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เนื่องมาจากปก

นำ้าตาลโตนดเป็นสินค้าแห่งความหวานท่ีได้มาจากต้นตาลโตนดของอำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท่ีข้้นช่ือว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีต้นตาลโตนดหนาแน่นท่ีสุด
ของประเทศไทย จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ทำาให้เกิดสินค้าแปรรูปมากมายจากนำ้าตาล วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ียังคงถูกเก็บรักษาไว้ในการดำาเนินชีวิตของคน
สทิงพระยังคงงดงามเสมอ เพราะท่ีน่ีคือ “โหนด นา เล” สทิงพระ สงขลา (เร่ืองและภาพโดย: อิสเรส สุขเสนี “วิถีชีวิตของชาวสทิงพระ จังหวัดสงขลา” 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563)
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 ต้ังแต่ต้ังปี พ.ศ. 2563 จนถ้งกลางปี พ.ศ. 2564 ไวรัส COVID-19 ระบาดระลอกท่ี 3 

หนักว่าทุกคร้ัง ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี ทุกภูมิภาค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกชนช้ัน และไม่มีทีท่า

จะจากไปง่าย ๆ  ถ้งแม้จะมีวัคซีนหลากหลายยี่ห้อเข้ามาใช้ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในวิกฤติท่ี

เกิดข้้นน้ี ชีวิตผู้คนได้ดำาเนินใช้ชีวิตวิถีใหม่เต็มรูปแบบ และไม่มีวันจะกลับไปแบบเดิมได้อีก ภายใต้

มาตรฐานชีวิตใหม่ท่ีเร่ิมคุ้นเคยและมนุษย์เร่ิมยอมรับพัฒนาต่อไป เฉกเช่นเดียวกับวารสารมนุษย์

กับสังคมท่ีต้องพัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง

 “วารสารมนุษย์กับสังคม” ปีท่ี 6 เล่มท่ี 2 ประจำาปี พ.ศ. 2564 (มกราคม 64 - มิถุนายน 

64) บทความท่ีปรากฏในวารสารมนุษย์กับสังคมฉบับน้ี มีประเด็นศ้กษาท่ีครอบคลุมท้ังสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีท้ัง 9 บทความจากสาขาภาษาศาสตร์ หลักสูตรการสอน 

ประวัติศาสตร์และการพัฒนาสังคม รวมท้ังภูมิศาสตร์

 วารสารฉบับน้ีบทความกลุ่มแรกมุ่งเน้นเร่ืองภาษา คติชน คือเร่ือง “น้ิวมหัศจรรยกั์บการ

จัดการเรียนรู้ เร่ือง ไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์”  เร่ือง “ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ในส่ือหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้” เร่ือง “ตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านกับการสร้างภูมิทัศน์

วัฒนธรรมในจังหวัดบ้งกาฬ” และเร่ือง “เคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี: ความ

สวยงามในวิถีชีวิตของคนบนพ้ืนท่ีสูง” บทความกลุ่มท่ีสองเร่ืองหลักสูตรการสอนคือเร่ือง “การ

ศ้กษาเชิงวิพากษ์สำาหรับช้ันเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย” บทความกลุ่มท่ีสามมุ่งเน้นการ

พัฒนาสังคม กฎหมาย  คือเร่ือง “ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสร้างความ

ม่ันคงทางอาหารของกลุ่ม ชาติพันธ์ุอาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีลุ่มแม่นำ้า ในจังหวัดจันทบุรี” เร่ือง “การ

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตร

พันธสัญญา” และเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินในการปฏิบัติงานตามพระราช

บัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” บทความกลุ่ม

ท่ีส่ีมุ่งเน้นเร่ืองประวัติศาสตร์ คือเร่ือง “ฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ระหว่าง 

พ.ศ. 2306 - พ.ศ. 2481”

 หวังเป็นอยา่งยิง่ว่า ประเด็นศ้กษาสาระ ความรู้ อันหลากหลายของบทความท้ัง 9 เร่ือง

ในฉบับน้ี สะท้อนให้เห็นถ้งขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีครอบคลุมท้ังสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และวารสารฉบบัน้ีน่าจะเป็นส่วนหน่้งท่ีช่วยสร้างสรรค ์จุดประกายจินตนาการ และเกดิประโยชน์

ต่อผู้อ่านท้ังด้านความรู้ใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการบูรณาการศาสตรอ่ื์นเข้ากับ

การศ้กษาภาษา สังคม และวัฒนธรรม

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา
บรรณาธิิการ
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ความหลากหลายที่างช่ีวภาพเชิีงพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ผลต่อการสร้างความมั�นคงที่างอาหาร

ของกลุ่มชีาติพันธ์ุอาศัยในพ้�นท่ี่�บัริเวณท่ี่�ลุ่มแม่นำ�า ในจัังหวัดจัันที่บุัร่

