหาตำำ�นาน
พุุทธประวััติพื้้�ิ นบ้้านที่่�ผู้้�วิจัิ ยั เก็็บรวบรวมมาได้้นั้้�น ยัังพบว่่ามีีเรื่่�องราวที่่�เชื่่�อมโยงกัับอดีีตชาติิ
ของพระพุุทธเจ้้าซึ่่�งถููกอธิิบายในลัักษณะของเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระโพธิิสััตว์์ที่่�มีีรููปแบบเป็็น
นิิทานชาดกแบบพื้้�นบ้้าน ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ปรากฏอยู่่�ในการรัับรู้้�ของผู้้�คนในชุุมชนแห่่งนี้้�ด้้วย
ดัังกรณีีเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��สีีทน ที่่�ได้้จากคำำ�บอกเล่่าของชาวบ้้านดอนเมืืองใหม่่ ตำำ�บลโนน
ศิิลา อำำ�เภอปากคาด ความว่่า “เคยได้้ยิินจากคนเฒ่่าคนแก่่เล่่าว่่า เหตุุที่่�เรีียกว่่า ถ้ำำ��สีีทน”
นี้้� เพราะชาวบ้้านเชื่่�อกัันว่่าเป็็นสถานที่่�ที่่�ท้้าวสีีทนได้้มาร่ำำ��เรีียนวิิชาอาคมกัับฤๅษีีก่่อนออก
ไปตามหานางมโนราห์์ เนื่่�องจากบริิเวณถ้ำำ��สีที นนี้้�มีีร่อ่ งรอยของชื่่�อเรีียกสถานที่่� เช่่น บริิเวณ
ก้้อนหิินขนาดใหญ่่ที่่�มีีลัักษณะแตกแยกออกจากกัันเป็็น 3 ท่่อนว่่า “หิินสีีทนลองดาบ”
ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ที่่�เชื่่�อว่่าท้้าวสีีทนได้้ลองมนต์์วิิชาที่่�ได้้ร่ำำ��เรีียนมา อีีกทั้้�งถ้ำำ��สีีทนนี้้�ยัังเป็็นถ้ำำ��ที่่�
มีีความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�น่่าอััศจรรย์์ยิ่่�ง เนื่่�องจากเป็็นอาณาเขตของพวก “บัังบด” ผู้้�มีีศีีลธรรม มีี
จิิตบริิสุทุ ธิ์์� หรืือภุุมเทวดาสถิิตอยู่่� เมื่่�อก่่อนนั้้�นเล่่ากัันว่่า ภายในถ้ำำ��มีคี วามกว้้างใหญ่่มากและ
มีีสมบััติล้ำิ ำ��ค่า่ ของโบราณมากมายมหาศาล เมื่่�อถึึงงานบุุญสำำ�คัญ
ั ผู้้�คนสามารถลงไปเอาเครื่่�อง
ประดัับมาแต่่งกายหรืือนำำ�พระพุุทธรููปมาเคารพบููชาได้้เป็็นการชั่่�วคราว เมื่่�อเสร็็จงานบุุญ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แล้้วก็็จะต้้องรีีบนำำ�ไปคืืนไว้้ในถ้ำำ��ดัังเดิิม แต่่เมื่่�อผู้้�คนเห็็นอยากฉกฉวยเอามาเป็็นของตน จึึง
ทำำ�ให้้ถ้ำำ��นี้้�ปิิดตาย” (ฉลวย ไพวงศา, 2560: สััมภาษณ์์)
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เมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะเห็็นว่่าการอธิิบายให้้เห็็นสภาพ
ของก้้อนหิินที่่�มีีลักั ษณะแตกแยกออกจากกัันอัันเป็็นไปตามธรรมชาติินี้้� ก็็ด้ว้ ยเหตุุที่่�ผู้้�คนใน
ชุุมชนแถบนี้้�รู้้�จัักนิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่�องท้้าวสีีทน-มโนราห์์เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งยัังมีีสถานที่่�
ที่่�เชื่่�อว่่ามีีความเกี่่�ยวโยงกัับนิิทานเรื่่�องนี้้�ปรากฏอยู่่�ในบริิเวณวััดสว่่างอารมณ์์หรืือที่่�ชาวบ้้าน
เรีียกว่่า “วััดถ้ำำ��ศรีีธน” ไม่่ว่า่ จะเป็็นถ้ำำ��ฤๅษีี หรืือหิินลองดาบ รวมถึึงชื่่�อบ้้านนามเมืืองในพื้้�นที่่�
ชุุมชนใกล้้เคีียง อย่่างเช่่น เมืืองเปงจานในเขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอรััตนวาปีีของจัังหวััดหนองคาย
ลัักษณะเช่่นนี้้�จึึงมีีการนำำ�เอาเรื่่�องชาดกพื้้�นบ้้านดัังกล่่าวมาเชื่่�อมโยงกัับสภาพการแบ่่งแยก
แตกออกของก้้อนหิินนี้้� โดยการอ้้างถึึงเหตุุการณ์์ตอนท้้าวสีีทนลองดาบที่่�ปรากฏในเรื่่�องเล่่า
ดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมที่่�ชาวบ้้านเรีียกว่่า “สีีทนลองดาบ” ซึ่่�ง ศิิราพร ฐิิตะฐาน ณ ถลาง
(2537: 33) ได้้กล่่าวว่่า บางครั้้�งเรื่่�องเล่่าที่่�เป็็นที่่�นิิยมมาก ก็็ถูกู นำำ�มาโยงให้้เข้้ากัับสถานที่่�ใน
ท้้องถิ่่�น จนกลายเป็็นนิิยายประจำำ�ถิ่่�นที่่�ผู้้�คนเชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้�นจริิงในท้้องถิ่่�นนั้้�น การใช้้เรื่่�องเล่่า
ชาดกพื้้�นบ้้านมาอธิิบายให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับภููมิินิิเวศที่่�เป็็นสภาพการเกิิดขึ้้�นของก้้อนหิินที่่�มีี
ลัักษณะรููปพรรณสััณฐานดููแปลกหููแปลกตานี้้� จึึงสะท้้อนให้้เห็็นวิิธีคิี ดิ ของผู้้�คนในชุุมชนท้้อง
ถิ่่�นเพื่่�อให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�เรื่่�องราวร่่วมกััน
การนำำ�เอาวรรณกรรมชาดกมาใช้้ในการอธิิบายเหตุุของภููมินิิ เิ วศที่่�มีีลักั ษณะเป็็น
ก้้อนหิินรููปร่่างพิิเศษขึ้้�นมานี้้� ยัังพบเห็็นได้้จากเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��คอกม้้าลิินทอง ที่่�ได้้จาก
คำำ�บอกเล่่าของครููโรงเรีียนบ้้านอาฮง ตำำ�บลไคสีี อำำ�เภอเมืืองบึึงกาฬ ความว่่า “มีีเรื่่�องเล่่า
ว่่า ก้้อนหิินที่่�มีีรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมสองก้้อนหรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกกัันว่่า “ถ้ำำ��คอกม้้า” เป็็นสถาน
ที่่�ที่่�เชื่่�อว่่าท้้าวลิินทองได้้สร้้างขึ้้�นเอาไว้้สำำ�หรัับเลี้้�ยงม้้าเมื่่�อกลัับมาถึึงบ้้านเมืืองหลัังจากที่่�ได้้
ไปร่ำำ��เรีียนมนต์์คาถากัับพระอาจารย์์ ด้้วยคนเฒ่่าคนแก่่เคยเล่่าให้้ฟังั มาว่่า ก้้อนหิินน้้อยใหญ่่
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ที่่�กระจััดกระจายอยู่่�ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�บริิเวณวััดอาฮงศิิลาวาสปััจจุุบันั นี้้�เป็็นซากปรัักหัักพัังของ
เมืือง ซึ่่�งเกิิดจากการบุุกมาถล่่มจนย่่อยยัับของพญายัักษ์์กาฬสา อีีกทั้้�งยัังเชื่่�อว่่าใต้้ก้้อนหิิน
นี้้�ลึึกลงไปจะปรากฏมีี โ พรงเชื่่�อมกัั บ แม่่ น้ำำ�� โขงซึ่่�งเป็็ น เมืื อ งหลวงของพญานาค”
(ไตรภพ รำำ�เพยพล, 2560: สััมภาษณ์์)
เมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะเห็็นว่่าการอธิิบายให้้เห็็นสภาพ
ก้้อนหิินที่่�มีีลักั ษณะเป็็นก้้อนสี่่�เหลี่่�ยมขนาดใหญ่่นี้้� ก็็ด้ว้ ยเหตุุที่่�ผู้้�คนในชุุมชนแถบนี้้�รู้้�จักั เรื่่�อง
ยัักษ์์กาฬสากัับท้้าว ลิินทอง อัันเป็็นนิิทานพื้้�นบ้้านที่่�รู้้�จัักกัันอย่่างแพร่่หลายในพื้้�นที่่�ชุุมชน
ท้้องถิ่่�นของจัังหวััดบึึงกาฬ ด้้วยเป็็นเรื่่�องเล่่าสำำ�คััญที่่�ถููกนำำ�มาอธิิบายให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพ
ภููมินิิ เิ วศของพื้้�นที่่�ที่่�ต่่าง ๆ ทางธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ว่า่ จะเป็็นบึึงน้ำำ�� หนองน้ำำ�� ลำำ�ห้ว้ ย
บ่่อเกลืือ ลานหิิน การนำำ�เอาเรื่่�องราวในชาดกพื้้�นบ้้านดัังกล่่าวมาผููกเรื่่�องเชื่่�อมโยงไป
จะพบว่่าในปััจจุุบัันชาวบ้้านหรืือทางวััดก็็มีีการเอาตััวม้้าที่่�เป็็นรููปปั้้�นออกมาและมีีการติิด
ป้้ายบอกว่่านี่่�เป็็นคอกม้้าลิินทอง แสดงให้้เห็็นว่่าการนำำ�เอาสิ่่�งต่่าง ๆ มาเป็็นตััวขยายความ
เช่่น รููปปั้้�นม้้า ป้้ายบอกชื่่�อสถานที่่� เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ นี้้�ก็็เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
เรื่่�องเล่่าเพื่่�อแสดงให้้เห็็นความชััดเจนขึ้้�นมา ลัักษณะเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้มองว่่าการหยิิบยกนำำ�เอา
เรื่่�องราวบางตอนหรืือเหตุุการณ์์ที่่�สำ�คั
ำ ัญมาผููกเรื่่�องเชื่่�อมโยงให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อม
ทางกายภาพของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในชุุมชนแห่่งนี้้� สะท้้อนให้้เห็็นถึึงวิิธีีคิดิ ของท้้องถิ่่�นที่่�พยายาม
สร้้างสรรค์์คำำ�อธิิบายให้้เห็็นสภาพการเกิิดขึ้้�นของก้้อนหิินที่่�มีีความพิิเศษนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นที่่�รัับ
รู้้�และเข้้าใจความหมายร่่วมกัันของผู้้�คนนั่่�นเอง
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3. การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระเกจิิอาจารย์์
ในเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้านที่่�ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมมาได้้นั้้�น
ยัังพบว่่ามีีการสร้้างความหมายเกี่่�ยวกัับภููมิทัิ ศั น์์ทางวััฒนธรรมด้้วยการเชื่่�อมโยงกัับเรื่่�องราว
ชีีวิติ ของพระเกจิิอาจารย์์ที่่�ผู้้�คนนัับถืือศรััทธาในฐานะบุุคคลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางพุุทธศาสนาที่่�เชื่่�อ
ว่่ามีีคุุณวิิเศษต่่าง ๆ อัันเป็็นสิ่่�งที่่�ปรากฏอยู่่�ในความคิิดความเชื่่�อของผู้้�คนในชุุมชนแห่่งนี้้�
เช่่นกััน ดัังกรณีีเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��เกีีย ที่่�ได้้จากคำำ�บอกเล่่าของชาวบ้้านปากคาด ตำำ�บลปาก
คาด อำำ�เภอปากคาด ความว่่า “ถ้ำำ��เกีีย เป็็นชื่่�อที่่�ชาวบ้้านเรีียกวััดโพธิ์์�ศรีีสร้้อยในปััจจุุบััน
เหตุุที่่�เรีียกว่่าถ้ำำ��เกีียนี้้� ด้้วยแต่่ก่่อนมีีพวกอีีเกีีย (ค้้างคาว) มัักมาอาศััยอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก
ด้้ ว ยตามซอกหิิ น หลืื บ หิิ น ที่่�มีี ลัั ก ษณะเป็็ น โพรงลึึกเข้้ า ไปคล้้ า ยถ้ำำ�� อีี ก ทั้้�งบริิ เวณพื้้�นที่่�
ถ้ำำ��เกีียนี้้�ในอดีีตยัังเป็็นที่่�เข็็ดที่่�ขวาง แม้้ชาวบ้้านจะเข้้าไปเอาไม้้เอาฟืืนมาก็็ต้อ้ งมีีเรื่่�องให้้เจ็็บ
ไข้้ได้้ป่่วยขึ้้�นในทัันทีี ด้้วยเชื่่�อว่่ามีีภููตผีีวิิญญาณร้้ายสิิงสถิิตอาศััยอยู่่� ภายหลัังหลวงปู่่�ด่่อน
อิินทฺฺสาโรหรืือที่่�ชาวบ้้านต่่างเรีียกว่่า “พ่่อแม่่ด่อ่ น” ได้้จาริิกเข้้ามาพำำ�นักั อาศััยอยู่่� ท่่านเป็็น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้้�มีีคาถาอาคมสามารถขัับไล่่ภูตู ผีีและวิิญญาณต่่าง ๆ อีีกทั้้�งท่่านยัังเป็็นหมอยารัักษาโรคภััย
ไข้้เจ็็บต่่าง ๆ ได้้ เมื่่�อชาวบ้้านลููกหลานผู้้�ใดมีีเรื่่�องทุุกข์์ร้อ้ นใจ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเจ็็บไข้้ได้้ป่ว่ ยหรืือ
ผีีเจ้้าเข้้าสิิง ท่่านจะอนุุเคราะห์์ช่ว่ ยเหลืือในทัันทีี โดยไม่่หวัังอามิิสสิินจ้้างใด ๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็น
ผู้้�นำำ�พาชาวบ้้านในการบุุกเบิิกและก่่อสร้้างเสนาสนะอัันเป็็นถาวรวััตถุุที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ชาว
บ้้านจึึงให้้ความเคารพนัับถืือศรััทธาท่่านเป็็นอย่่างมาก” (ประสิิทธิ์์� บุุญริินทร์์, 2560:
สััมภาษณ์์)
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จากเนื้้�อหาเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะเห็็นว่่าหลวงปู่่�ด่่อนหรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกขานกัันว่่า
“พ่่อแม่่ด่อ่ น” ซึ่่�งถืือเป็็นพระเกจิิอาจารย์์รูปู สำำ�คัญ
ั ที่่�ผู้้�คนในพื้้�นที่่�ชุุมชนอำำ�เภอปากคาดต่่าง
ให้้ความเคารพนัับถืือศรััทธาเป็็นอย่่างมาก ด้้วยเชื่่�อว่่าท่่านเป็็นพระปฏิิบัติั ติ นอย่่างเคร่่งครััด
ในธรรมและวิินัยั ของพระพุุทธเจ้้า อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ทรงไว้้ซึ่่�งคุุณอัันวิิเศษต่่าง ๆ จากการบำำ�เพ็็ญ
สมาธิิวิิปััสสนาจนสามารถแสดงอิิทธิิปาฏิิหาริิย์์ต่่าง ๆ ได้้ด้้วย ที่่�ทรงไว้้ซึ่่�งคุุณวิิเศษต่่าง ๆ
ด้้วยสามารถรัักษาโรคภััยไข้้เจ็็บต่่าง ๆ ตามภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้าน และชาวบ้้านก็็เชื่่�อว่่าท่่าน
เป็็นผู้้�มีีคุุณวิิเศษทางด้้านการขัับไล่่เสนีียดจััญไร ภููตผีีปีีศาจ และวิิญญาณสิ่่�งชั่่�วร้้ายต่่าง ๆ
ให้้พ้้นไปได้้ ด้้วยความเชื่่�อถืือศรััทธาเหล่่านี้้�จึึงเป็็นมููลเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ท่่านเป็็นที่่�เคารพสัักการ
บููชาของชาวบ้้านในชุุมชนแถบนี้้� นอกจากนี้้�แล้้ว สถานที่่�ที่่�ท่่านได้้เข้้ามาพำำ�นัักอาศััยที่่�มีี
ลัั ก ษณะเป็็ น เพิิ ง พา ถ้ำำ��ภูู เพราะฉะนั้้�นสถานที่่�ที่่�ท่่ า นมาพำำ�นัั ก อาศัั ย อยู่่�เพื่่�อบำำ� เพ็็ ญ
จิิตตภาวนาตามหลัักแห่่งการปฏิิบััติิพระกรรมฐานของสายวััดป่่า ซึ่่�งก็็จะปลีีกวิิเวกเพื่่�อจะ
ไปปฏิิบััติิธรรมปฏิิบััติิชอบ และแสวงหาหลัักธรรมต่่าง ๆ ด้้วยเหตุุที่่�ท่่านเป็็นที่่�รู้้�จัักของชาว
บ้้านในดิินแดนแถบนั้้�น ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ที่่�ท่่านพำำ�นักั อาศััยอยู่่�กลายเป็็นพื้้�นที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ขึ้น้� มาด้้วย
ซึ่่�งสภาพธรรมชาติิที่่�มีีลัักษณะเป็็นเพิิงผาหน้้าถ้ำำ��ต่่าง ๆ ตามความเชื่่�อของชาวอีีสานหรืือ
ของผู้้�คนในชุุมชนแถบลุ่่�มน้ำำ��โขงก็็จะมีีสถานที่่�พำำ�นัักและถ้ำำ��ต่่าง ๆ ก็็กลายเป็็นสถานที่่�
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� และเป็็นที่่�เคารพเชื่่�อถืือศรััทธาของผู้้�คน และนอกจากนี้้� ด้้วยเหตุุที่่�ท่่านเป็็นพระ
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เกจิิ พระภิิกษุุสงฆ์์ ท่่านก็็ได้้เข้้ามาปฏิิบัติั ิ จึึงทำำ�ให้้สถานที่่�แห่่งนี้้�กลายเป็็นอาณาบริิเวณทาง
พุุทธศาสนาไปด้้วย ท้้ายสุุดก็็กลายเป็็นวััดที่่�ชื่่�อว่่าวััดถ้ำำ��เกีียในปััจจุุบััน
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4. การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพุุทธวััตถุุ
นอกเหนืือจากการนำำ�เสนอให้้เห็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับชีีวิิตของพระเกจิิอาจารย์์
ที่่�ผู้้�คนนัับถืือศรััทธาในฐานะบุุคคลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางพุุทธศาสนาที่่�เชื่่�อว่่ามีีคุุณวิิเศษแล้้ว ยัังพบ
ว่่ามีีการสร้้างความหมายเกี่่�ยวกัับภููมิิทััศน์์ทางวััฒนธรรมด้้วยการเชื่่�อมโยงกัับเรื่่�องราวของ
วััตถุุสิ่่�งของอัันเป็็นสััญลัักษณ์์สำำ�คััญในความเชื่่�อทางพุุทธศาสนาด้้วย ดัังกรณีีเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยว
กัับถ้ำำ��พระ ที่่�ปรากฏอยู่่�ในบริิเวณวััดถ้ำำ��พระวนาราม เขตพื้้�นที่่�ตำำ�บลนากั้้�ง อำำ�เภอปากคาด
ที่่�เชื่่�อถืือกัันว่่าเป็็นที่่�เก็็บซ่่อนพระพุุทธรููป ความว่่า “เหตุุที่่�เรีียกว่่าถ้ำำ��พระนั้้�นจากคำำ�บอกเล่่า
ของคนเฒ่่าคนแก่่ว่่า ในอดีีตผู้้�คนทางฝั่่�งลาวได้้เดิินทางมาพร้้อมกัับสิ่่�งของมีีค่่าต่่าง ๆ
มากมาย เป็็นต้้นว่่าแก้้วแหวนเงิินทอง รวมถึึงพระพุุทธรููปเป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อจะนำำ�เอาไป
บรรจุุไว้้ในองค์์พระธาตุุพนม แต่่พอได้้ยิินข่่าวว่่าพระธาตุุพนมได้้ล้้มลงก็็ต่่างเสีียอกเสีียใจ
จึึงได้้นำำ�เอามาซ่่อนเอาไว้้ แต่่ก่อ่ นมีีพระพุุทธรููปเก่่าแก่่หลายร้้อยหลายพัันองค์์ เช่่น พระทอง
คำำ� พระสำำ�ริิด พระไม้้ ปััจจุุบัันถููกขโมยไปหมดเหลืือเพีียงพระไม้้เก่่า ๆ ที่่�ผุุพัังและแตกหััก
เสีียหาย ถ้ำำ��พระนี้้�ชาวบ้้านยัังเชื่่�อว่่าเป็็นที่่�อยู่่�ของผีีบังั บดซึ่่�งเป็็นพวกมีีศีลี ชอบทำำ�บุญ
ุ ให้้ทาน
เขาจะให้้มนุุษย์์เห็็นก็็ได้้ไม่่ให้้เห็็นก็็ได้้ หากคนแสดงกิิริิยาหยาบคาย ไม่่สำำ�รวมตน เหมืือน
ไม่่เคารพสถานที่่�ในบริิเวณแห่่งนี้้� ก็็มัักจะโดนเข้้ากัับตััวจนต้้องเจ็็บไข้้ได้้ป่่วยถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
ก็็มีี ซึ่่�งเชื่่�อว่่าเป็็นฝีีมืือของผีีบัังบด” (เฉลิิม ทำำ�เนาว์์, 2560: สััมภาษณ์์)
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พระพุุทธรููปนอกจากจะเป็็นสััญลัักษณ์์หรืือวััตถุุแทนพระพุุทธเจ้้าที่่�ชาวพุุทธได้้
สร้้างขึ้้น� มาเพื่่�อเป็็นสิ่่�งเคารพบููชาในพุุทธศาสนาแล้้ว พระพุุทธรููปยัังมีีฐานะเป็็นสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
ที่่�เชื่่�อถืือกัันว่่าสามารถปกป้้องคุ้้�มกัันอัันตรายต่่าง ๆ ได้้ รวมถึึงพระพุุทธรููปยัังเป็็นสิ่่�งควรค่่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แก่่การเก็็บรัักษาด้้วยการสร้้างองค์์พระพุุทธรููปมีีทั้้�งทำำ�ขึ้้�นจากวััสดุุหลากหลายประเภท
เป็็นต้้นว่่าปููน ไม้้ หิิน รวมถึึงสิ่่�งของมีีค่่าต่่าง ๆ ทั้้�งแก้้ว สำำ�ริิด เงิิน และทองคำำ� ด้้วยเหตุุนี้้�
จึึงปรากฏให้้เห็็นร่่องรอยของการนำำ�พาพระพุุทธรููปที่่�สำำ�คััญไปเก็็บซ่่อนรัักษาเอาไว้้ยััง
สถานที่่�ต่่าง ๆ เมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะเห็็นว่่าการใช้้เรื่่�องราวเกี่่�ยว
กัับพุุทธวััตถุุอัันเป็็นวััตถุุสิ่่�งแทนรููปเคารพของพระพุุทธเจ้้าที่่�ผู้้�คนสร้้างขึ้้�นไว้้เป็็นที่่�สัักการ
บููชามาผููกโยงเข้้ากัับบริิเวณที่่�เป็็นเพิิงผาหน้้าถ้ำำ��นี้้� สื่่�อให้้เห็็นถึึงการสร้้างความหมายให้้กัับ
ภููมิินามสถานที่่�ทางธรรมชาติิแห่่งนี้้� ให้้มีีความน่่าเชื่่�อถืือศรััทธาหรืือเกิิดความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ขึ้้�น
มาในฐานะเป็็นแหล่่งที่่�ตั้้�งจนกลายเป็็นอาณาบริิเวณทางพุุทธศาสนาไปในที่่�สุุด
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5. การสร้้างความหมายผ่่านเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับสััตว์์สััญลัักษณ์์
ในเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้านที่่�ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมมาได้้นั้้�น
ยัังพบว่่ามีีเรื่่�องราวของสััตว์์ที่่�อาศััยอยู่่�ในลำำ�น้ำำ��โขงที่่�มีีความเกี่่�ยวโยงกัับแนวคิิดทางพุุทธ
ศาสนาตามความเชื่่�อของชาวบ้้านในชุุมชนแถบนี้้�ด้้วย ดัังกรณีีเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับแก่่งอาฮง
ที่่�ได้้จากคำำ�บอกเล่่าของเฒ่่าจ้ำำ��บ้า้ นอาฮง ตำำ�บลไคสีี อำำ�เภอเมืืองบึึงกาฬ ความว่่า “ในลำำ�น้ำำ��
โขงบริิเวณที่่�เรีียกว่่าแก่่งอาฮงซึ่่�งอยู่่�ติิดกัับวััดอาฮงศิิลาวาสนั้้�น เป็็นสถานที่่�เกิิดปรากฏการณ์์
เหนืือธรรมชาติิที่่�เรีียกว่่า บั้้�งไฟพญานาค” ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นสถานที่่�แห่่งแรกของจัังหวััด ในช่่วง
วัั น ออกพรรษา ขึ้้� น 15 ค่ำำ�� เดืื อ น 11 ชาวบ้้ า นเชื่่�อว่่ า เหล่่ า พญานาคได้้ จุุ ด บั้้�งไฟ
ขึ้้� น มาเพื่่�อเป็็ น การน้้ อ มรำำ�ลึึ กและถวายเป็็ น พุุ ท ธบูู ช าแด่่ พ ระพุุ ท ธเจ้้ า ในคราวที่่�
พระพุุทธองค์์เสด็็จขึ้้�นไปโปรดพุุทธมารดาและได้้เสด็็จลงมาจากสวรรค์์ชั้้�นดาวดึึงส์์ในช่่วง
วัันออกพรรษา โดยจะปรากฏเป็็นลููกไฟพวยพุ่่�งขึ้้น� จากลำำ�น้ำำ��โขง ซึ่่�งมีีลักั ษณะคล้้ายกัับลููกไฟ
ที่่�ปรากฏให้้ เ ห็็ น ในเขตอำำ� เภอโพนพิิ สัั ย จัั ง หวัั ด หนองคาย แต่่ ต่่ า งกัั น ตรงที่่�ลูู ก ไฟที่่�นี่่�
จะมีีลัักษณะเป็็นสีีเขีียวมรกต เมื่่�อสมััยก่่อนลููกไฟดัังกล่่าวมีีขนาดใหญ่่โตเท่่าแท็็งก์์น้ำำ��และ
พุ่่�งขึ้้�นสููงกว่่า 40 เมตร จนเกิิดความสว่่างไสวไปทั่่�วบริิเวณ ซึ่่�งเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�แปลก
ประหลาดและยากที่่�จะพิิ สูู จ น์์ ไ ด้้ อีี ก ทั้้�งใต้้ แ ก่่ ง หิิ น อาฮงนี้้�ลึึกลงไปจะมีี โ พรงถ้ำำ�� ใต้้ น้ำำ��
ขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นอุุโมงค์์ทอดยาวไปทะลุุถึึงภููเขาในฝั่่�งลาว ซึ่่�งเชื่่�อว่่าเป็็นที่่�ตั้้�งเมืืองหลวงของ
เหล่่าพญานาค และเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของปลาบึึกจำำ�นวนมาก กล่่าวกัันว่่าในช่่วงฤดููฝน
ปลาบึึกจะออกจากถ้ำำ�� เพื่่�อขึ้้� น มาผสมพัั น ธุ์์�กัั น ซึ่่�งจะได้้ ยิิ น เสีี ย งดัั ง คล้้ า ยกัั บ คนกำำ�ลัั ง
กระโจนลงไปในน้ำำ�� โขง ปลาบึึกยัั ง ได้้ ชื่่� อว่่ า เป็็ น ปลาที่่�รัั ก สงบและชอบความสัั น โดษ
ซึ่่�งมัักจะอาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��ใต้้น้ำำ��ลึึกเป็็นส่่วนใหญ่่ บ้้างก็็ว่่าเป็็นจำำ�ศีีล บ้้างก็็ว่่ามีีพญานาค
ดููแลรัักษาเอาไว้้ ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงไม่่ค่่อยพบเห็็นได้้ง่่ายนััก และยัังไม่่สามารถจัับได้้โดยง่่าย
หากจัับได้้ต้้องทำำ�พิิธีีเซ่่นไหว้้ทุุกครั้้�ง เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดสิ่่�งไม่่ดีีขึ้้�น” (ชาญชััย โพธิิสว่่าง, 2560:
สััมภาษณ์์)
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แต่่เดิิมปลาบึึกนี้้�นัับเป็็นปลาน้ำำ��จืดื ขนาดใหญ่่ที่่�มีเี ฉพาะอยู่่�ในแม่่น้ำำ��โขงเพีียงแห่่ง
เดีียว ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาจากเนื้้�อหาของเรื่่�องเล่่าข้้างต้้น จะเห็็นว่่าในวิิถีีวััฒนธรรมความเชื่่�อ
ของผู้้�คนในชุุมชนลุ่่�มน้ำำ��โขงนี้้� ต่่างเชื่่�อว่่าปลาชนิิดนี้้�เป็็นปลาของผีีเจ้้าน้ำำ��เจ้้าท่่าซึ่่�งมัักอาศััย
อยู่่�ในถ้ำำ��ใต้้น้ำำ��ลึึก ภาพของปลาบึึกจึึงเป็็นปลาพิิเศษที่่�ไม่่ใช่่ปลาตามธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไป
ด้้วยเหตุุนี้้� ปลาบึึกจึึงเป็็นสััตว์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงกัับแม่่น้ำำ��โขง โดยมีี
พญานาคเป็็นเจ้้าของดููแลรัักษาเอาไว้้ เมื่่�อพญานาคได้้ถูกู ปรัับให้้กลายมาเป็็นอารัักษ์์ผู้้�คอย
คุ้้�มครองปกป้้องพระพุุทธศาสนาในมิิติวัิ ฒ
ั นธรรมความเชื่่�อของผู้้�คนในชุุมชนแถบลุ่่�มน้ำำ��โขง
ปลาบึึกจึึงกลายมาเป็็นภาพตััวแทนหรืือสััตว์์สััญลัักษณ์์ทางพระพุุทธศาสนาตามไปด้้วย
ดัังที่่� มานิิตย์์ โศกค้้อ (2554: 144) เสนอว่่า ปลาบึึกเป็็นสััญลัักษณ์์หรืือตััวแทนของพระพุุทธ
ศาสนา โดยเปรีียบเสมืือนว่่าปลาบึึกเป็็นปลาบุุญและเป็็นตััวแทนของพระพุุทธเจ้้าในการ
อบรมสั่่�งสอนศีีลธรรมแก่่มนุุษย์์และสรรพสััตว์์ทั้้�งหลาย โดยเฉพาะการเป็็นตััวแทนของ
พระพุุทธองค์์ในการประพฤติิปฏิิบััติิให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่สััตว์์น้ำำ��ทั้้�งหลาย ภาพของปลา
บึึกที่่�ถููกนำำ�มาผููกโยงเรื่่�องราวให้้เห็็นจึึงเป็็นการสร้้างความหมายให้้กับั พื้้�นที่่�ทางธรรมชาติิให้้
เกิิดความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ขึ้น้� มา ลัักษณะเช่่นนี้้� จึึงทำำ�ให้้พื้้�นที่่�บริิเวณเกาะแก่่งแหล่่งหิินในลำำ�น้ำำ��โขง
อัันเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของปลาบึึกนี้้� ซึ่่�งเชื่่�อว่่ามีีอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�คอยปกปัักรัักษาดููแลอยู่่�จึึง
กลายเป็็นสถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ตามไปด้้วย
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สรุุปและอภิิปรายผล
จากการศึึกษาการใช้้เรื่่�องเล่่าตำำ�นานพุุทธประวััติิพื้้�นบ้้านที่่�มีีต่่อการสร้้างความ
หมายเกี่่�ยวกัับภููมิทัิ ศั น์์ทางวััฒนธรรมในชุุมชนจัังหวััดบึึงกาฬ พบว่่าภายใต้้ภาพความสััมพัันธ์์
ระหว่่างสภาพแวดล้้อมและวิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรมของผู้้�คน แสดงให้้เห็็นถึึงการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�
ทางธรรมชาติิให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ทางวััฒนธรรมอย่่างหลากหลายผ่่านชุุดความคิิดเกี่่�ยวกัับ
การนัับถืือความเชื่่�อในวิิถีีพุุทธศาสนาแบบพื้้�นบ้้าน ทั้้�งในลัักษณะเรื่่�องราวที่่�มีีความโยงใย
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กัับพระพุุทธเจ้้า โดยถููกอธิิบายผ่่านปรากฏการณ์์เหนืือธรรมชาติิที่่�เชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้�นจากการ
ดลบัันดาลของอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในฐานะอารัักษ์์ทางพุุทธศาสนา เพื่่�อน้้อมถวายเป็็นพุุทธ
บููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า รวมถึึงวิิถีปี ฏิิบััติใิ นเชิิงความเชื่่�อและพิิธีกี รรมอัันเป็็นการแสดงออกถึึง
การบููชาสััญลัักษณ์์ศักั ดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระพุุทธเจ้้า อีีกทั้้�งยัังเป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับอดีีต
ชาติิของพระพุุทธเจ้้า ซึ่่�งถููกอธิิบายในลัักษณะของเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับพระโพธิิสัตั ว์์ที่่�มีรูี ปู แบบ
เป็็นนิิทานชาดกแบบพื้้�นบ้้าน นอกจากนี้้�ยัังเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราวชีีวิิตของพระเกจิิอาจารย์์
ที่่�ผู้้�คนนัับถืือศรััทธาในฐานะบุุคคลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางพุุทธศาสนาที่่�เชื่่�อว่่ามีีคุณ
ุ วิิเศษ รวมถึึงเรื่่�อง
ราวเกี่่�ยวกัับพุุทธวััตถุุอัันเป็็นวััตถุุสิ่่�งแทนรููปเคารพของพระพุุทธเจ้้าที่่�ผู้้�คนสร้้างขึ้้�นไว้้เป็็นที่่�
สัักการบููชา ตลอดจนเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับสััตว์์สัญ
ั ลัักษณ์์ที่่�มีคี วามเกี่่�ยวโยงกัับแนวคิิดทางพุุทธ
ศาสนาด้้วย และเนื่่�องจากในวิิถีีชีีวิิตชุุมชนท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ ย่่อมมีีเรื่่�องเล่่าว่่าด้้วยทััศนะความ
เชื่่�อทางพุุทธศาสนาหลายอย่่างที่่�เกี่่�ยวโยงกัับเรื่่�องราวระบบนิิเวศอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในวิิถีกี าร
ดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้�คน ฉะนั้้�น การศึึกษาเรื่่�องราวที่่�เป็็นการอธิิบายให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพ
แวดล้้อมทางกายภาพของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในชุุมชนท้้องถิ่่�น อัันเป็็นภููมิิทััศน์์ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
สััมพัันธ์์กับั วิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรมของผู้้�คน จึึงทำำ�ให้้เห็็นถึึงการใช้้เรื่่�องเล่่าเหล่่านี้้�ที่่�มีีบทบาทความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อการอธิิบายให้้เห็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่างสภาพแวดล้้อมกัับการนัับถืือความเชื่่�อใน
วิิถีีพุุทธศาสนาแบบพื้้�นบ้้านได้้อีีกทางหนึ่่�ง
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บทความนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�เสนอผลการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนที่่�มีีข้้อบกพร่่องทางด้้านการเรีียนเรื่่�องการ
ผัันเสีียงวรรณยุุกต์์ โดยใช้้นิ้้�วมหััศจรรย์์ในการช่่วยผัันเสีียงวรรณยุุกต์์ ประกอบแผนการ
จััดการเรีียนรู้้� 5 แผน ได้้แก่่ 1) เสีียงในภาษาไทย 2) มาตราตััวสะกด 3) คำำ�เป็็นคำำ�ตาย
4) ไตรยางศ์์ และ 5) การผัันเสีียงวรรณยุุกต์์ ด้้วยวิิธีกี ารสอนแบบกลุ่่�มร่่วมมืือ โดยใช้้เทคนิิค
การเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�มร่่วมมืือ co – op co – op ผู้้�สอนได้้นำ�สื่่�
ำ อนวััตกรรม เช่่น เกม เพลง
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก และ สื่่�อแอปพลิิเคชััน คาฮููท มาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการเรีียน
การสอนแต่่ละครั้้�ง เพื่่�อทำำ�ให้้การจััดการเรีียนรู้้�ประสบความสำำ�เร็็จมากยิ่่�งขึ้้�น หลัังการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� พบว่่าผู้้�เรีียนเข้้าใจบทเรีียนมากขึ้้�น สามารถแยกรููปและเสีียงของคำำ�
ต่่าง ๆ ได้้ นอกจากนั้้�นยัังมีีทัักษะการอ่่านและการเขีียนที่่�ดีีขึ้้�น
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Abstract
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The purpose of this article was to present the results of successful
learning management in improving students who had problems with tonal
variation by using magic fingers according to 5 lesson plans. They were
1) Thai audio 2) Spelling section 3) Death-word 4) Triayang, and 5) Sound
diversion tone marks. The teacher used the Cooperative Teaching process
with the technique of “Co-op Co-op” Cooperative Learning. The teacher used
games, song, Facebook, and Kahoot application to apply in each learning
management to make them more successful. After the learning management,
it was found that the students had more understanding about the lessons,
and they could classify tonal forms and sounds. Moreover, they could be
better at reading and writing.
Keywords: magic fingers, three-sound group, tonal variation, Thailand 4.0
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ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มคี วามเป็นไทย เป็นเครือ่ งมือ
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากภาษา
จะใช้เป็นสื่อทางความรู้สึกนึกคิดแล้ว ภาษายังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการดำ�รงชีพและภาษาไทยเป็นกุญแจดอกสำ�คัญทีจ่ ะเปิดประตูไป
สู่การเรียนวิชาอื่น (ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, 2542: 5 ) ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นเครื่องแสดง
ถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดำ�รงรักษาไว้ให้มีอยู่อย่างมั่นคง
ตลอดไป
การเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน เรามักจะพบเห็นปัญหาได้บ่อยครั้งในทักษะ
การอ่ า นและการเขียน โดยเฉพาะปัญหาการผั นวรรณยุ ก ต์ ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจาก
ผู้เรียนออกเสียงวรรณยุกต์ตามรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏ ซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด
คำ�ในภาษาไทยนัน้ อาจจะมีรปู และเสียงวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ขนึ้ อยูก่ บั
พยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ำ� และเป็นคำ�เป็นหรือคำ�ตาย
จึงทำ�ให้ผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องการอ่านและการเขียน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรม
นาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำ�รัสเกี่ยวกับการรักษาภาษาไทยในที่ประชุม
ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความสำ�คัญตอนหนึง่
ว่า “เรามีโชคดีทมี่ ภี าษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จงึ สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะรักษาไว้
ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานีก้ ม็ หี ลายประการ อย่างหนึง่ ต้องรักษาให้บริสทุ ธิใ์ น
ทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถกู ต้องชัดเจน...” (สยามรัฐออนไลน์, 2559) กระแส
พระราชดำ�รัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 9 ทีท่ รงมีตอ่ การใช้ภาษาไทย ในฐานะทีเ่ ป็นภาษาประจำ�ชาติไทยเป็นเครือ่ ง
มือสือ่ สาร ซึง่ ควรจะรักษาและใช้ให้ถกู ต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยจงึ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาความรูเ้ รือ่ งไตรยางศ์และการผัน
อักษร เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจและนำ�องค์ความรูท้ งั้ สองเรือ่ งไปใช้ในกระบวนการอ่านและ
เขียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
การสอนภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ได้
กำ�หนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระ
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ที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37 - 38) ภาษาไทย
เป็นทักษะทีต่ อ้ งฝึกฝนจนเกิดความชำ�นาญในการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ นำ�ไปใช้ในชีวติ จริง การใช้ภาษาจงึ นับว่าเป็นส่วนสำ�คัญ
ส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนภาษาไทย และการทีจ่ ะใช้ภาษาได้ดนี นั้ ก็ตอ้ งเข้าใจใน
สาระที่ 4 คือ หลักการใช้ภาษา ดังนั้นการสอนหลักภาษาจึงเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วย
ให้การใช้ภาษาดีขึ้น ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบึงบูรพ์ ประสบปัญหาในการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เนื่องจากผู้
เรียนขาดองค์ความรู้เรื่องไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ ครูผู้สอนจึงนำ�วิธีการ
สอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ (Co–op Co– op) ในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมสอน ขั้นสอน ขั้นตรวจสอบ ขั้นสรุปบทเรียน
และขั้นประเมินผลการทำ�งานกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ครูผู้สอนจึงได้ดำ�เนินการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
พบว่า การใช้ “นิ้วมหัศจรรย์” กับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรูเ้ รือ่ งไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ได้ เร่งพัฒนาผูเ้ รียนด้วยเทคโนโลยี
ในบริบทที่ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตควบคู่อีกด้วย

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนำ�เสนอผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำ�เร็จในชั้นเรียน ในการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องทางด้านการเรียน เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์
ผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์ ดังนี้
กิติมา กุลาสา (2553) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาภาษาไทยเรื่องการผัน
เสียงวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบสื่อประสม
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการผันเสียง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วรรณยุกต์ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุม่ ร่วม
มือประกอบสื่อประสม มีประสิทธิภาพ 87.29/85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์ กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบ
สื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.7452 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบสื่อประสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก
สุภาพ พรมทอง (2554) ได้ท�ำ วิจัยเรือ่ ง ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียน
รู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO-OP ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO- OP ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/84.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP COOP
เท่ากับ 0.7267 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค
CO-OP CO-OP เรือ่ ง การผันเสียงวรรณยุกต์อกั ษรสามหมู่ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการใช้แผนการ
เรียนรู้ภาษาไทยเชิงคุณภาพ เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO-OP ทําให้นักเรียนมีความสนใจในบท
เรียนมากขึ้น
จากงานวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้วา่ มีการนำ�เทคนิคการจัดการเรียนการสอนมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เข้าใจเรื่องไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งตัวผู้
สอนเองได้น�ำ การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเลือกใช้เทคนิคการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วม
มือ ไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ทัง้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มี
องค์ความรูเ้ รือ่ งไตรยางศ์และการผันอักษร นอกจากนัน้ ยังพัฒนาในด้านการอ่านและ
การเขียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เสียงในภาษา
ไทย 2) มาตราตัวสะกด 3) คำ�เป็น-คำ�ตาย 4) ไตรยางศ์ และ 5) การผันเสียงวรรณยุกต์
1.2 เทคนิคการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีความสนใจ ผูส้ อนได้เลือกใช้วธิ สี อน
ที่เน้นกระบวนการกลุ่มและการช่วยเหลือกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
เลือกใช้เทคนิค CO-OP CO-OP ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้
1.3 สื่อการสอน ได้แก่ การใช้เกม การใช้เพลง และสื่อแอปพลิเคชัน คาฮูท
2. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 57 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์เป็นส่วนใหญ่ ที่กำ�ลังศึกษาอยู่โรงเรียนบึงบูรพ์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562