 วงธรรม สรณะ, นักรบ เถียรอำ่า, ชูวงษ์ อุบาลี, จุตินันท์ ขวัญเนตร

การสร้างกระบัวนการเร่ยนร้้เพ้�อนำาไปีส่้การคุ้มครองสิที่ธิเกษตรกรผ้้เล่�ยงปีลา

กระชัีงในระบับัเกษตรพันธสัญญา

 วชิรวัตต์ิ อาริยะสิริโชติ

เคร้�องปีระดับัเงินชีนเผ่าคะฉิ�น บ้ัานใหม่สามัคค่: ความสวยงามในวิถ่ีช่ีวิต
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ความหลากหลายที่างช่ีวภาพเชิีงพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ผลต่อการสร้าง
ความมั�นคงที่างอาหารของกลุ่มชีาติพันธ์ุอาศัยในพ้�นท่ี่�

บัริเวณท่ี่�ลุ่มแม่นำ�า ในจัังหวัดจัันที่บุัร่
วงธรรม สรณะ1, นักรบ เถียรอำ่า2, ชูวงษ์ อุบาลี3, จุตินันท์ ขวัญเนตร4

1,2,3,4หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
E-mail: saiiew@yahoo.com

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 25 พฤษภาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 28 สิิงหาคม 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 11 กั้นยายน 2563 

บัที่คัดย่อ
 บทความน้ีเสนอเก่ียวกับการศ้กษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผล

ต่อการสรา้งความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีลุ่มแมน่ำ้าของ

กลุ่มชาติพันธ์ุจีน ญวน และไท โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research 

(PAR)) ระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้รู้ในกลุ่มชาติพันธ์ุและการวิจัยแบบสหวิทยาการ 

(Transdisciplinary) โดยเฉพาะในเร่ืองของการผลิตอาหารและการสร้างความม่ันคงทาง

อาหาร

 ผลการวจัิยพบวา่ กลุ่มชาติพันธ์ุญวน มีวิถีการผลติอาหาร ใช้ภูมิปัญญาดา้นอาหาร

เวียดนามในชุมชนวัดโรมันคาทอลิก เป็นการผสมผสานระหว่างกลุ่มเวียดนามอพยพและ

ภูมิปัญญาพ้ืนเมืองของจันทบุรี อาหารของเวียดนาม เป็นอาหารท่ีมีรสชาติจืด ไม่นิยม

อาหารท่ีมีรสจัด ส่วนประกอบของอาหารสามารถหาได้ในบริเวณโดยรอบ อาทิ ปลาและ

ผัก กลุ่มชาติพันธ์ุชาวจีน วิถีการผลิตอาหารไม่ปรับตัวมากเน่ืองจากมีความคล้ายคล้งกัน

ทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเช่ือทางศาสนา ดังน้ัน

อาหารจ้งมีข้าวและปลาเป็นอาหารหลัก เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม มีการใช้ข้าวผลิต

เส้นก๋วยเตี�ยว เรียกว่า “เส้นจันท์” มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและเป็นสินค้าส่งออกสำาคัญ วิถี

การผลิตอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุไท ด้ังเดิม มีอาหารทะเลเป็นสำาคัญ ส่วนผลต่อการสร้าง

ความม่ันคงทางอาหาร พบวา่เกิดจากนโยบายการพฒันาของรฐัส่วนกลาง การเปล่ียนแปลง

ของธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารในมิติด้านความพอเพียง

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1. ภาครัฐส่วนกลางควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเป็นฐานการ

ผลิตอาหารท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะทรพัยากรการผลติในระดับชุมชนบนพ้ืนฐานของการใหสิ้ทธิ

แก่ชุมชนในการจัดการ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางอาหารด้วยตัวของชุมชนเอง

  2. ภาครัฐในระดับท้องถ่ินควรมีการส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีพ่้งพาความ

หลากหลายเชิงพ้ืนท่ีผ่านวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน ซ่้งจะช่วยให้วัฒนธรรมการผลิต

อาหารดำารงอยู่ และเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี

ค�าส�าคัญ: ความม่ันคงทางอาหาร กลุ่มชาติพันธ์ุ ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ี
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Abstract
 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, 
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 ร่องรอยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจันทบุรี เป็นหลักฐานยืนยันการ

เป็นชุมชนโบราณ (แต่อาจมีชุมชนต้ังหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้ว) โดยมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี

 11 ต่อมาได้ขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดับเมือง มีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการต้ัง

ถ่ินฐานไดป้รากฏข้น้ท่ัวบรเิวณวดัทองท่ัว รวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ตำาบลคลองนารายณ์  อำาเภอ

เมืองจันทบุรี ซ่้งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบหน้าเขาสระบาปมีคลองท่ีช่ือว่า “คลอง

นารายณ์” สายนำ้าจากคลองนารายณ์ไหลลงมาจากเขาสระบาป และผ่านออกสู่แม่นำ้า

จันทบุรี 

 สำาหรับหลักฐานท่ีบ่งบอกถ้งประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ของจันทบุรี ปรากฏใหเ้ห็น

อย่างชัดเจน 4 แห่ง ได้แก่ (1) เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) (2) โบราณสถานเพนียด 

(3) เนินโบราณสถานใกล้วัดทองท่ัว และ (4) เนินโบราณสถานวัดสมภาร (ร้าง) จากหลัก

ฐานดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนท่ีกล่าวถ้งมีการต้ังถ่ินฐานของชาวบ้าน ดำารงอยู่ในรูป

แบบสังคมเกษตรกรรม 

 จากหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม  

เป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของขอม มีคติความเช่ือทางศาสนา ประกอบด้วยศาสนา

พราหมณ์ ศาสนาพุทธ การนับถือผีของชนพ้ืนเมืองท่ีมีการเรียกว่า “ชาวชอง” เป็นชาวพ้ืน

เมืองจันทบุรี และได้พบเห็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท่ีได้รับการถ่ายทอดจากชุมชน

อ่ืนร่วมสมัยเดียวกัน เป็นชุมชนเปิดท่ีมีการคมนาคมท้ังทางบกและทางทะเล สามารถติดต่อ

กับชุมชนภายนอก การมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญคือ เขาสระบาปและแม่นำ้า

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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จันทบุรี พ้ืนท่ีลุ่มเหมาะสมกับการทำาเกษตรกรรม เป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการต้ังถ่ินฐานและ

การขยายตัวของชุมชนจนกระท่ังเป็นเมือง ในตำานานพ้ืนเมืองเรียกกันว่า เมืองเพนียดหรือ

เมืองนางกาไว มีระบบการปกครองท่ีมีกษัตริย์เป็นเจ้าเมือง (งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2558: ออนไลน์)

 ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ปรากฏช่ือ “เมืองจันตะบูร” หรือ “จันทรบูร” ในฐานะ

ประเทศราช ท่ีต้ังของเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะย้ายจากเมืองเพนียด มาต้ังถ่ินฐานบริเวณ

บ้านหัววัง ตำาบลพุงทะลาย ทางฝั่�งตะวันออกของแม่นำ้าจันทบุรี ราวประมาณพุทธศตวรรษ

ท่ี 20 พบว่ามีการขยายตัวของชุมชนไปอาศัยตามลุ่มนำ้า และเกิดมีการต้ังชุมชนสำาคัญข้้น

ใหม่คือ “ชุมชนบ้านลุ่ม” เป็นพ้ืนท่ีในการสร้างเมืองจันทบุรีแหล่งท่ี 3 และได้ปรากฏหลัก

ฐานเม่ือคราวกรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีเพ่ือ

รวบรวมไพล่พล ณ บ้านลุ่ม

 ราวปี พ.ศ. 2377 การสร้างเมืองจันทบุรีคร้ังท่ี 4 ในสมัยสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้า

อยู่หัวรัชกาลท่ี 3 เม่ือคร้ังท่ีไทยรบกับญวน เมืองจันทบุรีถือว่าเป็นหัวเมืองตะวันออกท่ีอยู่

ใกล้ชิดกับเขตญวน รัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำาการสร้างป้อมค่ายเมืองพร้อมกับสร้าง 

“วัดโยธานิมิต” ซ่้งเป็นวัดประจำาเมือง  เม่ือสร้างเสร็จรัฐบาลได้ให้ราษฎรย้ายไปอยู่ท่ีเมือง

ใหม่ ช่ือว่า “ค่ายเนินวง” จนถ้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาอยู่ท่ีบ้านลุ่มท่ีเก่าดังเดิม (สินธุชัย ศุกรเสพ และคณะ, 2558: 1)

 จากประวติัความเป็นมาทำาให้เห็นได้ว่า “จันทบุรี” มีประวัติศาสตร์ยาวนานนบั

 1,000 ปี และมีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ี (Multi Biological Area-based) 

อยา่งเห็นได้ชัด จากหลักฐานทางโบราณคดีสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในยุคโบราณ มีการเลือก

ท่ีต้ังเมืองตามความเหมาะสม ต่อมาเมืองได้พัฒนาและเกิดการขยายตัวของชุมชน จนกลาย

เป็นระบบเมือง มีการอพยพย้ายถ่ินฐานจากท่ีเดิมไปสู่ท่ีแหล่งใหม่ตามความเหมาะสมของ

ขนาดกลุ่ม รวมท้ังได้มีการติดต่อส่ือสาร และการไปมาหาสู่ท้ังทางบกและทางนำ้า ดำารงชีวิต

ด้วยการทำาเกษตรกรรมแบบเรียบง่าย โดยการใช้เทคโนโลยีตำ่า ส่วนใหญ่จะอาศัยการเก็บ

ของป่า ในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้า และบริเวณนำ้าเค็ม มีการทำาประมงแบบพ้ืนบ้าน ใช้อุปกรณ์ท่ีประกอบ