88

ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นกระบวนการกลุม่ จำ�นวน 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ และสร้างข้อสอบวัดความรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ จำ�นวน 20
ข้อ จากนัน้ นำ�แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละข้อสอบวัดความรูไ้ ปให้หวั หน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หาค่าความสอดคล้อง IOC
3. นำ�ข้อสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) ไปวัดความรู้เรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์ จากนั้นจึงดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อดำ�เนินตามแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ จึงทำ�การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน
4. นำ�คะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้สอนได้เลือกใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค co-op co-op โดยออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นเตรียมสอน ขั้นสอน ขั้นตรวจสอบ ขั้นสรุปบทเรียน และขั้นประเมินผลการ
ทำ�งานกลุ่ม ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยเลือก
ใช้เทคนิคที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ คือ เทคนิคกลุ่มร่วมมือ (Co – op Co op) เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนการสอนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
เรือ่ งไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ ซงึ่ การใช้นวิ้ มหัศจรรย์ ให้ผเู้ รียนแยกหมวด
หมู่ตัวอักษร และฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละหมู่ ทำ�ให้ผู้เรียนจดจำ�และเข้าใจ
การผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องแม่นยำ� ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ
การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ผู้สอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ นำ�สื่อเทคโนโลยี
เช่น เฟซบุ๊ก ในการสื่อสารกับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียน และอัปโหลดคลิปวีดิโอการ
สอนลงในกลุม่ ย้อนหลังเพือ่ ให้ผเู้ รียนศกึ ษาเพิม่ นอกจากนัน้ การนำ�แอปพลิเคชันการ
ศึกษามาใช้กับการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการนำ�เข้าสู่บทเรียน
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ “นิว้ มหัศจรรย์” เป็นอีกหนงึ่ นวัตกรรมทีส่ ามารถนำ�ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ได้จริง เนือ่ งจาก
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สามารถอ่านและเขียนคำ�
ได้ถูกต้องอีกด้วย
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อภิปรายผลการวิจัย
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ที่ผู้สอนสร้าง
และนำ�ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเกม หรือสื่อ คาฮูท ที่นำ�ไปใช้ในชั้นเรียน
นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนรู้ช้า นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบช่วย
เหลือกันในกระบวนการกลุ่ม กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติมา กุลาสา
(2553) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่ม
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ร่วมมือประกอบสื่อประสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ
สุภาพ พรมทอง(2554) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค CO-OP CO-OP เรือ่ ง การผันเสียงวรรณยุกต์อกั ษรสามหมู่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษา จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ผู้
สอนนำ�มาศกึ ษาประกอบการพัฒนาผูเ้ รียน เป็นกลุม่ ผูเ้ รียนในระดับชัน้ ประถมศกึ ษา
โดยในปีการศกึ ษา 2562 ทีผ่ า่ นมา นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 โรงเรียนบงึ
บูรพ์ ประสบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์ เช่น
กับงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นได้วา่ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์
ได้ถกู พัฒนาแก้ไข้มาตัง้ แต่ระดับประถมศกึ ษา แต่ยงั มีผเู้ รียนจำ�นวนมากทีไ่ ม่สามารถ
อ่านออกเสียงหรือเขียนคำ�ศัพท์พื้นฐานในบทเรียนได้ถูกต้อง เนื่องมาจากผู้เรียนไม่
เข้าใจในเรื่องไตรยางศ์ คำ�เป็นคำ�ตาย รวมถึงการผันเสียงวรรณยุกต์ โดยส่งผลให้
ผู้เรียนอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องในเวลาเดียวกัน ด้วยการสร้างห้องเรียนโดย
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมการผันเสียงวรรณยุกต์ จะให้ผเู้ รียนแยกการผัน
เสียงวรรณยุกต์ออกเป็นสามหมู่อักษร โดยอักษรในแต่ละหมู่จะแยกเป็นอักษร
คำ�เป็น-คำ�ตาย จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกความรู้โดยการวาดนิ้วมือมหัศจรรย์ ในการ
ช่วยจำ�การผันเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละหมู่ และที่สำ�คัญหากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาจะ
สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้โดยตรงผ่านกลุ่มห้องที่ตั้งขึ้น นอกจากนั้นการนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อสร้างความสนใจ หรือแม้กระทั่งการทดสอบความรู้ผ่าน
แอปพลิเคชัน คาฮูท จึงทำ�ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
นำ�ไปสู่การสื่อสารและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งเมื่อมีกระบวนการกลุ่มอาจทำ�ให้ผู้
เรียนมีการเลือกกลุม่ เพือ่ นสนิท ดังนัน้ ครูผสู้ อนต้องมีวธิ กี ารจัดกลุม่ ทีช่ ดั เจน แบ่งกลุม่
นักเรียนให้คละกัน เก่ง อ่อน ปานกลางเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ชว่ ยเหลือกัน และการทำ�กิจกรรม
กลุม่ แต่ละครัง้ เวลาอาจไม่พอ ผูส้ อนจงึ ควรจัดกิจกรรมกลุม่ ทีก่ ระชับ เช่น การเล่นเกม
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์
กรมวิชาการ (2546: 146-151) อธิบายว่า ภาษาไทยมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ นั่นก็คือเป็นภาษาที่มีเสียงสูง ๆ ต่ำ� ๆ
คล้ายเสียงดนตรี เสียงสูง ๆ ตำ�่ ๆ นี้เกิดจากเครื่องหมายวรรณยุกต์ คําในภาษาไทย
มีทั้งคำ�ที่ปรากฏเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่เรียกว่าวรรณยุกต์มีรูป และคําที่ไม่ปรากฏ
เครื่องหมายวรรณยุกต์กํากับแต่ก็มีเสียงวรรณยุกต์ เรียกว่าวรรณยุกต์ไม่มีรูป
1. เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีความสําคัญมาก คําที่มีวรรณยุกต์แตกต่าง
กัน นอกจากจะทําให้ระดับเสียงแตกต่างกันแล้ว ความหมายของคาํ ก็แตกต่างกันด้วย
ครูผสู้ อนจึงจําเป็นต้องเน้นให้นกั เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการใช้เครือ่ งหมาย
วรรณยุกต์ในการเขียนคําต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อการเขียนสื่อความหมายจะได้ไม่
ผิดพลาด ปัญหาที่พบอยู่เสมอ คือ การใช้วรรณยุกต์ผิด เช่น คําว่า นะคะ เชิ้ต โน้ต
คําเหล่านี้ ผูเ้ ขียนมักจะเขียนผิดเสมอ โดยใส่เครือ่ งหมายวรรณยุกต์ตรี แทนเครือ่ งหมาย
วรรณยุกต์โท ทัง้ นีเ้ พราะผูเ้ ขียนไม่แม่นยําในเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์ ความยุง่ ยาก
ของการเลือกใช้เครื่องหมาย วรรณยุกต์ก็เนื่องมาจากภาษาไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว
ระดับเสียงของพยัญชนะทั้ง 44 ตัว จําแนกตามพื้นเสียงได้เป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 หมู่
ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ คือ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำ� อักษรทั้ง 3 หมู่นี้ เมื่อนํามา
เขียนประสมเป็นคํา ระดับพื้นเสียงที่แตกต่างกัน จะทําให้การใช้วรรณยุกต์ต่างกัน
นอกจากนี้การที่คําไทยจําแนกเป็น คําเป็น คําตาย คําที่ประสมสระเสียงสั้นและสระ
เสียงยาว ล้วนแล้วแต่ทําให้ยุ่งยากต่อการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ทั้งสิ้น
2. ความหมายของการผันวรรณยุกต์ หมายถึง การอ่านคําโดยแจกเสียง
วรรณยุกต์ ของคําไปตามลําดับเสียง โดยมีเครื่องหมายวรรณยุกต์เป็นตัวกําหนด
เครื่องหมายวรรณยุกต์ของไทยมี 4 รูป ได้แก่     ส่วนวรรณยุกต์ของภาษาไทย
มี 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา เครื่องหมาย
วรรณยุกต์ทกี่ าํ กับคาํ ต่าง ๆ นอกจากจะทาํ ให้รปู ของคาํ ต่างกันแล้ว ยังทาํ ให้เสียงของ
คําและความหมายของคําแตกต่างกันด้วย
3. แนวการจัดการเรียนการสอนผันเสียงวรรณยุกต์ จะใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้จำ�นวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ 1) เสียงในภาษาไทย จำ�นวน 1 ชม.
2) มาตราตัวสะกด จำ�นวน 1 ชม. 3) คำ�เป็น-คำ�ตาย จำ�นวน 1 ชม. 4) ไตรยางศ์
จำ�นวน 1 ชม. 5) การผันเสียงวรรณยุกต์ จำ�นวน 3 ชม. นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเข้ามาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อีกด้วย
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กําชัย ทองหล่อ (2545: 79 - 80) อธิบายเรื่องวรรณยุกต์ ว่ามี 2 ชนิด ดังนี้
1. วรรณยุกต์มีรูป หมายถึง วรรณยุกต์ที่มีเครื่องหมายบอกระดับของเสียง
ให้ชัดเจนอยู่เบื้องบนอักษร มีอยู่ 4 รูป     เรียกชื่อว่า วรรณยุกต์ เอก โท ตรี
จัตวา โดยลําดับ และให้เขียนไว้เบื้องบนอักษรตอนสุดท้าย เช่น ก่ ก้ ก็ ก๋ ปั่น ปั่น ลื่น
เลีย่ น เป็นต้น ถ้าเป็นอักษรควบหรืออักษรนําให้เขียนไว้เบือ้ งบนอักษรตัวที่ 2 เช่น ครุน่
คลืน่ เกลือ่ น เกล้า ใกล้ ฯลฯ รูปวรรณยุกต์นเี้ ริม่ ใช้ในชัน้ ต้นตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่มี
ใช้อยูเ่ พียง 2 รูปเท่านั้น คือไม้เอก (  ) กับไม้โท (  ) แต่ไม้โทเขียนเป็นรูปกากบาท
( ) ต่อมาในปลายสมัยกรุงสุโขทัยจึงได้เปลี่ยนรูปกากบาทเป็นรูปไม้โทอย่างที่ใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ส่วนไม้ตรีกบั ไม้จตั วายังไม่มใี ช้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีใช้เมือ่ ตอนปลาย
สมัยกรุงศรีอยุธยาและคงเป็นการคิดขนึ้ สาํ หรับใช้เขียนคาํ ทีม่ าจากภาษาจีน ความเห็น
เกีย่ วกับประวัตวิ รรณยุกต์นี้ ยอร์ช เซเดย์ เห็นว่า พ่อขุนรามคําแหงเป็นผูแ้ รกทีค่ ดิ ขึน้
เพื่อให้ออกเสียงชัดเจนเท่ากับการพูดของคนไทย และในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคํา
แหงมีเครื่องหมายวรรณยุกต์ใช้อยู่ 2 อย่าง คือ ไม้เอก กับกากบาท
2. วรรณยุกต์ไม่มรี ปู ได้แก่ เสียงทีม่ ที าํ นองสูงต�่ำ ตามหมูข่ องอักษรไทยโดยไม่
ต้องมีรูปวรรณยุกต์กํากับก็อ่านออกเสียงได้เหมือนมีรูปวรรณยุกต์กํากับอยู่ด้วย เช่น
นา หนะ นาก นะ หนา ฯลฯ วรรณยุกต์มีรูปต่างกับวรรณยุกต์ไม่มีรูป คือ วรรณยุกต์
มีรปู จะต้องมีเครือ่ งหมายบอกเสียงกํากับไว้ขา้ งบนอักษรและมีอยูเ่ พียง 4 เสียงเท่านัน้
คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา ตามรูปวรรณยุกต์ แต่ไม่มีเสียงสามัญ
ส่วนวรรณยุกต์ไม่มีรูปมีครบทั้ง 5 เสียง เต็มตามจํานวนเสียงที่กําหนดใช้อยู่ในภาษา
ไทย โดยไม่มีเครื่องหมายบอกเสียงกํากับแต่ออกเสียงสูงต่ำ�ตามหมู่อักษรทั้ง 3 เสียง
วรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียงเรียงตามลําดับจากต่ำ�ไปหาสูง ดังนี้ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี
และเสียงจัตวา แต่ในการผันอักษร (เสียงที่ 3) เป็นเสียงนาํ ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย
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การใช้วรรณยุกต์ในภาษาไทย มีปัญหาหลายประการ ได้แก่
1. รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน ทั้งอักษรสูงและอักษรต่ำ� เช่น
คําว่า ข้า กับ ค่า สามารถอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีรูปวรรณยุกต์ไม่เหมือนกัน
ความหมายไม่เหมือนกันประการหนงึ่ อีกประการหนึง่ คือ รูปวรรณยุกต์เอกอ่านออก
เสียงเป็นโท และรูปวรรณยุกต์โทอ่านออกเสียงเป็นเสียงตรี เช่น ค่า กับ ค้า เป็นต้น
2. คําบางคํามี ห นํา อ่านออกเสียงตามตัวที่มานํา เช่น หมา บางคําที่ไม่มี
ห นํา แต่อ่านออกเสียงตัวที่มานํา เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก เป็นต้น
3. รูปวรรณยุกต์ใช้กับพยัญชนะไม่ได้ทุกเสียง เช่น รูปตรี (  ) และรูปจัตวา
(  ) ใช้กับอักษรสูงไม่ได้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนผันเสียงวรรณยุกต์
กรมวิชาการ (2546: 147-149) ได้เสนอแนวทางการสอนผันเสียงวรรณยุกต์
ต่อไปนี้
1. เริม่ ต้นให้นกั เรียนตระหนักถึงความสาํ คัญของเครือ่ งหมายวรรณยุกต์
ที่ทําให้คําไทยมีระดับเสียงแตกต่างกัน และทําให้ความหมายของคําแตกต่างกัน
โดยให้สังเกตและเปรียบเทียบคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ กา ก่า ก้า เสือ เสื่อ เสื้อ คํา ค่ำ�
ค้ำ� ปา ป่า ป้า ฯลฯ ให้นักเรียนอ่านและเปรียบเทียบรูปร่างของคํา เสียงของคําและ
ความหมายของคํา เช่น เสือ หมายถึงสัตว์ชนิดหนงึ่ เสือ่ หมายถงึ เครือ่ งสานชนิดหนงึ่
ใช้สําหรับปูนั่งและนอน เสื้อ หมายถึง เครื่องสวมกายท่อนบน
2. เมื่อนักเรียนเรียนการผันเสียงวรรณยุกต์ ควรให้รู้เรื่องรูปวรรณยุกต์และ
เสียงวรรณยุกต์ โดยเรียนควบคู่กับการฝึกผันเสียงวรรณยุกต์
3. การฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ ควรดําเนินการสอนไปทีละน้อยควบคู่กับ
การสอนคําใหม่ในบทเรียน โดยเริ่มอักษรกลางก่อน แล้วเพิ่มผันอักษรสูง และผัน
อักษรต่ำ� ตามลําดับ โดยเริ่มจากคําที่ไม่มีตัวสะกดก่อน
ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)
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4. เมื่อนักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง อักษรสูง ได้คล่องพอสมควร
แล้วจึงให้ผันอักษรกลาง อักษรสูง คละกันและต่อด้วยการผันคละกับอักษรต่ำ� เช่น

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ต่อจากนั้นอีกระยะหนึ่งจึงเพิ่มผันอักษรต่ำ� ดังนี้
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จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า อักษรกลางมีเสียงตรงกับรูปวรรณยุกต์เสมอ อักษร
สูงจะมีรูปและเสียงตรงกันในรูปเอกและรูปโท ส่วนอักษรต่ำ�จะมีเสียงสูงกว่ารูป
วรรณยุกต์หนึ่งขั้น เว้นไว้แต่วรรณยุกต์จัตวา ซึ่งเสียงคงเป็นจัตวาตามรูปวรรณยุกต์
เพราะไม่มีเสียงใดที่จะสูงไปกว่านั้นอีก เพราะเหตุที่อักษรต่ำ�มีเสียงไม่ตรงกับรูป
วรรณยุกต์จงึ มักทาํ ให้เกิดความฉงนในเวลาต้องการจะทราบเสียงวรรณยุกต์ทแี่ ท้จริง
แต่ถ้าเข้าใจวิธีผันอักษรกลางเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเทียบเสียงได้โดยอาศัยอักษร
กลางเป็นหลัก
จากประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์
ที่ยังคงเป็นปัญหาสำ�หรับครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ผู้เขียนจึงได้หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องการผันสียง
วรรณยุกต์ โดยใช้ “นิ้วมือมหัศจรรย์” เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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“นิ้วมหัศจรรย์” กับการผันเสียงวรรณยุกต์
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย แน่นอนว่าครูผสู้ อนหลาย ๆ ท่าน
อาจประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ผู้เขียน
จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
		
		
		
		
		

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเสียงในภาษาไทย
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องมาตราตัวสะกด
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องคำ�เป็น - คำ�ตาย
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องไตรยางศ์
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ผูส้ อนได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวเริม่
สอนตั้งแต่เรื่องเสียงในภาษาไทย ที่ประกอบไปด้วย 3 เสียง คือ เสียงพยัญชนะเสียง
สระ และเสียงวรรณยุกต์ เพือ่ ปูพนื้ ฐานเบือ้ งต้นให้ส�ำ หรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานมาก่อน
จากนัน้ จงึ สอนเรือ่ งมาตราตัวสะกด ทีส่ ะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดทีไ่ ม่ตรงตาม
มาตรา จากนัน้ จงึ สอนในเรือ่ งคำ�เป็นและคำ�ตาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนนำ�องค์ความรูด้ งั กล่าว
ไปใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์ตอ่ ไป ซึง่ สิง่ ทีผ่ สู้ อนจะต้องให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก
คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องไตรยางศ์ ถ้าหากผู้เรียนสามารถจดจำ�อักษรทั้ง
3 หมูไ่ ด้ จะทำ�ให้การสอนผันเสียงวรรณยุกต์งา่ ยขนึ้ เพราะผูส้ อนจะใช้ไตรยางศ์หรือ
อักษรสามหมู่เป็นฐานในการผันเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งขอนำ�เสนอเทคนิคการจำ�อักษร
สามหมู่ ดังนี้
ไตรยางศ์หรืออักษรสามหมู่ คือ การจัดหมวดหมู่ตัวอักษรจากพยัญชนะ
44 ตัว ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ�
		อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
			
ให้จำ�ว่า ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน
		อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ค ฎ ฏ ต บ ป อ
			
ให้จำ�ว่า ปฏิกฎจดตอบ
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

		อักษรต่ำ� มี 24 ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ
มยรลวฬฮ
			
แบ่งออกเป็นอักษรต่ำ�เดี่ยว และ อักษรต่ำ�คู่
			อักษรต่ำ�เดี่ยว ให้จำ�ว่า งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมฬีโลก
			อักษรต่ำ�คู่ ให้จำ�ว่า พ่อค้าฟันทองซื้อช้างฮ่อ
การทีจ่ าํ แนกพยัญชนะออกเป็นอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต�่ำ นัน้ นับว่าเป็น
ประโยชน์มาก
1. สามารถผันคําให้มเี สียงและรูปต่าง ๆ เมือ่ เสียงและรูปต่างกันความหมายก็
ต่างกัน ด้วย เช่น ไข ไข่ ไข้ ย่อมแสดงความหมายคลี่คลายไปจากคําเดิม เช่นเดียวกับ
เสือ เสื่อ เสื้อ ทั้งนี้ นับว่าเป็นแนวทางสําคัญที่ทําให้ภาษาขยายตัวและแสดงประณีต
ในการเขียนอักษรไทยซึ่งสามารถจะใช้บันทึกเสียงได้ใกล้ชิดเป็นอย่างดี
2. สามารถนาํ คาํ บาลีและสันสกฤตมาเข้าแนวสาํ เนียงของคนไทยได้สนิทสนม
เช่น เล่ห์ สนเท่ห์ พุทโธ โล่ สมุทร สมัคร ฯลฯ
3. ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายวรรณยุกต์กํากับลงไปทุกคํา เช่น “ขา” ไม่ต้อง
เขียนเป็น “ข๋า” ทั้งนี้นับว่าช่วยให้การเขียนหนังสือสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (กําชัย
ทองหล่อ, 2545: 75)

96

จากตารางการผันเสียงวรรณยุกต์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าอักษรสูง อักษรกลาง
และอักษรต�่ำ ไม่สามารถผันได้ครบทัง้ 5 เสียง มีเพียงอักษรกลางคำ�เป็นเพียงหมูเ่ ดียว
เท่านัน้ ทีส่ ามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทัง้ 5 เสียง จงึ ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความสับสน
ในการผันเสียงวรรณยุกต์ เพราะอักษรบางกลุ่มรูปกับเสียงไม่ตรงกัน ผู้เขียนจึงได้นำ�
เทคนิค “นิ้วมือมหัศจรรย์” เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
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สื่อการเรียนการสอนในการแก้ไขปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์
ทิศนา แขมมณี (2550: 10) สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อกลางที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้หรืออยากจะเรียนรู้ ทําให้เกิดความคิด ความ
อ่านและเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่ก่อให้เกิด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย่ (Gagne) ประกอบด้วย ผู้เรียน (Learner)
มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรูส้ งิ่ เร้า (Stimulus) คือสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การตอบสนอง (Response) คือพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นจากการเรียนรู้สื่อประสมหรือสื่อ มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ
การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์นนั้ นอกจากวิธกี ารสอน
ทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ แล้วนัน้ สือ่ การเรียนการสอนก็เป็น
อีกส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนสนใจบทเรียนมากยิง่ ขนึ้ ทำ�ให้กระบวนการจัดกิจกรรม
ไม่น่าเบื่อ ผู้สอนได้เลือกแอปพลิเคชัน คาฮูท มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ซึ่ง คาฮูท คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเกม
ตอบสนอง (Interactive Quiz Game) เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ที่ประเทศนอร์เวย์ เป็นเทคโนโลยีการ
ศึกษาสำ�หรับเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน เป็น
เครื่องมือแบบสอบช่วยประเมินผล ผ่านการตอบคำ�ถามในชั้นเรียน ส่งเสริมการเปิด
อภิปราย การสำ�รวจความคิดเห็น การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ซงึ่ จำ�เป็นต้องมีอปุ กรณ์ ได้แก่
โปรเจคเตอร์ ที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ส่วนผู้เรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน และทุกคนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
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ผู้สอนได้นำ�แอปพลิเคชันการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบข้อสอบ
ก่อนเรียน - หลังเรียน ทำ�ให้ผเู้ รียนสนุกสนานกับบทเรียนเรือ่ งการผันเสียงวรรณยุกต์
เพราะแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีการจัดลำ�ดับคะแนนของผูเ้ รียนแต่ละคน ทำ�ให้ผเู้ รียน
เกิดการแข่งขัน ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำ�สื่อการศึกษานี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ใน
หลาย ๆ วิชา สำ�หรับการผันเสียงวรรณยุกต์กับการใช้สื่อการศึกษาเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรูน้ ี้ ทำ�ให้ผเู้ รียนสนุกกับการเรียนและเข้าใจการผันวรรณยุกต์
มากยิ่งขึ้น

99

ช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน ถือว่ามีความสำ�คัญมาก เพราะ
หากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา หรือต้องการปรึกษา คุณครูสามารถสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้เรียนสามารถติดต่อพูดคุยกับคุณครูผู้สอน นอกจากนั้น
ผู้สอนยังสามารถอัปโหลด ใบความรู้ ใบงาน หรือติดตามงานของผู้เรียนผ่านช่องทาง
นี้ได้อีกด้วย
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ปัจจุบนั โลกได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาก็เช่นกัน ได้มกี ารนำ�
สื่อและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน สำ�หรับปัญหา
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ที่เป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมาสำ�หรับผู้สอนหลาย ๆ ท่าน
สามารถแก้ไขได้ด้วย “นิ้วมหัศจรรย์” โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
เป็นลำ�ดับขั้นตอน นำ�วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ co – op
co – op เป็นอีกวิธีสอนที่ผู้สอนนำ�ไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เรียนสามารถผันเสียง
วรรณยุกต์ได้ถกู ต้องด้วยระยะเวลาอันสัน้ นอกจากนัน้ ครูผสู้ อนจะต้องมีการประยุกต์
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งคำ�นึงถึงผู้เรียน
เป็นสำ�คัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละเรื่องด้วย
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บทคัดย่อ

การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยที่่�นำำ�เสนอผ่่าน
การรายงานข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีี โดยศึึกษาจากหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบ
และหนัังสืือพิิมพ์์โชซอนอิิลโบที่่�เผยแพร่่ผ่่านสื่่�ออิินเทอร์์เน็็ตในปีีพ.ศ. 2549 โดยใช้้วิิธีีการ
วิิเคราะห์์เนื้้�อหาของข่่าวประกอบกัับการวิิเคราะห์์การใช้้คำำ�แสดงทััศนะ บนพื้้�นฐานของ
แนวคิิดเรื่่�องภาพลัักษณ์์และการปลููกฝัังความจริิงผ่่านสื่่�อ ผลการศึึกษาปรากฏข่่าวของ
ประเทศไทยในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้ จำำ�แนกตามเนื้้�อหาได้้เป็็น 5 ด้้าน ได้้แก่่ ข่่าว
การเมืือง ข่่าวสัังคม ข่่าวเศรษฐกิิจ ข่่าววััฒนธรรม และข่่าวกีีฬา ในปริิมาณจากมากไป
หาน้้อยตามลำำ�ดัับ และสะท้้อนภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย 8 ภาพลัักษณ์์ที่่�สััมพัันธ์์กัับ
เนื้้�อหาข่่าวข้้างต้้น ได้้แก่่ 1) ประเทศไทยมีีประชาธิิปไตยที่่�ถดถอย 2) ไทยเป็็นประเทศที่่�
เศรษฐกิิจตกต่ำำ�� 3) กษััตริิย์์เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของประชาชน 4) ประเทศไทยมีีสถานการณ์์
รุุนแรงจากแนวคิิดแบ่่งแยกดิินแดน 5) ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
6) ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการค้้าประเวณีี 7) คนไทยคลั่่�งไคล้้ในกระแสวััฒนธรรมเกาหลีี
8) ประเทศไทยมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สวยงาม
คำำ�สำำ�คััญ: ประเทศไทย ภาพลัักษณ์์ หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีี การปลููกฝัังความจริิงจากสื่่�อ
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Abstract

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

This study aimed to examine the image of Thailand presented in daily
newspapers in South Korea. The data were collected from two newspapers
online in 2006: Dhong-A Ilbo and Chousun Ilbo. The Image Theory and
Cultivation Theory were adopted to analyze the content and modality of the
news. The study showed that the news content about Thailand mostly dealt
with politics, followed by society, business, culture, and sport, respectively.
The analysis of the findings also revealed eight aspects of the image of
Thailand. First, the democracy in Thailand was viewed as backward nowadays.
Second, the economic situation was worse and interrupted. Third, the king
is the center of the people. Thailand still occurs with violence-prone cause
by Separatism. Next, Thailand is the country of crime. Another image is that
Thailand is the country of the prostitute. It was also viewed that Thai people
consume a lot of Korean cultures. Finally, there are many beautiful places
to travel and leisure in Thailand.
Keywords: Thailand, Image, Korea Daily Newspaper, Cultivation Theory
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ประเทศไทยและสาธารณรััฐเกาหลีีมีีความสััมพัันธ์์ทางการทููตมาเป็็นระยะ
เวลา 60 ปีีในพ.ศ. 2561 ซึ่่�งตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาทั้้�งสองประเทศได้้มีีความสััมพัันธ์์
ในด้้านต่่าง ๆ อย่่างแน่่นแฟ้้น ทั้้�งในด้้านการเมืือง ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและวััฒนธรรม
เป็็นต้้น สำำ�หรัับด้้านเศรษฐกิิจทั้้�งสองประเทศมีีการลงทุุนและทำำ�การค้้าร่่วมกััน โดยฌองส์์
ฮวัันซึึงและปริิศวร์์ ยิ้้�นเสน (2557) ได้้กล่่าวถึึงปริิมาณการค้้าระหว่่างไทยกัับเกาหลีีใต้้ใน
ปััจจุุบัันไว้้ว่่า การแลกเปลี่่�ยนทางด้้านการค้้าเมื่่�อปีี 2548 มีีปริิมาณ 6,000 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐในปีี 2549 ได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 7,500 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ปีี 2550 เป็็น 8,300 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ ปีี 2551 เพิ่่�มเป็็น 10,500 ล้้านเหรีียญสหรััฐ และปีี 2554 เพิ่่�มเป็็น 13,700 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐและเมื่่�อเปรีียบเทีียบมููลค่่าด้้านการค้้าของประเทศต่่าง ๆ ที่่�มีีกับั เกาหลีีใต้้แล้้ว
พบว่่าปััจจุุบัันประเทศไทยมีีมููลค่่าด้้านการค้้ากัับเกาหลีีใต้้สููงขึ้้�นมาอยู่่�ในอัันดัับที่่� 7 เมื่่�อ
เทีียบจากปีี พ.ศ. 2552 ที่่�อยู่่�ในอัันดัับที่่� 15 เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�สิินค้้าที่่�เกาหลีีใต้้ส่่งออกมายัังไทย
ได้้แก่่ เหล็็ก เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า อุุปกรณ์์สำำ�หรัับการขุุดเจาะน้ำำ��มััน เป็็นต้้น ส่่วนสิินค้้าที่่�นำำ�เข้้า
จากไทย ได้้แก่่ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้้าน้ำำ��มัันดิิบ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ในระดัับของประชาชนทั้้�งสองประเทศก็็ได้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวระหว่่าง
กัันสููงเป็็นระดัับต้้น ๆ โดยในปีี พ.ศ. 2560 ชาวเกาหลีีใต้้เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวที่่�ประเทศไทย
จำำ�นวน 873,482 คนซึ่่�งถืือเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีจำำ�นวนมากเป็็นอัันดัับที่่� 3 รองจากมาเลเซีีย
และญี่่�ปุ่่�น ขณะที่่�คนไทยไปท่่องเที่่�ยวเกาหลีีใต้้จำำ�นวน 498,511 คนซึ่่�งเป็็นนัักท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวนมากที่่�สุุดจากเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และสููงเป็็นอัันดัับ 6 เมื่่�อเทีียบกัับนัักท่่องเที่่�ยว
จากทุุกประเทศ (Ahn Jun Yong, 2018)
ประเทศไทยจึึงเป็็นหนึ่่�งในประเทศแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�สาธารณรััฐ
เกาหลีีให้้ความสนใจ และปรากฏเป็็นข่่าวอยู่่�บ่่อยครั้้�ง โดยเฉพาะในหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน ทั้้�งนี้้�
การนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยไม่่ใช่่แค่่เพีียงการรายงานข้้อเท็็จจริิงหรืือสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นของประเทศไทยหรืือที่่�ไทยสััมพัันธ์์กัับเกาหลีีใต้้เท่่านั้้�น แต่่การเลืือกนำำ�เสนอข่่าว
ใดหรืือไม่่นำำ�เสนอข่่าวใด รวมทั้้�งมุุมมองที่่�ใช้้รายงานข่่าว ย่่อมทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นมองเห็็นภาพเกี่่�ยว
กัับประเทศไทยผ่่านการรัับรายงานข่่าวเหล่่านั้้�นไปพร้้อมกััน สื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์จึึงมีีบทบาท
ในฐานะช่่องทางสื่่�อสารและกระจกสะท้้อนภาพขององค์์กรหรืือสัังคมได้้เป็็นอย่่างดีี
ในการพััฒนาประเทศ ภาพที่่�สะท้้อนจากมุุมมองของผู้้�อื่่�นนัับได้้ว่่าเป็็นปััจจััยที่่�
มีีความสำำ�คััญ โดยเฉพาะในยุุคที่่�ประเทศมุ่่�งพััฒนาให้้ก้้าวไปสู่่�ความเป็็นสากลในกระแส
โลกาภิิวัตั น์์นั้้�น ภาพลัักษณ์์ในสายตาของต่่างประเทศยิ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�น
ข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยที่่�ปรากฏบนสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์เกาหลีีใต้้ย่่อมสร้้างความรัับรู้้�และ
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สื่่�อสารภาพลัักษณ์์ของสิ่่�งที่่�รายงานออกไปให้้แก่่ชาวเกาหลีีใต้้ไปพร้้อมกััน ในแง่่นี้้�ข่า่ วต่่างๆ
ที่่�ถููกนำำ�เสนอโดยสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์เกาหลีีใต้้จึึงเป็็นภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยที่่�สื่่�อมวลชน
ชาวเกาหลีีใต้้มองประเทศไทย ข้้อมููลเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ควรแก่่การนำำ�มาศึึกษาวิิเคราะห์์เพื่่�อ
นำำ�ไปเป็็นข้้อมููลการพััฒนาประเทศและการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีขี องประเทศต่่อไปในอนาคต
รวมไปถึึงการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีียิ่่�งขึ้้�นของทั้้�งสองประเทศ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาถึึงภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยที่่�ปรากฏ
ในสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้ ด้้วยการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ
สำำ�หรัับเชิิงปริิมาณเป็็นการศึึกษาเพื่่�อวิิเคราะห์์ว่า่ หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้มีกี ารนำำ�เสนอ
ข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และกีีฬา
ในปริิมาณมากน้้อยอย่่างไร ส่่วนการวิิเคราะห์์เชิิงคุุณภาพเป็็นการวิิเคราะห์์ถึึงภาพลัักษณ์์
ที่่�สะท้้อนผ่่านการนำำ�เสนอข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้ โดยวิิเคราะห์์เนื้้�อหาข่่าวและ
การใช้้รููปภาษาแสดงทััศนะต่่าง ๆ การศึึกษานี้้�เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
จำำ�นวน 2 ฉบัับ คืือ หนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบ และหนัังสืือพิิมพ์์โชซอนอิิลโบที่่�เผยแพร่่ในปีี
พ.ศ. 2549 ซึ่่�งเป็็นปีีแรกที่่�จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวเกาหลีีใต้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวมายัังประเทศไทย
ระดัับล้้านคน (1,104,534 คน ) (“ตลาดนัักท่่องเที่่�ยวเกาหลีีใต้้: ปรัับโฉมจากกลุ่่�มคู่่�ฮัันนีี
มููนมาเป็็นกลุ่่�มคนโสดและกลุ่่�มคานทอง, 2008) ในความสำำ�คััญนี้้�จึึงน่่าสนใจว่่า สื่่�อ
หนัังสืือพิิมพ์์เกาหลีีใต้้น่่าจะมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการสร้้างความรัับรู้้�และภาพลัักษณ์์เกี่่�ยวกัับ
ประเทศไทยให้้แก่่ชาวเกาหลีีใต้้ ในการศึึกษา ผู้้�วิิจััยเลืือกเก็็บข้้อมููลจากหนัังสืือพิิมพ์์สอง
ชื่่�อฉบัับข้้างต้้นเนื่่�องจากหนัังสืือพิิมพ์์ทั้้�งสองเป็็นหนัังสืือพิิมพ์์ประเภทหนัังสืือพิิมพ์์คุณ
ุ ภาพ
และมีียอดจำำ�หน่่ายสููงที่่�สุุด ซึ่่�งเข้้าใจได้้ว่่าประชาชนเกาหลีีใต้้ส่่วนใหญ่่ให้้ความสนใจและ
รัับรู้้�ข่่าวสารผ่่านหนัังสืือพิิมพ์์ทั้้�งสองชื่่�อฉบัับนี้้�
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ทบทวนวรรณกรรม
ภาพลัักษณ์์: การรัับรู้้�ผ่่านสื่่�อมวลชน
ภาพลัักษณ์์เป็็นการรัับรู้้�ภาพของสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในใจจากกระบวนความ
รู้้�สึึกนึึกคิิด รวมถึึงประสบการณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งทางตรงทางอ้้อม ที่่�บุุคคลได้้คััดสรรหรืือขัับเน้้น
(highlight) และให้้ความหมาย โดยอาจจะตรงกัับสภาพความเป็็นจริิงของสิ่่�งนั้้�นหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้
(Boulding, 1975; เสรีี วงษ์์มณฑา, 2541) ทั้้�งนี้้�ภาพลัักษณ์์ตามแนวคิิดของ Boulding
(1975) นั้้�นจะพิิจารณาจากการรัับรู้้�ข่่าวสาร (message) เป็็นสำำ�คััญ เนื่่�องจากเมื่่�อมีีการรัับ
รู้้�ข่่าวสารทั้้�งจากสื่่�อมวลชนหรืือสื่่�ออื่่�น ข่่าวสารนี้้�จะผ่่านกระบวนการรัับรู้้� ให้้ความหมาย
แยกแยะลัักษณะ ประเภท ความเด่่นจำำ�แนก จากความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้น� ของเราโดยสััมพัันธ์์กับั
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ความรู้้� ทััศนคติิ ค่่านิิยม ความเชื่่�อ ประสบการณ์์เดิิม และพััฒนาไปสู่่�การตััดสิินใจ ยอมรัับ
ปฏิิเสธ ชอบ ชััง ต่่อสิ่่�ง ๆ นั้้�น
	ทั้้�งนี้้� ภาพลัักษณ์์เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรมทั้้�งการเมืือง เศรษฐกิิจ
สัังคมวััฒนธรรม ฯลฯ ให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและประสบความสำำ�เร็็จ และด้้วยความเจริิญ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารและการสื่่�อสารมวลชนที่่�เป็็นไปด้้วยความรวดเร็็วและ
กว้้างขว้้าง ทำำ�ให้้คนในสัังคมได้้รัับทราบข่่าวสารเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้แทบทัันทีีและทั่่�วถึึง
รวมไปถึึงความต้้องการที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิิน
ใจอีีกด้้วย ดัังนั้้�นหากองค์์กรหรืือสถาบัันใดมีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีก็็จะได้้รัับความเชื่่�อถืือไว้้วางใจ
และได้้รัับความสนัับสนุุนร่่วมมืือให้้ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
สำำ�คัญ
ั ต่่อความเจริิญก้้าวหน้้าและมั่่�นคงทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวขององค์์กร และทั้้�งนี้้�ก็็
จะก่่อให้้เกิิดผลตรงกัันข้้ามในกรณีีที่่�องค์์กรหรืือสถาบัันใดมีีภาพลัักษณ์์ไม่่ดีี
ในความสำำ�คััญของภาพลัักษณ์์ดัังกล่่าว สื่่�อมวลชนในฐานะที่่�มีีส่่วนโดยตรงต่่อ
การนำำ�เสนอและกระจายข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีผลต่่อการให้้ความหมายของภาพลัักษณ์์ จึึงได้้
รัับความสนใจนำำ�มาเป็็นแหล่่งข้้อมููลในการศึึกษาวิิเคราะห์์ภาพลัักษณ์์ ดัังที่่�การศึึกษาของ
อารยา วรรณประเสริิฐ (2542) พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศรัับรู้้�ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับ
ประเทศไทยซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยผ่่านสื่่�อมวลชนมากกว่่าสื่่�อประเภท
อื่่�นด้้วยเหตุุนี้้� การศึึกษาหลายเรื่่�องจึึงเลืือกศึึกษาภาพลัักษณ์์จากสื่่�อมวลชน เช่่น การศึึกษา
ของมููฮััมหมััดรอฟีีอีี มููซอ (2558) ภาพลัักษณ์์ของเหยื่่�ออาชญากรรมในโลกทััศน์์ของ
หนัังสืือพิิมพ์์ไทย พบว่่า คุุณลัักษณะของเหยื่่�ออาชญากรรมที่่�ถููกนำำ�เสนอโดยหนัังสืือพิิมพ์์
ไทยนั้้�น เป็็นเหยื่่�ออาชญากรรมโดยตรงทั้้�งหมด ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย และอายุุระหว่่าง
15-25 ปีี ปรากฏในภาพลัักษณ์์ประเภทอาชญากรรมต่่อชีีวิติ และร่่างกายมากที่่�สุุด โดยภาพ
ลัั ก ษณ์์ ข องเหยื่่�ออาชญากรรมถูู ก นำำ� เสนอในลัั ก ษณะที่่�อาจกระทบต่่ อ ความรู้้�สึึกของ
ครอบครััวเหยื่่�ออาชญากรรม ถููกนำำ�เสนอเกิินเลยจนทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นรู้้�สึึกสยดสยอง หดหู่่� หรืือ
บรรยายอวััยวะพึึงสงวนให้้เหยื่่�ออาชญากรรมรู้้�สึึกอัับอาย การระบุุชื่่�อ-สกุุลจริิง และที่่�อยู่่�
ของเหยื่่�ออาชญากรรม การให้้ฉายาที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นรู้้�สึึกลบต่่อเหยื่่�ออาชญากรรม การบรรยาย
ขั้้�นตอนลงมืือทำำ�ร้้ายเหยื่่�ออย่่างละเอีียด รวมทั้้�งการสัันนิิษฐานสาเหตุุการเสีียชีีวิิตหรืือถููก
ทำำ�ร้า้ ยของเหยื่่�ออาชญากรรมในลัักษณะที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจว่่าเหยื่่�อเป็็นต้้นเหตุุของอาชญากรรม
นั้้�นเสีียเอง ปริิศวงศ์์ ธนเสน (2555) ศึึกษาภาพลัักษณ์์ของเกาหลีีใต้้จากหนัังสืือพิิมพ์์ราย
วัันของไทย พบว่่า หนัังสืือพิิมพ์์ไทย ได้้แก่่ ไทยรััฐ ข่่าวสด บางกอกทููเดย์์ และมติิชน ในปีี
2551-2552 ได้้นำำ�เสนอข่่าวการเมืืองของเกาหลีีใต้้มากที่่�สุุด และสะท้้อนภาพลัักษณ์์ด้้าน
บวกมากกว่่าด้้านลบ โดยเกาหลีีใต้้มีีภาพลัักษณ์์ของชนชาติิที่่�มีีความรัักชาติิสููง ให้้ความ
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สำำ�คััญกัับการศึึกษา มีีความเป็็นประชาธิิปไตยสููง มีีการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ มีีความแตก
ต่่างทางเพศสููง และเป็็นประเทศที่่�มีีความเครีียดสููง Shin, Hung Joo (1988) ศึึกษาภาพ
ลัักษณ์์ของสาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีใต้้พบว่่า
สื่่�อเกาหลีีใต้้ให้้ความสนใจด้้านการเมืืองและการกีีฬาของจีีนมากที่่�สุุด และภาพลัักษณ์์ที่่�เคย
คิิดว่่าชาวจีีนเป็็นศััตรููกัับเกาหลีีใต้้นั้้�น แต่่เมื่่�อถึึงทศวรรษที่่� 80 ทััศนคติิที่่�ชาวเกาหลีีใต้้มีีต่่อ
ชาวจีีนได้้เปลี่่�ยนเป็็นความรู้้�สึึกเป็็นมิิตร เป็็นต้้น
กล่่าวได้้ว่่า การรายงานหรืือนำำ�เสนอของสื่่�อมวลชนในแขนงต่่าง ๆ ที่่�ยกมาเป็็น
ตััวอย่่างนี้้�สามารถสร้้างความรัับรู้้�หรืือทำำ�ให้้เรามีีมุมุ มองต่่อสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง บุุคคล หรืือองค์์กร
ที่่�อาจจะแตกต่่างหรืือสอดคล้้องกัับความเป็็นจริิงของสิ่่�งเหล่่านั้้�นได้้ ซึ่่�งส่่งผลสำำ�คัญ
ั ต่่อการ
ทำำ�ความเข้้าใจและส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของเราที่่�จะมีีต่อ่ สิ่่�งเหล่่านั้้�นด้้วย ดัังนั้้�นการศึึกษาภาพ
ลัักษณ์์ของไทยที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีใต้้ จึึงน่่าจะเป็็นวิิธีีการหนึ่่�งที่่�จะ
ช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นว่่า ประเทศคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คัญ
ั หรืือมิิตรประเทศอย่่างเกาหลีีใต้้ รัับรู้้�ภาพลัักษณ์์
เกี่่�ยวกัับประเทศไทยอย่่างไร อัันจะเป็็นแนวทางในการวางแผนพััฒนาประเทศหรืือสื่่�อสาร
ประชาสััมพัันธ์์ต่่อเกาหลีีใต้้ต่่อไป
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การปลููกฝัังความจริิงจากสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
ทฤษฎีีการปลููกฝัังความจริิงจากสื่่�อเป็็นทฤษฎีีที่่�ใช้้ศึึกษาหรืืออธิิบายอิิทธิิพลของ
สื่่�อ โดยมีีต้น้ กำำ�เนิิดที่่�อิิงกัับการศึึกษาสื่่�อโทรทััศน์์ของ Gerbner (1978) ที่่�มีีแนวคิิดพื้้�นฐาน
ที่่�ว่่า คนเรามีีโลกที่่�แวดล้้อมอยู่่� 2 ใบ คืือ โลกที่่�เป็็นจริิง (real world) กัับ โลกที่่�ผ่่านสื่่�อ
(mass mediated world) โดยเราจะเข้้าใจหรืือยึึดเอาความเป็็นจริิง (reality) จากโลกใด
โลกหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� โลกที่่�เป็็นจริิง หมายถึึง โลกทางกายภาพของสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�แวดล้้อมเราอยู่่�ทั้้�ง
ตััวบุุคคล สิ่่�งแวดล้้อมทางธรรมชาติิ และสิ่่�งก่่อสร้้างวััตถุุต่่าง ๆ ที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น โดยพื้้�น
ฐานแล้้วโลกที่่�เป็็นจริิงจึึงมีีความซัับซ้้อน หลากหลายและกว้้างขวาง ทำำ�ความเข้้าใจให้้ชัดั เจน
แน่่นอนได้้ยาก ขณะที่่�โลกที่่�ผ่่านสื่่�อ หมายถึึง โลกที่่�ถููกคััดสรร ตััดทอน กำำ�หนดเป็็นแบบแผน
เพื่่�อนำำ�เสนอผ่่านสื่่�ออย่่างสมจริิงและใกล้้ตัวั จึึงสามารถเข้้าถึึงและเข้้าใจได้้ง่า่ ย จนทำำ�ให้้คน
ส่่วนใหญ่่ยึึดถืือเอามาเป็็นความเป็็นจริิงของตน
	ด้้วยแนวคิิดพื้้�นฐานข้้างต้้น ทฤษฎีีนี้้�จึึงถููกขยายไปสู่่�แนวคิิดเรื่่�องการสร้้างความ
จริิงทางสัังคม (social construction of reality) หรืือความจริิงในฐานะของความรู้้�ที่่�เกิิด
ขึ้้�นและเราใช้้ความรู้้�เหล่่านั้้�นทำำ�ความเข้้าใจโลก อารมณ์์ความรู้้�สึึก และประสบการณ์์
ต่่าง ๆ ทั้้�งในแง่่ของความหมาย คุุณค่่า การพิิจารณาตััดสิิน และเป็็นเสมืือนแผนที่่�ทางจิิตใจ
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ชี้้�แนะ/นำำ�ทางว่่าอะไรเป็็นเรื่่�อง/สิ่่�งปกติิ อะไรบ้้างที่่�เป็็นไปได้้และจะเป็็นไปได้้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เรื่่�อง/สิ่่�งใดมีีอะไรเกี่่�ยวข้้องบ้้าง อะไรที่่�ใช่่หรืือไม่่ใช่่ ฯลฯ กล่่าวอีีกอย่่างหนึ่่�งได้้ว่า่ ความเป็็น
จริิงทางสัังคมที่่�เรารัับรู้้�และใช้้ดำำ�เนิินชีีวิติ นั้้�น เป็็นความเป็็นจริิงที่่�ถููกประกอบสร้้างขึ้้�น ในที่่�
นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�สื่่�อมวลชนว่่า เป็็นสถาบัันทางสัังคมที่่�มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการปลููกฝัังหรืือสร้้างความ
เป็็นจริิงทางสัังคมของบุุคคลให้้เกิิดขึ้้น� ในลัักษณะเช่่นนี้้�สื่่�อมวลชนจึึงเป็็นเสมืือนตััวกลางที่่�
นำำ�ไปสู่่�ความเป็็นจริิงทางสัังคมหรืือเราสร้้างความเป็็นจริิงทางสัังคมผ่่านสื่่�อมวลชนนั่่�นเอง
ในความสำำ�คััญของแนวคิิดนี้้� ก็็จะเห็็นได้้ว่่า ภาพลัักษณ์์ เองก็็เป็็นผลผลิิตหนึ่่�งที่่�
ถููกประกอบสร้้างขึ้้น� เป็็นความเป็็นจริิงทางสัังคมประเภทหนึ่่�ง ที่่�ทำำ�ให้้เรารัับรู้้�หรืือมีีมุมุ มอง
ต่่อบุุคคลกลุ่่�มบุุคคล หรืือองค์์กรหรืือสัังคมต่่าง ๆ เช่่น สื่่�อภาพยนตร์์ที่่�สร้้างภาพลัักษณ์์ให้้
เกย์์ในสัังคมไทยว่่าเป็็นคนตลก สนุุกสนานเฮฮา (ธานีี ชื่่�นค้้า, 2555) และภาพลัักษณ์์กะเทย
ที่่�รัับรู้้�กันั ทั่่�วไปว่่ากะเทยต้้องกิินยำำ� กะเทยต้้องเป็็นนางโชว์์หรืือช่่างแต่่งหน้้าทำำ�ผม สิ่่�งเหล่่า
นี้้�ล้้ ว นเป็็ น การประกอบสร้้ า งภาพลัั ก ษณ์์ ข องสื่่�อให้้ เ กย์์ กัั บ กะเทยจนเรารัั บ รู้้�ว่่ า คืื อ
ความเป็็นจริิง
	ปััจจุุบันั การนำำ�แนวคิิดการปลููกฝัังและสร้้างความเป็็นจริิงจากสื่่�อมาใช้้ศึึกษานั้้�น
ได้้เจาะจงลงไปที่่�สื่่�อเฉพาะประเภทมากขึ้้น� ทั้้�งเกมคอมพิิวเตอร์์ รายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ โฆษณา
รวมทั้้�งขยายไปสู่่�สื่่�อแขนงอื่่�นทั้้�งนิิตยสาร สื่่�อสัังคมออนไลน์์ และหนัังสืือพิิมพ์์ โดยในการ
ศึึกษาของเอกธิิดา เสริิมทอง (2556) ที่่�ได้้สัังเคราะห์์งานวิิจััยด้้านสตรีีกัับสื่่�อมวลชนจำำ�นวน
410 เรื่่�อง ซึ่่�งเก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่ปีี 2520 พบว่่า ภาพของสตรีีในสื่่�อมวลชนเป็็นภาพที่่�ไม่่เป็็น
ธรรมต่่อสตรีี โดยเป็็นเพีียงภาพของพฤติิกรรมสตรีีเพีียงกลุ่่�มหนึ่่�ง ซึ่่�งส่่งผลเชิิงลบต่่อภาพ
ลัักษณ์์สตรีีในชีีวิติ จริิง ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาเฉพาะสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์ก็พ็ บว่่า หนัังสืือพิิมพ์์มุ่่�งเน้้น
นำำ�เสนอผู้้�หญิิงกัับประเด็็นความสวยความงามมากที่่�สุุด รวมทั้้�งการนำำ�เสนอบทบาทของผู้้�
หญิิงยุุคใหม่่ในปริิมณฑลสาธารณะ ซึ่่�งเป็็นภาพที่่�ผููกติิดอยู่่�กัับรููปแบบและสถานะดั้้�งเดิิม
คืือ เป็็นผู้้�หญิิงสวยงามเพื่่�อผู้้�ชาย และหากผู้้�หญิิงอยากมีีสถานภาพทางสัังคมขึ้้น� มาทััดเทีียม
เพศชาย จะต้้ องพิิ จ ารณาจากเงื่่�อนไขของความรู้้�ค วามสามารถของระดัั บการศึึกษา
และงานในอาชีีพ นอกจากนี้้�เอกธิิดา ยัังพบว่่า หนัังสืือพิิมพ์์เป็็นสื่่�อที่่�ให้้ภาพของผู้้�ถููกกระทำำ�
หรืือเหยื่่�อมากที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบกัับสื่่�อมวลชนด้้านอื่่�นได้้แก่่ โฆษณา รายงานข่่าว รายการละคร
โทรทััศน์์ นิิตยสาร เพลงลููกทุ่่�งและนวนิิยาย และโดยภาพรวมสื่่�อมวลชนไม่่ได้้นำำ�เสนอภาพ
ลัักษณ์์ผู้้�หญิิงในเชิิงบวกเลย เป็็นเพีียงแค่่ภาพลัักษณ์์ที่่�เป็็นกลางกัับภาพลัักษณ์์เชิิงลบเท่่านั้้�น
สิ่่�งเหล่่ า นี้้�จึึงเป็็ น เหตุุ ใ ห้้ ผู้้� หญิิ ง ในสัั ง คมไทยยัั ง ถูู ก มองว่่ า มีี ส ถานะที่่�ด้้ อ ยกว่่ า เพศชาย
เพราะสื่่�อจััดวางการนำำ�เสนอผู้้�หญิิงภายใต้้แนวคิิดแบบปิิตาธิิปไตย
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการวิิจััยดัังที่่�นำำ�เสนอมา
ข้้างต้้นแล้้วนั้้�น ผู้้�วิิจััยสามารถนำำ�เสนอกรอบแนวคิิดในการวิิจััยตามแผนภาพดัังนี้้�
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นิิยามศััพท์์ที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1. ภาพลัักษณ์์ หมายถึึง ภาพที่่�เกิิดขึ้้�นจากความรู้้�สึึก ความเชื่่�อ ทััศนคติิที่่�มีีต่่อ
ประเทศไทยซึ่่�งเป็็นความคิิดที่่�เกิิดจากการถ่่ายทอดผ่่านคำำ�หรืือข้้อความข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์
รายวัันเกาหลีีใต้้
2. หนัังสืือพิิมพ์์รายวััน หมายถึึง หนัังสืือพิิมพ์์ภาษาเกาหลีีจำำ�นวนสองฉบัับ
คืือ ทงอาอิิลโบ และโชซอนอิิลโบ ซึ่่�งเป็็นหนัังสืือพิิมพ์์ที่่�มีีระยะเวลาในการนำำ�เสนอข่่าว
ประจำำ�วััน และเป็็นหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันที่่�มีีการตีีพิิมพ์์ในรููปของอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3. ข่่าว หมายถึึง ข้้อเขีียนที่่�แสดงรายละเอีียดและข้้อเท็็จจริิงของเหตุุการณ์์
โดยมีีหััวข้้อข่่าว และรายละเอีียดของข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศไทย
4. ภาพลัักษณ์์เชิิงบวก เป็็นการนำำ�เสนอหรืือการใช้้คำำ�ที่่�เป็็นบวก ส่่งเสริิม
สนัับสนุุนและให้้ความหมายในด้้านดีี
5. ภาพลัักษณ์์เชิิงลบ เป็็นการนำำ�เสนอหรืือการใช้้คำำ�ที่่�เป็็นลบ โจมตีี คััดค้้าน
ไม่่เห็็นด้้วย และให้้ความหมายในด้้านไม่่ดีี
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ผลการวิิจััย
สััดส่่วนการให้้พื้้�นที่่�ข่่าวประเภทต่่าง ๆ ของประเทศไทยในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้
การนำำ�เสนอข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศไทยที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบและ
โชซอนอิิลโบในปีี พ.ศ. 2549 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 285 ข่่าว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สามารถจำำ�แนกเป็็นข่่าวประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่ ข่่าวการเมืือง ข่่าวเศรษฐกิิจ ข่่าวสัังคม ข่่าว
วััฒนธรรม และข่่าวกีีฬา ดัังตารางต่่อไปนี้้�

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จากตารางข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่าหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบมีีการนำำ�เสนอข่่าวของ
ประเทศไทยมากกว่่าหนัังสืือพิิมพ์์โชซอนอิิลโบ โดยหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบนำำ�เสนอข่่าวคิิด
เป็็นร้้อยละ 79.30 ในขณะที่่�หนัังสืือพิิมพ์์โชซอนอิิลโบนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทย
เพีียงร้้อยละ 20.70 เท่่านั้้�น
หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันทั้้�งสองฉบัับของเกาหลีีใต้้นำำ�เสนอข่่าวประเภทการเมืืองของ
ไทยเป็็นจำำ�นวนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ข่่าวเกี่่�ยวกัับความเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง การดำำ�เนิินงาน
ของรััฐบาลหรืือของพรรคการเมืือง จำำ�นวนร้้อยละ 40.70 รองลงมาคืือข่่าวสัังคม ได้้แก่่ ข่่าว
อาชญากรรม โรคภััย ศาสนา กษััตริิย์์และราชวงศ์์ จำำ�นวนร้้อยละ 35.44 ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
ในปีี พ.ศ. 2549 เป็็นปีีที่่�ประเทศไทยกำำ�ลัังอยู่่�ในภาวะวิิกฤติิทางการเมืือง มีีการทำำ�
รััฐประหารเกิิดขึ้้�น ชาวเกาหลีีมีีแนวคิิดว่่าหากประเทศมีีการรััฐประหารแสดงว่่าเกิิดความ
รุุนแรงทางการเมืืองในประเทศนั้้�น ๆ และจะส่่งผลต่่อความเป็็นอยู่่�ของประชาชนในประเทศ
เป็็นอย่่างมาก เพราะการเมืืองเป็็นหััวใจหลัักของการบริิหารประเทศ ในฐานะที่่�เกาหลีีใต้้
มีีสถานะเป็็นคู่่�ค้้ากัับไทย ผลกระทบทางการเมืืองย่่อมส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจด้้วย จึึงน่่าจะเป็็น
เหตุุที่่�เกาหลีีใต้้ให้้ความสนใจติิดตามรายงานข่่าวการเมืือง ในขณะที่่�ข่่าวกีีฬา ได้้แก่่ การ
จััดการแข่่งขััน ผลการแข่่งขััน กิิจกรรมหรืือพฤติิกรรมของนัักกีีฬา ถููกนำำ�เสนอในปริิมาณ
ต่ำำ��สุุดเพีียง ร้้อยละ 2.46 ซึ่่�งนอกจากจะตีีความได้้ว่่า ชาวเกาหลีีใต้้ให้้ความสนใจเกี่่�ยวกัับ
กีีฬาของไทยน้้อยแล้้ว อาจมองได้้ว่า่ ภาพลัักษณ์์ด้า้ นกีีฬาของไทยไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�โดดเด่่นและความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างกัันในด้้านนี้้�ก็็อาจอยู่่�ในระดัับที่่�น้้อยด้้วย
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ภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้
การนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีใต้้ผู้้�วิจัิ ยั
จะวิิเคราะห์์จากเนื้้�อหาข่่าวและการใช้้คำำ�แสดงทััศนะภาวะ ทั้้�งทััศนะของบุุคคลในข่่าวและ
ทััศนะของผู้้�เขีียนข่่าว เนื่่�องจากทััศนะจากทั้้�งสองประเภทถืือเป็็นทััศนะที่่�เลืือกนำำ�เสนอของ
ผู้้�เขีียนข่่าวเองตามแนวคิิดของนายประตููข่่าวสาร (Gate Keeper) เช่่น 모양이다
(ดููเหมืือนว่่า) 예측하다 (คาดว่่า) 확신하다 (เชื่่�อมั่่�นว่่า) ทั้้�งนี้้�รวมถึึงการใช้้ภาษาเปรีียบ
เทีียบจะถืือเป็็นการแสดงทััศนะเช่่นกััน เมื่่�อวิิเคราะห์์การใช้้ภาษาที่่�ปรากฏในข่่าวประเภท
ต่่าง ๆ แล้้วจะนำำ�มาประมวลเป็็นภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย ซึ่่�งในที่่�นี้้�หมายความ
ครอบคลุุ มถึึงภาพลัั กษณ์์ที่่�มีีต่่อบุุ คคล องค์์ กร สถาบัั น สถานที่่� และวัั ฒนธรรมของ
ประเทศไทย ผลการศึึกษา พบว่่า ภาพลัักษณ์์ของไทยที่่�ปรากฏจากข้้อมููลการรายงานข่่าว
ของหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้มีีด้้วยกัันทั้้�งหมด 8 ประการ ดัังนี้้�
1. ประเทศไทยมีีประชาธิิปไตยที่่�ถดถอย
ภาพลัักษณ์์ประเด็็นนี้้�ถููกนำำ�เสนอผ่่านข่่าวการเมืืองเกี่่�ยวกัับการทำำ�รััฐประหาร
(กัันยายน 2549) แม้้ว่่าในสายตาของผู้้�สื่่�อข่่าวหนัังสืือพิิมพ์์จะมองว่่า เป็็นการรััฐประหารที่่�
ไม่่มีีความรุุนแรงก็็ตาม แต่่ส่่งผลกระทบต่่อระบอบประชาธิิปไตย ที่่�ประชาชนพึึงมีีอำ�ำ นาจ
ในการกำำ�หนดอนาคตของบ้้านเมืืองมากกว่่าการพึ่่�งกำำ�ลังั ของกองทััพและเข้้ามาจััดการบ้้าน
เมืืองในลัักษณะอำำ�นาจนิิยม ดัังเช่่นตััวอย่่างการนำำ�เสนอข่่าว ต่่อไปนี้้�
ตััวอย่่างที่่� 1
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CSM “泰 쿠데타는 아시아 민주화 과정의 후퇴”
การรััฐประหารของไทยเป็็นการทำำ�ให้้กระบวนการของประชาธิิปไตยของเอเชีียถอยหลััง
(ทงอาอิิลโล 2006.9.21)
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	ตัั ว อย่่ า งนี้้�กล่่ า วถึึงการทำำ�รัั ฐ ประหารในประเทศไทยว่่ า เป็็ น การทำำ� ให้้
ประชาธิิปไตยของประเทศไทยกำำ�ลัังเดิินถอยหลััง และในสััปดาห์์หน้้าองค์์การความมั่่�นคง
แห่่งสหประชาชาติิจะได้้เดิินทางมาประชุุมถึึงประเด็็นการทำำ�รััฐประหารของประเทศไทย
ดัังนั้้�นข่่าวนี้้�จึึงต้้องการสะท้้อนให้้เห็็นว่่าประชาธิิปไตยของประเทศไทยกำำ�ลังั ล้้าหลััง จากคำำ�
กล่่าวที่่�ปรากฏของพาดหััวข่่าว泰 쿠데타는 아시아 민주화 과정의 후퇴 เป็็นคำำ�
กล่่าวที่่�มีีความหมายว่่าการรััฐประหารของประเทศไทยทำำ�ให้้กระบวนการประชาธิิปไตย
ของอาเซีียนถอยหลััง เป็็นการแสดงให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ถึึงการเป็็นประชาธิิปไตยของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประเทศไทย นอกจากนี้้�แล้้วแสดงให้้เห็็นถึึงบทบาทของประเทศไทยต่่ออาเซีียนด้้วย
เนื่่�องจากการรััฐประหารของประเทศไทยยัังส่่งผลต่่อภููมิิภาคเอเชีียอีีกด้้วย
2. ไทยเป็็นประเทศที่่�เศรษฐกิิจตกต่ำำ��
	ข่่ า วเศรษฐกิิ จ ที่่�นำำ� เสนอในข่่ า วหนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์ ร ายวัั น เกาหลีี ทั้้� งสองฉบัั บ นั้้�น
นอกจากข่่าวที่่�รายงานข้้อเท็็จจริิงทางภาวะเศรษฐกิิจแล้้ว ในอีีกส่่วนหนึ่่�งยัังได้้นำำ�เสนอข่่าว
ที่่�แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับผลกระทบของเศรษฐกิิจจากภาวะการเมืืองอีีกด้้วย อัันทำำ�ให้้
เป็็นภาพลัักษณ์์หนึ่่�งของประเทศไทยในช่่วงเวลานั้้�น ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
ตััวอย่่างที่่� 2
태국의 한인교포는 ‘안전’… 경제위기 우려

ชาวเกาหลีีในประเทศไทยกัังวลเรื่่�องความปลอดภััย...วิิกฤติิทางเศรษฐกิิจ
(ทงอาอิิลโบ 2006.9.20)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

	ตััวอย่่างข่่าวข้้างต้้นเป็็นข่่าวที่่�นำำ�เสนอในช่่วงเดืือนที่่�มีีการทำำ�รััฐประหารเกิิดขึ้้�น
เกี่่�ยวกัั บ ความกัั ง วลในความปลอดภัั ย และการทำำ�ธุุ ร กิิ จ ของชาวเกาหลีี ใ ต้้ ที่่�พำำ�นัั ก ใน
ประเทศไทย ถึึงแม้้ว่า่ ขณะที่่�เกิิดรััฐประหารไม่่มีชี าวเกาหลีีใต้้ได้้รับั อัันตราย แต่่ชาวเกาหลีีใต้้
ก็็มีีความกัังวลถึึงความปลอดภััยและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการรััฐประหารครั้้�งนี้้� และ
ในช่่วงที่่�เกิิดรััฐประหารสถานเอกอััครราชทููตเกาหลีีประจำำ�ประเทศไทยได้้ให้้ข้้อมููลการ
รััฐประหารต่่อชาวเกาหลีีที่่�พำำ�นัักในประเทศไทยและได้้แจ้้งให้้ระวัังการออกนอกบ้้าน แต่่
ในขณะนี้้�ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักท่่องเที่่�ยวยัังไม่่มีีผลกระทบใด ๆ นอกจากนี้้�แล้้วสถาน
เอกอัั ค รราชทูู ต เกาหลีี ใ ต้้ ป ระจำำ� ประเทศไทยได้้ ใ ห้้ ข้้ อ มูู ล เพิ่่�มเติิ ม ว่่ า ที่่�ผ่่ า นมาการทำำ�
รััฐประหารในประเทศไทยยัังไม่่ได้้เกิิดความรุุนแรงและเสีียหายใด ๆ และแต่่ละครั้้�งที่่�เกิิด
รััฐประหารก็็ผ่่านไปด้้วยดีี ดัังนั้้�นจึึงไม่่น่่าจะต้้องวิิตกมากนััก แต่่ในขณะที่่�บริิษััทท่่องเที่่�ยว
กล่่ า วว่่ า ในสถานการณ์์ เช่่ น นี้้�คงจะไม่่ มีี ใ ครอยากจะมาท่่ อ งเที่่�ยว จึึงอยากจะขอให้้
สถานการณ์์กลัับสู่่�ภาวะปกติิโดยเร็็ว ด้้วยเหตุุนี้้�จากการนำำ�เสนอข่่าวนี้้�เป็็นการแสดงให้้เห็็น
ว่่าการเกิิดภาวะรััฐประหารในประเทศไทยไม่่ได้้รุนุ แรงและไม่่จำำ�เป็็นต้้องวิิตกมากนััก แต่่ใน
ขณะเดีียวกัันสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจเป็็นสิ่่�งที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิดความไม่่มั่่�นคงได้้ ดัังนั้้�นนััก
ลงทุุนต่่างชาติิหรืือผู้้�ที่่�ได้้มาลงทุุนในประเทศไทยเกิิดความไม่่แน่่ใจต่่อภาวะเศรษฐกิิจที่่�จะ
เกิิดขึ้้�น
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ตััวอย่่างที่่� 3
태국 환율방어초강수… 증시 폭락

อััตราการแลกเปลี่่�ยนของไทยที่่�เคยเข้้มแข็็ง...ตกดิ่่�งอย่่างรวดเร็็ว
(โชซอนอิิลโบ 2006.12.20)
	ตััวอย่่างที่่� 3 กล่่าวถึึงอััตราการแลกเปลี่่�ยนค่่าเงิินบาทของไทยว่่าลดต่ำำ��ลงอย่่าง
มาก และราคาหุ้้�นของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยก็็ตกลงอย่่างมากเช่่นกััน การนำำ�
เสนอข่่าวนี้้�เป็็นข่่าวที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเศรษฐกิิจของไทยในขณะนี้้�ไม่่ดีีนััก ในข่่าวใช้้คำำ�ว่่า
‘폭락’ซึ่่�งหมายถึึงการตกอย่่างรุุนแรง เป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ของไทยในขณะ
นั้้�นว่่า เศรษฐกิิจไม่่ดีี
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นจึึงสามารถกล่่าวได้้ว่่าการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจ
ของไทยในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีทั้้�งสองฉบัับนั้้�น ได้้สะท้้อนให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ของ
สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�ไม่่มั่่�นคงมากนััก นัักลงทุุนไม่่มีคี วามมั่่�นใจในการเข้้ามาลงทุุนใน
ประเทศไทย อัันเนื่่�องจากภาวะทางการเมืืองของไทย แต่่ขณะเดีียวกัันมีีความเชื่่�อว่่าหาก
การเมืืองปกติิก็็จะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยดีีขึ้้�นหรืือกลัับสู่่�ภาวะปกติิอีีกด้้วย
3. กษััตริิย์์เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของประชาชน
	ข่่าวสัังคมที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีทั้้�งสองชื่่�อฉบัับนั้้�นปรากฏ
ข่่าวในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ข่่าวเกี่่�ยวกัับพระมหากษััตริิย์์ ข่่าวอาชญากรรม ข่่าวเกาหลีีเหนืือ
หนีีเข้้าเมืือง การค้้ามนุุษย์์แรงงานผิิดกฎหมาย ค่่านิิยมการแต่่งงาน ยาเสพติิด และความ
เชื่่�อ เป็็นต้้น ซึ่่�งภาพลัักษณ์์เกี่่�ยวกัับสถาบัันพระมหากษััตริิย์์เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งที่่�หนัังสืือพิิมพ์์
รายวัันเกาหลีีใต้้ได้้เลืือกมานำำ�เสนอ เช่่น
ตััวอย่่างที่่� 4
태국의 ‘살아있는 神’

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

푸미폰 국왕 즉위 60돌 ‘겸손한 권력’ 지향 갈수록 국민사랑 받아
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เทวดาที่่�มีีชีีวิิตของไทย
การฉลองการครองราชย์์ครบ 60 ปีีของกษััตริิย์์ภููมิิพล อำำ�นาจที่่�อ่่อนน้้อมถ่่อมตน
ยิ่่�งนัับวัันก็็ได้้รัับความรัักจากประชาชนมากยิ่่�งขึ้้�น
(โชซอนอิิลโบ 2006.06.09)

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

	ตััวอย่่างนี้้�กล่่าวถึึงพระมหากษััตริิย์ไ์ ทยว่่า เป็็นเทวดาที่่�ยัังมีีชีวิี ติ นั่่�นคืือเป็็นภาพ
ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นว่่าสัังคมไทยยกย่่องพระมหากษััตริิย์์เสมืือนหนึ่่�งเป็็นเทวดาและขณะ
เดีียวกัันพระองค์์ก็ใ็ ห้้ความดููแลช่่วยเหลืือประชาชนเสมืือนหนึ่่�งกัับเทวดาที่่�คอยปกปัักรัักษา
ประชาชน ในช่่วงที่่�มีีการเฉลิิมฉลองการขึ้้น� ครองราชย์์ 60 ปีีของรััชกาลที่่� 9 ในข่่าวได้้กล่่าว
ว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เห็็นว่่ายิ่่�งเวลาผ่่านไปประชาชนก็็ยิ่่�งมีีความรัักต่่อพระองค์์มากยิ่่�งขึ้้�น
ในหนัังสืือพิิมพ์์ ทงอาอิิลโบใช้้คำำ�ว่่า ‘살아있는 부처’ ซึ่่�งหมายถึึงพระพุุทธเจ้้าที่่�มีีชีีวิิต
อยู่่� สะท้้อนให้้เห็็นว่่าพระมหากษััตริิย์เ์ ป็็นผู้้�ที่่�มีคี วามเมตตา เปรีียบเสมืือนพระพุุทธเจ้้าการ
ใช้้คำำ�ว่า่ พระพุุทธเจ้้านั้้�นเป็็นการเชื่่�อมโยงกัับลัักษณะสัังคมไทยที่่�มีีประชาชนนัับถืือศาสนา
พุุทธเป็็นส่่วนใหญ่่ เป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยว่่าเป็็นสัังคมที่่�มีีการ
นัับถืือพุุทธศาสนาอีีกด้้วย นอกจากนี้้�แล้้วในหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบใช้้คำำ�ว่่า‘아버지’
นั่่�นคืือ เป็็นการแสดงให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ว่า่ พระมหากษััตริิย์ไ์ ทยเปรีียบเสมืือนพ่่อที่่�คอยดููแล
ลููก ประชาชนเปรีียบเสมืือนลููกของพระองค์์ ดัังนั้้�นพระองค์์จึึงให้้ความรััก ความเมตตา และ
ความอบอุ่่�นแก่่ลูกู ของพระองค์์ การเปรีียบเทีียบพระมหากษััตริิย์ผ่์ า่ นความเชื่่�อเรื่่�องเทวดา
ศาสนา และพ่่อของลููกนั้้�นล้้วนแต่่เป็็นคุุณค่่าทางด้้านจิิตใจ ซึ่่�งเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวและสร้้าง
ความรู้้�สึึกมั่่�นคงปลอดภััยให้้เกิิดขึ้้�นแก่่จิิตใจทั้้�งสิ้้�น สถาบัันกษััตริิย์์จึึงเป็็นเสมืือนศููนย์์รวมที่่�
ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของประชาชนคนไทย
4. ประเทศไทยมีีสถานการณ์์ความรุุนแรงจากแนวคิิดการแบ่่งแยกดิินแดน
สถานการณ์์ความไม่่สงบในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดภาคใต้้ เป็็นภาพลัักษณ์์หนึ่่�งของ
ประเทศไทยที่่�ถููกนำำ�เสนอผ่่านการรายงานข่่าวของสื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีใต้้ โดยถููก
จำำ�กัดั กรอบการรัับรู้้�ถึึงสถานการณ์์ให้้เป็็นเรื่่�องของความแตกต่่างทางศาสนา ดัังตััวอย่่างต่่อ
ไปนี้้�
ตััวอย่่างที่่� 5
태국 남부 계엄 임박
이슬람 분리주의자 폭력사태… 944개교 휴교

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

การประกาศภาวะฉุุกเฉิินในภาคใต้้ของไทย
เหตุุการณ์์การแบ่่งแยกพื้้�นที่่�ของชาวมุุสลิิม... การปิิดโรงเรีียนจำำ�นวน 944 โรง
(โชซอนอิิลโบ 2006.11.28)
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พาดหััวข่่าวในตััวอย่่างที่่� 5 นี้้� กล่่าวว่่ามีีการประกาศภาวะฉุุกเฉิินในพื้้�นที่่�สาม
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ เนื่่�องจากเกิิดสถานการณ์์ระเบิิดเพื่่�อแบ่่งแยกดิินแดนของผู้้�นัับถืือ
ศาสนาอิิสลาม ทำำ�ให้้มีีการปิิดโรงเรีียน 944 แห่่งในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ของ
ไทย ซึ่่�งมีีผู้้�นับั ถืือศาสนาอิิสลามอยู่่�ในพื้้�นที่่�ประมาณ 70-90% และการระเบิิดดัังกล่่าวทำำ�ให้้
ครููและประชาชนทั่่�วไปบาดเจ็็บและเสีียชีีวิติ โดยที่่�ผู้้�เสีียชีีวิติ ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่�นัับถืือศาสนา
พุุทธ ในปีี พ.ศ. 2548 มีีผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ระเบิิด จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 1,800
คน ดัังนั้้�น ภาพลัักษณ์์ที่่�ปรากฏจากข่่าวนี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนภาค
ใต้้ของไทยเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีระเบิิดอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นระเบิิดที่่�ต้้องการจะแบ่่งแยกดิินแดน
ของชาวมุุสลิิม ขณะเดีียวกัันได้้แสดงให้้เห็็นภาพว่่าเป็็นความขััดแย้้งทางศาสนา เนื่่�องจาก
มีีการนำำ�เสนอว่่าผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตส่่วนใหญ่่เป็็นชาวไทยพุุทธ แต่่ในอีีกมิิติิหนึ่่�งเป็็นการแสดงให้้
เห็็นภาพของความหลากหลายทางวััฒนธรรม นั่่�นคืือ ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวมีีทั้้�งวััฒนธรรมอิิสลาม
และวััฒนธรรมไทยพุุทธ
ตััวอย่่างที่่� 6
불교국가 태국, 남부에 ‘이슬람법’ 허용 검토

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ประเทศพุุทธศาสนา. ประเทศไทย ทบทวนการอนุุญาตใช้้กฎหมายอิิสลาม
(ทงอาอิิลโบ 2006.11.8)
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	ตััวอย่่างนี้้� แสดงให้้เห็็นถึึง สภาวการณ์์ของประเทศไทยซึ่่�งเป็็นประเทศเมืืองพุุทธ
ศาสนา แต่่ในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้มีีประชากรส่่วนใหญ่่นัับถืือศาสนาอิิสลาม
และเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างจากพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2547
เป็็นต้้นมา ในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนใต้้ได้้เกิิดเหตุุการณ์์ความไม่่สงบมาหลายครั้้�ง ซึ่่�งเป็็น
สถานการณ์์ที่่�ต้อ้ งการแบ่่งแยกดิินแดนของชาวมุุสลิิมในพื้้�นที่่�และมีีผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 1,700 ราย ดัังนั้้�นจึึงควรจะพิิจารณาการนำำ�กฎหมายอิิสลามมาใช้้ในพื้้�นที่่�ดััง
กล่่าว จากข่่าวนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าในบางพื้้�นที่่�ของประเทศไทยเป็็นพื้้�นที่่�อัันตราย มีีเหตุุการณ์์
ระเบิิด เหตุุการณ์์ความไม่่สงบเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง และในขณะเดีียวกัันภาพที่่�ชาวเกาหลีีใต้้
มองประเทศไทยว่่าเป็็นประเทศที่่�ประชาชนส่่วนใหญ่่นัับถืือศาสนาพุุทธ และมีีวััฒนธรรม
พุุทธศาสนามาอย่่างยาวนาน แต่่ขณะเดีียวกัันประชาชนในประเทศไทยก็็มีีเสรีีภาพในการ
นัับถืือศาสนาได้้ นอกจากนี้้�แล้้วจากเนื้้�อหาของข่่าวนี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่ามีีความขััดแย้้ง
ระหว่่างศาสนาเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ของประเทศไทยอีีกด้้วย
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5. ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
ภาพลัักษณ์์ในประเด็็นนี้้�เป็็นผลมาจากการนำำ�เสนอข่่าวในด้้านสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องหลบหนีีของนัักโทษที่่�กระทำำ�ผิดิ ทางเพศ และการระบาดของยาเสพติิดในประเทศไทย
โดยมีีรายละเอีียดดัังที่่�ปรากฏในตััวอย่่างข่่าวดัังต่่อไปนี้้�
ตััวอย่่างที่่� 7
“태국은 해외 성범죄자의 도피 천국”

ประเทศไทยเป็็นสวรรค์์การหลบหนีีของผู้้�ร้้ายทางเพศของชาวต่่างชาติิ
(ทงอาอิิลโบ 2006.8.18)
	ตััวอย่่างที่่�7 ข้้างต้้นกล่่าวถึึงประเทศไทยว่่า เป็็นสวรรค์์ของผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิดิ ทางเพศ
นั่่�นคืือ ประเทศไทยเป็็นที่่�หลบหนีีภัยั ของผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิดิ เป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะผู้้�ที่่�กระทำำ�
ผิิดเรื่่�องล่่วงละเมิิดทางเพศ หรืือผู้้�ที่่�ทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิิดหรืือผู้้�
ต้้องหาสามารถหลบหนีีเข้้ามาพำำ�นัักได้้อย่่างสบาย จากเนื้้�อหาข่่าวประโยคที่่�ว่่า어린이
보호단체와 범죄 수사 전문가들은 카의 예에서 보듯이 태국이 해외
범죄자들의 화려한(?) 도피처로 인식될 것이 우려된다고 입을 모았다.