หรือสร้างข้้นเอง

 จากความหลากหลายของท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี สามารถจำาแนก

พ้ืนท่ีออกเป็น 6 ลักษณะคือ (สินธุชัย ศุกรเสพ และคณะ, 2558: 4)

 1) พ้ืนท่ีตามชายฝั่�งทะเล เช่น ในเขตอำาเภอท่าใหม่ อำาเภอแหลมสิงห์ และอำาเภอ

ขลุง 

 2) พ้ืนท่ีตามลุ่มแม่นำ้าลำาคลอง เช่น แม่นำ้าจันทบุรี คลองสระบาป คลองใหญ่ 
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 3) พ้ืนท่ีป่าเขา เช่น เทือกเขาบรรทัด ภูเขาสระบาป เขาคิชฌกูฏ เขาชะเมา 

 4) พ้ืนท่ีเรือกสวนไร่นา เช่น พ้ืนท่ีรอบอำาเภอเมืองท่าใหม่ ขลุง แก่งหางแมว 

มะขาม โป่งนำ้าร้อน และสอยดาว (ปัจจุบันมีอยู่ท่ัวท้ังจังหวัด) 

 5) พ้ืนท่ีนำ้าตก เช่น นำ้าตกพล้ิว นำ้าตกกระทิง นำ้าตกเขาสอยดาว 

 6) พ้ืนท่ีชายแดน เช่น ชายแดนไทย – กัมพูชา 

ภาพประกอบท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (2558: ออนไลน์)

 ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และหลักฐานการต้ังถ่ินฐาน เป็นเง่ือนไขสำาคัญ

ท่ีมีผลต่อการดำารงชวิีตของมนุษย์ และการดำารงอยูข่องกลุ่มชาตพัินธ์ุต่าง ๆ  ต้ังแต่อดีตจนถ้ง

ปัจจุบัน ท่ีต้องปรับตัวเรียนรู้เพ่ือให้สามารถดำารงอยูภ่ายใต้ความเหมาะสมสอดคล้องกับส่ิง

แวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย โดยมีกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีความสำาคัญต้ังแต่อดีตจนถ้งปัจจุบัน

และเก่ียวข้องกับเร่ืองราวในงานวิจัยน้ีมี 3 ชาติพันธ์ุท่ีอาศัยบริเวณริมนำ้าท่ีสำาคัญ ๆ ได้แก่ 

ญวน จีน และไทย ท่ีกระจายตัวอยูต่ามพ้ืนท่ีต่าง ๆ  (สินธุชัย ศุกรเสพ และคณะ, 2558: 1 – 4)

 ทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเง่ือนไขสำาคัญประการหน่้งต่อการเลือกท่ี

ต้ังเพ่ือเปน็แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัและการดำารงอยูข่องท้ัง 3 กลุ่มชาตพัินธ์ุ มีการดำารงเผา่พันธ์ุอยู่

ด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีมาอยู่ก่อน และก่อเกิด

เป็นวิถีปฏิบัติอันนำาไปสู่การสถาปนาทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น ความเช่ือ 

ประเพณี หรือการปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวัน เป็นต้น 

 การท่ีความเป็นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินยังไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนในปัจจุบัน ทำาให้
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กลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ สามารถอพยพเคล่ือนย้ายกลุ่มได้อย่างเสรีโดยไม่มีพรมแดน 

 ในงานวิจัยช้ินน้ีจะให้ความสำาคัญเก่ียวกับการดำารงเผ่าพันธ์ุของชาติพันธ์ุโดยมี

เง่ือนไขสำาคัญคือ“การผลิตอาหาร”(Food Production) ซ่้งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทำาให้ชีวิต

มนุษย์สามารถดำารงอยู่ แต่ละชาติพันธ์ุท่ีดำารงอยู่มีวิถีการผลิตอาหารโดยใช้ความสัมพันธ์

ของทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทุนวัฒนธรรมท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเองปรบัตัว

เพ่ือสามารถดำารงอยูไ่ด้ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเปน็คำาถามท่ีสำาคัญว่า การจัดความสัมพันธ์

ของกลุ่มชาติพันธ์ุให้เข้ากับถ่ินท่ีอยู่อาศัยแบบแตกต่างหลากหลายโดย “การสร้างความ

ม่ันคงทางด้านอาหาร” (Food Security Creation) ในการศ้กษาวิจัยคร้ังน้ีอยูภ่ายใต้คำาถาม

ท่ีว่า “พ้ืนท่ีป่าและบริเวณลุ่มแม่นำ้ามีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการ

สร้างความม่ังคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุหรือไม่ อย่างไร”

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 เพ่ือศ้กษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสร้างความม่ันคง

ทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดจันทบุรี

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์กับอาหาร ยศ สันตสมบัติ (2544) ได้เขียนหนังสือเร่ือง

“มนษุยกั์บวัฒนธรรม” โดยไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกับมนุษยกั์บอาหารไว้อยา่งน่าสนใจ สามารถ

แบ่งยุคของวิถีการผลิตอาหารสำาคัญ ๆ 8 ยุค ดังน้ี

 1. การล่าสัตว์และเก็บหาอาหารเป็นรูปแบบแรกของเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ

ยงัชีพ เพราะรูปแบบการผลิตประเภทน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการเก็บอาหารจากธรรมชาติ เช่น

 ผัก ผลไม้ และรากไม้ต่าง ๆ  ตลอดจนการลา่สัตว์ด้วยเคร่ืองมือง่าย ๆ  เช่น หอก ธนู เป็นต้น

 ในปัจจุบัน มนุษย์กลุ่มต่าง ๆ ท่ียังดำารงชีวิตอยู่ด้วยวิถีการผลิตแบบ “ล่าสัตว์และเก็บหา

อาหาร” ยังคงมีอยู่อย่างกระจัดกระจายตามมุมต่าง ๆ ท่ัวโลก เช่น ในแถบทะเลทราย 

บริเวณท่ัวโลก หรือในป่าดงดิบเขตร้อนช้ืน เป็นต้น สภาพแวดล้อมเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ไม่

เหมาะสมต่อการผลิตแบบเกษตรกรรม หรอืการต้ังรกรากของประชากรขนาดใหญ ่การโดด

เด่ียวตนเองออกจากโลกภายนอก มีส่วนช่วยให้มนุษย์ในสังคมแบบล่าสัตว์และเก็บหา

อาหารสามารถดำารงรักษารูปแบบของวิถีการผลิต การดำารงชีวิตและขนบธรรมเนียม

ประเพณีด้ังเดิมของตนเอาไว้ได้พอสมควร

 2. สังคมแบบล่าสัตว์และเก็บหาอาหารมักมีการรวมตัวเป็นกลุ่มขนาดเล็ก    

หลาย ๆ กลุ่ม เดินทางอพยพเร่ร่อนอย่างสมำ่าเสมอ ต้ังถ่ินท่ีอยู่เป็นการช่ัวคราวอย่าง
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กระจัดกระจายในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหน่้ง ไม่มีการยด้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทำากิน ไม่มี

การแบง่แยกชนช้ัน และไม่มีกลุ่มผู้นำาท่ีเป็นทางการ การแบง่งานตามเพศวางอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของเพศเป็นสำาคัญ ผู้ชายมักทำาหน้าท่ีล่าสัตว์และผู้หญิงทำาหน้าท่ีเก็บหาอาหาร เป็นต้น

 3. ในช่วงเวลาประมาณ 10,000 ปีท่ีผ่านมา มนุษย์ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ัวโลกได้

เร่ิมปรับเปล่ียนวิถีการผลติจากการเกบ็หาอาหารจากธรรมชาต ิมาเปน็การผลติอาหารดว้ย

ตนเอง โดยการเพาะปลูกธัญพืช และการเล้ียงสัตว์สำาหรับเป็นอาหารประจำาวัน 

การเปล่ียนแปลงจากการเกบ็หาอาหารมาเปน็การผลิตอาหารโดยตรง ทำาให้มนุษย์สามารถ

ควบคุมความแน่นอนและเพ่ิมปริมาณอาหารสำาหรับการเก็บสะสมเพ่ือบริโภคในระยะยาว

ได้เป็นจำานวนมาก

 4. การกสิกรรมในยุคแรก ๆ  เป็นการเพาะปลูกบนท่ีดินแปลงเล็ก ๆ  โดยใช้เคร่ือง

มือและเทคนิคง่าย ๆ ปราศจากการใช้แรงงานสัตว์ การไถคราดหรือระบบชลประทาน 

เทคนิคในการทำากสิกรรมท่ีพบเห็นได้ในสังคมหลาย ๆ  แห่งท่ัวโลกคือ การตัดแล้วเผา (Slash 

and Burn) น่ันคือการหักร้างถางพงบนท่ีดินแปลงเล็ก ๆ แล้วทำาการเผาเพ่ือให้ท่ีดินโล่ง

เตียนพอสมควร หลังจากน้ันจ้งใช้ไม้ท่ิมลงไปในดินเพ่ือหยอดเมล็ดพันธ์ุ หลังจากใช้ท่ีดิน

ทำาการเพาะปลูกไปเพียงหน่้งหรือสองคร้ัง เกษตรกรจะปล่อยท่ีดินแปลงน้ันไว้ให้ต้นไม้และ

พืชอ่ืน ๆ งอกเงย เพ่ือให้ดินได้มีโอกาสพักตัวฟ้ื้�นสภาพความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังหน่้ง 