หมายถึึง องค์์กรพิิทักั ษ์์เด็็กและผู้้�เชี่่�ยวชาญการสืืบสวนผู้้�กระทำำ�ผิดิ ได้้กล่่าวเป็็นเสีียงเดีียวกััน
ว่่าประเทศไทยเป็็นแหล่่งหลบหนีีที่่�สดใสของนัักโทษต่่างประเทศ ประโยคดัังกล่่าวนี้้�สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีีอาชญากรชาวต่่างชาติิเข้้ามาหลบหนีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก
ดัังนั้้�นหากประเทศไทยไม่่มีีแนวนโยบายในการที่่�จะดำำ�เนิินการกัับอาชญากรเหล่่านี้้�ก็็อาจ
จะส่่งผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยวของชาวต่่างชาติิที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยัังประเทศไทยได้้

ตััวอย่่างที่่� 8
태국 성매매종사자들 獨월드컵 원정 준비중

ผู้้�ประกอบการค้้าประเวณีีของไทยกำำ�ลัังเตรีียมขยายจำำ�นวนในช่่วงการแข่่งขัันฟุุตบอลโลก
(ทงอาอิิลโบ 2006.5.21)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

6. ประเทศไทยเป็็นแหล่่งการค้้าประเวณีี
การค้้าประเวณีีเป็็นเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ถููกนำำ�เสนอผ่่านข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของ
เกาหลีีใต้้อยู่่�เป็็นระยะ ซึ่่�งเป็็นปััญหาหนึ่่�งของประเทศไทย ที่่�สััมพัันธ์์กัับปััญหาเอชไอวีีหรืือ
โรคเอดส์์ที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยสููงด้้วยเช่่นกััน การนำำ�เสนอข่่าวเหล่่านี้้�ยัังส่่งผลกระทบต่่อภาพผู้้�
หญิิงไทยด้้วยเช่่นกััน ดัังตััวอย่่าง
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ข่่าวข้้างต้้นนี้้�ได้้กล่่าวว่่าผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขายบริิการทางเพศของไทยได้้เตรีียมการ
การขายบริิการทางเพศในช่่วงเทศกาลแข่่งขัันฟุุตบอลโลกที่่�มีีประเทศเยอรมัันเป็็นประเทศ
เจ้้าภาพ และในเนื้้�อหาของข่่าวได้้กล่่าวว่่ามีีผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขายบริิการทางเพศใน
ประเทศไทยเป็็นจำำ�นวนมาก ทั้้�งที่่�มีีการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและการทำำ�ธุุรกิิจแบบไม่่เปิิด
เผย จากข่่าวนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีีการซื้้�อขายทางเพศ ซึ่่�งสััมพัันธ์์
กัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคเอดส์์ที่่�ประเทศไทยมีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก
ในปััจจุุบัันนี้้�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อใหม่่ปีีละ 10,000-20,000 คน แต่่สถานการณ์์ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิมมาก
เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพของยารัักษาที่่�มีีการคิิดค้้นขึ้้น� มาอย่่างต่่อเนื่่�อง การนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยว
กัับโรคเอดส์์ในข่่าวหนัังสืือพิิมพ์์นี้้� เป็็นข่่าวที่่�รััฐบาลพยายามที่่�จะจััดสวััสดิิการยารัักษาให้้
กัับผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์ ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
ตััวอย่่างที่่� 9
태국, 에이즈 치료제 특허 파기

ประเทศไทย, การเจรจาบริิษััทยารัักษาโรคเอดส์์
(ทงอาอิิลโบ 2006.11.30)

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ในข่่าวข้้างต้้นนี้้�กล่่าวว่่า ประเทศไทยกำำ�ลัังเจรจากัับบริิษััทยาของประเทศ
เยอรมัันในการที่่�จะผลิิตยาเพื่่�อที่่�จะช่่วยในการลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการให้้สวััสดิิการยาต้้านไวรััส
เอชไอวีีกัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเอชไอวีี และในขณะนี้้�มีีผู้้�ป่่วยเป็็นเอชไอวีีชาวไทยจำำ�นวน 600,000
คน และปััจจุุบันั นี้้�ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับยาต้้านเอชไอวีีมีเี พิ่่�มมากขึ้้น� ในส่่วนของบริิษัทั ยาเยอรมััน
กล่่าวว่่าการจะอนุุญาตได้้นั้้�นเป็็นเรื่่�องของกฎหมาย จากการนำำ�เสนอข่่าวดัังกล่่าวนี้้�สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีีผู้้�ป่่วยเอชไอวีีจำำ�นวนมาก และรััฐบาลไทยถืือว่่าเป็็น
ประเด็็นที่่�จะต้้องให้้การดููแลกัับผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�
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7. คนไทยคลั่่�งไคล้้ในกระแสวััฒนธรรมเกาหลีี
ภาพลัักษณ์์ประเด็็นนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศเกาหลีีใต้้โดยตรง เนื่่�องจาก
เป็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่างกัันด้้านหนึ่่�งที่่�สร้้างความรู้้�สึึกใกล้้ชิดิ เชิิงวััฒนธรรมระหว่่างประเทศ
โดยสิ่่�งเหล่่านี้้�ถููกนำำ�เสนอผ่่านข่่าวเกี่่�ยวกัับความนิิยมในศิิลปิินดารา และภาษาเกาหลีี
ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
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ตััวอย่่างที่่� 10
오! 동방신기… 와! 슈퍼주니어… 태국도 한류에 젖었다

โอ!ทงบัังชิินกีี.. ว้้าว!ซุุปเปอร์์จููเนีียร์์...ก็็กระหน่ำำ��ขึ้้�นฝั่่�งที่่�ไทยเช่่นกััน
(ทงอาอิิลโบ 2006.9.20)
	ตััวอย่่างที่่� 10 เป็็นข่่าวที่่�กล่่าวว่่านัักร้้องวงทงบัังชิินกีี และซุุปเปอร์์จููเนีียร์์ได้้รัับ
ความคลั่่�งไคล้้ในประเทศไทย โดยเนื้้�อหาของข่่าวกล่่าวว่่าเมื่่�อทงบัังชิินกีีมาเปิิดการแสดงที่่�
ประเทศไทย มีีผู้้�เข้้าชมจำำ�นวนหนึ่่�งหมื่่�นสี่่�พัันคน และยอดการจำำ�หน่่ายแผ่่นเสีียงของนัักร้้อง
วงทงบัังชิินกีีขณะนี้้�มีียอดเป็็นจำำ�นวน 50% ของยอดจำำ�หน่่ายแผ่่นเสีียงในประเทศไทย
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าคนไทยบริิโภควััฒนธรรมเกาหลีีเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นจากข่่าวดัังกล่่าวนี้้�
ได้้สะท้้อนให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศหนึ่่�งที่่�มีีความชื่่�นชมวััฒนธรรมเกาหลีี ชาวไทย
ให้้ ความสนใจและบริิโภควััฒนธรรมเกาหลีีเ ป็็น จำำ�นวนมาก และจากข่่าวได้้กล่่าวว่่า
ประเทศไทยถืือได้้ว่่าเป็็นศููนย์์กลางของกระแสเกาหลีี และตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2548 เป็็นต้้นมา
ตลาดการจำำ�หน่่ายแผ่่นเสีียงได้้เพิ่่�มขึ้้�น 11.7% เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2545 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�ถืือได้้
ว่่ากระแสเกาหลีีได้้เข้้ามาประเทศไทยเป็็นช่่วงแรก ๆ
ตััวอย่่างที่่� 11
한류스타 ‘비’ 태국에 상륙

นัักร้้องเกาหลีี “เรน”ขึ้้�นฝั่่�งที่่�ไทย

(ทงอาอิิลโบ 2006.2.24)

ตััวอย่่างที่่� 12
태국학술원 친따나 사무총장 방한… “한국어 인기 많아”
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ตััวอย่่างข่่าวข้้างต้้นนี้้�กล่่าวว่่า นัักร้้อง “เรน” ก็็ขึ้�น้ ฝั่่�งที่่�ประเทศไทย หมายความว่่า
นัักร้้องเรนได้้รัับความนิิยม และมีีชื่่�อเสีียงในประเทศไทย โดยเนื้้�อหาของข่่าวนำำ�เสนอว่่า
เมื่่�อนัักร้้องเรนมาเปิิดการแสดงที่่�ประเทศไทย มีีชาวไทยไปให้้การต้้อนรัับที่่�สนามบิิน
จำำ�นวนนัับพัันคน และแม้้ว่า่ ราคาตั๋๋ว� จะสููงถึึง 6,000 บาท แต่่ก็มี็ ผู้้�ซื้้�
ี อจำำ�นวนมากที่่�ยอมจ่่าย
ค่่าตั๋๋ว� ราคาสููงดัังกล่่าวเพื่่�อเข้้าชมการแสดงของนัักร้้องเรน กล่่าวได้้ว่า่ ข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับกระแส
เกาหลีีเป็็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยในความสนใจอย่่างคลั่่�งไคล้้ต่่อ
ศิิลปิินเกาหลีี หรืือวััฒนธรรม K-Pop
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จิินตนา เลขาธิิการราชบััณฑิิตไทยเยืือนเกาหลีี...“ภาษาเกาหลีีเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมาก”
(ทงอาอิิลโบ 2006.5.19)
	ตััวอย่่างข่่าวที่่� 12 ได้้กล่่าวว่่า การศึึกษาภาษาเกาหลีีในประเทศไทยได้้รับั ความ
นิิยมเป็็นอย่่างยิ่่�ง เป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นว่่าประเทศไทยได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการเรีียนการ
สอนภาษาเกาหลีี และในส่่วนเนื้้�อหาของข่่าวได้้ให้้รายละเอีียดว่่ามหาวิิทยาลััยอัันดัับหนึ่่�ง
ของประเทศไทยคืือ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ปััจจุุบัันนี้้�ยัังไม่่มีีการเรีียนการสอนภาษา
เกาหลีี ซึ่่�งหลัังจากนี้้�จะมีีการร่่วมปรึึกษากัันต่่อไป ดัังนั้้�นภาพลัักษณ์์ที่่�ปรากฏจึึงเป็็นการ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับสาธารณรััฐเกาหลีี โดยมีีการศึึกษาด้้านภาษาเป็็น
เครื่่�องมืือ และเมื่่�อพิิจารณาถึึงหน่่วยงานจะเห็็นได้้ว่่าเป็็นบุุคลากรที่่�สำำ�คััญของราชบััณฑิิต
เป็็นผู้้�ที่่�ให้้ข้อ้ มููลดัังกล่่าว ยิ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เห็็นได้้ว่า่ ประเทศไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการศึึกษา
ภาษาเกาหลีีมาก และความสััมพัันธ์์ระหว่่างสองประเทศมีีความแน่่นแฟ้้นมากยิ่่�งขึ้้�น
8. ประเทศไทยมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สมบููรณ์์สวยงาม
ภาพลัักษณ์์ประเด็็นนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
ประเทศไทยของชาวเกาหลีีใต้้ หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีใต้้ได้้นำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับ
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวของไทยจากการจััดอัันดัับของหน่่วยงานองค์์กรต่่าง ๆ ในระดัับนานาชาติิดังั นี้้�
ตััวอย่่างที่่� 13
세계 최고의 쇼핑도시 ‘방콕’
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กรุุงเทพฯ เป็็นเมืืองที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการชอปปิิงของโลก
(ทงอาอิิลโบ 2006.12.8)
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	ตััวอย่่างข่่าวข้้างต้้น ในส่่วนของพาดหััวข่่าว กล่่าวว่่า กรุุงเทพมหานครเป็็น
แหล่่งชอปปิ้้�งที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก และเนื้้�อหาของข่่าวได้้นำำ�เสนอว่่า การจััดอัันดัับของ MSNBC
สหรััฐอเมริิกาได้้จัดั อัันดัับแหล่่งชอปปิิงที่่�ดีีที่่�สุดุ ในโลกไว้้ว่า่ อัันดัับหนึ่่�งเป็็นกรุุงเทพมหานคร
จากข่่าวนี้้�จึึงได้้สะท้้อนให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�น่่าท่่องเที่่�ยว ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว
ในปีี พ.ศ. 2549 เป็็นปีีที่่�มีกี ารทำำ�รัฐั ประหาร และขณะเดีียวกัันรััฐบาลเกาหลีีใต้้ก็ไ็ ด้้ประกาศ
ให้้ประชาชนชาวเกาหลีีใต้้ระมััดระวัังในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ของ
ประเทศไทย เช่่ น กรุุ ง เทพมหานคร แต่่ ข่่ าวดัั ง กล่่ าวเป็็ นข่่ าวที่่�นำำ�เสนอในช่่ ว งเดืื อน
ธัันวาคม ปีี พ.ศ. 2549 ซึ่่�งนำำ�เสนอหลัังจากมีีการรััฐประหาร และมีีรัฐั บาลทหารเกิิดขึ้้น� แล้้ว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ซึ่่�งนอกจากข่่าวดัังกล่่าวนี้้�แล้้ว ยัังมีีข่่าวอื่่�น ๆ ที่่�ได้้นำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
ของไทยอีีกด้้วย เช่่น 호사스러운 해변의 휴식…태국 서해안 ‘끄라비’ ซึ่่�งมีี
ความหมายว่่า กระบี่่� ชายทะเลฝั่่�งตะวัันตกของไทยเป็็นแหล่่งพัักผ่่อนที่่�เงีียบสงบ และ 泰
방콕과 치앙마이 ‘세계 10대 관광도시’ 선정 ซึ่่�งมีีความหมายว่่า กรุุงเทพมหานคร
และเชีียงใหม่่ได้้รัับการจััดอัันดัับเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวหนึ่่�งในสิิบอัันดัับของโลก จากข่่าวดััง
กล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า แม้้ว่า่ ประเทศไทยจะมีีรัฐั ประหารก็็ตาม แต่่ยังั สามารถที่่�จะเดิินทาง
มาท่่องเที่่�ยวได้้ และภาพลัักษณ์์ที่่�ปรากฏเป็็นการเสนอภาพลัักษณ์์ต่่อชาวเกาหลีีใต้้ว่่า
ประเทศไทยเป็็นประเทศท่่องเที่่�ยวที่่�เหมาะสมที่่�จะเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวเป็็นอย่่างยิ่่�ง
สรุุปและอภิิปรายผล
หนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบมีีการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยมากกว่่าหนัังสืือ
พิิมพ์์โชซอนอิิลโบ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากหนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบมีีแหล่่งข่่าวตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย
ทำำ�ให้้มีีความสะดวกในการนำำ�เสนอข่่าว และสามารถจะรัับรู้้�ข่่าวสารของประเทศไทยได้้ใน
หลาย ๆ มิิติิ ในขณะที่่�หนัังสืือพิิมพ์์โชซอนอิิลโบ การนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับประเทศไทยจะ
ต้้องผ่่านแหล่่งข่่าวที่่�อยู่่�ในประเทศฮ่่องกง จึึงทำำ�ให้้ปริิมาณการนำำ�เสนอข่่าวปรากฏน้้อยกว่่า
หนัังสืือพิิมพ์์ทงอาอิิลโบ
จากการนำำ�เสนอข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของเกาหลีีใต้้ทั้้�งสองฉบัับ พบว่่า
ในการนำำ�เสนอข่่าวประเภทต่่าง ๆ นั้้�น ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยใน
ด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ 1) ประเทศไทยมีีระบบประชาธิิปไตยที่่�ถดถอย 2) ไทยเป็็นประเทศที่่�
เศรษฐกิิจตกต่ำำ�� 3) กษััตริิย์์เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของประชาชน 4) ประเทศไทยมีีสถานการณ์์
รุุนแรงจากแนวคิิดแบ่่งแยกดิินแดน 5) ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
6) ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการค้้าประเวณีี 7) คนไทยคลั่่�งไคล้้ในกระแสวััฒนธรรมเกาหลีี
8) ประเทศไทยมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สวยงาม
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อภิิปรายผลการวิิจััย
จากการนำำ�เสนอข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเกาหลีีที่่�นำำ�มาศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าสื่่�อมวลชนเกาหลีีใต้้ได้้ให้้ความสนใจเรื่่�องการเมืืองของประเทศไทย ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
ชาวเกาหลีีมีีแนวคิิดว่่าการเมืืองเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาประเทศชาติิ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับปััก ยองซุุน (Park: 2002) ซึ่่�งได้้กล่่าวว่่าชาวเกาหลีีเป็็นผู้้�ที่่�ศรััทธาการ
ปกครองระบบประชาธิิปไตย และเพื่่�อประชาธิิปไตยแล้้ว จะเห็็นว่่าสัังคมเกาหลีีมีีการ
ประท้้ ว งกัั น บ่่ อ ยจนทำำ� ให้้ ต่่ า งประเทศรู้้�จัั ก ประเทศเกาหลีี ใ ต้้ เ นื่่�องจากการประท้้ ว ง
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อย่่างไรก็็ตาม การรวมตััวประท้้วงเพื่่�อสิิทธิ์์�อัันชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้้าของ
ประเทศตามแนวคิิดแบบประชาธิิปไตยก็็ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งของประชาธิิปไตยในที่่�สุุด
ดัังนี้้�จึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มีกี ารเสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับการเมืืองเป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนั้้�น
ข้้อมููลที่่�นำำ�มาศึึกษาในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเป็็นช่่วงที่่�ประเทศไทยอยู่่�ในภาวะวิิกฤติิทางการเมืือง
ความเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�สื่่�อข่่าวเกาหลีีใต้้ต้้องการนำำ�เสนอให้้แก่่ชาว
เกาหลีีได้้รับั ทราบ อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความสััมพัันธ์์ของประเทศไทยและสาธารณรััฐเกาหลีี
ที่่�มีีความร่่วมมืือในด้้านต่่าง ๆ มาเป็็นระยะเวลาอัันยาวนาน โดยเฉพาะช่่วงที่่�มีีกระแสเกาหลีี
เกิิดขึ้้น� ในประเทศไทย พบว่่าปริิมาณการบริิโภควััฒนธรรมเกาหลีี การลงทุุนการค้้าระหว่่าง
ไทยกัับเกาหลีี การส่่งออกและการนำำ�เข้้าระหว่่างไทยกัับเกาหลีีมีีปริิมาณที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และมีี
นัักท่่องเที่่�ยวชาวเกาหลีีเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวที่่�ประเทศไทยปีีหนึ่่�ง ๆ ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งล้้าน
คน ถึึงแม้้ว่่าจะมีีการนำำ�เสนอข่่าววิิกฤติิทางการเมืืองของประเทศไทยและสะท้้อนภาพ
ลัักษณ์์เชิิงลบทางเศรษฐกิิจ แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงการค้้าและการลงทุุนของชาวเกาหลีีใน
ประเทศไทยแล้้ว พบว่่า ในปีี พ.ศ. 2550 สาธารณรััฐเกาหลีียัังมีีการเข้้ามาลงทุุนใน
ประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น 4.1% จากปีี พ.ศ. 2549 และ ในด้้านการท่่องเที่่�ยวพบว่่ามีีนัักท่่อง
เที่่�ยวใน พ.ศ. 2549 เป็็นจำำ�นวน 1,104,534 คน ในปีีพ.ศ. 2551 เป็็นจำำ�นวน 724,756 คน
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าหลัังจากเกิิดวิิกฤติิทางการเมืืองทำำ�ให้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาวเกาหลีีใต้้ลดลง
ดัังนั้้�นแสดงให้้เห็็นว่่าการเกิิดวิิกฤติิทางการเมืืองในประเทศไทยไม่่ได้้ส่ง่ ผลต่่อความร่่วมมืือ
ทางการค้้าและการลงทุุน แต่่ส่่งผลทางด้้านการท่่องเที่่�ยว
ภาพลัักษณ์์ที่่�พบจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�แบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ ภาพลัักษณ์์
เชิิงบวกและภาพลัักษณ์์เชิิงลบที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศไทย กล่่าวคืือ ภาพลัักษณ์์เชิิงบวก
ได้้แก่่ กษััตริิย์์เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของประชาชน ประเทศไทยมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สมบููรณ์์
สวยงาม และคนไทยคลั่่�งไคล้้ในกระแสวััฒนธรรมเกาหลีี ทั้้�งนี้้�การนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับ
กระแสเกาหลีี ซึ่่�งเป็็ น สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึงความภาคภูู มิิ ใจของชาวเกาหลีี
ต่่อความเป็็นชาติิพัันธุ์์�เกาหลีีเอง และเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความรัักชาติิและความเป็็น
ชาติินิิยมของชาวเกาหลีีได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวความคิิดของปััก ยองซูู (Park, 2002)
ที่่�กล่่าวว่่า ชาวเกาหลีีมีีความรัักชาติิหรืือความเป็็นชาติินิิยมสููง ดัังนั้้�นการที่่�สิินค้้าหรืือ
วััฒนธรรมเกาหลีีได้้เป็็นที่่�นิิยมของต่่างประเทศทำำ�ให้้ชาวเกาหลีีมีีความคิิดว่่าสิินค้้าของ
เกาหลีีเองเป็็นสิินค้้าชั้้�นดีีและเป็็นที่่�ต้้องการของชาติิอื่่�น ส่่วนภาพลัักษณ์์กษััตริิย์์เป็็นศููนย์์
รวมจิิตใจของประชาชนนั้้�น ก็็เป็็นภาพลัักษณ์์ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ จากการศึึกษา
ของอารยา วรรณประเสริิฐ (2542) มองเห็็นด้้วยเช่่นกัันว่่า คนไทยมีีความผููกพัันกัับสถาบััน
พระมหากษััตริิย์์เป็็นอย่่างมาก
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	ส่่วนภาพลัักษณ์์เชิิงลบ ได้้แก่่ ประชาธิิปไตยของไทยอยู่่�ในภาวะถดถอย เศรษฐกิิจ
ของไทยกำำ�ลัั ง ตกต่ำำ�� ประเทศไทยมีี ส ถานการณ์์ รุุ น แรงจากแนวคิิ ด แบ่่ ง แยกดิิ น แดน
ประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย และประเทศไทยเป็็นแหล่่งของการค้้า
ประเวณีี ภาพลัักษณ์์ด้้านลบเหล่่านี้้�ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากเหตุุการณ์์รััฐประหารและผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์นี้้� รวมถึึงสถานการณ์์ความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ อย่่างไรก็็ตาม
ภาพลัักษณ์์ด้้านลบที่่�เหลืือก็็เป็็นภาพลัักษณ์์ที่่�พบในการศึึกษาของอารยา วรรณประเสริิฐ
(2542) ที่่�ว่่ า “แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ข องไทยยัั ง คงมีี ค วามสมบูู ร ณ์์ ส วยงาม
ประเทศไทยเป็็นดิินแดนแห่่งการค้้ายาเสพติิดในเอเชีีย และเมื่่�อพููดถึึงประเทศไทยคุุณจะ
นึึกถึึงเรื่่�องโสเภณีีเด็็กด้้วยเสมอ”
กล่่าวได้้ว่่า ภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันของ
เกาหลีีใต้้ โดยรวมยัังเป็็นภาพลัักษณ์์ในด้้านลบมากกว่่าด้้านบวก ทั้้�งนี้้�หากพิิจารณาด้้วย
ทฤษฎีีการปลููกฝัังความเป็็นจริิงจากสื่่�อ ของโรเจอร์์และโจเซฟ (Roger and Joseph, 1994)
ที่่�ว่่า การเปิิดรัับสื่่�อบ่่อย ๆ จะมีีอิิทธิิพลต่่อการรัับรู้้�ของบุุคคล โดยเฉพาะในกรณีีของภาพ
ลัักษณ์์แม้้ว่่าจะเป็็นการรัับรู้้�ที่่�มีีส่่วนหนึ่่�งมาจากข้้อเท็็จจริิงก็็ตาม แต่่คงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า การ
เลืือกนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสารเพีียงประเด็็นใดประเด็็นหนึ่่�งหรืือด้้านใดด้้านหนึ่่�งบ่่อยครั้้�งและ
สม่ำำ��เสมอย่่อมส่่งผลอย่่างมากต่่อการรัับรู้้�จนเกิิดเป็็นภาพลัักษณ์์ต่่อสิ่่�งนั้้�น อย่่างไรก็็ตาม
ภาพลัักษณ์์เป็็นสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ตามเวลาและสถานการณ์์ การศึึกษาภาพลัักษณ์์ของ
ประเทศไทยอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอจากหลายช่่ อ งทางก็็ จ ะทำำ� ให้้ ม องเห็็ น ภาพลัั ก ษณ์์ ข อง
ประเทศไทยในสายตาของชาวเกาหลีีใต้้ได้้อย่่างชััดเจนขึ้้�น ซึ่่�งสำำ�คััญต่่อการวางแผนเพื่่�อ
ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของประเทศให้้ดีีขึ้้�น อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อความร่่วมมืือกัันระหว่่าง
ประเทศในด้้านต่่าง ๆ ต่่อไป ซึ่่�งเป็็นความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งยวดในการดำำ�รงประเทศในยุุค
ปััจจุุบััน
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บทความนี้้�ศึึกษาถึึงฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษในระหว่่าง
พ.ศ. 2306 – 2481 ซึ่่�งเป็็นระยะที่่�มีีการยกบ้้านเป็็นเมืืองจนพััฒนาสู่่�การเป็็นอำำ�เภอขุุขัันธ์์
และเป็็นช่่วงที่่�ปรากฏหลัักฐานที่่�จะนำำ�มาใช้้เป็็นข้้อมููลในการศึึกษาและเรีียบเรีียงบทความได้้
ชััดเจนที่่�สุุด โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ในการศึึกษาคืือ 1) เพื่่�อศึึกษาถึึงฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์ในด้้าน
การเมืือง ซึ่่�งปรากฏในประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษนัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2306 เป็็นต้้นมา และ 2) เพื่่�อ
ศึึกษาถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบที่่�ทำำ�ให้้ฐานะทางการเมืืองของขุุขันั ธ์์เปลี่่�ยนแปลง
ไปภายใต้้บริิบทของจัังหวััดศรีีสะเกษ โดยใช้้วิิธีีการทางประวััติิศาสตร์์ ผลการศึึกษา
พบว่่า ฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์ในประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษมีีการเปลี่่�ยนแปลงในแนวตั้้�ง โดยก่่อน
พ.ศ. 2306 มีีฐานะเป็็นเมืืองอิิสระในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน โดยมีีฐานะคงที่่�ในบริิบทของเขตเขมรป่่าดง
เป็็นแหล่่งรวมผู้้�คนและสืืบทอดวััฒนธรรมขอม ครั้้�นถึึง พ.ศ. 2306 ขุุขันั ธ์์ถูกู ลดฐานะโดยถููก
ผนวกเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอยุุธยาอย่่างแท้้จริิงในฐานะเมืืองชายขอบของพระราชอาณาเขต
ด้้านที่่�ติิดกัับเขมรผ่่านการยกฐานะบ้้านปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมโคกลำำ�ดวนขึ้้�นเป็็นเมืืองขุุขัันธ์์
ในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน และมีีบทบาทแทรกซ้้อนได้้แก่่ เป็็นเส้้นทางยุุทธศาสตร์์ การรบ
ไทย – กััมพููชา และแหล่่งสะสมกำำ�ลัังคน แต่่ก็็เป็็นการดำำ�รงฐานะในระยะสั้้�นเนื่่�องจากใน
พ.ศ. 2321 เมืืองขุุขันั ธ์์เดิิมกัันดารน้ำำ�� ผู้้�คนจึึงอพยพย้้ายไปตั้้�งเมืืองขุุขันั ธ์์ที่่�บ้า้ นแตระ ตำำ�บล
ห้้วยเหนืือ ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของตััวอำำ�เภอขุุขันั ธ์์ในปััจจุุบันั จนกระทั่่�งมีีการปฏิิรูปู การปกครองใน
พ.ศ. 2436 – 2453 ซึ่่�งใน พ.ศ. 2440 มีีการยกฐานะเมืืองและเปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�
เมืืองจากเจ้้าเมืืองเป็็นผู้้�ว่่าราชการเมืือง และถููกยกฐานะให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมณฑลอีีสาน
มีีอาณาเขตกว้้างขวาง ทำำ�ให้้กระทบต่่อกลุ่่�มเจ้้านายพื้้�นเมืืองขุุขัันธ์์เดิิม ส่่งผลให้้เกิิดความ
เคลื่่�อนไหวของกบฏท้้าวบุุญจัันทร์์ที่่�ต่อ่ ต้้านอำำ�นาจรััฐไทยใน พ.ศ. 2443 ภายหลัังการปราบ
ปรามได้้ส่่งผลต่่อฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์คืือ ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ก็็ค่่อยลดลงมาเป็็นเมืืองใน
เขตเมืืองศรีีสะเกษในนามของอำำ�เภอห้้วยเหนืือใน พ.ศ. 2449-2450 และเมืืองขุุขัันธ์์
(ห้้วยเหนืือ) ได้้ย้้ายศาลากลางไปอยู่่�ที่่�อำำ�เภอเมืืองศรีีสะเกษ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นการถาวร
ในนามศาลากลางเมืืองขุุขัันธ์์ มีีการยุุบเมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ) ให้้เข้้ากัับเมืืองศรีีสะเกษ
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และรวมเมืืองศรีีสะเกษ เมืืองเดชอุุดม และเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นเมืืองเดีียวกัันใน
พ.ศ. 2450 อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของกระทรวงมหาดไทยและกรุุงเทพฯ จนถึึง พ.ศ. 2459
ได้้มีกี ารเปลี่่�ยนนามเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นจัังหวััดขุุขัันธ์์ มีีพื้้�นที่่�ปกครอง 7 อำำ�เภอ
1 กิ่่�งอำำ�เภอ ทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ) ถููกลดฐานะเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดขุุขัันธ์์
(คุ้้�มเมืืองเก่่า) จนกระทั่่�ง พ.ศ. 2481 ได้้มีีการเปลี่่�ยนชื่่�อจัังหวััดขุุขัันธ์์เป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษ
และเปลี่่�ยนชื่่�ออำำ�เภอห้้วยเหนืือเป็็นอำำ�เภอขุุขันั ธ์์ทำำ�ให้้มีฐี านะคงที่่�โดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงไปแต่่
ประการใด และขึ้้�นกัับจัังหวััดศรีีสะเกษมาจนถึึงปััจจุุบััน
คำำ�สำำ�คััญ: ฐานะ เมืืองขุุขัันธ์์ ประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษ
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This article aimed to study the status of Mueang Khukhan in Sisaket
Province History during the year 1763-1938 when the houses were expanded
and changed, leading to the development of Khukhan District. It was also the
period in which evidence appears to be used as the data in the study and the
most clearly compiled articles. The data were obtained from the historical
Method. The objectives of this study were 1) to study the status of Mueang
Khukhan in politics, which has appeared in the history of Sisaket since 1763
and 2) to study various factors as well as the effects that have caused the
political status of Khukhan to change under the context of Sisaket province.
The results show that the status of Mueang Khukhan in Sisaket history has
vertical change, that is, before 1763 was an independent city in the name of
Nakhon LamDuane City, with a constant status in the context of the Khmer,
Pa Dong (Kui), which was a place for people and inheritance of Khmer culture.
In 1763, Khukhan was reduced to being integrated into Ayutthaya as a border
town of the Khmer border territory from the elevation of Ban Prasatsileam
Khoklamduan to Khukhan in the name of the city of Danuan and had a role in
complicating. It was a strategic path of the Thai-Cambodian battle and was a
source of manpower. However, it was maintained in the short-term because, in
1778, the old Khukhan city had a severe water shortage, thus caused people
moving to set up the Khukhan town at Ban Trae, Huai Nuea Subdistrict, which
is the current location of Khukhan District until the administrative reform in
1893–1910. Later, in 1897, the city was renamed and changed the position
of city leader from the rules to the provincial governor and was renamed
to the northeast province. Due to its large territory, it affected the original
Khukhan rulers, resulting in the movement of the Thao Boonchan rebeled
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against the Thai state power in 1900. After the suppression had affected the
status of Khukhan city, namely Khu Mueang Khan, then gradually reduced
to a town of Sisaket on behalf of Huai Nuea district between 1906-1907.
After that, Mueang Khukhan (Huay Nuea) moved the town hall to Mueang
Sisaket District (Khum Mueang Kao) permanently in the name of Khukhan
City Hall along with the dissolution of Khukhan (Huai Nuea) to the city of
Sisaket and combining the cities of Sisaket, Det Udom and Mueang Khukhan
(Khum Mueang Kao) to be the same city in 1907 and under the control of the
Ministry of Interior and Bangkok. Even in 1916, the town’s name was changed
to Khukhan (Khum Mueang Kao) to Khukhan Province, with administrative
districts of 7 districts and one sub-district. Therefore, the city of Khukhan
(Huai Nuea) was demoted to be a district of Khukhan (Khum Mueang Kao).
Until 1938, the name of Khukhan was changed to Sisaket province. It later
changed the name of Huai Nuea District to Khukhan District. The name has
remained unchanged and governed by Sisaket province till the present time.
Keywords: Status, Mueang Khukhan, Sisaket Province history
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เมื่่�อพิิจารณาถึึงการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ในประเทศไทยนัับตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบััน กล่่าวได้้ว่่าในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 26 นี้้�มีีความเปลี่่�ยนแปลงในแง่่ของแนวความคิิด
ตลอดจนวิิธีีการศึึกษาอย่่างเห็็นได้้ชััด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งแนวคิิดที่่�พยายามจะขจััดเสีียซึ่่�ง
กรอบของการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ไทยแบบเน้้นศููนย์์กลางทางการเมืือง เช่่น อยุุธยา ธนบุุรีี
และกรุุงเทพฯ ส่่งผลให้้ประเด็็นในการศึึกษาเริ่่�มเพิ่่�มมากขึ้้�น โฉมหน้้าของการศึึกษา
ประวััติศิ าสตร์์จึึงเปลี่่�ยนจากการเรีียงลำำ�ดับั เวลาและการสืืบต่่อจากศููนย์์กลางของอาณาจัักร
ไทยต่่าง ๆ มาเป็็นการศึึกษาตามประเด็็น (Topical History) ซึ่่�งการศึึกษาดัังกล่่าวสร้้าง
ความหลากหลายให้้แก่่การมองประวััติศิ าสตร์์แบบเน้้นศููนย์์กลาง ความหลากหลายในการ
ศึึกษาประวััติศิ าสตร์์นี้้�เองจะเปิิดทางให้้แก่่การศึึกษาประวััติศิ าสตร์์เมืืองหรืือประวััติศิ าสตร์์
ท้้องถิ่่�นในอนาคต (ธิิดา สาระยา, 2525: 41) ในขณะเดีียวกัันประวััติิศาสตร์์โบราณคดีีที่่�
เคยมองกัั น ในแง่่ ข องประวัั ติิ ศ าสตร์์ ช าติิ ถูู ก หยิิ บ ยกขึ้้� น มาศึึกษาอีี ก ครั้้�งในแง่่ มุุ ม ของ
ประวััติศิ าสตร์์การเมืืองหรืือประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�น ซึ่่�งหากเราพยายามขจััดความคิิดในเรื่่�อง
การเน้้นศููนย์์กลางของอาณาจัักรออกไปจะทำำ�ให้้เรามองเห็็นความสำำ�คััญของเมืืองอื่่�น ๆ
ปรากฏอยู่่�ด้้วย (ยุุวดีี วงศ์์สว่่าง, 2538: 5)
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แนวคิิดดัังกล่่าวนี้้�นำำ�มาสู่่�เหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับความเป็็นมาของจัังหวััดศรีีสะเกษที่่�
มีีความเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองที่่�สำำ�คััญ คืือการแต่่งตั้้�งเจ้้าเมืืองในยุุคเมืืองนครลำำ�ดวน
เมืืองขุุขันั ธ์์ และเมืืองศรีีสะเกษ ที่่�สััมพัันธ์์กับั อำำ�นาจของกรุุงเทพฯ แต่่ปรากฏว่่าคนส่่วนใหญ่่
มัักไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับเมืืองขุุขัันธ์์เท่่าใดนััก ส่่วนใหญ่่จะเน้้นเพีียงวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา
(สุุฬิิญน เทิิดกิิจเจริิญ, 2559: 36) อีีกทั้้�งให้้ความสำำ�คััญแก่่เมืืองศรีีสะเกษภายหลัังการตั้้�ง
เมืืองในพื้้�นที่่� ๆ เป็็นอำำ�เภอเมืืองศรีีสะเกษในปััจจุุบัันมากเกิินไป อัันเป็็นลัักษณะของความ
คิิดในเรื่่�องการเป็็นศููนย์์กลางดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว อีีกทั้้�งประเด็็นเรื่่�องที่่�ตั้้�งของเมืืองขุุขัันธ์์
อาจจะยัังมีีความขััดแย้้งของหลัักฐานในหลายส่่วนจนถึึงปััจจุุบันั โดยเฉพาะประเด็็นเรื่่�องที่่�
ตั้้�งเมืืองและตััวตนในอนุุสาวรีีย์์ตากะจะ ทั้้�งนี้้�การทำำ�ความเข้้าใจต่่อประวััติิศาสตร์์ และการ
ทำำ�ความเข้้าใจต่่อบทบาทของอนุุสาวรีีย์์จึึงเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกัันของ
ผู้้�คนในสัังคม และต้้องยอมรัับความเชื่่�อและความจริิงเพื่่�อปััจจุุบัันและอนาคตของเรา (วนะ
วรรยางกููร, 2558: 3; นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์, 2547: 13) และหากสามารถขจััดความคิิดนี้้�ออกไป
ได้้จะทำำ�ให้้การศึึกษาประวััติศิ าสตร์์เมืืองขุุขันั ธ์์มีมิี ติิ ที่่�ิ กว้้างขึ้้น� โดยในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�เขีียน
จะเน้้นศึึกษาในประเด็็นประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นศรีีสะเกษกระแสหลััก และเมื่่�อนำำ�แนวคิิดดััง
กล่่าวมาประมวลกัับหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่�ยัังปรากฏซากอยู่่�ในบริิเวณอำำ�เภอขุุขัันธ์์
จัังหวััดศรีีสะเกษ ในปััจจุุบันั ชี้้�ให้้เห็็นว่่าขุุขันั ธ์์เคยเป็็นเมืืองใหญ่่มาก่่อน โดยเฉพาะร่่องรอย
ของเมืืองและศาสนสถานโบราณที่่�พบในเขตตััวอำำ�เภอขุุขัันธ์์ดัังบทกวีีที่่�ว่่า “ศรีีสะเกษ
ตั้้�งถิ่่�นฐาน บ้้านเมืืองเก่่า ร่่องผาเค้้า เขาเห็็น เป็็นสัักขีี/ปราสาทร้้าง ปรางค์์ขอด ยอดคีีรีี/
ซากยัังมีี เต็็มพื้้�น ผืืนแผ่่นดิิน” (ภราดร ศรปััญญา, 2554: 56) และเคยมีีอาณาบริิเวณ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�หลายเมืืองในอีีสานใต้้ ทำำ�ให้้แนวคิิดดัังกล่่าวนี้้�น่่าเชื่่�อถืือมากขึ้้�น และนำำ�ไป
สู่่�ความต้้องการที่่�จะศึึกษาถึึงฐานะที่่�แท้้จริิงของเมืืองขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษ
จากเหตุุผลดัังกล่่าว ผู้้�ศึึกษาสนใจในการศึึกษาประวััติิศาสตร์์โบราณคดีีที่่�ทำ�ำ ให้้
เกิิดความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขันั ธ์์อย่่างจริิงจััง เนื่่�องจากยัังไม่่มีกี ารวิิเคราะห์์
ฐานะของเมืืองในบริิบทประวััติิศาสตร์์โดยตรง แม้้จะพบว่่าการศึึกษาเรื่่�องนี้้�มีีอุุปสรรคใน
เรื่่�องของความขััดแย้้งของหลัักฐานจากทางราชการและในท้้องถิ่่�นเป็็นอย่่างมากก็็ตาม แต่่
ก็็มิิได้้หาข้้อสรุุปว่่าศรีีสะเกษมาจากไหน แต่่เป็็นเพีียงการเสนอถึึงแนวคิิดของนัักวิิชาการที่่�
มีีต่่อเมืืองขุุขัันธ์์ในลัักษณะต่่าง ๆ โดยเอกสารทางการจะเรีียกว่่าเมืือง “คููขัันธ์์” (สมทอง
เกิิดโภค, 2555: 61) ข้้อมููลท้้องถิ่่�นที่่�มีีอยู่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นข้้อมููลจากการศึึกษาหลัักฐานทาง
โบราณคดีีและคำำ�บอกเล่่า ส่่วนหลัักฐานทางด้้านเอกสารซึ่่�งเป็็นเอกสารพื้้�นเมืืองจริิง ๆ
โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เป็็นตำำ�นานกล่่าวได้้ว่่าไม่่สามารถหาได้้เลย แม้้จะมีีการพบจารึึกใน
ปราสาทในวััฒนธรรมขอมที่่�เกี่่�ยวข้้อง อัันเชื่่�อว่่าเป็็นเขตหััวเมืืองเก่่า นอกจากนั้้�นนััก
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ประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นสมััครเล่่นในหลายพื้้�นที่่� เช่่น อรุุณรััตน์์ ทองปััญญาและคณะ สมทอง
เกิิดโภค ภราดร ศรปััญญา วีีระ สุุดสัังข์์ และนิิติภูิ มิู ิ ขุุขันั ธิิน ซึ่่�งได้้มีคี วามพยายามที่่�จะเสนอ
ผลงานที่่�อิิงเอกสารพงศาวดารหััวเมืืองอีีสานของหม่่อมอมรวงศ์์วิิจิิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร)
งานประวััติิศาสตร์์อีีสานของเติิม วิิภาคย์์พจนกิิจ และถึึงแม้้ว่่าแนวความคิิดของนิิติิภูมิู ิเป็็น
ที่่�น่่าสนใจ แต่่ส่่วนของการใช้้หลัักฐานนัับว่่ายัังมีีช่่องว่่างอยู่่� โดยเฉพาะการอ้้างถึึงหลัักฐาน
ด้้านพงศาวดารและเอกสารต่่างประเทศเป็็นจำำ�นวนไม่่มากนััก นิิติภูิ มิู จิ ะใช้้ข้อ้ มููลจากความ
ทรงจำำ�ในสายตระกููลเป็็นหลััก (นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน, 2558: คำำ�นำำ�) แต่่ก็็นัับได้้ว่่าเป็็นเอกสาร
ประวััติิศาสตร์์ที่่�สามารถนำำ�มาอ้้างอิิงทางวิิชาการได้้ในระดัับหนึ่่�ง ด้้วยปััจจััยและอุุปสรรค
ต่่าง ๆ ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ผู้้�ศึึกษาต้้องการศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขัันธ์์ ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้พยายาม
ใช้้เอกสารประวััติศิ าสตร์์ชาติิมาสนัับสนุุนข้้อเสนอให้้เห็็นถึึงการวิิเคราะห์์รวบรวมสถานภาพ
การศึึกษาประวััติิศาสตร์์เมืืองขุุขัันธ์์ให้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งจะเป็็นมุุมต่่างจากงานของนิิติิภููมิิ
ขุุขันั ธิิน ที่่�เน้้นเพีียงประวััติศิ าสตร์์แบบสายตระกููลและความทรงจำำ�เป็็นหลััก และให้้ข้อ้ สรุุป
ว่่า บรรพชนเมืืองศรีีสะเกษไม่่ได้้อพยพมาจากวัังหิิน (บ้้านดวนใหญ่่) แต่่บรรพชนคน
ศรีีสะเกษคืือชาวขุุขัันธ์์นั่่�นเอง (นิิติิภูมิู ิ ขุุขัันธิิน, 2553: คำำ�นำ�ำ ) อีีกทั้้�งยัังพยายามหาช่่องว่่าง
ทางประวััติศิ าสตร์์ที่่�จะศึึกษาถึึงพััฒนาการของเมืืองให้้ได้้ชัดั เจนกว่่าผลงานที่่�ผู้้�ศึึกษากัันมา
แล้้ว และพบว่่าช่่วงเวลานัับแต่่ พ.ศ. 2306 – 2481 ตั้้�งแต่่ปลายสมััยอยุุธยาถึึงสมััย
รััตนโกสิินทร์์ เป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีข้้อมููลทั้้�งด้้านเอกสารและโบราณคดีีที่่�เพีียงพอต่่อการศึึกษา
แต่่ยังั มีีความคลุุมเครืือของหลัักฐานอยู่่�มาก ย่่อมบ่่งบอกว่่าเมืืองขุุขันั ธ์์เป็็นเมืืองเก่่าแก่่และ
มีีความสำำ�คััญมากมาก่่อนการตั้้�งเมืืองศรีีสะเกษแล้้วก็็ตามแต่่ การที่่�จะระบุุว่่าเมืืองขุุขัันธ์์
กำำ�เนิิดขึ้้น� เมื่่�อใดนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�กระทำำ�ได้้ยากถึึงแม้้จะมีีหลัักฐานที่่�เป็็นโบราณสถานโบราณวััตถุุ
หลงเหลืืออยู่่� แต่่ก็็ไม่่มีีหลัักฐานใดที่่�เป็็นเครื่่�องบ่่งชี้้�กาลเวลาและสถานภาพของเมืืองได้้
แน่่นอนแม่่นยำำ� ดัังนั้้�นเรื่่�องของเมืืองขุุขันั ธ์์ก่อ่ นตั้้�งเมืืองศรีีสะเกษจึึงเป็็นเพีียงการสัันนิิษฐาน
จากหลัักฐานที่่�หลงเหลืืออยู่่� และยัังมีีข้อ้ โต้้แย้้งที่่�ไม่่สามารถจะหาข้้อยุุติไิ ด้้อยู่่�อีีกมาก อีีกทั้้�ง
ข้้อจำำ�กััดของหลัักฐานพื้้�นบ้้านพื้้�นเมืือง เช่่น ตำำ�นานเมืืองขุุขัันธ์์ เรื่่�องของสายสกุุลเจ้้าเมืือง
ที่่�สืืบกัันมา ดัังนั้้�นการที่่�จะศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขัันธ์์ผ่่านหลัักฐานพื้้�นบ้้านพื้้�นเมืืองที่่�
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ยากมาก แม้้ว่่าจะมีีงานของนิิติิภููมิิซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
กัันในระดัับหนึ่่�ง แต่่ก็็ถููกครอบงำ��โดยกรอบของความเชื่่�อและจารีีตประเพณีีของสมััย
รััตนโกสิินทร์์ยุคุ ปรัับปรุุงและปฏิิรูปู ประเทศจนไม่่สามารถศึึกษาถึึงรายละเอีียดในยุุคนั้้�น ๆ
ที่่�แท้้จริิงได้้ การศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขันั ธ์์ในสมััยโบราณโดยอาศััยหลัักฐานพื้้�นบ้้านพื้้�น
เมืืองอย่่างเดีียวโดยไม่่อ้า้ งอิิงกัับหลัักฐานส่่วนกลาง เช่่น จารึึก พงศาวดารเมืือง จึึงไม่่สามารถ
จะกระทำำ�ได้้ ซึ่่�งงานนี้้�จะช่่วยอธิิบายต่่อยอดจากงานของนิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน ให้้ชััดเจนมากขึ้้�น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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	ด้้วยอุุปสรรคและปััญหาดัังกล่่าวนี้้�ทำำ�ให้้การศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขันั ธ์์ในช่่วง
ก่่อนการตั้้�งเมืืองอย่่างเป็็นทางการใน พ.ศ. 2481 ทำำ�ได้้ยากลำำ�บากและมีีข้้อโต้้แย้้งกัันอยู่่�มาก
เช่่น ปััญหาการโต้้แย้้งระหว่่างนัักประวััติศิ าสตร์์รุ่่�นเก่่าและรุ่่�นใหม่่ในเรื่่�องเมืืองขุุขันั ธ์์ว่า่ ควร
จะอยู่่�ที่่�ไหน เป็็นบ้้านดวนใหญ่่ อำำ�เภอวัังหิิน หรืือ อำำ�เภอขุุขัันธ์์ในปััจจุุบััน เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
จึึงเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้สำำ�หรัับผู้้�ศึึกษาที่่�ต้้องการจะศึึกษาถึึงฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในการ
ที่่�จะต้้องอาศััยหลัักฐานจากส่่วนกลางนัับแต่่ พ.ศ. 2306 – 2481 ในบริิบทประวััติิศาสตร์์
ศรีีสะเกษตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยาจนถึึงสมััยรััตนโกสิินทร์์ ทั้้�งนี้้�เพราะในช่่วงเวลาดัังกล่่าวนี้้�มีีหลััก
ฐานซึ่่�งระบุุถึึงเมืืองขุุขัันธ์์ไว้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การศึึกษานี้้�อยู่่�ในลัักษณะที่่�เป็็นเหตุุเป็็นผลตาม
วิิธีกี ารทางประวััติศิ าสตร์์ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะมากได้้ คืือข้้อมููลและหลัักฐานที่่�เชื่่�อถืือได้้เพีียง
พอที่่�จะสนัับสนุุนแนวความคิิดหรืือสมมติิฐานของผู้้�ศึึกษา
	ดัังนั้้�นการศึึกษาประวััติิศาสตร์์เมืืองขุุขัันธ์์จึึงมิิอาจกระทำำ�ในลัักษณะของการ
ศึึกษาแบบประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นได้้อย่่างสมบููรณ์์นััก ด้้วยข้้อจำำ�กััดของหลัักฐานดัังกล่่าว
ยัังสื่่�อว่่าการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นที่่�ต้้องขยายความเพิ่่�มเติิมอีีกมาก และการ
ศึึกษาถึึงฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในที่่�นี้้�จึึงยัังคงเป็็นการมองประวััติิศาสตร์์โดยผ่่านศููนย์์กลาง
คืือ อยุุธยา ธนบุุรีี และกรุุงเทพฯ ในบริิบทประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษอยู่่� โดยเฉพาะเรื่่�องราว
ของขุุขัันธ์์ในช่่วง พ.ศ. 2306 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งขุุขัันธ์์หมดความสำำ�คััญในฐานะของเมืืองอิิสระ
ลงแล้้ว และกลายเป็็นเมืืองชายขอบในพระราชอาณาเขตด้้านที่่�ติิดกัับเขมร และเป็็นเมืือง
ในมณฑลอีีสาน และเปลี่่�ยนฐานะเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดศรีีสะเกษตามลำำ�ดัับดัังภาพ
โดยเน้้นเอกสารหลัักฐานที่่�สััมพัันธ์์กัับประวััติิศาสตร์์ชาติิเป็็นหลััก
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	ทั้้�งนี้้�จากการสำำ� รวจงานวิิ จัั ย ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งเกี่่�ยวกัั บ ฐานะของเมืื อ งขุุ ขัั น ธ์์ ใ น
ประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษไม่่พบว่่ามีีงานศึึกษาที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องดัังกล่่าวโดยตรง แต่่มีีงานวิิจััยที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้ประกอบเพื่่�อการศึึกษาค้้นคว้้าครั้้�งนี้้�ที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ งานของเอเจีียน แอมอ
นิิเย(2539) เรื่่�อง “บัันทึึกการเดิินทางในลาวภาคหนึ่่�ง พ.ศ. 2438” ซึ่่�งเป็็นเอกสารที่่�กล่่าว
ถึึงเมืืองขุุขัันธ์์ครั้้�งแรกสมััยต้้นรััชกาลที่่� 5 ในรููปแบบความเรีียงทางวิิชาการ งานของหม่่อม
อมรวงศ์์วิจิิ ิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) (2506) เรื่่�อง “พงศาวดารหััวเมืืองมณฑลอีีสาน” ในยุุค
การปฏิิรููปประเทศสมััยรััชกาลที่่� 5 งานของเติิม วิิภาคย์์พจนกิิจ (2530) เรื่่�อง “ประวััต
ศาสตร์์อีีสาน”และ งานวิิจััยของสุุทััศน์์ กองทรััพย์์ (2536) เรื่่�อง “ความสำำ�คััญของหััวเมืือง
คููขัันธ์์ สัังฆะ และสุุริินทร์์ พ.ศ. 2302 – 2450” ที่่�กล่่าวถึึงบทบาทของหััวเมืืองคููขัันธ์์ สัังฆ
ะ และสุุริินทร์์ ที่่�เป็็นหนึ่่�งในหััวเมืืองชายขอบในอีีสานใต้้ที่่�มีีบทบาททางการเมืืองในกลุ่่�ม
วััฒนธรรมเขมร ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางอำำ�นาจและศููนย์์กลางทางเศรษฐกิิจในอีีสานใต้้ที่่�ดููดซัับ
ทรััพยากรจากเขมรและช่่วยให้้ได้้รอดพ้้นจากการคุุกคามของมหาอำำ�นาจตะวัันตก งานวิิจัยั
นี้้�เป็็นประโยชน์์คืือ ทำำ�ให้้ได้้ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับบริิบทเมืืองขุุขัันธ์์ก่่อนยุุคตั้้�งเมืือง งาน
วิิจััยของศศิิธร คงจัันทร์์ (2558) เรื่่�อง “กบฏผู้้�มีีบุุญในภาคอีีสานระหว่่าง พ.ศ. 2479 –
2502” ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้รายละเอีียดที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงฐานะของเมืืองอัันเนื่่�องมาจาก
ความเคลื่่�อนไหนของกบฏดัังกล่่าว เช่่นเดีียวกัับงานวิิจััยของนงลัักษณ์์ ลิ้้�มศิิริิ (2524) เรื่่�อง
“ความสำำ�คััญของกบฏหััวเมืืองอีีสาน พ.ศ. 2325 – 2445” ส่่วนงานวิิจััยของวิิศเวศ อุุดม
เดชาณััติิ (2550) เรื่่�อง “การศึึกษาวััฒนธรรมทางภาษา : กรณีีชื่่�อหมู่่�บ้้านนามเมืือง อำำ�เภอ
ขุุขัันธ์์ และอำำ�เภอภููสิิงห์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ” และงานวิิจััยของกรรณิิกา ธรรมวััติิ (2534)
เรื่่�อง “วิิเคราะห์์ชื่่�อหมู่่�บ้้านในจัังหวััดศรีีสะเกษ” ซึ่่�งงานวิิจััยสองเรื่่�องนี้้�เป็็นความรู้้�พื้้�นฐาน
เกี่่�ยวกัับชื่่�อบ้้านนามเมืืองในวััฒนธรรมขอมที่่�ส่่งผลต่่อพััฒนาการทางประวััติิศาสตร์์ต่่อมา
และงานวิิจััยของอุุราลัักษณ์์ สิิถิิรบุุตร (2526) เรื่่�อง “มณฑลอีีสานและความสำำ�คััญในทาง
ประวััติศิ าสตร์์” งานวิิจัยั ระดัับมหาบััณฑิิตของไพฑููรย์์ มีีกุศุ ล เรื่่�อง “การปฏิิรูปู การปกครอง
มณฑลอีีสานสมััยที่่�พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมหลวงสรรพสิิทธิิประสงค์์ ทรงเป็็นข้้าหลวงใหญ่่
(พ.ศ. 2436 – 2453)” และงานวิิจััยระดัับดุุษฎีีบััณฑิิตของ Paitoon Mikusol (ไพฑููรย์์ มีี
กุุศล) (1984) เรื่่�อง “Social and Cultural History of Northeastern Thailand From
1808 – 1910 : A Case Study of the Huamuang Khamen Padong (Surin Sangkha
Khukhan)” ทำำ�ให้้ได้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการพััฒนาพื้้�นที่่�แถบนี้้�ในยุุคปรัับปรุุงและ
ปฏิิรูปู ประเทศสมััยรััชกาลที่่� 5 ซึ่่�งในการเขีียนบทความนี้้� ผู้้�เขีียนได้้อาศััยงานวิิจัยั ที่่�กล่่าวมา
นี้้�เป็็นแนวทางที่่�จะศึึกษาถึึงเรื่่�องราวต่่าง ๆ ตลอดจนศึึกษาวิิธีกี ารวิิจัยั เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ในการศึึกษาฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ตั้้�งแต่่เมืืองขุุขัันธ์์ถููกยกฐานะขึ้้�นเป็็นเมืืองใน พ.ศ. 2306
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วััตถุุประสงค์์การศึึกษา
1. ศึึกษาฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในด้้านการเมืือง ซึ่่�งปรากฏในประวััติิศาสตร์์
ศรีีสะเกษนัับแต่่ พ.ศ. 2306 - 2481
1. ศึึกษาปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ ตลอดจนผลกระทบที่่�ทำำ� ให้้ ฐ านะของเมืื อ งขุุ ขัั น ธ์์
เปลี่่�ยนแปลงไปในบริิบทของประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษระหว่่าง พ.ศ. 2306 – 2481