โดยหันไปตัดและเผาท่ีดนิแปลงอ่ืนเพ่ือทำาการเพาะปลูกแทน การเพาะปลูกในลักษณะน้ีจ้ง

ได้รับการขนานนามว่า การเพาะปลูกหรือการกสิกรรมแบบหมุนเวียน

 5. การกสกิรรมแบบเข้มข้นเป็นพัฒนาการอกีข้ันหน่้งของระบบการผลติในภาค

เกษตร โดยมีการใช้กำาลังการผลิตและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าข้้นกว่าการทำาไร่หมุนเวียน เช่น

 มีการใช้แรงงานสัตว์และเคร่ืองจักรเข้าช่วยผ่อนแรงในการทำางาน มีการไถคราดท่ีดินก่อน

ทำาการเพาะปลูก มีการใช้ปุ�ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมีการสร้างระบบชลประทานและเทคนิค

ในการควบคุมนำ้าท่ีสลับซับซ้อน ดังเช่น การทำานาดำา เป็นต้น การกสิกรรมแบบเข้มข้นทำาให้

การรวมตัวและการจัดต้ังองค์กรทางสังคมการเมือง มีลักษณะยั่งยืนและเป็นทางการ

มากกว่ากสิกรรมแบบไร่หมุนเวียน ในสังคมชาวนาบางแห่ง ความสามารถในการสะสม

ผลผลิตส่วนเกิน ความแตกต่างในขนาดของการถือครองท่ีดิน รวมท้ังขนาดและฐานของ

ระบบเครือญาติอาจนำาไปสู่ความแตกต่างทางชนช้ันภายในชุมชนอย่างชัดเจนยิ่งข้้น 

นอกจากน้ี ความสามารถในการผลิตอาหารและการเล้ียงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอกอย่างสมำ่าเสมอและความเข้มแข็งขององค์กรทางสังคม

การเมืองทำาให้ชุมชนชาวนาหลายแห่งเร่ิมขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นพ้ืนฐาน

ของการเกิดชุมชนเมืองและรัฐข้้นในเวลาต่อมา
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 6. วิถีการผลิตแบบเล้ียงสัตว์เป็นวิถีการผลิตอีกรูปแบบหน่้ง พบเห็นมากในแถบ

ภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้า เขตเทือกเขาหรือทะเลทรายท่ีมีปริมาณนำ้าฝ่นน้อย แต่มีหญ้า

จำานวนมากพอสำาหรับเป็นอาหารของฝู่งสัตว์ขนาดใหญ่ได้ สัตว์เล้ียงท่ีพบมากท่ีสุดคือ วัว 

แพะ และแกะ เน่ืองจากทนทานต่อความร้อนและความแห้งแล้ง สามารถเดินทางรอนแรม

เป็นระยะทางไกลได้ กินหญ้าและใบไม้เป็นอาหารและเป็นสัตว์ท่ีให้นมกับมนุษย์ สังคมท่ีมี

วิถีการผลิตแบบเล้ียงสัตว์มักเดินทางอพยพเร่ร่อนอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี ไม่มีถ่ินท่ีอยู่

อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร การอพยพเร่ร่อนอยา่งสมำ่าเสมอทำาให้กลุ่มเล้ียงสัตว์มักเป็นกลุ่ม

ขนาดเล็ก พำานักอาศัยอย่างกระจัดกระจายกันออกไปในอาณาบริเวณแห่งหน่้ง ทำาการ

ค้าขายสินค้าและผลิตภัณฑ์์จากสัตว์กับชนกลุ่มอ่ืน ๆ อยู่เสมอ รวมท้ังทำาการค้ากับกลุ่ม

เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ชนเผ่าเหล่าน้ีมักเป็นพ่อค้าผู้เช่ียวชาญการแลก

เปล่ียนสินค้า และเป็นช่างฝี่มือในด้านต่าง ๆ นิยมสะสมทรัพย์สินเงินทอง มีความแตกต่าง

ด้านความม่ังค่ังรำ่ารวยระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มค่อนข้างสูง มีผู้นำาและการจัดต้ังองค์กร

ทางสังคมการเมืองท่ีแน่นอนชัดเจน

 7. การเพ่ิมข้้นของประชากรเป็นปัจจัยสำาคัญประการหน่้งท่ีผลักดันให้มนุษยจ์ำา

ต้องปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากการล่าสัตว์และเก็บอาหาร มาเป็นการผลิตแบบ

เกษตรกรรม โดยเร่ิมต้นจากเทคนิคการเกษตรระดับตำ่า เม่ือจำานวนประชากรในบางพ้ืนท่ี

เพ่ิมสูงข้้นไปอีก ย่อมเกิดความจำาเป็นในการคิดค้นเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ เช่น การเกษตร

กรรมแบบเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อการเพ่ิมข้้นของประชากร