วิิธีีดำำ�เนิินการศึึกษา
ในการศึึกษาเรื่่�องฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษนี้้�ใช้้วิิธีีการ
ศึึกษาทางประวััติศิ าสตร์์ (Historical Method) และใช้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็นเอกสารชั้้�นต้้น (Primary
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ขอบเขตของการศึึกษา
	ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นถึึงข้้อจำำ�กััดในการศึึกษาเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์เมืือง
ขุุขันั ธ์์ทำำ�ให้้ผู้้�ศึึกษาต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการกำำ�หนดหััวข้้อและระยะเวลาในการศึึกษา
เป็็นอย่่างมาก และจากการสำำ�รวจข้้อมููลในระยะแรกพบว่่าเรื่่�องราวการเปลี่่�ยนแปลงฐานะ
ทางการเมืืองของเมืืองขุุขันั ธ์์ถูกู บัันทึึกไว้้เด่่นชััดตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2306 – 2481 และวััตถุุประสงค์์
ของผู้้�ศึึกษามีีความพยายามที่่�จะเสนอข้้อมููลอย่่างเป็็นกลางตามหลัักฐานและประวััติศิ าสตร์์
ศรีีสะเกษกระแสหลัักโดยต้้องการเน้้นเหตุุการณ์์และข้้อมููลที่่�ให้้ภาพเกี่่�ยวกัับขุุขันั ธ์์มากที่่�สุุด
เพราะพบว่่าภายหลัังการตั้้�งเมืืองใน พ.ศ. 2306 มีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นมากมาย ส่่วน
เรื่่�องประเด็็นของบ้้านโนนสามขาสระกำำ�แพงอัันเป็็นที่่�มาของเมืืองศรีีสะเกษนั้้�น เหตุุการณ์์
เหล่่านี้้�เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�จะต้้องศึึกษากัันอย่่างลึึกซึ้้ง� และอยู่่�นอกเหนืือขอบข่่ายของการศึึกษา
เรื่่�องราวของเมืืองขุุขัันธ์์ เพราะไม่่ปรากฏหลัักฐานว่่าได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปมากกว่่าการ
เป็็นเมืืองในบริิบทความสััมพัันธ์์กัับศููนย์์อำำ�นาจกรุุงเทพฯ และเมืืองภายใต้้บริิบทของเมืือง
ศรีีสะเกษ ซึ่่�งก่่อนหน้้านั้้�นขุุขัันธ์์ดำำ�รงฐานะเช่่นนี้้�อยู่่�แล้้วแต่่ประการใด ซึ่่�งการศึึกษาครั้้�งนี้้�
จะเน้้นเรื่่�องพััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์ที่่�สัมั พัันธ์์กับั การเปลี่่�ยนแปลงฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์
ในบางช่่วงเวลาเท่่านั้้�น มิิได้้อธิิบายประวััติศิ าสตร์์ขุขัุ นั ธ์์ทั้้�งหมด และมิิได้้ให้้ข้อ้ สรุุปที่่�อธิิบาย
ว่่าคนจัังหวััดศรีีสะเกษในอดีีตอพยพมาจากอำำ�เภอขุุขัันธ์์จริิงหรืือใม่่
อนึ่่�งในการศึึกษาเรื่่�องราวของเมืืองขุุขัันธ์์ในที่่�นี้้� ในระยะแรกตั้้�งจนถึึงยุุคปฏิิรููป
ประเทศปรากฏในเอกสารราชการว่่า “คููขัันธ์์” ดัังนั้้�นในการศึึกษาถึึงฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์
ในระยะแรกจึึงเรีียกขุุขันั ธ์์ว่า่ “คููขันั ธ์์” และชาวเมืืองศรีีสะเกษดั้้�งเดิิมก็็ยังั เรีียก “ขุุขันั ธ์์” ว่่า
“คููขััน” ส่่วนภายหลัังจึึงเรีียกว่่า “ขุุขัันธ์์” โดยจะเน้้นศึึกษาในบริิบทพื้้�นที่่�ตั้้�งที่่�เป็็นอำำ�เภอ
ขุุขัันธ์์ปััจจุุบััน
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Sources) เช่่น เอกสารประเภทพงศาวดารเมืือง และบัันทึึกชาวต่่างชาติิ เป็็นหลัักและใช้้
ข้้อมููลที่่�เป็็นเอกสารชั้้�นสอง (Secondary Sources) ประกอบ และใช้้วิธีิ กี ารทางประวััติศิ าสตร์์
บอกเล่่า (Oral History) ด้้วย โดยเสนอรายงานแบบพรรณนาวิิเคราะห์์ (Analytical
Description)
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สมมติิฐานการศึึกษา
เมืืองขุุขัันธ์์ในยุุคแรกเริ่่�มมีีฐานะเป็็นหััวเมืืองอิิสระในบริิบทหััวเมืืองเขมรป่่าดง
ในชื่่�อเมืืองนคร ลำำ�ดวน ครั้้�นในช่่วงระหว่่าง พ.ศ. 2306 – 2321 ขุุขัันธ์์ได้้ถููกผนวกเข้้าเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของอยุุธยา ธนบุุรีี และกรุุงเทพฯ ตามลำำ�ดัับ ในฐานะเมืืองชายขอบของพระราช
อาณาเขตด้้านที่่�ติิดกัับเขมรผ่่านการยกฐานะอาณาบริิเวณบ้้านปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมโคกลำำ�ดวน
ขึ้้�นเป็็นเมืืองขุุขัันธ์์ในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน และบ้้านหนองแตระ (ห้้วยเหนืือ) ขึ้้�นเป็็นเมืือง
ขุุขัันธ์์ ต่่อมาเมื่่�อมีีการปฏิิรููปการปกครอง (พ.ศ. 2436 – 2453) เมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ)
ได้้ถููกจััดเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมณฑลอีีสานมีีอาณาเขตกว้้างขวางภายใต้้การปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยโดยขึ้้�นกัับศููนย์์อำำ�นาจที่่�กรุุงเทพฯ แต่่ต่่อมาเกิิดความเคลื่่�อนไหวของ
กลุ่่�มผู้้�ต่่อต้้านอำำ�นาจรััฐในท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากไม่่พอใจเพราะถููกลดอำำ�นาจทางการเมืือง คืือ
กบฏเสืือยงใน พ.ศ. 2437 และเกิิดกบฏท้้าวบุุญจัันทร์์ใน พ.ศ. 2443 ทำำ�ให้้มีีการย้้ายศาลา
กลางเมืืองขุุขัันธ์์ไปตั้้�งบริิเวณศาลากลางจัังหวััดศรีีสะเกษ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นการถาวรใน
นามจัังหวััดขุุขัันธ์์ในระหว่่าง พ.ศ. 2449 - 2450 พร้้อมทั้้�งเรีียกเมืืองขุุขัันธ์์เดิิมว่่าอำำ�เภอ
ห้้วยเหนืือ ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ) และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า)
โดยรวมกัับเมืืองศรีีสะเกษและเมืืองเดชอุุดมใน พ.ศ. 2450 และลดลงมาเป็็นเมืืองในเขต
จัังหวััดขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) กระทั่่�งใน พ.ศ. 2459 โปรดเกล้้าฯ เปลี่่�ยนชื่่�อเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�ม
เมืืองเก่่า) เป็็นจัังหวััดขุุขัันธ์์ และทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์ถููกลดฐานะเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััด
ศรีีสะเกษตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2481 จนได้้เปลี่่�ยนชื่่�ออำำ�เภอห้้วยเหนืือเป็็นอำำ�เภอขุุขันั ธ์์จนถึึงปััจจุุบันั
จากนั้้�นก็็ไม่่ปรากฏหลัักฐานและข้้อมููลที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนฐานะของขุุขันั ธ์์อีกี จึึงกล่่าว
ได้้ว่่าฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ก็็มิิได้้เปลี่่�ยนไปจากเดิิม
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ผลการศึึกษา
1. สภาพบ้้านเมืืองแถบเขตเขมรป่่าดงกัับฐานะของขุุขันั ธ์์ในระยะก่่อน พ.ศ. 2306
1.1 สภาพบ้้านเมืืองแถบเขตเขมรป่่าดง
เมืืองขุุขันั ธ์์เป็็นดิินแดนส่่วนหนึ่่�งของแอ่่งอารยธรรมโคราชหรืือพื้้�นที่่�อีีสานใต้้ของ
ประเทศไทย นัักโบราณคดีีสันั นิิษฐานว่่าบริิเวณดัังกล่่าวเคยมีีมนุุษย์์เคลื่่�อนย้้ายเข้้ามาพัักพิิง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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และตั้้�งหลัักแหล่่งตั้้�งแต่่ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์เป็็นต้้นมา ทั้้�งนี้้�เพราะมีีการพบร่่องรอยของ
แหล่่งอารยธรรมโบราณในหลายพื้้�นที่่�ทั้้�งในบริิเวณพื้้�นที่่�จัังหวััดศรีีสะเกษและบริิเวณพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงเป็็นจำำ�นวนมาก (ภราดร ศรปััญญา และคณะ, 2558ก: 9) ภายหลัังได้้รัับอิิทธิิพล
ของวััฒนธรรมทวารวดีีและวััฒนธรรมเขมรหรืือเป็็นบริิเวณที่่�เรีียกว่่า “เขมรป่่าดง” (จิิตร
ภููมิศัิ กั ดิ์์�, 2519: 435-438) หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ราบสููงลอนตื้้�นอุุดมไปด้้วยป่่าดง (ภราดร ศรปััญญา
และคณะ, 2558ข: 8) และมีีการพบปราสาทขอมจำำ�นวนมากในพื้้�นที่่�จัังหวััดศรีีสะเกษ โดย
เฉพาะบริิเวณตอนล่่างแถบเทืือกเขาพนมดงเร็็กและตอนกลางของจัังหวััด จนได้้รัับสมญา
นามว่่า “นครแห่่งปรางค์์ร้้อยกู่่�” (การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย, 2552: 24) ซึ่่�งจากการ
ศึึกษาของอภิิญญา เพ็็ญ ระบุุถึึงความเคลื่่�อนไหวในพื้้�นที่่�แถบนี้้�ว่่า บริิเวณแถบนี้้�เมืืองที่่�อยู่่�
แถบเขาพนมดงเร็็กก่่อกบฏหลายครั้้�งสมััยพระเจ้้าชััยวรมัันที่่� 2 เมืืองแถบเขาพนมดงเร็็ก
นั้้�นพากัันแข็็งข้้อ ทำำ�ให้้พระองค์์ต้้องปราบอยู่่�ถึึง 3 ปีี (อภิิญญา เพ็็ญ, 2532: 35) ดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้อิทิ ธิิพลขอมมีีบทบาทในพื้้�นที่่�แถบนี้้�เป็็นอย่่างมากในราวพุุทธศวตวรรษที่่� 15-18 ภาย
หลัังอิิทธิิพลขอมเสื่่�อมลง ส่่งผลให้้บริิเวณที่่�ราบสููงโคราชมีีผู้้�คนอาศััยอยู่่�เบาบาง และ
ปราศจากอิิทธิิพลทางการเมืืองของอาณาจัักรสุุโขทััยและอยุุธยา (วิิโรจน์์ หีีบแก้้ว, 2529:
15-16; อรุุณรััตน์์ ทองปััญญา, 2545: 9)
	พื้้�นที่่�เขมรป่่าดงนี้้�ต่่อมาเริ่่�มปรากฏหลัักฐานในสมััยอยุุธยา ซึ่่�งจากพงศาวดารหััว
เมืืองมณฑลอีีสานระบุุว่่า หััวเมืืองเขมรป่่าดงแถบนี้้�ปะปนด้้วยกลุ่่�มส่่วย ข่่า เขมร ลาว
ตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ทางภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของกััมพููชา และส่่วนตอนใต้้ของลาว และยัังเข้้า
มาตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ในเขตชายขอบของไทยเขมรเมื่่�อประมาณ พ.ศ. 1200 ก่่อนชาวเขมรและ
ลาวอยู่่�ในบริิเวณนี้้� (หม่่อมอมรวงศ์์วิิจิิตร, 2506: 1) และเนื่่�องจากหััวเมืืองเขมรป่่าดงมีี
ชายแดนติิดต่่อกัับเขมร ประชาชนในอีีสานใต้้และเขมรไปมาหาสู่่�กัันเป็็นปกติิตลอดมา
อารยธรรมที่่�เข้้ามาเขมรจึึงมัักผ่่านขึ้้�นมายัังอีีสานใต้้เสมอ ดัังนั้้�นอีีสานใต้้จึึงเป็็นตััวแทนใน
การรวบรวมและสืืบทอดอารยธรรมเขมรในดิินแดนประเทศไทย (ศิิริิพร สุุเมธารััตน์์
บรรณาธิิการ, 2535: 4-5) จนกระทั่่�งหััวเมืืองเขมรป่่าดงรัับอารยธรรมจากกรุุงเทพฯ แต่่ยััง
คงทิ้้�งร่่องรอยทางวััฒนธรรมไว้้ในพื้้�นที่่�อยู่่�มาก (สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2536: 18)
1.2 ฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์ในประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษในระยะก่่อน พ.ศ. 2306
	สืืบเนื่่�องจากอุุดมการณ์์ทางประวััติศิ าสตร์์แบบเน้้นศููนย์์กลางหรืือประวััติศิ าสตร์์
ชาติิดัังกล่่าวมาแล้้ว ทำำ�ให้้ความสำำ�คััญของบ้้านเมืืองร่่วมสมััยในท้้องถิ่่�นสมััยอยุุธยา ธนบุุรีี
ถููกละเลยไป เพราะถููกมองว่่าเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของอาณาจัักรทวารวดีี กััมพููชา สุุโขทััย
และอยุุธยาตามลำำ�ดับั ทั้้�งนี้้�ขุุขันั ธ์์ได้้ถูกู มองว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอาณาจัักรเหล่่านี้้�เช่่นเดีียวกััน
และในระยะประมาณพุุทธศตวรรษที่่� 12-16 (วััฒนธรรมทวารวดีี) และพุุทธศตวรรษที่่� 15-18

135

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)
136

(วััฒนธรรมขอม) วััฒนธรรมทั้้�งสองได้้แพร่่เข้้ามาสู่่�เขตเขมรป่่าดง ทำำ�ให้้เกิิดสมมติิฐานในการ
ศึึกษาประวััติศิ าสตร์์อีสี านใต้้ว่า่ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอาณาจัักรทวารวดีีและอาณาจัักรขอมตาม
ลำำ�ดัับ แต่่ก็็มิิได้้มีีผู้้�ใดให้้ความสนใจกล่่าวถึึงความสำำ�คััญของขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ช่่วงนี้้�
เพราะเข้้าใจว่่าในระยะนี้้�ขุุขันั ธ์์ยังั เป็็นดิินแดนที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองของอาณาจัักรทวาร
วดีี และอาณาจัักรขอม และอาจยัังไม่่มีกี ารตั้้�งบ้้านเรืือนในลัักษณะของเมืืองที่่�ขุุขันั ธ์์ในระยะ
นั้้�นด้้วย เนื่่�องจากไม่่ปรากฏหลัักฐานที่่�เป็็นเอกสารในระยะนี้้�ที่่�กล่่าวถึึงขุุขัันธ์์เลย ดัังกล่่าว
จากสภาพของหััวเมืืองเขมรป่่าดงได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าขุุขันั ธ์์เป็็นพื้้�นที่่�อิิสระหรืืออาจกล่่าวได้้ว่า่ เป็็น
รััฐอิิสระรััฐหนึ่่�งในพื้้�นที่่�แถบนี้้�ในชื่่�อเมืือง “นครลำำ�ดวน” แต่่ยัังไม่่มีีบทบาททางการเมืือง
มากนััก เกิิดชุุมชนอยู่่�อย่่างกระจััดกระจายไม่่สามารถสืืบสานวััฒนธรรมได้้ จนกระทั่่�งมีีกลุ่่�ม
คนในวััฒนธรรมทวารวดีี เขมร และลาวเข้้ามาภายหลััง (สรเชต วรคามวิิชัยั , 2534: 180-214)
ซึ่่�งขอมได้้เสื่่�อมอำำ�นาจลงในปลายอยุุธยา และชาวไทยพื้้�นเมืืองที่่�เรีียกตััวเองว่่า “กวย” หรืือ
“กููย” ได้้อพยพข้้ามลำำ�น้ำำ��โขงมาสู่่�ฝั่่ง� ขวาประมาณ พ.ศ. 2256 และได้้แยกย้้ายกัันออกไป 6 กลุ่่�ม
โดยกลุ่่�มที่่�มีี “ตากะจะ” และ “เขีียงขััน” ได้้มาตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�บ้้านโคกลำำ�ดวน (ประวััติศิ าสตร์์
วััฒนธรรม และภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นอัันเป็็นเอกลัักษณ์์จัังหวััดศรีีสะเกษ, 2548: 48)
	ชื่่�อ “คููขัันธ์์” ปรากฏครั้้�งแรกในพงศาวดารหััวเมืืองมณฑลอีีสาน (ม.ร.ว.ปฐม
คเนจร) ในสมััยอยุุธยาช่่วงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 24 ที่่�กล่่าวว่่า “เป็็นเมืืองสำำ�คัญ
ั ที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อน
เมืืองอื่่�นในบริิเวณที่่�ราบสููงโคราชคืือ เมืืองคููขัันธ์์ สัังฆะ และสุุริินทร์์” (หม่่อมอมรวงศ์์
วิิจิิตร(ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), 2506: 26) แต่่เอกสารคนท้้องถิ่่�นระบุุว่่าเป็็น “เผ่่าชนชาวเขมร
ป่่าดง” (นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน, 2553: 2) ซึ่่�งการปรากฏชื่่�อ “คููขัันธ์์” ในระยะที่่�อยุุธยาถููกมองว่่า
เป็็นรััฐอาณาจัักรในระยะต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 24 นี้้� ทำำ�ให้้นัักประวััติิศาสตร์์ตีีความว่่า ขุุขัันธ์์
เป็็นเมืืองในอาณาเขตของอาณาจัักรอยุุธยาจนถึึงยุุคของการสถาปนาเมืืองอย่่างเป็็นทางการ
ใน พ.ศ. 2306 (คณะกรรมการชำำ�ระประวััติศิ าสตร์์จังั หวััดศรีีสะเกษ, 2537: 65. สารานุุกรม
ไทยภาคอีีสาน เล่่ม 2, 2542: 425) แต่่ในบทความนี้้�จะใช้้คำำ�ว่่า “ขุุขัันธ์์” แทน “คููขัันธ์์”
และใน พ.ศ. 2520 ได้้มีกี ารกำำ�หนดคำำ�ว่า่ “หััวเมืืองเขมรป่่าดง” หมายถึึง เมืืองสุุรินิ ทร์์ สัังขะ
ขุุขัันธ์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับคำำ�ว่่าอีีสานใต้้ในปััจจุุบััน ในรายชื่่�อหััวเมืืองภาคอีีสานปีี 2433
หััวเมืืองลาวฝ่่ายตะวัันออกยัังเรีียกชื่่�อเมืืองขุุขัันธ์์ว่่าคููขัันธ์์ ต่่อมาได้้เรีียกเพี้้�ยนไป บ้้างก็็ว่่า
ตั้้�งชื่่�อตามคำำ�อาสาไปจัับช้้างของหััวหน้้าชาวกวยว่่า กููขััน (อาสา) บ้้างก็็ว่่าขุุขัันธ์์ คืือ เมืือง
ขอม(ขุุ-ขอม,ดำำ� ขัันธ์์-เมืือง) หรืือจากคำำ�ว่่าคููคั่่�น เพราะมีีการคั่่�นคููทำำ�นา หรืือครุุขััน หมาย
ถึึง การทำำ�ครุุขนาดเล็็ก (ขัันเล็็ก) และมีีบางท่่านบอกว่่ามาจากกุุกขัันธ์์ คืือ เมืืองไก่่ แต่่สิ่่�งที่่�
น่่าจะถููกต้้องคืือ เป็็นเมืืองที่่�มีีคููรอบมาแต่่เดิิม คืือ เมืืองคููขัันธ์์ (วััฒนธรรม พััฒนาการทาง
ประวััติิศาสตร์์ เอกลัักษณ์์และภููมิิปััญญาจัังหวััดศรีีสะเกษ, 2549: 115) แต่่นิิติภูิ ูมิิ ขุุขัันธิิน
เสนอว่่า เมืืองขุุขัันธ์์น่่าจะมีีความหมายว่่า เมืืองต้้นไม้้มาก เมืืองป่่าดง หรืือเมืืองในป่่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับคำำ�ว่่า “เขมรป่่าดง” (นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน, มปป: 4)
เมื่่�อแรกตั้้�งฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์เปลี่่�ยนแปลงไปในแนวตั้้�ง โดยลดฐานะจากเมืือง
อิิสระในเขตเขมรป่่าดงมาเป็็นเมืืองชายขอบในพระราชอาณาเขตและเลื่่�อนฐานะมากขึ้้น� ใน
ยุุคปฏิิรูปู การปกครองและลดฐานะจนกลายเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดศรีีสะเกษ พ.ศ. 2481
หลัังจากนั้้�นฐานะของขุุขัันธ์์ก็็มิิได้้เปลี่่�ยนไป แต่่ในช่่วงแรกๆ ได้้มีีบทบาทแทรกซ้้อนเกิิดขึ้้�น
เป็็นระยะ ๆ เช่่น เป็็นแหล่่งรวบรวมสืืบทอดวััฒนธรรมโบราณ เป็็นเส้้นทางยุุทธศาสตร์์ใน
การสงคราม และเป็็นแหล่่งรวมผู้้�คนในการสงคราม เช่่น สงครามกัับฝรั่่�งเศส ร.ศ. 112
(เอมอร มััฆวิิบููลย์์, 2563: สััมภาษณ์์; สุุวิิทย์์ ธีีรศาศวััต, 2523: 69-70) จึึงกล่่าวได้้ว่่าฐานะ
ของขุุขัันธ์์ในระยะหลัังนี้้�ไม่่มีีการเลื่่�อนระดัับขึ้้�นลงของเมืืองขุุขัันธ์์จนถึึงการตั้้�งอำำ�เภอใน
พ.ศ. 2481
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2. ขุุขัันธ์์กัับความสำำ�คััญทางการเมืืองในบริิบทประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษ (พ.ศ. 2306 –
2481)
2.1 เมืืองขุุขัันธ์์ในฐานะเมืืองชายขอบของพระราชอาณาเขตภายใต้้อำำ�นาจ
ของอยุุธยาภายหลััง พ.ศ. 2306
จากการศึึกษาของสุุทัศั น์์ กองทรััพย์์ พบว่่า หััวเมืืองขุุขันั ธ์์ มีีฐานะเป็็นเมืืองชาย
ขอบด้้านที่่�ติิดกัับเขมรที่่�มีีลัักษณะเด่่นกว่่าหััวเมืืองอื่่�น ๆ เพราะมีีสถานที่่�ตั้้�งเป็็นเมืืองที่่�อยู่่�
ระหว่่างเมืืองนครราชสีีมา เวีียงจัันทน์์ และราชอาณาจัักรเขมร (สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2536:
57) มีีบทบาททางการเมืืองในกลุ่่�มวััฒนธรรมเขมร ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางอำำ�นาจและศููนย์์กลาง
ทางเศรษฐกิิจในอีีสานใต้้ที่่�ดููดซัับทรััพยากรจากเขมรและช่่วยให้้ได้้รอดพ้้นจากการคุุกคาม
ของมหาอำำ�นาจตะวัันตก (สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2536: 57) และเป็็นอาณาบริิเวณเส้้นทาง
ยุุทธศาสตร์์ในสงครามไทย - กััมพููชา และเป็็นแหล่่งรวมไพร่่พลในยามสงคราม
ใน พ.ศ. 2306 อาณาบริิเวณบ้้านเมืืองขุุขัันธ์์หรืือเมืืองโคกดงลำำ�ดวน หรืือบ้้าน
ปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมโคกลำำ�ดวน บ้้านโคกขัันธ์์ ถููกยกฐานะเป็็นเมืืองขุุขัันธ์์ (ประวััติิมหาดไทย
ส่่วนภููมิภิ าคจัังหวััดศรีีสะเกษ, 2529: 58) ปััจจุุบันั คืือบ้้านดวนใหญ่่ อำำ�เภอวัังหิิน ซึ่่�งแนวคิิด
นี้้�นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน มีีความเห็็นต่่าง ซึ่่�งนิิติิภููมิิเห็็นว่่า เรื่่�องของเมืืองขุุขัันธ์์ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบ้้าน
ดวนใหญ่่ ชื่่�อบ้้านโคกลำำ�ดวนหรืือภููมิิลำำ�ดวน คืือที่่�ตั้้�งเมืืองขุุขัันธ์์ปััจจุุบััน (นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน,
มปป: 5) ซึ่่�งความเห็็นของนิิติิภููมิิสอดคล้้องกัับวีีระ สุุดสัังข์์ที่่�ว่่า พระยาไกรภัักดีีศรีีนคร
ลำำ�ดวนมาตั้้�งบ้้านปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมดงลำำ�ดวนเป็็นเมืืองนครลำำ�ดวน (บ้้านดวนใหญ่่ อำำ�เภอ
วัังหิินในปััจจุุบันั ) แต่่มีคี วามใกล้้เคีียงกัับเมืืองศรีีนครเขต ซึ่่�งเป็็นเมืืองของบรรพชนลาวก่่อน
หน้้านี้้� และเมืืองอยู่่�ใกล้้กัันมากไม่่เกิิน 30 กิิโลเมตร จึึงไม่่น่่าจะเป็็นไปได้้ (วีีระ สุุดสัังข์์,
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2555: 27-28) อย่่างไรก็็ดีี นิิติิภููมิิเห็็นว่่ามีีการสถาปนาที่่�บ้้านปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมดงลำำ�ดวน
จริิง แต่่ไม่่ใช่่ที่่�บ้้านดวนใหญ่่ อย่่างไรก็็ตามเมืืองขุุขัันธ์์ที่่�ปรากฏในพระราชพงศาวดารนี้้�
ปััจจุุบันั ยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันในวงวิิชาการอยู่่�มากว่่าควรจะตั้้�งอยู่่�ที่่�ใด ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ควรจะต้้อง
ศึึกษากัันต่่อไป ทั้้�งนี้้�ในรััชสมััยสมเด็็จพระที่่�นั่่�งสุุริยิ าศน์์อมริินทร์์หรืือสมเด็็จพระเจ้้าเอกทััศน์์
พระมหากษััตริิย์์องค์์สุุดท้้ายแห่่งกรุุงศรีีอยุุธยาซึ่่�งครองราชย์์ระหว่่าง พ.ศ.2301 – 2310
โดยโปรดเกล้้าฯ ให้้ยกบ้้านโคกดงลำำ�ดวนขึ้้�นเป็็นเมืืองชื่่�อเมืืองขุุขัันธ์์ (ในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน)
และทรงตั้้�งให้้หลวงแก้้วสุุวรรณ (ตากะจะ) นายกองชาวกููย หรืือชาวส่่วยผู้้�ควบคุุมชาวเขมร
ป่่าดงในแถบบริิเวณดัังกล่่าวให้้เป็็นเจ้้าเมืือง มีีบรรดาศัักดิ์์�และราชทิินนามที่่�พระยาไกรภัักดีี
ศรีีลำำ�ดวน และมีีหลวงปราบ (เชีียงขััน) เป็็นผู้้�ช่่วยเจ้้าเมืือง เนื่่�องจากมีีความดีีความชอบใน
การติิดตามช้้าง (สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2558: 41; วาทิิน มากนวล, 2563: สััมภาษณ์์) และ
ภายหลัังการสถาปนาเจ้้าเมืืองแล้้ว ยัังช่่วยเป็็นการเสริิมฐานะให้้เมืืองแห่่งนี้้�มีีความสำำ�คััญ
มากขึ้้น� ด้้วยเช่่นกัันในฐานะเมืืองชายขอบของพระราชอาณาเขตที่่�ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ตั้้�งเมืืองแล้้ว โดยให้้เมืืองขุุขันั ธ์์หรืือเมืืองศรีีนครลำำ�ดวนขึ้้น� กัับเมืืองพิิมายโดยอยู่่�ภายใต้้การ
ดููแลของอยุุธยาอีีกต่่อหนึ่่�ง (ภราดร ศรปััญญา และคณะ, 2558ก: 97) ทั้้�งนี้้�ปััจจััยสำำ�คััญที่่�
มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์จากเมืืองอิิสระมาสู่่�หััวเมืืองในพระราช
อาณาเขตของอยุุธยาที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ 1) ลัักษณะภููมิศิ าสตร์์ ที่่�เป็็นเมืืองที่่�มีีฐานะเป็็นฐานอำำ�นาจ
ที่่�จะช่่วยสร้้างอิิทธิิพลในดิินแดนใกล้้เคีียงต่่อไป และ 2) บทบาทและความสามารถของผู้้�นำำ�
ที่่�สร้้างความดีีความชอบให้้ผู้้�ปกครองส่่วนกลางเห็็นความสำำ�คััญของพื้้�นที่่�แถบนี้้� (ถนอม
ขุุขัันธิิน, 2563: สััมภาษณ์์; สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2556: 117) และสอดคล้้องกัับข้้อเขีียนของ
เอเจีียน แอมอนิิเยที่่�ว่่า “เจ้้าเมืืองมีียศเป็็นพระยาคููขััน คืือ พระยาคููขัันภัักดีีศรีีนครลำำ�ดวน
คำำ�ว่่า ภัักดีีศรีีนครลำำ�ดวน มาจากคำำ�เขมร “รมดวล” ชื่่�อของที่่�ตั้้�งเมืืองเก่่าผู้้�สำำ�เร็็จราชการ
เมืืองคููขััน ซึ่่�งอาจจะหมายถึึง เมืืองศรีีนครลำำ�ดวนที่่�ถููกตั้้�งก่่อนเมืืองขุุขัันธ์์” (แอมอนิิเย,
2549: 165)
2.2 บทบาทของขุุขัันธ์์ในฐานะเมืืองในพระราชอาณาเขตของธนบุุรีีและ
กรุุงเทพฯ
ภายหลััง พ.ศ. 2302 เมืืองขุุขัันธ์์ได้้ปรากฏขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ (ธีีรชััย บุุญมา
ธรรม, 2533: 7) จนกระทั่่�งในปลาย พ.ศ. 2321 พระยาไกรภัักดีีศรีีนครลำำ�ดวนได้้ถึึงแก่่
อนิิจกรรม สมเด็็จพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีที รงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งให้้หลวงปราบ (เชีียง
ขััน) ผู้้�ช่่วยเจ้้าเมืืองให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่อมา (สุุทััศน์์ กองทรััพย์์, 2536: 55) ต่่อมาฐานะของ
เมืืองขุุขัันธ์์บริิเวณที่่�ตั้้�งของเมืืองศรีีนครลำำ�ดวนได้้ลดบทบาทลงเนื่่�องจากบริิเวณที่่�ตั้้�งเมืือง
เดิิมนั้้�นคัับแคบและกัันดารน้ำำ�� จึึงย้้ายไปตั้้�งใหม่่ที่่�บริิเวณบ้้านภููมิิ และบ้้านแตระริิมฝั่่�งห้้วย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เหนืือใน พ.ศ. 2321 (บริิเวณอำำ�เภอขุุขัันธ์์ปััจจุุบััน) มีีลัักษณะเป็็นเนิินดิินกว้้าง มีีธารน้ำำ��
ธรรมชาติิเป็็นคููลึึกคั่่�นถึึงสองชั้้�น มีีพื้้�นที่่�กว้้างคลุุมพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษในปััจจุุบััน
และบริิเวณตอนใต้้ของเทืือกเขาพนมดงเร็็กด้้วย ถืือเป็็นเมืืองใหญ่่ และเมืืองสำำ�คัญ
ั เมืืองหนึ่่�ง
ในยุุคนั้้�น และรััฐไทยยัังได้้เกณฑ์์คนเมืืองขุุขัันธ์์ไปร่่วมในกองทััพเพื่่�อทำำ�สงครามในสมััย
ธนบุุรีแี ละสมััยรััตนโกสิินทร์์ด้ว้ ยซึ่่�งมีีอยู่่�หลายครั้้�ง แต่่ครั้้�งสำำ�คัญ
ั เช่่น สงครามกัับเมืืองจำำ�ปา
ศัักดิ์์� หััวเมืืองปากแม่่น้ำ��ำ โขงฝั่่�งซ้้าย จนถึึงเมืืองอััตตะปืือ จนได้้หััวเมืืองริิมแม่่น้ำำ��โขง ตลอด
จนดิินแดนกััมพููชา (ไพฑููรย์์ มีีกุุศล, 2517: 7-10)
หากพิิจารณาถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐไทยสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้นกัับเมืืองขุุขันั ธ์์
จะมีีความโดดเด่่นในสมััยรััชกาลที่่� 1 เมื่่�อครั้้�งเริ่่�มขยายบทบาททางการทหารเข้้าไปในหััว
เมืืองลาวฝั่่�งขวาแม่่น้ำำ��โขง และรวมผู้้�คนในเมืืองขุุขัันธ์์เพื่่�อทำำ�สงครามกัับเวีียงจัันทน์์ในสมััย
รััชกาลที่่� 3 ต่่อมา (ธีีรชััย บุุญมาธรรม, 2533: 51) แสดงถึึงการที่่�รััฐไทยให้้ความสำำ�คััญของพื้้�นที่่�
แถบนี้้� อัันจะช่่วยให้้ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์เติิบโตมากขึ้้�น (กาญจนา กาญจนศิิริิ, 2563: สััมภาษณ์์)
จนกระทั่่�งใน พ.ศ.2440 เมืืองขุุขันั ธ์์เติิบโตและขยายตััวมากขึ้้น� พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััวทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ เปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งเจ้้าเมืืองขุุขัันธ์์เป็็นผู้้�ว่่าราชการ
เมืืองขุุขัันธ์์ (ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นจัังหวััดศรีีสะเกษ, 2549: 64)
จนกระทั่่�งในห้้วง พ.ศ. 2436 – 2453 มีีการปฏิิรูปู การปกครอง ขุุขันั ธ์์ได้้ถูกู จััดเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของมณฑลอีีสานที่่�มีีอาณาเขตกว้้างขวางภายใต้้การปกครองของศููนย์์อำำ�นาจที่่�กรุุงเทพฯ
และขึ้้�นกัับการดููแลของกระทรวงมหาดไทย แต่่ได้้มีีความเคลื่่�อนไหวของเสืือยงใน พ.ศ.
2437 ซึ่่�งตั้้�งสมััครพรรคพวกทำำ�การปล้้นและต่่อสู้้�กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐหลายสิิบครั้้�ง เจ้้าเมืือง
ศรีีสะเกษจึึงขอให้้เมืืองขุุขัันธ์์และอาจารย์์ของเสืือยงมาช่่วยปราบปรามจนสามารถจัับเสืือ
ยงได้้ แล้้วนำำ�มาตััดคอที่่�ศาลหลัักเมืืองศรีีสะเกษ (ประดิิษฐ ศิิลาบุุตร, 2543: 37) และกบฏ
ท้้าวบุุญจัันทร์์ที่่�ต่อ่ ต้้านอำำ�นาจรััฐ ภายหลัังการปราบปรามเสร็็จสิ้้�นโดยกรมหลวงสรรพสิิทธิิ
ประสงค์์ ข้้ า หลวงต่่ า งพระเนตรพระกรรณต้้ อ งส่่ ง กองทหารจากอุุ บ ลราชธานีี แ ละ
นครราชสีีมามาปราบ จึึงสามารถสำำ�เร็็จโทษท้้าวบุุญจัันทร์์ได้้ (นงลัักษณ์์ ลิ้้�มศิิริิ, 2524: 57;
ศศิิธร คงจัันทร์์, 2558: 27; และ รายงานการสััมมนาประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษในโอกาสการ
ย้้ายศาลากลางครบ 100 ปีี, 2548: 9) ได้้มีกี ารย้้ายศาลากลางเมืืองขุุขันั ธ์์ไปตั้้�งบริิเวณศาลา
กลางจัังหวััดศรีีสะเกษบริิเวณบ้้านเมืืองเก่่าโนนสามขา อำำ�เภอกลางศรีีสะเกษ ริิมฝั่่�งห้้วย
สำำ�ราญด้้านตะวัันออก แต่่ยังั คงใช้้ชื่่�อว่่าศาลากลางเมืืองขุุขันั ธ์์ และเปลี่่�ยนชื่่�อเมืืองขุุขันั ธ์์เดิิม
เป็็นอำำ�เภอห้้วยเหนืือ ทำำ�ให้้ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ) ถููกลดบทบาทลงใน พ.ศ. 2449
-2450 และได้้รวมกัับเมืืองศรีีสะเกษและเดชอุุดมในเวลาต่่อมา จากนั้้�นได้้มีกี ารยุุบเมืืองศรีีสะเกษ
และเมืืองเดชอุุดม โดยให้้อำำ�เภอที่่�ขึ้้�นกัับเมืืองทั้้�งสองไปขึ้้�นกัับเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า)
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จนถึึง พ.ศ. 2459 ได้้มีีการเปลี่่�ยนนามเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นจัังหวััด
ขุุขัันธ์์ มีีพื้้�นที่่�ปกครอง 7 อำำ�เภอ 1 กิ่่�งอำำ�เภอ (ราชกิิจจานุุเบกษา, 2460: 502) (ดัังภาพ)
ทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์ (ห้้วยเหนืือ) ถููกลดฐานะเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า)
จนกระทั่่�ง พ.ศ. 2481 ได้้มีกี ารเปลี่่�ยนชื่่�อจัังหวััดขุุขันั ธ์์เป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษ และเปลี่่�ยนชื่่�อ
อำำ�เภอห้้วยเหนืือเป็็นอำำ�เภอขุุขัันธ์์ (ราชกิิจจานุุเบกษา, 2481: 664) ทำำ�ให้้มีีฐานะคงที่่�โดย
ไม่่เปลี่่�ยนแปลงไปแต่่ประการใดและขึ้้�นกัับจัังหวััดศรีีสะเกษมาจนถึึงปััจจุุบััน
	ทั้้�งนี้้� ประดิิษฐ ศิิลาบุุตร ผู้้�เชี่่�ยวชาญเรื่่�องประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษ ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกต
เกี่่�ยวกัับการใช้้คำำ�ว่่า “คุ้้�มเมืืองเก่่า” ตามคำำ�เรีียกของชาวบ้้าน ที่่�ต่่อมาพััฒนาเป็็น “ตำำ�บล
เมืืองเก่่า” เพราะในสมััยก่่อนในตััวเมืืองจะแบ่่งเป็็นคุ้้�ม (ชุุมชนหรืือหย่่อมบ้้าน) แต่่นััก
วิิชาการรุ่่�นหลัังจะใช้้ว่า่ “บ้้านเมืืองเก่่า” (ประดิิษฐ ศิิลาบุุตร, 2563: สััมภาษณ์์) ซึ่่�งจากการ
ตรวจสอบพบว่่ายัังไม่่มีเี อกสารฉบัับใดใช้้คำำ�ว่า่ “บ้้านเมืืองเก่่า” ในประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษ
อีีกทั้้�งการใช้้ว่่า “บ้้านเมืืองเก่่า” จะสัับสนกัับ “บ้้านเมืืองเก่่า” ที่่�อำำ�เภอราษีีไศล และคำำ�ว่่า
“บ้้านเมืืองเก่่า” ในที่่�นี้้�อาจจะหมายถึึง ในอดีีตพื้้�นที่่�แถบนี้้�เคยเป็็นชุุมชนมาก่่อน ต่่อมาย้้าย
ไปที่่�อื่่�นหรืือร้้างลง เช่่นบ้้านเมืืองเก่่า ตำำ�บลกุุง อำำ�เภอราศีีไศล (ปััจจุุบัันคืืออำำ�เภอศิิลาลาด)
แต่่ก่อ่ นเป็็นที่่�ตั้้�งเมืืองราษีีไศล แต่่เมื่่�อเกิิดเมืืองขึ้้น� มาจะแบ่่งตามการปกครองลาวคืือเป็็นคุ้้�ม
ทั้้�งนี้้�เมืืองศรีีสะเกษ ไม่่เคยย้้ายไปไหนหรืือไม่่เคยเป็็นเมืืองร้้าง จึึงมีี “คุ้้�ม” ที่่�เรีียกคุ้้�มเมืืองเก่่า
เพราะเมืืองเคยตั้้�งครั้้�งแรกที่่�นี่่� พอเปลี่่�ยนการปกครองเป็็นตำำ�บลก็็เป็็นตำำ�บลเมืืองเก่่า ต่่อมา
แยกตามการสร้้างทางรถไฟ ซีีกเหนืือเป็็นตำำ�บลเมืืองเหนืือ ซีีกใต้้เป็็นตำำ�บลเมืืองใต้้ ตำำ�บล
เมืืองเก่่าเลยหายไป ส่่วนที่่�มีีคำำ�ว่่า “บ้้าน” ในเขตเมืือง เนื่่�องจากหมู่่�บ้้านตั้้�งมาก่่อนตั้้�งเมืือง
เช่่น บ้้านพัันทา บ้้านเจีียงอีี ตั้้�งมาก่่อนเมืืองศรีีสะเกษ ดัังนั้้�นจึึงใช้้คำำ�ว่่า “คุ้้�มเมืืองเก่่า”
มากกว่่าคำำ�ว่า่ “บ้้านเมืืองเก่่า” ที่่�ไม่่เคยปรากฏในเอกสารประวััติศิ าสตร์์ และคำำ�ว่า่ “ตำำ�บล
เมืืองเก่่า” ที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลััง (ประดิิษฐ ศิิลาบุุตร, 2563: สััมภาษณ์์) ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้ใช้้คำำ�ว่่า
“คุ้้�มเมืืองเก่่า” ซึ่่�งเป็็นนามดั้้�งเดิิมที่่�สััมพัันธ์์กับั บริิบทการเปลี่่�ยนแปลงฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์
ทั้้�งบทความตามข้้อเสนอของประดิิษฐ ศิิลาบุุตร
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	ปััจจุุบัันขุุขัันธ์์เป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดศรีีสะเกษที่่�ได้้พััฒนาเจริิญก้้าวหน้้าสู่่�
สัังคมเมืืองเต็็มรููปแบบ (นิิติภูิ มิู ิ ขุุขันั ธิิน, มปป.: 51) ทั้้�งนี้้�สาเหตุุที่่�มีกี ารย้้ายศาลากลางเมืือง
นิิติภูิ มิู ตั้้�ิ งข้้อสัังเกตว่่า เมืืองขุุขันั ธ์์ (หนองแตระ) มีีที่่�ตั้้�งติิดกัับชายแดนเขมรซึ่่�งอยู่่�ในอารัักขา
ของฝรั่่�งเศส จึึงเสี่่�ยงต่่อการใช้้อิิทธิิพลของฝรั่่�งเศสเพื่่�อสร้้างความไม่่มั่่�นคงให้้แก่่เมืืองขุุขัันธ์์
และอาจส่่งผลต่่อประเทศไทยด้้วย (นิิติิภูมิู ิ ขุุขัันธิิน, 2552: 6) และเดิิมทีีเมืืองขุุขัันธ์์มีีชาว
บ้้านอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่เมื่่�อมีีการตััดทางรถไฟผ่่านเมืืองศรีีสะเกษใน พ.ศ. 2471 (สุุวิทิ ย์์
ธีีรศาศวััต, 2551: 7) แต่่ไม่่ผ่่านเมืืองขุุขัันธ์์ ชาวจีีนเป็็นจำำ�นวนมากจึึงอพยพมาตั้้�งถิ่่�นฐาน
ใหม่่ที่่�เมืืองศรีีสะเกษ ทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์ซบเซาลง (ภราดร ศรปััญญา และคณะ, 2558ก: 4)
แต่่เมืืองศรีีสะเกษกลัับขยายตััวอย่่างรวดเร็็วทำำ�ให้้ฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์ลดบทบาทลง จนใน
ที่่�สุุดก็็เปลี่่�ยนชื่่�อจัังหวััดขุุขันั ธ์์เป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษ เปลี่่�ยนชื่่�ออำำ�เภอห้้วยเหนืือเป็็นชื่่�ออำำ�เภอ
ขุุขัันธ์์ขึ้้�นกัับศรีีสะเกษ (นิิติิภููมิิ ขุุขัันธิิน, มปป.: 60) และเพื่่�อรองรัับความเจริิญที่่�จะมา
พร้้อม ๆ กัับการก่่อสร้้างทางรถไฟจากกรุุงเทพฯ นครราชสีีมา ศรีีสะเกษและอุุบลราชธานีี
ต่่อไป (วิิท คัันธีี, 2560: 141)
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สรุุปผลการศึึกษา
	อุุดมการณ์์ประวััติิศาสตร์์แบบเป็็นศููนย์์กลาง ส่่งผลให้้การศึึกษาประวััติิศาสตร์์
ไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่ประวััติศิ าสตร์์แห่่งชาติิเพีียงประการเดีียว ในขณะที่่�ภาพประวััติศิ าสตร์์
ของเมืืองอื่่�น ๆ ถููกบิิดเบืือนหรืือลบออกไปจากประวััติิศาสตร์์ไทย (ยงยุุทธ ชููแว่่น, 2550: 57)
มิิติิของการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นจึึงอยู่่�ในสภาวะของการถููกทอดทิ้้�งจากบรรดานััก
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ประวััติิศาสตร์์ในระยะที่่�ผ่่านมาจนถึึงพุุทธศตวรรษที่่� 25 (ยุุวดีี วงศ์์สว่่าง, 2538: 12)
อย่่างไรก็็ตามนัับเป็็นนิิมิติ หมายที่่�ดีีขึ้น้� ของวงการประวััติศิ าสตร์์ไทยที่่�มีีนักั ประวััติศิ าสตร์์ใน
ยุุคพุุทธศตวรรษที่่� 26 นี้้� หัันไปให้้ความสนใจต่่อการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นเพื่่�อให้้ภาพ
ประวััติิศาสตร์์ที่่�กอปรด้้วยเหตุุผลมากขึ้้�น (ทวีีศิิลป์์ สืืบวััฒนะ, 2552: 15) เช่่น งานศึึกษา
ด้้านประวััติิศาสตร์์โบราณคดีี ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ สัังคมวััฒนธรรม และชาติิพัันธุ์์�ของ
ศรีีศัักร วััลลิิโภดม สุุวิิทย์์ ธีีรศาศวััต ประนุุช ทรััพยสาร และดารารััตน์์ เมตตาริิกานนท์์ เป็็นต้้น
จากการศึึกษาข้้อความในเอกสารประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นเมืืองศรีีสะเกษ ทำำ�ให้้
เกิิดข้้อสัังเกตว่่าเมืืองขุุขัันธ์์มีีความสััมพัันธ์์กัับเมืืองศรีีสะเกษอย่่างไร เมื่่�อนำำ�ข้้อสัังเกตดััง
กล่่าวมาประมวลผลเข้้ากัับหลัักฐานทางด้้านโบราณคดีีที่่�ปรากฏในเขตเมืืองขุุขัันธ์์ปััจจุุบััน
ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความคิิดที่่�ซัับซ้้อนขึ้้น� ไปอีีกว่่าขุุขันั ธ์์น่า่ จะเป็็นเมืืองใหญ่่มาตั้้�งแต่่ก่อ่ นตั้้�งเมืือง
ศรีีสะเกษ และไม่่น่่าที่่�จะอยู่่�ในสภาพของหััวเมืืองในท้้องถิ่่�นเท่่านั้้�น และข้้อสงสััยดัังกล่่าว
เป็็นพลัังสำำ�คััญที่่�นำำ�ไปสู่่�ความต้้องการที่่�จะพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่าขุุขัันธ์์นั้้�นมีีความสำำ�คััญทาง
ประวััติศิ าสตร์์อย่่างไร ดัังนั้้�นการศึึกษาขั้้�นแรกจึึงเริ่่�มมีีการค้้นคว้้าหาหลัักฐาน ซึ่่�งเป็็นข้้อมููล
ท้้องถิ่่�นของเมืืองศรีีสะเกษเพื่่�อที่่�จะให้้ได้้ภาพประวััติิศาสตร์์เมืืองขุุขัันธ์์ตามที่่�ได้้ตั้้�งจุุด
ประสงค์์ไว้้ แต่่ปรากฏว่่าตำำ�นานเมืืองขุุขัันธ์์นั้้�นผููกติิดกัับเรื่่�องราวของประวััติิศาสตร์์ชาติิทั้้�ง
สิ้้�น เช่่น การสถาปนาผู้้�ปกครองเมืือง การแต่่งตั้้�งนามเมืือง (อรุุณรััตน์์ ทองปััญญา, 2545:
26) ส่่วนตำำ�นานในส่่วนที่่�กล่่าวถึึงความเป็็นมาของเมืืองขุุขัันธ์์จริิง ๆ นั้้�นยัังมิิปรากฏ การ
ศึึกษาประวััติิศาสตร์์เมืืองขุุขัันธ์์จึึงไม่่อาจแยกออกจากการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ชาติิได้้
ดัั ง นั้้�น การศึึกษาเรื่่� อ งราวของเมืื อ งศรีี ส ะเกษจึึงต้้ อ งหัั น กลัั บ ไปศึึกษาในมุุ ม มองของ
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ ช าติิ แ ละประวัั ติิ ศ าสตร์์ ศ รีี ส ะเกษ อย่่ า งไรก็็ ต าม ถึึงแม้้ ว่่ า การศึึกษา
ประวััติิศาสตร์์เมืืองขุุขัันธ์์จะถููกล้้อมกรอบโดยประวััติิศาสตร์์ชาติิและประวััติิศาสตร์์
ศรีีสะเกษ แต่่ก็มี็ ช่ี อ่ งว่่างบางส่่วนที่่�ทำำ�ให้้เราสามารถมองผ่่านไปยัังขุุขันั ธ์์ได้้ โดยอาศััยข้้อมููล
ที่่�กล่่าวถึึงขุุขันั ธ์์เป็็นสื่่�อนำำ�สำำ�คัญ
ั ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การมองภาพประวััติศิ าสตร์์เมืืองขุุขันั ธ์์ได้้ชัดั เจน
ขึ้้�น
ผลของการศึึกษาด้้วยวิิธีกี ารดัังกล่่าวทำำ�ให้้มองเห็็นพััฒนาการของเมืืองขุุขันั ธ์์ใน
ช่่วงของมิิติิเวลาแห่่งประวััติิศาสตร์์และประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษดัังต่่อไปนี้้�
1. เมืื อ งขุุ ขัั น ธ์์ ใ นยุุ ค แรกเริ่่� ม มีี ฐ านะเป็็ น เมืื อ งอิิ ส ระในบริิ เวณอีี ส านใต้้ ใ น
วััฒนธรรมขอมในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน และมีีบทบาทอื่่�นแทรกซ้้อน โดยเป็็นแหล่่งรวมและ
สืืบทอดอารยธรรมขอมโบราณ เป็็นแหล่่งสะสมผู้้�คนในการสงคราม และเป็็นเส้้นทาง
ยุุทธศาสตร์์การเดิินทััพไทย - กััมพููชา แต่่ก็็มิิได้้ทำำ�ให้้ฐานะทางการเมืืองของเมืืองขุุขัันธ์์
เปลี่่�ยนแปลงไปแต่่ประการใด จนถึึงการยกฐานะบ้้านปราสาทสี่่�เหลี่่�ยมบ้้านโคกลำำ�ดวนหรืือ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภููมิิลำำ�ดวนขึ้้�นเป็็นเมืืองเรีียกว่่า “เมืืองขุุขัันธ์์” ใน พ.ศ. 2306 ทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์ลดฐานะมา
เป็็นเมืืองชายขอบของพระราชอาณาเขตสยามในด้้านที่่�ติิดกัับเขมรในชื่่�อเมืืองนครลำำ�ดวน
หลวงแก้้วสุุวรรณได้้เลื่่�อนบรรดาศัักดิ์์�เป็็นพระไกรภัักดีีศรีีนครลำำ�ดวน เจ้้าเมืืองขุุขันั ธ์์คนแรก
และเมื่่�อได้้รัับความดีีความชอบในการทำำ�สงคราม ฐานะของขุุขัันธ์์ก็็เปลี่่�ยนไปอีีกใน
พ.ศ. 2321 เมื่่�อมีีการย้้ายเมืืองมาที่่�หนองแตระ และเลื่่�อนบรรดาศัักดิ์์�เป็็นพระยาไกรภัักดีี
ศรีีนครลำำ�ดวนเมืืองขุุขัันธ์์มีีเจ้้าเมืืองดำำ�รงตำำ�แหน่่งรวม 9 ท่่าน แสดงถึึงการยอมรัับเมืือง
ขุุขัันธ์์ของราชสำำ�นัักกรุุงเทพฯ และทวีีความสำำ�คััญมากขึ้้�นใน พ.ศ. 2440 เนื่่�องจากมีี
ประชากรมากขึ้้�น และราชสำำ�นัักกรุุงเทพฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดระบบการปกครองเพื่่�อให้้
ง่่ายต่่อการควบคุุม เห็็นจากการที่่�ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ เปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งเจ้้าเมืือง
ขุุขัันธ์์เป็็นผู้้�ว่่าราชการเมืืองขุุขัันธ์์
2. ในช่่วงการปฏิิรููปประเทศระหว่่าง พ.ศ. 2436 – 2453 ทำำ�ให้้เมืืองขุุขัันธ์์มีี
อาณาเขตกว้้างขวางมากขึ้้น� ในฐานะส่่วนหนึ่่�งของมณฑลอีีสาน และเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ต่อ่ สู้้�
ของเสืือยงใน พ.ศ. 2437 และกบฏท้้าวบุุญจัันทร์์ใน พ.ศ. 2443 และภััยคุุกคามจากตะวััน
ตกของรััฐบาล ส่่งผลให้้ฐานะของเมืืองลดบทบาทลง เพราะใน พ.ศ. 2449-2450 มีีการย้้าย
ศาลาเมืืองขุุขัันธ์์ไปตั้้�งบริิเวณศาลากลางจัังหวััดศรีีสะเกษ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการ
ควบคุุม แต่่คงใช้้ชื่่�อศาลากลางเมืืองขุุขันั ธ์์เช่่นเดิิม และฐานะของเมืืองขุุขันั ธ์์ได้้ลดลงเมื่่�อเป็็น
เมืืองรวมกัับเมืืองศรีีสะเกษและเดชอุุดม และลดลงเป็็นเมืืองในนามอำำ�เภอห้้วยเหนืือ
(รายงานการสััมมนาประวััติศิ าสตร์์ศรีีสะเกษในโอกาสการย้้ายศาลากลางครบ 100 ปีี, 2548: 9-10)
3. ใน พ.ศ. 2459 โปรดเกล้้าฯ เปลี่่�ยนชื่่�อเมืืองขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) เป็็นจัังหวััด
ขุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) และใน พ.ศ. 2481 มีีการเปลี่่�ยนชื่่�อจัังหวััดชุุขัันธ์์ (คุ้้�มเมืืองเก่่า)
เป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษ (คุ้้�มเมืืองเก่่า) และเปลี่่�ยนชื่่�ออำำ�เภอห้้วยเหนืือ เป็็นชื่่�ออำำ�เภอขุุขัันธ์์
ตั้้�งแต่่บััดนั้้�นเป็็นต้้นมา ส่่งผลให้้เมืืองขุุขัันธ์์ถููกลดฐานะลงและกลายเป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งของ
จัังหวััดศรีีสะเกษมาจนถึึงปััจจุุบััน
	พััฒนาของเมืืองขุุขันั ธ์์ใน 3 ระยะนี้้�จะเห็็นได้้ว่า่ มีีการเปลี่่�ยนแปลงฐานะทางการ
เมืืองของเมืืองขุุขัันธ์์ใน 2 ลัักษณะคืือ (ดููในแผนภููมิิประกอบ)
1. ลัักษณะของการเลื่่�อนระดัับขึ้้น� – ลง (ปััจจััยที่่�เพิ่่�มฐานะคืือ บทบาทของเมืือง
ชายขอบเมืืองในยุุคปฏิิรููปประเทศ ส่่วนปััจจััยที่่�ลดฐานะคืือ ปััญหาจากอิิทธิิพลตะวัันตก
การสร้้างทางรถไฟ และปััญหากลุ่่�มต่่อต้้านอำำ�นาจรััฐจนทำำ�ให้้เกิิดการรวมเมืือง)
2. ลัักษณะของการหยุุดอยู่่�กัับที่่� (ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ฐานะคงที่่�คืือ ฐานะเมืืองอิิสระ
และฐานะหลัังจากเปลี่่�ยนชื่่�อเมืืองจนถึึงปััจจุุบัันแล้้ว
ในลัักษณะแรกนั้้�นจะเห็็นได้้ว่่าพััฒนาการของขุุขัันธ์์เริ่่�มจากจุุดยอดตรงที่่�เป็็น
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การเปลี่่�ยนฐานะของเมืื อ งขุุ ขัั น ธ์์ ดัั ง กล่่ า วนี้้�นอกจากจะสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึง
พััฒนาการทางการเมืืองของเมืืองขุุขัันธ์์แล้้ว ยัังทำำ�ให้้เราเห็็นพััฒนาการทางการเมืืองของ
ศููนย์์อำำ�นาจของราชอาณาจัักรไทยในแต่่ละช่่วงเวลาที่่�พััฒนามาสู่่�การปกครองแบบรวมศููนย์์
(Centralization) ในขณะที่่�ขุุขันั ธ์์อยู่่�ในฐานะเมืืองที่่�ไม่่สามารถจะพััฒนามาสู่่�การเป็็นเมืือง
อิิสระได้้อีีก
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อภิิปรายผลการศึึกษา
การศึึกษา “ฐานะของเมืืองขุุขัันธ์์ในประวััติิศาสตร์์ศรีีสะเกษ ระหว่่าง พ.ศ. 2306 –
2481” เป็็นงานที่่�ค้้นพบองค์์ความรู้้�เรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงฐานะและบทบาททางการเมืือง
ของเมืืองขุุขัันธ์์ภายใต้้บริิบทช่่วงเวลาทางประวััติิศาสตร์์ อัันจะช่่วยให้้ข้้อถกเถีียงและ
สถานภาพความรู้้�เรื่่�องเมืืองขุุขัันธ์์มีีความกระจ่่างมากขึ้้�น งานนี้้�มีีลัักษณะของการศึึกษา
ประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นในกรอบของประวััติิศาสตร์์ชาติิ ดัังเช่่นงานของสุุทััศน์์ กองทรััพย์์
(2536) โดยพยายามมองผ่่านข้้อมููลและหลัักฐานพื้้�นบ้้านพื้้�นเมืืองที่่�มิิได้้ตกอยู่่�ภายใต้้อิทิ ธิิพล
ของราชสำำ�นักั หรืือศููนย์์กลางการปกครองของรััฐแต่่ประการใด การศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ไทย
ในมิิติิของการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นดัังกล่่าวมีีผลให้้ข้้อมููลท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ เช่่น ตำำ�นาน
ตากะจะสร้้างบ้้านแปงเมืือง นิิทานอุุรัังคธาตุุซึ่่�งเป็็นนิิทานปรััมปราของเมืืองต่่าง ๆ ถููก
รวบรวมค้้นคว้้าและนำำ�มาศึึกษากัันมากขึ้้น� นัับเป็็นความก้้าวหน้้าในการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์
ไทยอีี ก ขั้้�นตอนหนึ่่�งที่่�มีี ก ารนำำ�ข้้ อ มูู ล ที่่�คิิ ด ว่่ า เลื่่�อนลอยไร้้ ส าระนั้้�นมาใช้้ ใ นการศึึกษา
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประวััติศิ าสตร์์ได้้ ดัังเช่่นงานของธิิดา สาระยา (2525) และงานของนคร พัันธุ์์�ณรงค์์ (2521)
ที่่�ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ของการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นทั้้�งในและนอกกรอบประวััติศิ าสตร์์
ชาติิ โดยเฉพาะเมืืองในท้้องถิ่่�นที่่�สำำ�คัญ
ั และเชื่่�อมโยงในบริิบทประวััติศิ าสตร์์ชาติิ รวมถึึงงาน
ของยงยุุทธ ชููแว่่น (2551) งานของวศิิน ปััญญาวุุธตระกููล (2562) งานของทวีีศิลิ ป์์ สืืบวััฒนะ
(2554) ที่่�ได้้อธิิบายว่่า การศึึกษาประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นในปััจจุุบัันมีีเป้้าหมายสำำ�คััญอยู่่�ที่่�
การสร้้างองค์์ความรู้้�อย่่างชััดเจนรอบด้้าน โดยประชาชนในท้้องถิ่่�นมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการ
สร้้างความทรงจำำ�ร่ว่ มของเขา ซึ่่�งจำำ�เป็็นจะต้้องทบทวน ปรัับปรุุงแก้้ไข เรีียนรู้้�และถ่่ายทอด
กัันในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง และเปรีียบดั่่�งเกราะอัันสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความมั่่�นคงขึ้้น� ใน
ชาติิ ดัังกล่่าวสััมพัันธ์์กับั ผลการศึึกษาของนิิติภูิ มิู ิ ขุุขันั ธิิน ทั้้�ง 3 เรื่่�องที่่�กล่่าวถึึงประวััติศิ าสตร์์
เมืืองขุุขันั ธ์์ที่่�เสนอความเห็็นต่่างไปจากประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นศรีีสะเกษกระแสหลัักว่่า บรรพ
ชนเมืืองขุุขัันธ์์ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบรรพชนบ้้านดวนใหญ่่ ทั้้�งนี้้�การศึึกษาครั้้�งนี้้�อาจ
เป็็นการช่่วยสร้้างและฟื้้น� ฟููสำำ�นึึกร่่วมของผู้้�คนในท้้องถิ่่�นให้้ร่ว่ มกัันฟื้้น� ฟููประวััติศิ าสตร์์ความ
เป็็นมาของบ้้านเกิิดเมืืองนอนของตน เพื่่�อให้้ทุุกคนเล็็งเห็็นคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์และ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น และช่่วยสืืบสานต่่อยอดต่่อไป ทั้้�งยัังเป็็นพื้้�นฐานเบื้้�องต้้นที่่�ช่่วยพััฒนา
ประชาชนในท้้องถิ่่�นด้้วย
ข้้อเสนอแนะ
การศึึกษาเรื่่�องนี้้�ให้้ความสำำ�คััญกัับบทบาททางการเมืืองเป็็นสำำ�คััญ ฉะนั้้�นเพื่่�อ
ความครบถ้้วนควรที่่�จะมีีการศึึกษาบทบาทด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม ที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์กับั ชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนควบคู่่�ไปด้้วย และการศึึกษาในประเด็็นนี้้�ผู้้�สนใจอาจ
ประยุุกต์์วิิธีีการศึึกษาไปบููรณาการกัับการศึึกษาในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ต่่อไปก็็ย่่อมได้้
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	ผู้้�เขีียนขอขอบพระคุุณ ผศ.ดร.ประดิิษฐ ศิิลาบุุตร ปราชญ์์ท้อ้ งถิ่่�นเมืืองศรีีสะเกษ
และที่่�ปรึึกษาอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏศรีีสะเกษ ผู้้�จุุดประกายให้้มีีการศึึกษาเรื่่�องนี้้�
ตลอดจนมอบเอกสารค้้นคว้้าหายาก และกรุุณาให้้ข้อ้ เสนอแนะเป็็นเบื้้�องต้้น ตลอดจนช่่วย
แก้้ไขปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องต่่าง ๆ อัันเป็็นประโยชน์์ยิ่่�ง และขอบคุุณนายธีีรวััฒน์์ กัันยาสาย
ที่่�ช่่วยออกแบบภาพประกอบเพิ่่�มเติิม
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บทคัดย่อ

	ปััญหาความสามารถทางภาษาอัังกฤษของนัักเรีียนไทยในปััจจุุบันั ได้้สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงภาวะการขาดการส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษโดยผ่่านบริิบททางภาษาอย่่าง
หลากหลาย ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้เกิิดความจำำ�กััดในการคิิดวิิเคราะห์์ของนัักเรีียนในประเทศไทย
บทความนี้้�จึึงมุ่่�งส่่งเสริิมการใช้้บริิบทและกิิจกรรมการเรีียนการสอนภาษาเชิิงวิิพากษ์์เพื่่�อ
ตอบโจทย์์ปััญหาการสอนภาษาอัังกฤษของไทย
	จุุดประสงค์์ของบทความประกอบด้้วย 1) เพื่่�อแนะแนวทางการประยุุกต์์ใช้้การ
ศึึกษาเชิิงวิิพากษ์์ในชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ 2) เพื่่�อให้้ตัวั อย่่างบริิบทที่่�เกี่่�ยวกัับการคิิดวิิเคราะห์์
สำำ�หรัับการศึึกษาเชิิงวิิพากษ์์ และ 3) เพื่่�อบอกถึึงทิิศทางการใช้้การศึึกษาเชิิงวิิพากษ์์ในชั้้�น
เรีียนการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ อีีกทั้้�งยัังเป็็นแนวทางการขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับชั้้�น
เรีียนของผู้้�ที่่�มิิใช่่เจ้้าของภาษาอัังกฤษ เพื่่�อการเพิ่่�มพููนความสามารถทางด้้านภาษาอัังกฤษ
ของนัักเรีียนไทยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำำ�สำำ�คััญ: การศึึกษาเชิิงวิิพากษ์์ ภาษาอัังกฤษในฐานะภาษานานาชาติิ เนื้้�อหาเพื่่�อการคิิด
วิิเคราะห์์ การสอนภาษาอัังกฤษ
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The Thai students’ English proficiency problems nowadays reflect
an inadequate encouragement of English context varieties for Thai learners.
This consequently causes a limitation of critical pedagogy awareness in
Thailand. This article aims to foster the English classrooms’ critical contexts
and activities via critical pedagogy to fulfill the ELT omission in Thailand.
The objectives of the article are;1) to promote the guideline of
applying critical pedagogy and EIL in English classrooms, 2) to provide the
samples of critical context used in the critical pedagogy, and 3) to state the
direction of critical pedagogy in Thai ELT classrooms. And the implement of
critical English pedagogy has been intimated as an important steer, especially
for non-native English speaker classrooms, to enrich Thai learners’ English
learning effectively.
Keywords: Critical pedagogy, EIL, critical contexts, English teaching
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Introduction
Thailand is considered a non-colonized country nonetheless English
education is intensely accepted very crucial. And after the formal English
language teaching [ELT] by the missionaries during the reign of the King
Rama III and the King Rama IV, English has been issued as the Compulsory
Education by the King Rama V (Methithan and Chamcharatsri: 2011). Until
1996, the English learning curriculum base was shift for all primary levels
and English was promoted in Grade 1 for as the beginning level. Meanwhile
English learning and teaching in Thailand is obviously aimed to the Standard
English or the ‘Received Pronunciation’ English or ‘RP’ which has been playing
an essential role for English learning in Thailand and the mainstream of the
native-like aspect gains exceptionally higher predilection comparing to the
non-native English speaking side does.
However, the Thai students’ English achievements seem in doubts.
The first view lies on the Thais English low proficiency comparing to the
neighboring countries (Noom-ura: 2013). The O-Net or Ordinary National
Education Test disclosed the English average score during 2010-2011 and
both years results were lower than half (Noom-ura: 2013). In this point, a
major cause is from the learning process which extracts learners to high
competitive situations. Noom-ura (2013) argues that they felt unchallenging
with the English lesson. Because of the rote-learning and teaching which
particularly aims to rather push them as a grammatical mastery than English
communicators.
I think it is a high time that Thai learners be cultivated about critical
thinking via ‘critical contexts’ and ‘critical pedagogy’ to cove with this
problem since it can fulfill the gap between the tradition English teaching
and the ELT in the 21st century situations. As noted by Phongsirikul (2017)
that a learner of the 20th Century becoming a teacher of the 21st century
and their English learning and teaching norm needed to be changed. She
mentioned in her research that the learners’ perspective of using English as
a native speaker model was not the only way for the Thai students. It is the
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same vein to Tuengkun and Inthajuck (2018) that found the critical pedagogy
is a solution of Thai ELT classrooms.
In this point, Kirkpatrick [2015: p 85, 98] argues that English is used as a
network of variety in many different subcontinents where the speakers’ norms
are also carried on. Moreover, the roles of English among the Asian countries
are varied depending on social, educational, and economic perspectives
(Kirkpatrick: 2012). These massive movements on World Englishes and English
as a lingua Franca have firmly been established as an important root of
English learning all over the world. The deeper focus has been explicitly
pointed by Kubota (2012) that the world Englishes has a significant effect on
English learners’ awareness toward the diversities, the Inner-circle challenges,
and the Lingual Franca paradigm as a result the English as an International
Language (EIL) is a divulged tool for NNES learning backgrounds.
This article highly focuses on encouraging critical pedagogy in the
Thai ELT class. There are three elements required to reach the goal of CP
encouragement in Thailand: the guideline of CP in Thai classes, EIL, the critical
contexts, and the collaboration of educational institutions and communities.
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The promotion of critical pedagogy in Thailand
Critical pedagogy is defined as an approach that mastering students
how to understand the actual circumstances happening in the classrooms
and other educational settings (Giroux: 2014). Giroux (2014) suggests that it
impulses the knowledge and practices both teachers and students’ values,
social relations and legitimate visions. CP gives them a stance for their voices
expressing and engaging them their own learning roles effectively (Giroux:
2014). It can say that CP is the right path of ELT learning in the various context
areas.
Why is English diversity significant issue in Thailand? Because of the
influence of the ASEAN Community, the preparation of English education in
Thailand as argued by Deerajviset (2015) being launched in several means.
As noted by Deerajviset (2015) that the goal of English language education
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then relates to wider region for reason of well-preparing students to serve the
right skill levels of the AEC labor market. The English as Lingual Franca in the
ASEAN region is rather diverse as a result the success communication relies
on the knowledge of English variety. In this point, there are to develop the
English variety through skills and knowledge, it also associates with attitude
of multilingual intercultural communicators (Canagarajah: 2007, Kramsch
2009).
In Thailand, many scholars agreed for CP encouragement in ELT.
Due to Tuengkun and Inthajuck (2018), the problems of Thai teaching and
learning in the classrooms cause by several aspects for examples; classroom
management, students’ low academic proficiency and teachers’ load works.
These obstacle students’ learning behavior and success therefore Tuengkun
and Inthajuck (2018) firmly agrees for the promotion of critical pedagogy
to enrich learners’ motivation and attentiveness via dynamic classrooms.
Moreover, Couch (2017) explored the teacher’s reflections and insights
during the implementing of a critical pedagogy for students on the Thai
Burma border and realized a lack of congruence between the pedagogical
theories using and an application it to a border setting as a highly concern.
She also developed a Thai Burma classroom praxis to draw the theoretical
underpinnings of CP to engage the critical context and methodology in the
class (Couch, 2017). On the lens of CP expertise, Giroux (2014) suggested
that critical pedagogy is an essential fostering the knowledge power, desire
and experiences through specific conditions of learning. It reflects larger
social, economic and political issues that connect a wider crisis and rejects
teaching for standardization test (Giroux, 2014). This serves the same line as
Tuengkun and Inthajuck (2018) who urged that ELT in Thailand should be more
concerned for a learner-centered style that provide students are provided
equal opportunities in the class activities. Their study also revealed the
solution of traditional teaching style which is the variety of critical pedagogy
(Tuengkun and Inthajuck, 2018). To brighten this idea, Salem al-amarat
(2011) urges that the ELT classrooms can be involved in several CP issues;
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“parents, teachers, educational administrators, and also vandalism, thief,
destruction of property, failure in the school, poor study accomplishment,
lack of educational facilities such as equipment and technology, the physical
environment and the violence against teachers and students”.
Nonetheless, since the criticism theory is quite fresh for both teachers
and learners in Thailand, some crucial concerns are noted when motivating
this particular learning method into the actual classroom. According to the
above notes, the initial strand of indicating critical pedagogy in the non-native
speaking learners is confronted with is the learners’ accessibility. The learners’
readiness and the ability such as language proficiency, critical awareness and
open attitudes are important. The language ability in this point, it is both L1
and L2.
Consequently, to achieve the goal of this article about promoting CP
in Thailand, I proposed the guideline of critical pedagogy in Thai classrooms
derived from Kubota (2012) as the following figure.
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In the closer notice, these three factors of English learning and
teaching dimensions relying on the learners’ readiness, the teachers’
capability and the school policy and community cooperation.
Firstly, it is necessary to edify Thai students the critical awareness
creatively in the classroom because they are merely familiar with memorizing
the lesson rather than thinking individually as found by Tuengkun and
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Inthajuck (2018) that one of Thai classroom problems was caused by the
rote-learning and teaching. This is why they be confused and hesitated
about how to deliver their ideas to others critically. Therefore they require
very well-prepared for the critical pedagogy and time management to make
them experience this learning process and get used to it. As mentioned by
Kubota (2012), it also has them involve with the open attitude. When the
students feel aware of the cultural diversity and problematized situations,
they will also obtain the criticism perspective. They are expected to be more
open-mind to the others who are especially different from them. However,
to reach the final critical pedagogy method, the English learners are required
the multicompetence that enable them to continue the process of the critical
task until it is completed. This skill is very much related to the collaborative
work as well as the self-motivation and leadership. The students need to be
able to work with others creatively and to gain enough self-understanding
about their strength and weakness. It is actually complicated to train them
at once therefore time consuming needs to be allowed while the activities.
Secondly, the critical pedagogy success key in Thai situations is
‘teachers’. Primarily, it is obvious that the critical applied linguistic field
is new for the English profession career training. Not all higher education
in Thailand emphasized this topic in the teaching professional program or
curriculum as a result that the teachers’ preparation is extremely necessary.
The teachers’ capacity is very vital for this work due to several potential
elements for example, the critical pedagogical ideas, material development,
and the criticism awareness strategies. As noted by Pennycook (2001) that
critical pedagogy is to promote learners to learn the language skills my
means of two-language engaging projects that the issues interacting with
the learners’ lives. This means that the lesson organization and material
preparation is the key concept of the class. Each step of the lesson is
important for guiding learners to the higher level of critical thinking and
concerns. With the regardless of critical pedagogical ideas, I am positive that
the teachers might be confused. On the other hand, it is not so complicated
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that the teachers unable to achieve. This idea is practical and required only
the understanding of how critical pedagogy is. Therefore to help teachers
fulfill the knowledge of critical pedagogy is very important. And to promote
EIL and critical pedagogy, teachers should be proud of their English ability
as a Non-Native English Speaker and to reflect this to learners through the
learning activity.
Lastly, CP is on the school and community collaboration. To promote
open attitude mind as Kubota (2013) noted is also essential for school and
parents to realize the borderless community. With this open attitude mind,
they enable to reach the variety of World Englishes as a result that they would
be more accept the local context is as important as the global one. Moreover,
the school and community’ perspective on NNEST is also well appreciated
for Thai students. It is explicit that nowadays English classes in Thailand are
welcome many NNEST from both AEC and others. Many schools employed
English teachers from the Philippines, Malaysia, and Vietnam to educate Thai
students in all levels. This endures a very great signal for the success critical
pedagogy in Thailand particular on the global issues promotion.
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EIL and critical pedagogy
Interestingly, to attain this CP goal in the Thai ELT class, English is
a vital medium as a result, EIL is remarkably required. Similarly, ELT studies
were conducted such as Sifakis (2004) who found the EIL raised both teachers
and students’ awareness the ELT class requirements. She noted that the
mutual of interlocutors’ mutual comprehensibility and cultural identity were
met via EIL application. Another study conducted by Sifakis and Sougari, A.M.
(2012) also mentioned from the teacher’s sense and the wider sociocultural
linguistic, the awareness of EIL-related concerns was raised.
While a great number of language learning approaches originated,
the notion of English is an international language (EIL) has been perceived as
an essential tool served for the speaker’s diversity (Kubota 2012). Through
the process of EIL, the controversial issues are promoted in the English
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classes. For the deeper focus on the English is an international language is
the ideal device for the current English pedagogy especially for the learners
from Expanding-circle countries. As to access English, the non-native English
speakers empower to share the variety of cultures and identities explicitly.
Furthermore, the vertical work of EIL noteworthy increases multilingualism
which the context is associated with learning beyond English. On this
perspective view, the students’ L1 is involved in the learning situations
not solely focus on English in the class. As a result, learners’ abilities are
elaborated. As mentioned by Cummings (2002) that the multilingualism
enable to encourage different system than the monolingualism does. The
students gain more opportunities for to express their comprehension through
a number of tasks which also reflects the variety of learners’ outcome as
the multicompetence (Kubota 2012). By means of EIL, L1 and L2 are served
in the learning process which assist the L2 learners even the lower level to
accomplish the task with their individually diversity awareness. The learning
procedure of EIL allows students to take advantage of their metalinguistic
awareness such as “translation” and “code-switching” (Kubota: 2012). Apart
of the beneficial learning strategies, EIL completely enhance the contribution
of non-native English speaking teachers instead of the ideal teacher with
“RP” or “Standard English”. Out of the native-like ideology, the multilingual
learners of English earn more confidence and better self-perspective of their
L2 ability. It should be noted that the positive attribute of NNESTs counts as
the effectual factor for the L2 learners.
Moreover, the influence of Lingual Franca English accompanied by
World Englishes explicit relate to a form of Hybridity. The narrow focus made
by Kubota (2012) for the hybrid forms is involved several strands; the linguistic
expressions, the interlocutors’ L1’s pragmatic and cultural background, and
the interactional context. The awareness of hybridity used in the English
context empowers learners’ crucial creativity. To complete the hybridity
task goals successfully, learners’ assorted language capacities are required
as “a five-potential paradigm” which argued by Kubota (2012). These five-
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key elements of hybridity comprised world Englishes, English as a lingua
franca, linguistic imperialism, multicompetence and nonnative speakers, and
hybridity, are established in regard to the effective critical pedagogy. The
figure mentioned below was adapted from the conceptual framework of
Kubota (2012). It illustrates the challenging normative assumptions: Pluralist
approaches to EIL.
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According to the above figure derived from Kubota (2012), EIL and
critical pedagogy are integrated and brought to the classroom especially for
the speakers of other language set. For the closer focus, the world Englishes
and English as lingua franca represented as the platform where linguistic
imperialism and multicompletence are emerged. These dimensions of critical
skills improvement established through the contribution of non-native English
speakers’ capability. The critical process is driven by means of English lesson
to complete the task of global problematized contexts. This learning activity
reveals students’ ideas and perspective are endured. The critical reflection
on the anti-normative paradigms argued by Kubota (2012) refers to the
fundamental assumption of EIL and the critical elements that effectively tied
up to extract learners’ complex comprehension of the language, culture and
global criticism aspects. The EIL class operates English with the respect of
diversity rather than the native-like norm as said by Canagarajah (1999) that
the power of English is no need to be the same as the native speaker but
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it is to focus on the speakers’ meaning. As the same point argued Kubota
(2012) that “the hybridity” is the challenge for cultural understanding by
means of language and critical provocation. The notion of hybridity should
be varied with the open-ended space where a variety of cultural shares and
it is ultimately emerges “the third space”. It is the complex space where
Kubota (2012) noted for the fluid and fixed identities to be coincided. This
means that the final goal of the critical pedagogy lesson is to bring learners
out of themselves to and to encourage their identity expression creatively
and critically through the actual outside world phenomena.
In short, the advantage of critical pedagogy is that the learners
can have their critique mind set and use it when facing the surrounded
problematized currency creatively and productively. It is easily said that
as a result of the language proficiency along with the sufficient knowledge
of critical capacity, it will be very benefit for them when interacting with
and comprehending a variety of people, and finally making decisions in
lives spaciously. At this point, I strongly insist through the critical pedagogy
encouragement, the students will turn to a world wise citizen.
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Critical Contexts in the Classroom
As above of the article shines up the essence CP in the ELT class,
this section involves in the implication of critical contexts. Why is the ‘critical
context’ matter in CP promotion?
To answer this inquiry, Pennycook (2001) proclaims that critical
pedagogy deals with the critical task which learners are supported to
comprehend the context logically and freely from oppression. It also allows
students to express their voice to empower the task through multiplicious
understanding of oppression. He also claims critical pedagogy relating to
the postmodern, poststructuralist, and postcolonial insights and it enacts
students to voice their criticisms. By the same token in Thailand, the research
conducted by Tuengkun and Inthajuck (2018) that found the critical thinking
barriers in Thai classrooms derived from the limitation of the learners’
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knowledge and it has turned their significant learning problem under Thai
contexts.
Additionally, several CP scholars and educators similarly mentioned
for the contexts as the right key for critical thinking cultivation. For example,
Rose (2009) explicitly stated that ‘standardized test’ is the obstacle of CP
as a result that it narrows down the learners’ opportunities. Students in the
public education need to be encouraged about critical thinking and solving
problems. Similarly, the CP scholar, Freire (2000) criticized that the use of
traditional system of education responses as a cause of learners’ lacks in
critical thinking, analyzing and evaluating.
Apart from the critical conceptualization, Kubota (2012) implicates
the border-crossing communication as EIL to activate the critical awareness
into the contexts. She proposes three essential keys for the critical pedagogy
which are the imposition of the dominant sector, linguistic competence in a
certain context, and racialization implication in English language. Moreover,
with the willing to reach the across racial, ethnic, linguistic and class diversity,
the class is important to be open attitudes. At the beginning of the lesson, it
is vital to promote learners’ open and positive attitudes across the others’
differences. The diversity understanding will be beneficial for learners
about historical, political, and ideological context which leads them to the
problematized inequality comprehension (Kubota 2012).
When the teacher performs the critical approaches in the class, a
wary of contexts and tasks designing and arranging is also essential. In this
point, a sample was proposed by Kubota (2012) to illustrate of critical lessons
and sequences. Her sample about the cultural diversity of greeting habits
indicates three main steps which are warming-up students to lead them to
the lesson or context, presenting and practicing learners about the context
or tasks to bring them to the critical parts, and producing or presenting their
work as the final work. For the last activity, learners should be involved in
expressing their ideas and perspective to literately.
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The essence of critical work procedures is every teaching stage is
equally designed for the criticizable tasks. This means that learners have
a chance to think critically as well as to critique but not evaluate on the
proposed contexts. What type of context is appropriate for the NNES
students? I am confident that the suitable context for critical pedagogy in this
focus should relate to their real lives such as lifestyle living, family, friends,
technology, and also current phenomena.
Moreover, as suggested by Trilling and Fabel (2014) the teachers’ role
for the 21st century primarily related to the critical thinking and problem
solving skill which is the same concept of critical pedagogy promotion. The
encouragement of criticism work considerately assists learners to emancipated
thinking. The following samples activities were designed for the critical
pedagogy classes particularly in non-native English learners’ perspective.
The samples comprised three major themes; the local and global issues,
the global issues about water concerns, and cultural diversity particularly on
costumes. Each part of the lesson is divided into several topics which are the
achievement, the objectives, the lesson plans and the samples materials.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