แนวคิดเร่ืองความม่ันคงด้านอาหาร

 แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) (2002) ได้กลายเป็น

ปัญหาความม่ันคงรปูแบบใหมท่ี่หลายประเทศท่ัวโลกกำาลังเผชิญ และสรา้งมาตรการรบัมือ

กับความท้าทายดังกล่าว เพ่ือความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศกำาลังพัฒนาท่ีปัญหาน้ีกำาลังทวีความรุนแรงมากข้้นจากสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศท่ีเกิดวิกฤติด้านพลังงาน สภาพแวดล้อม และความสำาคัญของการ

ผลิตพืชอาหารลดลง ทำาให้ราคาพืชอาหารสูงข้้น จนทำาให้ประชากรท่ียากจนไม่สามารถเข้า

ถ้งอาหารได้ แนวคิดความม่ันคงทางอาหารมิใช่เพ่ิงเกิดข้้น หากแต่มีการพัฒนาแนวคิดมา

ต้ังแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1970 โดยมีการให้คำานิยาม คำาจำากัดความไว้มากมาย ความหมายของ

แนวคิด “ความม่ันคงทางอาหาร” ถูกพัฒนาให้มีมิติท่ีซับซ้อนข้้นตามพลวัตความเข้าใจของ

ผู้คนในเร่ืองบทบาทของอาหารหรือแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค 

อย่างไรก็ตามคำานิยามของความม่ันคงทางอาหารท่ีได้รับการนำามาใช้อ้างอิงและเป็นท่ีรู้จัก
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มากท่ีสุดมาจากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) คือ (อ้างใน วิรัลพัชร 

ประเสริฐศักด์ิ, 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”

ภาพประกอบท่ี 2 กรอบแนวคิดว่าด้วยความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์

พ้ืนท่ีริมนำ้าจังหวัดจันทบุรี

ท่ีมา: ดัดแปลงจากงานศ้กษาของวิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ (2555)

 จากการทบทวนแนวคิดว่าด้วยความม่ันคงทางอาหาร พบว่า การท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุ

พ้ืนท่ีริมนำ้าจังหวัดจันทบุรี สามารถรักษาวิถีการผลิตและสืบทอดอาหารชาติพันธ์ุของตน

ไว้ได้ ต้องประกอบด้วย การมีอาหารท่ีพอเพียง (Food Availability) การเข้าถ้งอาหาร 

(Food Access) และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) เป็นแนวคิดเก่ียวกับ

วิถีชีวิตท่ีใกล้ชิดกับระบบนิเวศ มีวิธีคิดและดำารงชีวิตในลักษณะพ่้งพาและผูกพันกับ

ธรรมชาติแวดล้อมมาหลายช่ัวอายุคนและเป็นส่วนหน่้งของห่วงโซ่สายสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

สะทอ้นให้เห็นถ้งพ้ืนฐานของการจดัการระบบความสมัพันธ์ระหว่างมนุษยกั์บธรรมชาตแิละ

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ นำาไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเหมาะสม

และยั่งยืน

 นอกจากความหมายของความม่ันคงทางอาหาร ท่ีต้องการให้คนทุกคน ทุกเวลา

มีความสามารถเข้าถ้งอาหารท้ังในทางกายภาพและเศรษฐกิจอยา่งเพียงพอ ปลอดภัย และ

มีคุณค่าทางโภชนาการ ท่ีตรงกบัรสนิยมของตนเอง เพ่ือการมีชีวิตท่ีดีและสุขภาพท่ีแข็งแรง
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แล้ว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO ) (2002) ได้แบ่งความหมายด้าน

ความม่ันคงออกเป็น 4 มิติ คือ

 ความพอเพียง (Availability) ของปรมิาณอาหาร ท่ีอาจไดม้าจากการผลติภายใน

ประเทศหรือการนำาเข้า รวมถ้งความช่วยเหลือด้านอาหาร

 การเข้าถ้ง (Access) ทรัพยากรท่ีพอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซ่้งอาหารท่ีเหมาะ

สมและมีโภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าว หมายถ้ง ความสามารถของบุคคลท่ีจะกำาหนด

ควบคุมกลุ่มสินค้าหน่้ง ๆ  ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ

ชุมชนท่ีบุคคลอาศัยอยู่ (รวมถ้งสิทธิตามประเพณี เช่น การเข้าถ้งทรัพยากรส่วนรวมของ

ชุมชน)

 การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารท่ีเพียงพอ นำ้าสะอาดและ

การรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือท่ีจะเข้าถ้งภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีทางโภชนาการ ความ

ต้องการทางกายภาพท้ังหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะน้ี ความม่ันคงทางอาหารจ้ง

สัมพันธ์กับปัจจัยนำาเข้าท่ีไม่ใช่อาหารด้วย และมิติสุดท้ายคือ

 เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ท่ีประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้า

ถ้งอาหารท่ีเพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเส่ียงกับการไม่สามารถเข้าถ้งอาหารอันเป็นผลมา

จากวิกฤตท่ีเกิดข้้นอย่างกะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือ

เหตกุารณ์ท่ีเป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความไมม่ั่นคงทางอาหารตามฤดกูาล ในความหมาย