Sample Activities
1. The theme of the lesson; Local and Global Issues [3 periods]
The achievement of the lesson; to demonstrate the understanding
about the pollution issues in both local and global areas.
The objectives of the lesson;
1. To read and conduct the activities based on the pollution topics
appropriately.
2. To identify the similarities and differences about the pollution
issues in various areas around the world
3. To discuss and give feedback about the relevant topics proposed
on the lesson.
4. To create the final task as the classroom exhibition preparation
[group work].
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The sample lesson materials
		
1. VDO clip about the dugong in Thailand
		
2. Reading material; the extract news about dugong and sea
		
pollution situation in Thailand
		
3. After reading worksheet [activities]
		
4. Productive Activity; various situations to conduct the
		
situations
		
5. Students’ evaluation form [students]
		
6. Performance based evaluation [teacher
The critical pedagogy direction in Thailand
In this part, the article focus is to highlight the collaboration of the
educational institutions and communities. And the figure below illustrated
the whole critical pedagogy trend directions.
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For the critical pedagogy directions in Thailand, I propose the focus
of CP directions relying on three vital factors; 1) learners, 2) teachers, and 3)
schools and communities.
The primary strand points to the learners due to the fact that they are
as the key factor of the critical applied linguistic awareness. It is considered
that all contributions carrying on the CP is to the only genuine reason
of “the learners’ development”. This conceptualized issue is effectively
served the 21st century learning formula that finally aims to the sustaining
the society development (Reynolds, Tavares, and Notari: 2017). The 21st
century paradigm about human development required a great endeavor on
educational reforms which it can be seen in many part of the world (Reynolds,
Tavares, and Notari: 2017).
At the same time, the teacher development is also the crucial part
and it needs a lot of attention from the higher education. For Thailand, Noomura (2013) cited that teachers are in a need of higher educational institutes
for organizing training courses, seminars and conferences. As the same line
with Colbert, Brown and Choi & Thomas (2008) argue that the professional
development is the assistant for teachers’ quality improving and the course
needed to be meaningful to enrich teachers’ instructional experiences. And
as a result of the English as a lingua franca and world Englishes and English
as an instruction language, these influences bring about the non-native
English speaking teachers’ acceptance and persistence need to be involved.
When teachers are confident with their language, they will be also a speaking
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inspiration for their learners constantly. The ideal of RP will not anymore be
the NNES learners’ restriction.
In this point, the meaningful training doesn’t only for English pedagogy
but also other areas such as course content and material design. This will be
very practical for English teachers to gain CP knowledge and the sample of CP
courses variously. Nonetheless since critical work implication noted for each
learner’ voice, the result of the lesson would be various. Therefore there
should be the new CP developing stages for the teachers who interested
in promoting this particular works sharing their projects and difficulties.
All of the previous ideas can be done through seminars and conferences.
Moreover, with the attempt of CP encouragement, there should be more
CP researches conducted for the more constrictive prove of the CP toward
the English instructions in various dimensions. In this part, both qualitative
and quantitative research approaches are very well served for the CP and
classroom promotion.
The final dimension of CP development is the schools and
communities’ implication. Due to the fact that schools and communities’
decision has an effect on teachers’ work, it is vital to gain both of them
collaboration on critical work development. Pennycook (2004) argue
“critical moment” that it is essential move that should be emerged in the
classroom. At this important moment is the time when students express their
understanding through the discussing teaching. This seems like the climax
of critical awareness and encouragement in the classroom nonetheless it
shouldn’t only be limit in the classroom wall. Students’ critical work should
be praise outside classes to attract both schools and communities’ attentions
on their young citizens. Apart of that, schools should have teacher and
students a chance of local and global context development rather than solely
applying the RP commercial textbooks. For the deeper focus of communities,
they can also be a part of learners’ knowledge source especially in Thailand.
As the concern the global awareness, there should be a part of local issues
implication and promotion to the global society. The examples local issues
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that can be encouraged to the world stage are the traditional Thai ethnic
group lifestyles in the particular areas such as local languages and lifestyles.
As Boriboon (2004) argues that not only learning the target culture of L2
but also L1’s is required to be included in the language for learners’ more
effective communicative mind.
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Conclusion and Implication
To summarize, the critical pedagogy is the modern teaching approach
for the ELT classrooms in Thailand. The article explicitly expresses three
dimensions of CP development to clarify the objectives of the CP guideline,
the CP lesson samples, and the CP collaboration among the educational
institutions and communities. This will be merit for creating CP in Thai
contexts sustainably. According to a great extending of English diversities, the
EIL implication is consequently increasing as the same route of Non-Native
English Speaking Teachers movement (Selvi: 2014). EIL plays a vital role on the
English pedagogy stages as a heuristic device of critical pedagogy for the critical
applied linguistic approach. The promotion of EIL and critical tasks empower
English learners to use both L1 and L2 creatively via CP sample activities.
They are why it is a highlighted pedagogy for English teachers especially in
Thailand. The students need to be accessible in language proficiency, critical
awareness, open attitudes and positive learning attitudes, multicompetence,
and self-motivation and leadership while the teachers’ roles are considered
as the NNEST, the skill of pedagogical ideas and material designs, and the
criticism awareness strategies. However, to cultivate this critical awareness, CP
is needed to be promoted in Thai context continuously. And it is required
the cooperation of schools and communities with the open attitudes on
NNEST and EIL as well as the flexible curriculum and school policy. This will
help Thai learners to accomplish critical thinking effectively. The implication
points to the further research particularly on the variety of contexts of CP
in ELT classes in order to clarify the benefits of critical pedagogy approach
in Thailand.
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บทความนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาถึึงปััญหาและอุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินใน
การปฏิิบััติิงานตามพระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 โดยศึึกษาวิิจััยในเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ด้้วยการ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึกแบบกึ่่�งมีีโครงสร้้าง วิิเคราะห์์ข้้อมููลและนำำ�เสนอในเชิิงพรรณนา ผลการ
ศึึกษาพบ ปััญหาและอุุปสรรคที่่�สำำ�คััญในหลายด้้าน อาทิิ ด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ไม่่
ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงาน ทั้้�งไม่่สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานจริิง ด้้านบุุคลากรที่่�ขาดความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญและขาดอััตรากำำ�ลััง ด้้านเครื่่�องมืือและด้้านงบประมาณที่่�ไม่่เพีียงพอ และ
ด้้านปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้ จึึงส่่งผลต่่อความคล่่องตััวในการปฏิิบััติิงานและ
อำำ�นวยความสะดวกที่่�แท้้จริิง ข้้อเสนอแนะจากงานวิิจัยั ควรปรัับปรุุงแก้้ไขโดยกำำ�หนดกรอบ
ระยะเวลาการทำำ�งานไว้้อย่่างกว้้าง ๆ และควรมีีการเพิ่่�มอััตรากำำ�ลัังให้้เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการใช้้งานจริิง จััดฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�องมืืออย่่างสม่ำำ��เสมอ และต้้องทำำ�ความเข้้าใจโดย
การประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบกระบวนการขั้้�นตอนการทำำ�งาน กรอบระยะเวลาการทำำ�งานให้้
มากขึ้้�น
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Abstract
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The study aims to investigate the land officer’s problems and
obstacles in implementing the Licensing Facilitation Act, B.E.2558 (2015).
This study was qualitative research using a semi-structured and in-depth
interview. The data analysis was based on the interview result and presented
descriptively. The study outcome: the outcome highlighted several major
problems and difficulties, including the problematic law reinforcement that
could not be used equally for all divisions and unrelated to the officer’s
practical works; the officer’s deficient knowledge and proficiency in using their
equipment and manpower shortage and the insufficient cannot be ready for
use in all offices; the inadequate budget; and other uncontrollable problems
based on the external factors with some impacts on the land office’s servicing
policies and discontinuity in the land officer’s performance and facilitation for
service users. Suggestions from the study: the land officers proposed guided
that they need a revision on several issues including: Laws–the cadastral
survey timeframe should be roughly defined as it should provide flexible
exceptions on the working period for different cases; this should an identical
guideline to be equally used for all related organizations to make their working
process more convenient, rapid, and efficient; Manpower – the number of
land officers should be sufficient for the workloads in each sections and
it needs to be supported by a long-term manpower plan and Knowledge
and proficiency – training program on the survey equipment use should be
provided constantly; Budget – the budget should be provided suitably and
sufficiently for each offices whilst the maintenance staffs should be allowed
to buy their own equipment through an installation system under the office
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

in order to decrease the equipment shortage and Service user- the service
users should be promoted to understand more about the procedures and
timeframe for different types of services.
Keywords: Land Officer’s, Act, the Facilitation of Official Permission Granting
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การให้้บริิการประชาชนของหน่่วยงานของรััฐที่่�ผ่่านมาประสบปััญหาในหลาย ๆ
ด้้าน และส่่งผลต่่อการอำำ�นวยประโยชน์์แก่่ประชาชนผู้้�มาใช้้บริิการ เป็็นผลให้้รัฐั บาลดำำ�เนิิน
งานโดยตราพระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 อัันมีีขอบเขตบัังคัับใช้้กัับหน่่วยงานของรััฐกัับประชาชนในภารกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับ
การพิิจารณาออกใบอนุุญาต การอนุุมััติิ การจดทะเบีียน การขึ้้�นทะเบีียน การรัับแจ้้งการ
ให้้ประทานบััตรและการให้้อาชญาบััตรตามกฎหมายหรืือกฎ ทั้้�งกำำ�หนดให้้หน่่วยงานของรััฐ
นั้้�นโดยผู้้�อนุุญาตตามกฎหมายจะต้้องดำำ�เนิินการจััดทำำ�คู่่�มือื สำำ�หรัับประชาชนทุุกงานบริิการ
(ราชกิิจจานุุเบกษา, 2558) เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานของรััฐ รวมทั้้�ง
ประชาชนผู้้�มาใช้้บริิการได้้รัับความสะดวกรวดเร็็ว ถููกต้้อง และง่่ายขึ้้�น (วิิษณุุ เครืืองาม,
2558: ออนไลน์์) กรมที่่�ดิิน มีีภารกิิจหลัักในการคุ้้�มครองสิิทธิิในที่่�ดิินให้้แก่่ประชาชนทั้้�ง
ประเทศในเรื่่�องของการอนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครองป้้องกััน กำำ�กับั ดููแลและจััดหาผลประโยชน์์ในที่่�ดิิน
ของรััฐ (ธงชััย เนตรวิิชรกุุล, 2553: 3) ดัังนั้้�น การดำำ�เนิินงานของกรมที่่�ดิินจึึงต้้องเป็็นการ
ดำำ�เนิินงานที่่�อยู่่�ภายใต้้การสนองตอบต่่อนโยบายของภาครััฐตามพระราชบััญญััติกิ ารอำำ�นวย
ความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้้วย
	สำำ�นักั งานที่่�ดิินจัังหวััดมหาสารคามเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งในการให้้บริิการประชาชน
ในส่่วนภููมิภิ าคของกรมที่่�ดิินที่่�รัับผิิดชอบพื้้�นที่่�ในเขตอำำ�เภอเมืืองทั้้�งหมด โดยมีีการแบ่่งงาน
ภายในออกเป็็น 4 ฝ่่าย 1 กลุ่่�มงาน คืือ ฝ่่ายอำำ�นวยการ ฝ่่ายทะเบีียน ฝ่่ายรัังวััด ฝ่่ายควบคุุม
และรัักษาทะเบีียนที่่�ดิิน และกลุ่่�มงานวิิชาการที่่�ดิิน ซึ่่�งจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายพระราช
บััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่่างไร
ก็็ดีี การปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินนั้้�นจะต้้องดำำ�เนิินการตามนโยบายซึ่่�งทางหน่่วยงาน
ได้้กำำ�หนดขอบเขตภารกิิจและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานภายใต้้คู่่�มืือประชาชนที่่�กรมที่่�ดิินได้้
ดำำ�เนิินการออกตามกฎหมายอำำ�นวยความสะดวกฯ ดัังกล่่าว จึึงเป็็นผลให้้การปฏิิบััติิงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการอย่่างเคร่่งครััด ปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอน ตามระบบเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยหากผู้้�ปฏิิบัติั งิ านมีีการฝ่่าฝืืนต่่อนโยบายดัังกล่่าวจะมีีความผิิดตามที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนด
ไว้้ ดัังนั้้�น ในส่่วนของการศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั จึึงมุ่่�งประสงค์์จะทำำ�การศึึกษาว่่า การปฏิิบัติั ิ
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งานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินตามพระราชบััญญััติอำิ ำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 นั้้�น เกิิดปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินการอย่่างไรบ้้าง และจะมีี
แนวทางในการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงและมีีแนวทางดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหานั้้�นได้้อย่่างไร โดย
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยจะมุ่่�งเน้้นในเฉพาะภารกิิจหลััก ๆ ใน 2 ฝ่่ายที่่�สำำ�คััญเท่่านั้้�น คืือ
ฝ่่ายทะเบีียนงานจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม และฝ่่ายรัังวััดที่่�ดิิน เพราะเป็็นฝ่่ายที่่�ต้้อง
ปฏิิบััติิตามนโยบายของพระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ทั้้�งยัังเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มารัับการบริิการมากที่่�สุุด
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาปััญหาและอุุปสรรคในการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินในการปฏิิบััติิ
ตามพระราชบััญญััติอำิ ำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยเรื่่�อง ปััญหาและอุุปสรรคของของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินในการปฏิิบััติิงานตาม
พระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Informants) เป็็นผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินในสำำ�นัักงานที่่�ดิิน
จัังหวััดมหาสารคาม จำำ�นวน 11 คนที่่�ปฏิิบัติั งิ านใน 2 ด้้าน คืือ ด้้านการจดทะเบีียนสิิทธิิและ
นิิติกิ รรม และด้้านการรัังวััดที่่�ดิิน ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำำ�หนด คืือ เป็็นผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในด้้านการ
จดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม และด้้านรัังวััดที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�มาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ปีี โดยวิิธีกี ารสุ่่�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููล
	ผู้้�วิิจััยใช้้เครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููลโดยการใช้้แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกแบบกึ่่�งมีี
โครงสร้้างที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นมาเองจากการศึึกษาค้้นคว้้า จากการทบทวนวรรณกรรม จาก
เอกสาร หนัังสืือ วารสารและงานวิิจััยต่่าง ๆ ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเนื้้�อหา และ
นำำ�เสนอในเชิิงพรรณนา
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ผลการวิิจััย
จากการที่่�สำำ�นัักงานที่่�ดิินจัังหวััดมหาสารคามนำำ�นโยบายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระ
ราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกฯ มาดำำ�เนิินการออกเป็็นสมุุดคู่่�มืือสำำ�หรัับประชาชนเพื่่�อ
กำำ�หนดกรอบระยะเวลา ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานของเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กัับประชาชนผู้้�มาใช้้บริิการ เป็็นผลให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินปฏิิบััติิตามกฎหมาย 100 เปอร์์เซ็็นต์์
และผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานที่่�ดิินพบว่่า จะเกิิดปััญหาและอุุปสรรคมากที่่�สุุดในฝ่่าย
งานรัังวััดเพราะเป็็นงานที่่�ไม่่เสร็็จสิ้้�นในคราวเดีียว สามารถสรุุปในภาพรวมได้้ ดัังนี้้�
1. ปััญหาการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ไม่่ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงาน รวมทั้้�งการออก
กฎหมายที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับการปฏิิบัติั งิ านจริิง จึึงส่่งผลต่่อการนำำ�นโยบายเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ประชาชนผู้้�มาติิดต่่อรัับบริิการขาดความเชื่่�อมโยงต่่อเนื่่�อง ขาดความคล่่องตััวใน
การปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน และอำำ�นวยความสะดวกที่่�แท้้จริิง
2. ปััญหาด้้านบุุคลากร อาทิิ ด้้านความรู้้�ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากร
ในการดำำ�เนิินงานหรืือการใช้้เครื่่�องมืือสมััยใหม่่ในการทำำ�งาน ความไม่่เพีียงพอของอััตรา
กำำ�ลัังกัับจำำ�นวนปริิมาณงาน
3. ปััญหาด้้านเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ในการปฏิิบัติั งิ าน อาทิิ ความไม่่พอเพีียงของเครื่่�อง
มืือดาวเทีียมที่่�ใช้้ในการรัังวััด ระบบโปรแกรม landsFax ที่่�ไม่่ได้้รองรัับทุุกสำำ�นักั งานหรืือใน
พื้้�นที่่�เพื่่�อเอื้้�อต่่อการประสานงานหรืือดำำ�เนิินงานที่่�เชื่่�อมโยงตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. ปััญหาด้้านงบประมาณที่่�ไม่่ได้้รับั การจััดสรรที่่�ไม่่เพีียงพออัันส่่งผลต่่ออุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินงาน
5. ปััญหาเรื่่�องขวััญกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงานอัันเนื่่�องมาจากการสุ่่�มเสี่่�ยงถููกฟ้้อง
คดีีสืืบเนื่่�องมาจากการออกหนัังสืือเอกสารสิิทธิิ
6. ปััญหาอัันเกิิดจากปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้ อาทิิ ปััญหาจากเจ้้าของ
ที่่�ดิิน เจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียง รวมทั้้�งหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อภิิปรายผลการวิิจััย
	ปััญหาและอุุปสรรคอัันเกิิดจากการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินตามพระราช
บััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เกิิดแก่่
ฝ่่ายงานรัังวััดมากที่่�สุุดเพราะเป็็นฝ่่ายที่่�มีีลักั ษณะงานที่่�ต่่อเนื่่�องไม่่เสร็็จในคราวเดีียวกัันหรืือ
เสร็็จสิ้้�นในวัันเดีียว อัันเนื่่�องจากมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล พื้้�นที่่� และหน่่วยงานภายนอก
โดยปััญหาและอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นสามารถแยกเป็็นประเด็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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1. ประเด็็นปััญหาด้้านนโยบายและการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
การระบุุกรอบระยะเวลาของกระบวนการขั้้�นตอนการทำำ�งานตามกฎหมายอัันนำำ�
มากำำ�หนดสู่่�ข้้อกำำ�หนดในสมุุดคู่่�มืือสำำ�หรัับประชาชนของกรมที่่�ดิินและสำำ�นักั งานที่่�ดิินนั้้�นเกิิด
จากส่่วนกลางหรืือเกิิดจากฝ่่ายแผนงานของสำำ�นักั งานที่่�ดิินที่่�มีีการกำำ�หนดคาดการณ์์ทำำ�งาน
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ที่่�ไม่่ได้้ผ่่านการสอบถามจากผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานจริิง เมื่่�อนำำ�มาสู่่�การปฏิิบััติิงานจึึงส่่งผลกระทบ
ต่่อการปฏิิบััติิงานโดยเฉพาะในฝ่่ายรัังวััดที่่�มีีลัักษณะงานที่่�แตกต่่างกัับฝ่่ายงานจดทะเบีียน
สิิทธิิและนิิติิกรรมที่่�สามารถทำำ�ได้้เสร็็จสิ้้�นในวัันเดีียว หรืือคราวเดีียว โดยเฉพาะ “งานสด”
กล่่าวคืือ เป็็นงานที่่�ทำำ�ได้้ทันั ทีีที่่�ผู้้�มาใช้้บริิการมายื่่�นคำำ�ขอต่่าง ๆ เช่่น การซื้้�อขายที่่�ดิินที่่�โฉนด
หรืือ น.ส.3 ก. การขายฝาก การให้้ การเช่่า แลกเปลี่่�ยน การจำำ�นอง เพราะการทำำ�นิติิ ิกรรม
เหล่่านี้้�กฎหมายที่่�ดิินไม่่ได้้บัังคัับให้้ ต้้องทำำ�การประกาศก่่อน 30 วัันหรืือต้้องรอการรัังวััด
ก่่อน ดัังนั้้�น การทำำ�งานในฝ่่ายงานจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรมจึึงมัักเป็็นไปตามแผนงาน
ที่่�กำำ�หนดไว้้เกืือบ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของปริิศนา พิิมพา (2559) ที่่�พบ
ว่่าประสิิทธิิภาพการทำำ�งานสามารถปฏิิบััติิงานไปได้้อย่่างเที่่�ยงธรรมและบรรลุุผลสำำ�เร็็จได้้
จริิงอยู่่�ในระดัับมาก จึึงส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ แต่่เมื่่�อกลัับมาพิิจารณา
ในส่่วนของฝ่่ายงานรัังวััดกลัับพบว่่าการกำำ�หนดกรอบระยะเวลาการทำำ�งานในแต่่ละขั้้�น
ตอนจึึงเป็็นมาตรฐานที่่�ค่่อนข้้างเคร่่งครััดและกำำ�หนดโดยเป็็นการคำำ�นวนตามมาตรฐานทั่่�ว
ๆ ไป โดยที่่�ไม่่ได้้คำำ�นวณเมื่่�อเกิิดปััญหาใดขึ้้�นมาอัันเกิิดจากปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุม
ได้้นั้้�น อัันเป็็นการกำำ�หนดที่่�ขาดความยืืดหยุ่่�นมากในมุุมมองของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน จึึงจะเห็็นได้้ว่า่
กระบวนการขั้้�นตอนการทำำ�งานจึึงขััดแย้้งกัับกรอบระยะเวลาที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ และเมื่่�อการ
ดำำ�เนิินงานไม่่ได้้เสร็็จสิ้้�นภายในกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามกฎหมาย จึึงส่่งผลให้้เกิิด
ความบกพร่่องในการปฏิิบััติิงาน แม้้ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินจะได้้ปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�อย่่างเต็็ม
ความสามารถและเต็็มกำำ�ลัังก็็ตาม และกระบวนการที่่�เพิ่่�มเติิมให้้มีีการชี้้�แจงภาระงานทุุก ๆ
7 วัันย่่อมก่่อภาระเพิ่่�มมากขึ้้�นจนปริิมาณงานที่่�ทำำ�ในหน้้าที่่�เกิิดความล้้นมืือ สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของพรรณปรีียา อ้้นประวััติิ (2553) ที่่�พบว่่า การนำำ�แนวบริิหารภาครััฐแนวใหม่่
มาใช้้ในการบริิการประชาชนนั้้�นเกิิดปััญหาอุุปสรรคในประเด็็นกระบวนงานด้้านบริิหารที่่�
มีีขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�มากเกิินไป ก่่อให้้เกิิดปััญหาแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ทำำ�ให้้งานไม่่
สามารถแล้้วเสร็็จภายในเวลาที่่�กำำ�หนดและทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีพฤติิกรรมหลีีก
เลี่่�ยงการให้้บริิการแก่่ผู้้�มาติิดต่่อราชการ นอกจากนี้้�ผลการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�บัังคัับเช่่น
เดีียวกัันทุุกฝ่่ายงาน และบัังคัับในทุุกพื้้�นที่่�ของสำำ�นักั งานที่่�ดิินอื่่�น ๆ โดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงสภาพ
ภููมิิประเทศ สภาพพื้้�นที่่� สภาพของสำำ�นัักงานที่่�ดิิน สภาพการปฏิิบััติิงานจริิงของแต่่ละ
ฝ่่าย ส่่งผลให้้กรอบระยะเวลาของขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�กำำ�หนดขึ้้�นมาไม่่สอดคล้้องกัับการ
ปฏิิบััติิงานจริิงส่่งผลกระทบเป็็นวงกว้้างและก่่อปััญหาให้้กัับการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายรัังวััด
นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินตั้้�งข้้อสงสััยอัันเกิิดจากปััญหาการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ไม่่สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์หรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในการลงพื้้�นที่่�รัังวััด และตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระ
ราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกนั้้�น ว่่าใช้้เกณฑ์์ใดเป็็นตััวบ่่งชี้้�หรืือตััววััดและอาศััยพื้้�นฐาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 6 ฉบัับที่่� 2 (ม.ค. 64 - มิิ.ย. 64)

ใด เพราะสภาพพื้้�นที่่�ดิินในแต่่ละพื้้�นที่่�ย่่อมมีีความแตกต่่างกัันไปตามภููมิิภาค ตามสภาพ
ของพื้้�นดิินดัังกล่่าว การที่่�กำำ�หนดให้้ทุุกพื้้�นทำำ�งานภายใต้้กรอบระยะเวลาเดีียวกััน แต่่มีี
ความแตกต่่างกัันในหลายปััจจััยจึึงย่่อมส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�เป็็นอัันมาก ส่่งผล
ทำำ�ให้้ปริิมาณงานไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเป้้าประสงค์์ที่่�วางไว้้และส่่งผลต่่อการอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ประชาชนผู้้�มาติิดต่่อรัับบริิการขาดความเชื่่�อมโยงต่่อเนื่่�อง ขาดความคล่่อง
ตััวในการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของอนัันต์์ สิิทธิิวััฒนานนท์์
(2556) ที่่�พบว่่าด้้านกระบวนการของการนำำ�ไปปฏิิบััติินั้้�นมีีปััญหาในระดัับนโยบาย เพราะ
ยัังไม่่มีีการออกหลัักเกณฑ์์ หรืือการขาดหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนออกมารองรัับ อีีกทั้้�งแผนงาน
หรืือโครงการที่่�ออกมาเพื่่�อส่่งเสริิมนั้้�นไม่่มีคี วามสอดคล้้องซึ่่�งกัันและกัันอย่่างแท้้จริิง ส่่งผล
ให้้การดำำ�เนิินงานขาดความชััดเจน ขาดเอกภาพและขาดพลััง และปััญหาในระดัับจุุลภาคนั้้�น
เกิิดจากตััวพระราชบััญญััติิที่่�ออกมาบัังคัับใช้้เกิิดปััญหาในเชิิงของเนื้้�อหาหรืือการออกแบบ
นโยบายมาตั้้�งแต่่ต้น้ สอดคล้้องกัับวิิฑูรู ย์์ อึ้้ง� ประพัันธ์์ (อ้้างในพลััฎฐ์์ แก้้วศุุภาสวััสดิ์์�, 2559)
กล่่าวถึึงประสิิทธิิผลของกฎหมายไว้้ว่า่ ประสิิทธิิผลของกฎหมายนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับกระบวนการ
และระบบวิิธีีการที่่�จะนำำ�มาใช้้อย่่างเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ด้้วย นอกจากนี้้� วิิภาพร คงสุุริิยะ
ภิิญโญ (2544: 1) ได้้กล่่าวถึึงประเด็็นที่่�เป็็นปััญหาและอุุปสรรค คืือ ภารกิิจและหน้้าที่่�
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานที่่�ดิินมีีลัักษณะงานหลายประเภทซึ่่�งงานแต่่ละประเภทมีีขั้้�น
ตอนการปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกััน รวมทั้้�งมีีความยากง่่ายที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกััน ประกอบกัับรููปแบบ
กระบวนการทำำ�งานของโครงการส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพกรมที่่�ดิินไม่่สอดคล้้องกัับจำำ�นวน
บุุคลากรที่่�มีีอยู่่� จึึงทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในทางปฏิิบััติิ และภวััต น้้อมกลาง (2551) ได้้กล่่าวถึึง
เช่่นกัันว่่าระเบีียบ คำำ�สั่่�งและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านกระบวนการทำำ�งานสอบสวนนั้้�นก่่อให้้
เกิิดปััญหาและอุุปสรรคด้้วย ดัังนั้้�น ฝ่่ายงานรัังวััดจึึงคิิดเห็็นว่่าควรมีีการสอบถามการปฏิิบัติั ิ
งานจริิงจากผู้้�ปฏิิบััติงิ านฝ่่ายรัังวััดก่่อน แล้้วจึึงกำำ�หนดหาเกณฑ์์มาตรฐานอัันเป็็นกลางเพื่่�อ
ใช้้ปฏิิบััติิร่่วมกััน สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของพิิชญา วััฒนรัังสรรค์์ (2558) ที่่�กล่่าวว่่าการจะ
ให้้ผลการปฏิิบัติั งิ านมีีประสิิทธิิภาพสููงควรจะต้้องมีีการมอบอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้พนัักงาน
มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจและวิิเคราะห์์สาเหตุุ และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไขร่่วมกััน อีีกทั้้�งควร
มีีการตั้้�งเป้้าหมายในการทำำ�งานให้้มีีความชััดเจน กล่่าวได้้ว่่า หากมีีการออกกฎหมายมา
บัังคัับและนำำ�มาปฏิิบัติั ิ ตััวกฎหมายนั้้�นสามารถก่่อให้้เกิิดผลดีีต่อ่ การปฏิิบัติั งิ าน แต่่ในขณะ
เดีียวกัันหากกฎหมายนั้้�นมีีความเคร่่งครััดไม่่ยืดื หยุ่่�นหรืือไม่่ได้้ออกมาให้้สอดคล้้องกัับหลััก
การปฏิิบััติิงานจริิงก็็ย่่อมก่่อให้้เกิิดปััญหาต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้
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2. ประเด็็นปััญหาอัันเกิิดจากปััจจััยภายนอก
โดยปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้นั้้�นอาจจะเกิิดจากเจ้้าของที่่�ดิิน กรณีีการขาด
ความรู้้�ความเข้้าใจของผู้้�มาใช้้บริิการ เจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียง และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรณีีเจ้้าของที่่�ดิิน ผู้้�มาใช้้บริิการที่่�มัักจะขาดความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนมาเข้้ารัับ
บริิการ ประกอบกัับเมื่่�อมาใช้้บริิการมีีความบกพร่่องในเรื่่�องการจััดเตรีียมเอกสาร โดย
เฉพาะในส่่วนฝ่่ายงานรัังวััด เจ้้าของที่่�ดิินมัักจะสร้้างปััญหา ก่่อให้้เกิิดความล่่าช้้าไม่่เป็็นไป
ตามกระบวนการหรืืออยู่่�ภายใต้้กรอบระยะเวลาตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เนื่่�องจากตััวเจ้้าของ
ที่่�ดิินอาจจะไม่่ให้้ความร่่วมมืือ หรืือไม่่เตรีียมสภาพพื้้�นที่่�ให้้พร้้อมรองรัับการเข้้าไปสำำ�รวจ
ของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน
กรณีีการขาดความรู้้�ความเข้้าใจของผู้้�มาใช้้บริิการ ปััญหาอัันเกิิดจากผู้้�ที่่�มา
ติิดต่่อใช้้บริิการนั้้�นมีีได้้หลายสาเหตุุ อัันเนื่่�องมาจากการที่่�ขาดความเตรีียมพร้้อมด้้านเอกสาร
การให้้ข้อ้ มููลที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง การเร่่งรััดเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ปฏิิบัติั งิ านตามอำำ�เภอใจโดยขาดความรู้้�ความ
เข้้าใจในระเบีียบขั้้�นตอนของทางราชการ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ราเชนทร์์ นพณััฐวงศกร, ศิิรััญญา เสืือดง และณััฐฐา รัักษ์์ถาวรกุุล (2559) ที่่�พบว่่า ปััญหาในการปฏิิบััติิงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่�เกิิดจากประชาชนขาดความเข้้าใจจึึงส่่งผลให้้บุคุ ลากรปฏิิบัติั งิ านได้้ยากลำำ�บาก
เพราะประชาชนมีีความเข้้าใจว่่าหน่่วยงานนั้้�น ๆ จะต้้องมีีบทบาทในการแก้้ไขปััญหาได้้ทุกุ
เรื่่�อง และวิิศิิษฐ์์ ฝากกา และเพ็็ญณีี แนรอท (2561: 149) กล่่าวว่่า ปััญหาและอุุปสรรคที่่�
ทำำ�ให้้กระบวนการจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติกิ รรมมีีความล่่าช้้ากว่่าระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�น
สาเหตุุเกิิดจากด้้านประชาชนผู้้�ใช้้บริิการด้้วย ทั้้�งนี้้� หากประชาชนผู้้�มาใช้้บริิการขาดความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระเบีียบ กฎหมาย และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจดทะเบีียนและการทำำ�
นิิติิกรรมเกี่่�ยวกัับการขาย การขายฝาก การให้้ และการจำำ�นอง หรืือการจััดเตรีียมเอกสาร
เพื่่�อมาขอรัับบริิการยัังขาดความรััดกุุมครบถ้้วน ทั้้�งบางรายยัังไม่่สนใจกฎหมาย ระเบีียบ
หนัังสืือสั่่�งการของทางราชการ จึึงทำำ�ให้้เกิิดปััญหาติิดขััดเมื่่�อมารัับบริิการ ส่่งผลให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้เสร็็จสิ้้�นในคราวเดีียว หรืือส่่งผลต่่อความสะดวกรวดเร็็วในการรัับบริิการ
กรณีีปััญหาอัันเกิิดจากเจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียง การรัังวััดในพื้้�นที่่�ดิินนั้้�นย่่อมต้้อง
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียงทั้้�งสี่่�ทิิศที่่�ติิดอยู่่�กัับที่่�ดิินของผู้้�มาขอใช้้บริิการ เมื่่�อ
เจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียงไม่่ให้้ความร่่วมมืือ ไม่่อยู่่� ไม่่อาจพบตััวได้้ หรืืออาจมีีการขััดขวาง
คััดค้้านการสำำ�รวจรัังวััด เป็็นผลให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้เสร็็จสิ้้�นตามภารกิิจ
จึึงเกิิดความล่่าช้้าจึึงจำำ�ต้้องขยายระยะเวลาการทำำ�การสำำ�รวจออกไป ส่่งผลให้้กรอบระยะ
เวลาที่่�ระบุุไว้้ในกฎหมายมีีความคลาดเคลื่่�อนหรืือต้้องขยายออกไปในทางปฏิิบััติิ
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3. ประเด็็นปััญหาด้้านบุุคลากร
กรณีีอััตรากำำ�ลัังที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อปริิมาณงานจึึงไม่่อาจจะรองรัับต่่อความต้้องการ
ของผู้้�มาใช้้บริิการ ส่่งผลให้้เกิิดการร้้องเรีียนต่่อความล่่าช้้าที่่�เกิิดขึ้้�น สอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของจัันทร์์เพ็็ญ ขุุนพิิลึึก (2557) ที่่�พบว่่าประชาชนไม่่ได้้รับั ความพอใจเพราะการดำำ�เนิินการ
ที่่�ล่่าช้้าของเจ้้าหน้้าที่่� ซึ่่�งมีีจำำ�นวนน้้อย อีีกทั้้�งมีีการใช้้เวลาในการทำำ�ธุรุ กรรมนาน มีีการลััดคิิว
ตััวบุุคลากรไม่่เต็็มใจที่่�จะให้้บริิการ การให้้การบริิการไม่่ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใสและเลืือกปฏิิบััติิใน
การให้้บริิการ และการดำำ�เนิินงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีการทุุจริิตในด้้านการเงิินและบััญชีี ทุุจริิต
ค่่าธรรมเนีียมและเงิินมััดจำำ�รังั วััด เป็็นต้้น และสอดคล้้องกัับสมคิิด เลิิศไพฑููรย์์ (2541) ที่่�ได้้
กล่่าวถึึงปััญหาและอุุปสรรคในแง่่มุมุ ของการดำำ�เนิินงานในด้้านขององค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�น ว่่าปััญหาด้้านบุุคลากรเป็็นปััญหาด้้านการเปลี่่�ยนแปลงบุุคลากร คุุณลัักษณะประการ
หนึ่่�งของบุุคลากรที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลาในลัักษณะของการโอนย้้ายงาน ส่่งผลให้้
เกิิดปััญหาการขาดความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงาน การรัับผิิดชอบงาน ความไม่่เพีียงพอของ
บุุคลากร และสอดคล้้องกัับวิิทยา ราชแก้้ว (2558) ที่่�กล่่าวว่่า การขาดกำำ�ลังั พลระดัับปฏิิบัติั ิ
การไม่่เพีียงพอกัับการปฏิิบััติิงาน ทำำ�ให้้งานออกมาไม่่มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงสอดคล้้องกัับ
พระมหามหรรถพงศ์์ ศรีีสุุเมธิิตานนท์์ (2557) ที่่�พบว่่าในการนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติินั้้�นเกิิด
ปััญหาและอุุปสรรคทางด้้านการวิิจััยที่่�ยัังขาดบุุคลากรที่่�เพีียงพอจะเป็็นอุุปสรรคที่่�สำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินงาน และณััฎฐ์์ธยาน์์ จารีียากุุล (2557: 5-6) ได้้ให้้ความเห็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกัันว่่าประเด็็นปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน คืือ การที่่�บุุคลากรไม่่เพีียงพอ
ต่่อการปฏิิบััติิงาน และขาดบุุคลากรที่่�มีีความชำำ�นาญในสาขาวิิชาชีีพเฉพาะ นอกจากนี้้�
วิิศิิษฐ์์ ฝากกา และเพ็็ญณีี แนรอท (2561: 149) กล่่าวว่่ากระบวนการจดทะเบีียนสิิทธิิและ
นิิติกิ รรมมีีความล่่าช้้ากว่่าระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�น สาเหตุุเกิิดจากด้้านบุุคลากร เจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ให้้บริิการ มีีจำำ�นวนไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการเมื่่�อเทีียบสััดส่่วนกัับผู้้�มาใช้้บริิการจำำ�นวน
มากและมีีแนวโน้้มที่่�จะมากขึ้้�น และประกอบกัับประชาชนผู้้�มาใช้้บริิการเองมีีมุุมมองต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานว่่า ขาดความซื่่�อสััตย์์และความเสมอภาคในการให้้บริิการ เช่่น มีีการ
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ขอรัับสิ่่�งตอบแทน หรืือการให้้บริิการเป็็นพิิเศษกัับคนคุ้้�นเคยก่่อน เป็็นต้้น จึึงเป็็นประเด็็น
ปััญหาที่่�สำำ�คััญในการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินเช่่นกััน
กรณีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินผู้้�ปฏิิบััติิงานใน
สำำ�นักั งานนั้้�นจะประกอบไปด้้วยคนรุ่่�นเก่่าและคนรุ่่�นใหม่่ กรณีีเป็็นคนรุ่่�นเก่่าจะประสบกัับ
ปััญหาที่่�ไม่่เคยใช้้เครื่่�องมืือสมััยใหม่่โดยการรัังวััดด้้วยดาวเทีียม จึึงต้้องอาศััยเวลาในการเรีียน
รู้้� ทำำ�ให้้ไม่่ทัันต่่อความต้้องการในการนำำ�มาใช้้งานจริิง และกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินบรรจุุใหม่่ที่่�
ขาดประสบการณ์์การทำำ�งานรวมทั้้�งบางสถานศึึกษาไม่่ได้้นำำ�เครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยมาใช้้สอน
เมื่่�อจบการศึึกษาออกมาปฏิิบััติิงานจริิงจึึงไม่่สามารถใช้้เครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยได้้ ขาดความรู้้�
ความชำำ�นาญเฉพาะด้้านในส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอัันต้้องปฏิิบััติิ ดัังนั้้�น จึึงต้้องอาศััยการเรีียน
รู้้�จากรุ่่�นพี่่�หรืือต้้องมีีการฝึึกอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้�เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความชำำ�นาญซึ่่�งจะใช้้ระยะ
เวลานาน 2-3 ปีี สอดคล้้องกัับสมคิิด เลิิศไพฑููรย์์ (2543) ที่่�กล่่าวว่่า ปััญหาด้้านความรู้้�
เป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด และวิิทยา ราชแก้้ว (2558) กล่่าวเช่่นกัันว่่า ความรู้้�ความเข้้าใจใน
ด้้านเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานเนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีีความพร้้อมย่่อมส่่งผลต่่อการ
ปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�เอกราช ปลอดโปร่่ง (2557) กล่่าวว่่า เจ้้าหน้้าที่่�ขาดประสบการณ์์
ในการทำำ�งานทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานขาดความต่่อเนื่่�อง และงานส่่วนมากจะค่่อนข้้างด่่วน
และเป็็นงานเฉพาะหน้้า ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงขั้้�นตอนและ
กระบวนการไม่่ชััดเจน ขาดแรงจููงใจในการปฏิิบััติิงานเนื่่�องจากในบางครั้้�งไม่่มีีค่่าล่่วงเวลา
ให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�จึึงทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีคี วามพึึงพอใจในงานที่่�ทำำ� กล่่าวได้้ว่า่ ประเด็็นปััญหา
ของอััตรากำำ�ลังั ของบุุคลากร รวมถึึงความรู้้�ความชำำ�นาญของบุุคลากรจึึงเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่่ง
ผลให้้งานนั้้�นเกิิดประสิิทธิิภาพหรืือก่่อให้้เกิิดความล่่าช้้าได้้
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4. ประเด็็นปััญหาด้้านงบประมาณและการขาดแคลนเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ในการ
ปฏิิบััติิงาน
	ปััญหางบประมาณที่่�เกิิดขึ้้�นโดยเฉพาะฝ่่ายงานรัังวััดจึึงย่่อมส่่งผลต่่อการดำำ�เนิิน
การสำำ�รวจรัังวััด รวมทั้้�งงบประมาณในการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้เพื่่�อการรัังวััด การมีี
เครื่่�องมืืออย่่างไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้งานจริิง ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องแบ่่งสััดส่่วนวัันของการนำำ�
ไปใช้้ จึึงทำำ�ให้้บางส่่วนต้้องรอเครื่่�องมืือและทำำ�ให้้งานล่่าช้้า สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
ณััฎฐ์์ธยาน์์จารีียากุุล (2557) ที่่�กล่่าวว่่า งบประมาณที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนมีีหลัักเกณฑ์์ใน
การขอรัับที่่�ยุ่่�งยากเกิินไป ไม่่ยืืดหยุ่่�นต่่อสถานการณ์์จริิง ใช้้เวลาในการพิิจารณานาน ก่่อ
ให้้เกิิดความล่่าช้้าไม่่ทัันการและมีีการตััดงบประมาณเกิินความเหมาะสม และปััญหาวััสดุุ
อุุปกรณ์์ที่่�ไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนอย่่างเพีียงพอในการปฏิิบััติิงานทั้้�งด้้านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการทำำ�งานประจำำ�ย่อ่ มส่่งผลกระทบในวงกว้้างของกระบวนการทำำ�งาน
เช่่นกััน และวิิทยา ราชแก้้ว (2558) กล่่าวเช่่นกัันว่่าประสบกัับปััญหาและอุุปสรรคในการ
ดำำ�เนิินงานในกรณีีที่่�ขาดแคลนในเรื่่�องเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ อัันเป็็นการกล่่าวสอดคล้้องไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันว่่า ความไม่่เพีียงพอของเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ในการปฏิิบััติิงาน ก่่อให้้เกิิด
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องสำำ�รองหรืือจ่่ายเอง ส่่งผลต่่อความเครีียดด้้านค่่าใช้้จ่่ายต่่อเจ้้า
หน้้าที่่� หรืือความไม่่พร้้อมของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ปฏิิบััติิงาน หน่่วยงานควรดำำ�เนิินการจััดเตรีียม
เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ให้้มีคี วามเพีียงพอในการสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่�ด้้วย และ
การขาดแคลนงบประมาณส่่งผลต่่อการจััดสรรซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์และศัักยภาพของผู้้�ปฏิิบััติิ
งานรวมถึึงขีีดความสามารถในการเข้้าถึึงและใช้้เทคโนโลยีีที่่�ไม่่มาก (พระมหามหรรถพงศ์์
ศรีีสุเุ มธิิตานนท์์, 2557: 46-47) ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่า่ การที่่�งบประมาณในหน่่วยงานมีีไม่่เพีียง
พอและไม่่รองรัับต่่องบในการสนัับสนุุนเพื่่�อจััดซื้้�อเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือในการปฏิิบัติั งิ าน ย่่อม
ส่่งผลให้้เกิิดการสะสมของปริิมาณงานที่่�มากขึ้้น� และทำำ�ให้้ประชาชนผู้้�มาติิดต่่อใช้้บริิการต้้อง
ได้้รัับผลกระทบตามมาเช่่นกััน
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5. ประเด็็นปััญหาความรัับผิิดของราชการที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันในบางหน่่วยงาน
การปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินย่่อมมีีกระบวนการทำำ�งานหลายขั้้�นตอนและ
ในการดำำ�เนิินงานต้้องอาศััยข้้อมููลจากผู้้�มาใช้้บริิการ และจากการตรวจสอบ สอบสวนของ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน ดัังนั้้�น กระบวนการต่่าง ๆ จึึงต้้องใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ อาจส่่งผล
ต่่อความล่่าช้้าหรืือเกิิดการผิิดพลาดในกระบวนการดำำ�เนิินงานได้้ และเมื่่�อเกิิดข้้อผิิดพลาด
ใด ๆ เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิงาน โดยอาจเกิิดจากการที่่�เจ้้าของที่่�ดิินปิิดบัังข้้อมููล หรืือให้้
ข้้อมููลอัันเป็็นเท็็จเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินได้้ออกเอกสารสิิทธิิในที่่�ดิินไปให้้ แต่่กลัับกลายเป็็น
ที่่�ดิินของบุุคคลอื่่�น จึึงส่่งผลต่่อการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินผู้้�ปฏิิบััติิงานย่่อม
ถููกฟ้้องคดีีให้้รับั ผิิดด้้วยทั้้�ง ๆ ที่่�บางครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินได้้ปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ของตนอย่่างเต็็ม
กำำ�ลัังและทำำ�ตามข้้อมููลที่่�ได้้รัับมา รวมถึึงส่่งผลต่่อทััศนคติิของผู้้�ใช้้บริิการที่่�มีีมุุมมองในแง่่
ลบต่่อกระบวนการทำำ�งานอัันส่่งผลต่่อขวััญกำำ�ลัังใจของผู้้�ปฏิิบััติิงาน สอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของวิิศิิษฐ์์ ฝากกา และเพ็็ญณีี แนรอท (2561) ที่่�พบว่่ากระบวนการจดทะเบีียนสิิทธิิและ
นิิติิกรรมมีีความล่่าช้้ากว่่าระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�น สาเหตุุเกิิดจากด้้านกระบวนการขั้้�น
ตอนที่่�มีีหลายขั้้�นตอนส่่งผลให้้เกิิดความล่่าช้้า เช่่น การยื่่�นคำำ�ขอการสอบสวน การตรวจ
หลัักฐาน คำำ�นวณภาษีี การประกาศ การจััดทำำ�สััญญาหรืือบัันทึึกข้้อตกลง การบัันทึึกสาระ
สำำ�คััญในการจดทะเบีียน การตรวจสอบก่่อนจดทะเบีียน การลงชื่่�อและประทัับตราซึ่่�งการ
แก้้ทะเบีียนสารบบยัังเป็็นระบบพิิมพ์์ดีดี และระบบมืือเป็็นส่่วนใหญ่่ จึึงส่่งผลให้้ประชาชนมีี
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ทััศนคติิในแง่่ลบว่่าการปฏิิบัติั เิ ช่่นนี้้�เอื้้�อต่่อการทุุจริิตหรืือขาดความโปร่่งใสในการให้้บริิการ
ตามลำำ�ดัับก่่อนหลัังอย่่างเป็็นธรรม
โดยเมื่่�อเกิิดปััญหาและอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น ทางเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินผู้้�ปฏิิบัติั งิ านจึึง
ได้้เสนอแนวทางการแก้้ไขปรัับปรุุงปััญหาการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อให้้งานในความรัับผิิดชอบนั้้�น
สามารถล่่วงไปได้้ในระยะสั้้�น ๆ เท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเป็็นแนวทางในการวางแผนแก้้ไขปััญหา
ในระยะยาวต่่อไปนั้้�น โดยการแก้้ไขและดำำ�เนิินการในเบื้้�องต้้นอัันเป็็นการเฉพาะหน้้า ดัังนี้้�
	ด้้านป้้องกัันความล่่าช้้าของการดำำ�เนิินงานในส่่วนการรัังวััด เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน
จะออกลำำ�ดัับคิิวให้้หมดครบทุุกวัันในวัันที่่�ได้้มายื่่�นคำำ�ขอและแจ้้งให้้ทราบเหตุุพร้้อมทั้้�งขั้้�น
ตอนระยะเวลาการดำำ�เนิินงานให้้ทราบว่่าเรื่่�องที่่�ได้้รับั ไว้้นั้้�นดำำ�เนิินการถึึงขั้้�นตอนใด เพื่่�อให้้
เกิิดความสบายใจทั้้�งสองฝ่่าย สอดคล้้องกัับความเห็็นของนเรศ วงศ์์หลวง (2550) ว่่าด้้าน
กระบวนการให้้บริิการหากพบปััญหาเกี่่�ยวกัับระยะเวลาในการรอสอบสวนของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�
นานและเกิิดความล่่าช้้าของขั้้�นตอนในการให้้บริิการ ควรมีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้มีกี ารใช้้วิธีิ ี
การนััดจดทะเบีียนล่่วงหน้้าให้้มากขึ้้�นเพื่่�อลดระยะเวลาการรอคอยให้้น้้อยลง
ด้้านปััญหาเหตุุอัันเกิิดจากภายนอก เช่่น กรณีีเจ้้าของที่่�ดิินข้้างเคีียงไม่่ยิินยอม
ไม่่อยู่่�หรืือไม่่ทราบถึึงการรัังวััดแนวเขต เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินจะดำำ�เนิินการแนะนำำ�ให้้เจ้้าของที่่�ดิิน
ที่่�ทำำ�การรัังวััดไปดำำ�เนิินการเจรจาด้้วยตนเองและหากเมื่่�อพร้้อมสรรพเมื่่�อใดเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิิน
จะดำำ�เนิินการให้้ในลำำ�ดัับต่่อไป สอดคล้้องกัับความเห็็นของณััฎฐ์์ธยาน์์ จารีียากุุล (2557:
5-6) ว่่าหากมีีปััญหาในขั้้�นตอนกระบวนการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ต้้องมีีการพิิจารณาในทุุกขั้้�น
ตอนเริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการมอบหมายงาน การประสานงานหน่่วยงานภายในและภายนอก
การมอบหมายงานโดยพิิจารณาจากความเหมาะสมของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับมอบหมายงาน
การประสานงานหน่่วยงานภายในและภายนอกมีีความร่่วมมืือที่่�ดีีต่อ่ กััน รวมทั้้�งมีีการติิดตาม
และควบคุุมงานในแต่่ละขั้้�นตอนการปฏิิบััติิอย่่างละเอีียด
	ด้้านเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ที่่�ไม่่เพีียงพอ เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินจะดำำ�เนิินการแก้้ไขโดยการ
วางแผนในการใช้้เครื่่�องมืือร่่วมกัันโดยกำำ�หนดจุุดพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงที่่�สามารถมารัับช่่วงเครื่่�อง
มืือโดยง่่ายในวัันเดีียวกััน หรืือมีีการจััดลำำ�ดับั คิิวในการใช้้เครื่่�องมืือโดยยึึดพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกััน
เป็็นหลััก รวมทั้้�งให้้ช่า่ งรัังวััดจััดหาซื้้�อเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้เป็็นส่่วนตััวโดยระบบเงิินผ่่อน และ
ในภายภาคหน้้าควรจะจััดเตรีียมความพร้้อมและมีีการวางแผนในการจััดหาเครื่่�องมืือที่่�ทััน
สมััยและให้้เพีียงพอต่่อไป สอดคล้้องกัับข้้อแนะนำำ�ของบพิิธ รััตนบุุรีี (2552: 1-2) ว่่าควร
เร่่งผลัักดัันงบประมาณ นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในศููนย์์บริิการอย่่างทัันท่่วงทีี
และจััดสรรกำำ�ลัังคนให้้เหมาะสมกัับการปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้แก่่เจ้้า
หน้้าที่่�เป็็นสำำ�คัญ
ั ประการที่่�สำำ�คัญ
ั ควรจััดทำำ�คู่่�มือื การติิดต่่อขอรัับบริิการของประชาชนเผย
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แพร่่ไปตามชุุมชนเพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่ประชาชนผู้้�มารัับบริิการ รวมทั้้�งการมีีระบบประเมิิน
ผลการให้้บริิการ ณ จุุดบริิการ
	ด้้านความไม่่เพีียงพอของอััตรากำำ�ลััง แก้้ไขโดยการทำำ�งานล่่วงเวลา หรืือมาทำำ�งาน
ในวัันหยุุดโดยยึึดหลัักการเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวมสอดคล้้องกัับนเรศ วงศ์์หลวง (2550) ที่่�
กล่่าวว่่าหากมีีจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการควรมีีการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�แทนการเพิ่่�มจำำ�นวนคนและสอดคล้้องกัับปริิศนา พิิมพา (2559)
ที่่�เห็็นควรว่่าผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ปฏิิบัติั งิ านจะต้้องร่่วมกัันกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีกี ารปฏิิบัติั ิ
งานเพื่่�อให้้ทั้้�งสองฝ่่ายเข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับเป้้าหมายขององค์์กรเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แนวทางการ
แก้้ไขปััญหาที่่�ดีีได้้
	ด้้านความไม่่พร้้อมของบุุคลากร โดยเฉพาะการขาดความรู้้�ความชำำ�นาญในการ
สำำ�รวจรัังวััดในการใช้้เครื่่�องมืือทัันสมััย จะแก้้ไขโดยการส่่งไปฝึึกอบรมความพร้้อมในเบื้้�อง
ต้้น รวมทั้้�งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินคนรุ่่�นใหม่่คอยให้้คำำ�แนะนำำ�ช่่วยเหลืือ สอดคล้้องกัับความ
เห็็นของณััฎฐ์์ธยาน์์ จารีียากุุล (2557 5-6) ว่่าควรมีีการส่่งเสริิมศัักยภาพของหน่่วยงาน
ทั้้�งในด้้านบุุคลากร โดยการจััดฝึึกอบรมพััฒนาความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ในแต่่ละสาขาวิิชาชีีพ
การสนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ข้้อเสนอแนะ
จากการศึึกษาวิิจัยั ปััญหาและอุุปสรรคในการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินนั้้�น
ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำำ�การเสนอแนะแนวทางเพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาและอุุปสรรคในระยะยาวเพื่่�อปรัับ
เปลี่่�ยนหรืือนำำ�มาปรัับปรุุงในการดำำ�เนิินงานให้้ราบรื่่�นและเกิิดความคล่่องตััว ดัังเจตนารมณ์์
ของพระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวกฯ นั้้�น ดัังนี้้�
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	ด้้านอััตรากำำ�ลัังและด้้านความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ควร
มีีการเพิ่่�มอััตรากำำ�ลัังให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการใช้้งานจริิงในฝ่่ายงานที่่�จำำ�เป็็น โดยมีีการ
วางแผนระยะยาวรองรัับและควรมีีการจััดฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�องมืืออย่่างสม่ำำ��เสมอและมีี
การจััดโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบุุคลากรและหน่่วยงานที่่�จะได้้รัับประโยชน์์อัันสามารถ
นำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างแท้้จริิง
ด้้านงบประมาณ ควรต้้องมีีการจััดหางบประมาณให้้เพีียงพอและเหมาะสมใน
แต่่ละสำำ�นัักงาน และสนัับสนุุนให้้ฝ่่ายส่่วนช่่างมีีเครื่่�องมืือเป็็นของตััวเอง โดยใช้้ระบบ
เงิินผ่่อนจากหน่่วยงาน
ด้้านผู้้�มาใช้้บริิการ ควรต้้องทำำ�ความเข้้าใจ โดยการประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบ
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กระบวนการขั้้�นตอนการทำำ�งาน กรอบระยะเวลาการทำำ�งานแต่่ละเรื่่�องให้้มากขึ้้�น และการ
จััดโครงการให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นก่่อนมาบริิการที่่�สำำ�นักั งานที่่�ดิิน รวมถึึงโครงการที่่�มีีประโยชน์์
ต่่าง ๆ ในการมีีส่่วนร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดิินผู้้�ปฏิิบััติิงาน
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“เงีียบ” หรืือชื่่�อในภาษาอัังกฤษว่่า Silence: In the Age of Noise เขีียนโดย
Erling Kagge แปลโดย วรรธนา วงษ์์ฉัตั ร เป็็นหนัังสืือที่่�เขีียนเล่่าเรื่่�องราวทั้้�งจากชีีวิติ ประจำำ�
วััน เหตุุการณ์์ที่่�พบ และประสบการณ์์การเดิินทางและผจญภััยของนัักเขีียน เชื่่�อมโยงสู่่�ความ
เงีียบในหลากหลายมิิติิที่่�ผู้้�อ่่านอาจได้้มุุมมองหรืือแนวคิิดใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อความเงีียบที่่�เรา
เข้้าใจและรัับรู้้�ได้้โดยง่่ายคืือ การปราศจากเสีียง เป็็นมิิติิที่่�เข้้าใจง่่ายและเป็็นรููปธรรมที่่�สุุด
แต่่หนัังสืือเล่่มนี้้�สามารถพาเราไปค้้นหา พบเจอ พบคำำ�ตอบและเกิิดคำำ�ถามในใจขึ้้�นมาได้้
ในมิิติิที่่�ลึึกลงไปในจิิตใจของเราที่่�มากกว่่าการปราศจากเสีียง ทั้้�งเสีียงที่่�ต้้องการ (Sound)
และเสีียงที่่�ไม่่ต้้องการ (Noise) ในรููปแบบนามธรรม
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ภาพรวมของหนัังสืือเล่่มนี้้� นัักเขีียนได้้เชื่่�อมโยงและนำำ�เสนอความเงีียบผ่่านเรื่่�อง
ราวต่่าง ๆ ทั้้�งในชีีวิติ ประจำำ�วันั การทำำ�งาน ประสบการณ์์จากการเดิินทางพิิชิติ ขั้้�วโลกเหนืือ
ขั้้�วโลกใต้้ และยอดเขาเอเวอร์์เรสต์์ รวมถึึงเชื่่�อมโยงกัับเทคโนโลยีี ความว้้าวุ่่�นในยุุคสมััย
โดยการเรีียบเรีียงเรื่่�องราวและเนื้้�อหานั้้�น เป็็นการเล่่าอย่่างอิิสระ ไม่่จำำ�กััดเนื้้�อหาก่่อนหรืือ
หลััง ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านสามารถคิิดตามในแต่่ละสถานการณ์์ได้้อย่่างอิิสระเช่่นกััน หากนัับเป็็น
ตอนของงานเขีียนจะมีีทั้้�งหมด 33 ตอน ต่่างเรื่่�องราวออกไป แต่่ละตอนผููกโยงเข้้าหาความ
เงีียบในบริิบทนั้้�น ๆ คล้้ายเป็็นการยกกรณีีศึึกษาหรืือยกตััวอย่่างให้้ผู้้�อ่่านได้้เข้้าถึึงเรื่่�องราว
ได้้ง่่าย ซึ่่�งทั้้�ง 33 ตอนมีีความหลากหลาย สะท้้อนมุุมมองทั้้�งของนัักเขีียนเองต่่อเหตุุการณ์์
ที่่�ได้้พบ หรืือต่่อสัังคม ความเป็็นไปของโลกใบนี้้� และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือสะท้้อนสิ่่�งที่่�อยู่่�ภายในของ
มนุุษย์์ ภายในส่่วนลึึกของจิิตใจมนุุษย์์ ในที่่�นี้้�หมายถึึง ความเงีียบที่่�อยู่่�ภายใน การนำำ�พาผู้้�
อ่่านให้้ลองค้้นหาสิ่่�งที่่�อยู่่�ภายในจิิตใจตััวเราเอง ผ่่านความเป็็นอยู่่� การดำำ�รงชีีวิติ ในแต่่ละวััน
หรืือเหตุุการณ์์การที่่�ได้้พบผ่่านจากตััวเราเอง เหมืือนเป็็นการพาเราสำำ�รวจตััวเอง ทั้้�งความ
นึึกคิิด ทััศนะคติิ มุุมมองต่่อสิ่่�งรอบตััวที่่�เกิิดขึ้้�น เข้้ามาสู่่�ภายในตััวเรา ซึ่่�งเชื่่�อมเข้้าหาความ
เงีียบของแต่่ละคนที่่�แตกต่่างกััน ด้้วยที่่�นัักเขีียนเป็็นทั้้�งนัักสำำ�รวจ นัักผจญภััย นัักกฎหมาย
เจ้้าของสำำ�นัักพิิมพ์์ และนัักสะสมผลงานศิิลปะ จึึงอาจเป็็นส่่วนที่่�ทำำ�ให้้สามารถยกตััวอย่่าง
จากหลายเรื่่�องราวมาสู่่�ความเงีียบได้้ นอกจากจะกล่่าวถึึงความเงีียบแล้้ว หนัังสืือเล่่มนี้้�ยััง
กล่่าวถึึงเสีียงรบกวน (Noise) และที่่�ว่่าง (Space) ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างที่่�ได้้พบกัับความเงีียบ
(Silence) โดยทั้้�งที่่�รู้้�ตัวั และไม่่รู้้�ตัวั เป็็นองค์์ประกอบที่่�สร้้างความเงีียบให้้เกิิดขึ้้�นภายในตััว
เรา หากทบทวนตััวเองในขณะที่่�กำำ�ลังั อ่่านอยู่่�นี้้� ผู้้�อ่่านอาจกำำ�ลังั ได้้พบความเงีียบในรููปแบบ
ของตััวเอง เช่่น ผู้้�อ่่านกำำ�ลัังอ่่านหนัังสืือในร้้านกาแฟที่่�เปิิดเพลงคลอเบาๆ ซึ่่�งเสีียงเพลงไม่่
ได้้รบกวนหรืือไม่่ใช่่เสีียงที่่�ผู้้�อ่่านไม่่ต้้องการ (Noise) แต่่เสีียงกลัับช่่วยสร้้างบรรยากาศให้้
เกิิดสมาธิิ (Sound) ในการอ่่านหนัังสืืออยู่่�ก็็เป็็นได้้ จึึงเป็็นองค์์ประกอบที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
พบเจอความเงีียบภายในตััวเรา
“ความเงีียบรอบตััวเรากัับความเงีียบภายในตััวเรา” เมื่่�อคิิดตามข้้อความ 2 วลีีนี้้�
หากจะตีีความจากการรัับรู้้�และประสบการณ์์ส่ว่ นตััวของข้้าพเจ้้าเองนั้้�น ความเงีียบรอบตััว
เราคืือการไร้้ซึ่่�งเสีียง ทั้้�งเสีียงรบกวนและเสีียงที่่�ไพเราะ เงีียบสนิิทกระทั่่�งได้้ยิินลมหายใจ
ตััวเอง เป็็นการปราศจากเสีียงจากสภาพแวดล้้อมรอบตััว ส่่วนความเงีียบภายใน ตีีความ
ถึึงการมีีสมาธิิ แน่่วแน่่ แม้้จะพบกัับสิ่่�งรบกวนรอบๆ ตััวทุุกรููปแบบ ก็็สามารถพบกัับความ
เงีียบภายในได้้ถ้้าอยู่่�ในห้้วงของสมาธิิ เป็็นการพบตััวเอง พบความต้้องการของตััวเองอย่่าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แท้้จริิง ซึ่่�งนัักเขีียนให้้ความสำำ�คััญกัับความเงีียบภายในเป็็นอย่่างมาก จากประสบการณ์์
การเดิินทางและผจญภััยมากหลายพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้เขาได้้พบกัับความเงีียบภายในตััวเอง พบ
คุุณค่่าของความเงีียบจากการเกิิดคำำ�ถาม 3 ข้้อด้้วยกััน “ความเงีียบคืืออะไร มัันอยู่่�ที่่�ไหน
ทำำ�ไมเวลานี้้�มัันจึึงสำำ�คัญ
ั กว่่าที่่�เคย” จากนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงสืืบค้้นและเสาะแสวงหาคำำ�ตอบของ 3
คำำ�ถามนี้้� และได้้พบกัับคำำ�ตอบทั้้�งหมด 33 ข้้อ ซึ่่�งเป็็นคำำ�ตอบที่่�นัักเขีียนค้้นพบด้้วยตนเองจึึง
ถ่่ายทอดมุุมมองและทััศนคติิออกมาในหนัังสืือเล่่มนี้้� เมื่่�อผู้้�อ่่านได้้อ่่านแล้้วก็็เป็็นสิิทธิิของผู้้�
อ่่านในการตีีความ มีีความเชื่่�อหรืือมุุมมองต่่อคำำ�ตอบนั้้�นอย่่างไร โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเชื่่�อตรง
ตามผู้้�เขีียนก็็ได้้ สามารถคิิดพิิจารณาได้้ด้ว้ ยตััวท่่านเอง หากเพีียงประโยชน์์ของเล่่มนี้้�คืือการ
ได้้กลัับมาทบทวนถึึงความเงีียบภายในตััวเรา และอาจจะเกิิดคำำ�ถามให้้กับั ตััวเราเองได้้ เป็็น
เช่่นเดีียวกัันกัับผู้้�เขีียน
จาก 3 คำำ�ถาม สู่่�การค้้นพบคำำ�ตอบ 33 ข้้อของความเงีียบ โดยจะเป็็นการดึึง
ประโยคที่่�น่่าคิิดตามและให้้ลองกลัับมาถามตััวเองว่่ามีีความคิิดเห็็นอย่่างไรบ้้าง ดัังนี้้�
1. ความสงสััยเป็็นหนึ่่�งในพลัังที่่�ทรงอานุุภาพที่่�สุุดที่่�เรามีีมาตั้้�งแต่่เกิิด มัันยัังเป็็น
ทัักษะที่่�ดีีที่่�สุุดของเราด้้วย
และการพููดคืือสิ่่�งที่่�ความเงีียบควรทำำ� มัันควรพููดและคุุณก็็ควรคุุยกัับมัันเพื่่�อประโยชน์์ที่่�
แฝงเร้้นของมััน
2. ยิ่่�งเงีียบมากเท่่าไร ก็็ยิ่่�งได้้ยิินมากเท่่านั้้�น
3. การได้้ปลดอุุปกรณ์์รัดั เท้้าสกีีออกเพื่่�อตั้้�งแคมป์์ในเย็็นวัันนั้้�น ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสงบมาก
ขึ้้�นและพอใจในสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่�มากขึ้้�น
4. เป็็นไปได้้ที่่�ทุุกคนจะค้้นพบความเงีียบนี้้�ภายในตััวเอง มัันอยู่่�ที่่�นั่่�นตลอดเวลา
แม้้ในทุุกสภาพแวดล้้อมที่่�ต้้องพบเจอ
5. เสีียงไม่่ได้้เป็็นแค่่เสีียง เพราะบางเสีียงเตืือนให้้เราไม่่ลืืมหน้้าที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องทำำ�
บางเสีียงกลัับเป็็นพลัังดั้้�งเดิิมที่่�สง่่างามและหล่่อเลี้้�ยงจิิตใจได้้
6. ความเงีียบอาจน่่าเบื่่�อและน่่าอึึดอััด ความเงีียบอาจเป็็นสััญญาณของความ
เหงาหรืือความเศร้้าเสีียใจ และความเงีียบก็็อาจเป็็นเพื่่�อนได้้ด้้วย ความเงีียบในตััวมัันเอง
คืือความมั่่�งมีี มีีความเฉพาะตััวและหรููหรา เป็็นกุุญแจไขสู่่�วิิธีีคิิดแบบใหม่่
7. จงไม่่รู้้�จัักเบื่่�อ
8. เราหนีีจากตััวเองอยู่่�เสมอ เป็็นความจริิงที่่�โหดร้้ายมาก จนเราต้้องพยายามหลีีก
เลี่่�ยงการคิิดถึึงมััน เพราะอยากคิิดถึึงและรู้้�สึึกถึึงสิ่่�งอื่่�นมากกว่่า
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9. การเห็็นคุุณค่่าของความเงีียบนั้้�นยากกว่่าการเห็็นคุุณค่่าของเสีียง
10. ชีีวิิตเรายืืนยาว ถ้้าเราฟัังตััวเองให้้มากพอ และค้้นหา
11. ในบางพื้้�นที่่� บางสภาพแวดล้้อม คุุณไม่่สามารถรอให้้มันั เงีียบได้้ คุุณต้้องสร้้าง
ความเงีียบของคุุณขึ้้�นมาเอง
12. ความเบื่่�อหน่่ายมัักทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกเหมืือนถููกจำำ�กัดั อิิสรภาพ ยิ่่�งพยายามหนีีความ
เบื่่�อหน่่าย คุุณจะยิ่่�งรู้้�สึึกเบื่่�อหน่่าย เราควรตั้้�งเป้้าหมายเล็็กๆ ไว้้เพื่่�อนึึกถึึงโอกาสต่่อไป
13. ความเงีียบคืือความหรููหราแบบใหม่่ ความเงีียบให้้สิิทธิิพิิเศษและมีีอายุุยืืน
กว่่าความหรููหราอื่่�นๆ
14. บางครั้้�งสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุดุ ในชีีวิติ ก็็เป็็นของฟรีี ความเงีียบอาจพบได้้ในใจของคุุณ ไม่่ว่า่
คุุณจะอยู่่�ที่่�ไหน ถ้้าใส่่ใจให้้มากพอ คุุณไม่่ต้อ้ งไปไกลถึึงศรีีลังั กา คุุณพบมัันได้้ในอ่่างอาบน้ำำ��
ของคุุณเอง
15. ความเงีียบคืือการหวนกลัับไปพบ (ผ่่านการหยุุด) สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เราเบิิกบาน และ
ความเงีียบมีีอยู่่�ทุุกที่่�ทุุกเวลา มัันอยู่่�ตรงปลายจมููกเรานี่่�เอง
16. ความเงีียบไม่่ใช่่ความว่่างเปล่่า
17. ในการรู้้�จัักตััวเอง คุุณจะรู้้�จัักผู้้�อื่่�นด้้วย และสมอง...กว้้างใหญ่่กว่่าท้้องฟ้้า
18. ความเงีียบก็็สามารถเป็็นเครื่่�องมืือได้้ นั่่�นคืือ การฟัังผู้้�อื่่�นพููด และต่่อยอดจากตรงนั้้�น
19. สิ่่�งที่่�เราพููดออกมาไม่่ได้้ เราต้้องส่่งผ่่านมัันไปในความเงีียบ (ลุุดวิิจ วิิตเกนสไตน์์)
20. คำำ�พูดู สามารถทำำ�ลายบรรยากาศได้้ เพราะการพููดถึึงมัันอาจทำำ�ให้้เราเหิินห่่าง
จากสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น
21. โลกถููกปิิดกั้้�นชั่่�วขณะ ความสงบและความเงีียบภายในเข้้าครอบงำ�� ทุุกคนมีี
ได้้ในระดัับและวิิธีีการที่่�แตกต่่างกััน
22. การประพัันธ์์บทกวีีคืือการฟััง ถ้้าคุุณฟััง มัันจะมีีอะไรบางอย่่างกำำ�ลัังพููดกัับ
คุุณ และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�คุุณเขีียนออกมา “ภาษาฟัังตััวมัันเอง”
23. พึึงระลึึกว่่า ความเงีียบที่่�คุุณพบเจอนั้้�นแตกต่่างจากความเงีียบที่่�ผู้้�อื่่�นพบเจอ
ทุุกคนมีีความเงีียบเป็็นของตััวเอง
24. ความเงีียบเป็็นวิิธีีการที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิงเพื่่�อค้้นหาคำำ�ตอบของปริิศนา เพื่่�อช่่วย
ให้้เกิิดมุุมมองใหม่่ๆ ของอะไรก็็ตามที่่�หลบซ่่อนอยู่่�พ้้นขอบฟ้้า
25. ความเงีียบยัังมีีอยู่่�ในเสีียงเพลง และความเงีียบยัังก่่อให้้เกิิดความคาดหวัังและ
ความรู้้�สึึกว่่าอะไรบางอย่่างกำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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26. ศิิลปะเตืือนผมว่่ายัังมีีอะไรอีีกมากมายที่่�ผมไม่่เข้้าใจและไม่่สามารถข้้ามผ่่าน
27. บางครั้้�งเราสร้้างความเงีียบขึ้้�นได้้ด้้วยการกระทำำ�เล็็กๆ น้้อยๆ เช่่น การจด
ความคิิดที่่�กระเจิิดกระเจิิงบนกระดาษเพื่่�อให้้สมองว่่างจากความคิิดพวกนั้้�น หลัังจากนั้้�นก็็
ดููข้้อความที่่�จดไว้้ว่่ามีีอะไรน่่าสนใจมากพอที่่�ควรจะทำำ�หรืือจดจำำ�
28. ความเงีียบในญี่่�ปุ่่�นกลัับเป็็นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งของการสนทนา เป็็นความ
เงีียบที่่�ดููเหมืือนแฝงอะไรไว้้มากมายเท่่าๆ กัับคำำ�พููด มัันคืือการเข้้าถึึงความเงีียบเพื่่�อความ
เงีียบเอง
29. การพููดคุุยและการฟัังเพลงนั้้�นเปิิดประตููได้้ แต่่มัันก็็สามารถปิิดประตููบาน
เดีียวกัันใส่่สิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญแท้้จริิงได้้ด้้วย
30. ช่่วงเวลาสี่่�นาทีีแห่่งความเงีียบที่่�ไม่่มีอี ะไรนอกจากการสบตา ช่่วงเวลานั้้�นไม่่ใช่่
แค่่ว่่าฉัันกำำ�ลัังมองเห็็นใครบางคนจริิงๆ แต่่เป็็นการที่่�ฉัันกำำ�ลัังมองเห็็นใครบางคนที่่�กำำ�ลััง
มองเห็็นฉัันจริิงๆ
31. การเดิินทางมัักให้้ความพอใจมากกว่่าไปถึึงเป้้าหมายเสมอ เราชอบการไล่่ล่่า
กระต่่ายมากกว่่าจัับตััวมัันได้้
32. จงอยู่่�คนเดีียวสัักสามวััน อย่่าคุุยกัับใครเลย คุุณจะค่่อยๆ ค้้นพบอีีกด้้านของ
ตััวคุุณเอง เพราะเป็็นสิ่่�งที่่�เราต่่างค้้นพบความเงีียบด้้วยวิิธีีการของเราเอง
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	คำำ�ตอบทั้้�ง 32 ข้้อข้้างต้้นเป็็นเพีียงข้้อความที่่�ข้้าพเจ้้าหยิิบยกประเด็็นที่่�น่่าสนใจ
ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามกัับตััวเอง และได้้ลองย้้อนกลัับมาถามตััวเอง หรืือจะเรีียกว่่าเป็็นการสำำ�รวจ
ตััวเองก็็ย่อ่ มได้้ ซึ่่�งการสำำ�รวจตััวเองนี้้�มีีความเชื่่�อมโยงกัับศาสตร์์เพื่่�อความเข้้าใจตนเองและ
ผู้้�อื่่�น หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า นพลัักษณ์์ (Enneagram) คืือ บููรณาการของภููมิิปััญญาโบราณ
ใช้้ในการศึึกษาบุุคลิิกลัักษณะของบุุคคล โดยแบ่่งคนออกเป็็น 9 ประเภท ทำำ�ให้้เข้้าใจตนเอง
และผู้้�อื่่�นอย่่างลึึกซึ้้ง� นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาตนเอง เข้้าใจในความแตกต่่างของเพื่่�อนมนุุษย์์ และ
ช่่วยพััฒนาทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างกััน ปััจจุุบัันนิิยมใช้้เอ็็นเนีียแกรมในทางจิิตวิิทยา
และเป็็นซอฟต์์สกิิลในการบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ (เดวิิด แดเนีียลส์์ และเวอร์์จิิเนีีย
ไพรซ์์, 2018) หากเพีียงในหนัังสืือเล่่มนี้้�มุ่่�งเป้้าไปที่่�การค้้นพบความเงีียบภายในตััวเราเท่่านั้้�น
ดัังเช่่นข้้อที่่� 17 “ในการรู้้�จักั ตััวเอง คุุณจะรู้้�จักั ผู้้�อื่่�นด้้วย และสมอง...กว้้างใหญ่่กว่่าท้้องฟ้้า”เมื่่�อ
เรารู้้�จักั ตนเองดีีพอ เข้้าใจตััวเองก็็เหมืือนเข้้าใจมนุุษย์์ทุกุ คนที่่�เราเรีียกว่่า ผู้้�อื่่�น จากนั้้�นระบบ
การคิิด ทััศนคติิ มุุมมองของเราเองก็็จะเปิิดกว้้าง กว้้างใหญ่่กว่่าท้้องฟ้้า และอาจหมายรวม
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ไปถึึงจิิตใจของเราด้้วย ซึ่่�งตรงตามนพลัักษณ์์ ศาสตร์์เพื่่�อความเข้้าใจตนเองและผู้้�อื่่�น เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�การพััฒนาตนเองได้้อย่่างเป็็นระบบ เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปยัังนัักเขีียนจะพบว่่า ช่่วงเวลา
ที่่�ออกเดิินทางไปยัังขั้้�วโลกหรืือยอดเขาเอเวอเรสต์์ที่่�สภาพแวดล้้อม สภาพอากาศมีีผลต่่อ
ร่่างกายและจิิตใจ การมุ่่�งมั่่�นในการค้้นพบตััวเองด้้วยความเงีียบจึึงเป็็นเหมืือนพลัังในการ
พิิชิติ ภารกิิจที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ให้้สำำ�เร็็จ และยัังสะท้้อนไปถึึงการมีีสมาธิิ อัันหมายถึึง ความมีีใจตั้้�งมั่่�น
แน่่วแน่่ ไม่่ฟุ้้�งซ่่าน เพื่่�อให้้จิติ ใจสงบ ซึ่่�งในหนัังสืือเล่่มนี้้�เอ่่ยถึึงความสงบที่่�มาพร้้อมกัับความ
เงีียบ ดัังเช่่นคำำ�ตอบในข้้อ 21 “โลกถููกปิิดกั้้�นชั่่�วขณะ ความสงบและความเงีียบภายในเข้้า
ครอบงำ�� ทุุกคนมีีได้้ในระดัับและวิิธีกี ารที่่�แตกต่่างกััน” นอกจากความสงบแล้้ว“ความเงีียบ
ยัังก่่อให้้เกิิดความคาดหวัังและความรู้้�สึึกว่่าอะไรบางอย่่างกำำ�ลังั จะเกิิดขึ้้น� ” (คำำ�ตอบข้้อที่่� 25)
ตามบริิบทที่่�แต่่ละคนจะได้้พบเจอ ซึ่่�งความเงีียบที่่�คุุณพบเจอนั้้�นแตกต่่างจากความเงีียบที่่�ผู้้�
อื่่�นพบเจอ ทุุกคนมีีความเงีียบเป็็นของตััวเอง (คำำ�ตอบข้้อที่่� 23) จากคำำ�ตอบทุุกข้้อนั้้�น เป็็น
เพีียงบางส่่วนของเนื้้�อหาในแต่่ละตอนที่่�นัักเขีียนเล่่าและนำำ�เสนอ ความละเอีียดของเรื่่�อง
ราวนั้้�นคงเป็็นการต่่อยอดของผู้้�อ่่านเอง ในบางข้้อข้้าพเจ้้าเองก็็พบคำำ�ตอบในคำำ�ตอบจาก
ข้้อเหล่่านั้้�น แต่่ในบางคำำ�ตอบก็็ก่อ่ เกิิดคำำ�ถามให้้ได้้สงสััยและฉุุกคิิด ซึ่่�งเป็็นการสร้้างมุุมมอง
ใหม่่ๆ ของอะไรก็็ตามที่่�หลบซ่่อนอยู่่�พ้้นขอบฟ้้า (คำำ�ตอบข้้อที่่� 24)
	คำำ�ตอบข้้อสุุดท้้าย ข้้อที่่� 33. เป็็นเสมืือนที่่�ว่่างที่่�นัักเขีียนได้้มอบไว้้ให้้กัับผู้้�อ่่าน
เพื่่�อการค้้นพบความเงีียบในแบบของตนเอง เพราะความเงีียบมีีอยู่่�ทุุกที่่�ทุุกเวลาและเราเอง
สามารถสร้้างมัันขึ้้�นมาเองได้้ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า บทวิิจารณ์์นี้้�จะสามารถเป็็นอีีกแนวทาง
หนึ่่�งในการนำำ�มาซึ่่�งความสงบในจิิตใจให้้กับั ผู้้�อ่่าน สามารถนำำ�มุมุ มองจากวิิถีขี องความเงีียบ
ในหลายมิิติิของหนัังสืือเล่่มนี้้� มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตในยุุคปััจจุุบัันได้้ หวัังว่่าจะ
เป็็นประโยชน์์และพบกัับความสุุขที่่�ซ่่อนอยู่่�ในความเงีียบ
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เอกสารอ้้างอิิง
เดวิิด แดเนีียลส์์ และเวอร์์จิิเนีีย ไพรซ์์. (2018). แก่่นนพลัักษณ์์: คู่่�มืือค้้นหาและพััฒนาตนเอง.
Harper Collins.
พระภาวนาวิิริิยคุุณ (เผด็็จ ทััตตชีีโว). (2545). พระแท้้. ปทุุมธานีี: หน้้า 210.
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล
ผูแ้ ต่ง, ปีทพี่ มิ พ์: เลขหน้า) หรือการอ้างชือ่ ผูแ้ ต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชือ่ -สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ
ด้วยข้อความที่อ้างอิง
7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างบรรณานุกรม
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ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
		
รูปแบบการพิมพ์
			
- ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร
			
- ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร
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รายการ
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ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

กึ่งกลาง

18

ชื่อผู้แต่ง

ปกติ

กึ่งกลาง

13

บทคัดย่อ

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อแบ่งตอน

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อย่อย

เน้น

ใช้หมายเลขก�ำกับ

16

เนื้อหาบทความ

ปกติ

-

16

ข้อความในตาราง

ปกติ

-

14

ข้อความอ้างอิง

เอน

-

14

เอกสารอ้างอิง

เน้น

ชิดซ้าย

16
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1. บทความที่่�จะได้้รัับการพิิจารณาลงตีีพิิมพ์์จะต้้องเป็็นบทความที่่�ไม่่เคยตีีพิิมพ์์ที่่�ใด
มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้ำซ้อนกับวารสารอื่น
2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ
ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น
5. ผูเ้ ขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ ในแง่ของรูปแบบและ
เนื้อหา
6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม
(Template) ของวารสาร
7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินการบทความ
จริง
8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�ำวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
9. ผู้เขียนไม่ควรน�ำเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง
10. การกล่าวขอบคุณผูม้ สี ว่ นช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�ำได้ผเู้ ขียน
บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน
11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ
เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป
12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�ำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ
ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน
ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ
3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�ำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�ำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่
หรือไม่
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผูอ้ นื่ (Plagiarism)
อย่างจริงจัง
6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ
ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ
บรรณาธิการสามารถด�ำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ
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บทบาทและหน้าทีข่ องผูป้ ระเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)
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1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องใน
ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หากผูป้ ระเมินบทความมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูเ้ ขียนผูป้ ระเมินบทความจะต้องแจ้ง
ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
3. ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
และหากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ�้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ
ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
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