น้ีความม่ันคงทางอาหาร ครอบคลุมถ้งมิติความพอเพียงและการเข้าถ้งอาหารด้วย

 ระหว่างปี ค.ศ. 1960 – 1990 ผู้เช่ียวชาญจำานวนมากได้ให้เครดิตแก่การปฏิวัติ

เขียวของบอร์ลอกว่า การปฏิวัติเขียวช่วยเบนเข็มความอดอยากของโลกในช่วงคร่้งหลังของ

ศตวรรษท่ี 20 และช่วยชีวิตผู้คน อาจมากถ้งพันล้านคนไว้ นอร์แมน บอร์ลอกได้ต้ังศูนย์

ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (International Maize and Wheat 

Improvement Center) ในเม็กซิโกข้้นในปี ค.ศ. 1964 และได้ใช้เวลากว่า 10 ปีในการ

พัฒนาข้าวสาลีหลากหลายสายพันธ์ุ ท่ีมีความต้านทานโรค และใหผ้ลผลิตมากกว่าสายพันธ์ุ

ด้ังเดิม หลังจากน้ันเขาได้นำาข้าวสาลีเหล่าน้ัน พร้อมด้วยข้าวเจ้าและข้าวโพดท่ีผ่านการ

ปรับปรุงสายพันธ์ุคล้าย ๆ กันมายังเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้และแอฟื้ริกาโดยมี

ปากีสถานและอินเดียท่ีได้ประโยชน์จากเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุใหม่มากท่ีสุด ทำาให้มีผลผลิต

เพ่ิมมากข้้นถ้ง 4 เท่า

 ผลงานด้านการปฏิวัติเขียวท่ีช่วยผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกท่ีเพ่ิม

สูงข้้นได้กลายเป็นผลงานโดนเด่นท่ีทำาให้นอร์แมน บอร์ลอกได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพในปี ค.ศ. 1970 และเขาได้กล่าวถ้งความสำาคัญของการมีอาหารท่ีเพียงพอไว้ว่า  

(อ้างใน วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ, 2555)
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 “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.”

 อยา่งไรก็ตาม แม้ว่า นอร์แมน บอรล์อก จะยอมรบัถ้งความสำาเร็จของการปฏวัิติ

เขียวท่ีช่วยให้ประชากรหลายร้อยล้านคนมีอาหารเพียงพอ แต่เขาก็ได้ตระหนักถ้งหัวใจ

สำาคัญของการแก้ปัญหาความยากจนว่า คือการลดความอดอยากและหิวโหยซ่้งยังคงเป็น

ปัญหาท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ นอร์แมน บอร์ลอก กล่าวว่า แม้การปฏิวัติเขียวจะช่วยเพ่ิม

ปริมาณผลผลิต แต่ก็มีผลกระทบท่ีเกิดข้้นหลายประการจากการใช้ปุ�ยเคมีและยาฆ่าแมลง 

และการพุ่งเป้าไปท่ีการเพ่ิมผลผลิตในพืชเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีให้ประโยชน์แก่เจ้าของท่ีเพาะปลูก

ขนาดใหญ ่ท้ังท่ีจริงแล้วเป้าหมายสำาคัญควรมุ่งเนน้ไปท่ีการปรบัปรุงคุณภาพชวิีตของผู้คน

 นอกจากน้ันยังสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ กำาหนดนโนบายท่ีเป็นประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจต่อเกษตรกร และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกษตรกรเข้าถ้งตลาดได้ และ

สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลก เช่น การเปล่ียนแปลงภูมิ

อากาศโลกได้ด้วย

แนวคิดความม่ันคงด้านอาหารกับการเข้าถึงอาหาร

 วิกฤตการณอ์าหารจากความอดอยากท่ีเกิดข้้นในทวปีแอฟื้รกิาช่วงกลางทศวรรษ

ท่ี 1980 ทำาให้หลายฝ่่ายเห็นว่าการมีอาหารปริมาณเพียงพอในระดับมหภาคน้ัน ไม่สามารถ

ประกันความม่ันคงทางอาหารแก่ประชาชนในระดับครัวเรือนได้ หลายประเทศในทวีป

แอฟื้ริกาแม้จะเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารแต่ประชาชนจำานวนมากยังประสบกับปัญหา

ความอดอยากและหิวโหย เป็นผลให้มีการนำาเสนอแนวคิดเร่ือง “สิทธิด้านอาหาร” (Food 

Entitlement) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย คือ Amartaya Sen (Dreze Jean and 

Sen Amartya, 1989) ผู้ช้ีให้เห็นว่า การขาดแคลนอาหารของประชาชนในหลายประเทศ

ไม่ได้เกิดจากอาหารไม่เพียงพอ แต่เกิดจากการเข้าไม่ถ้งสิทธิด้านอาหาร ในทางการเมือง 

ข้อเสนอของเซนมีอิทธิผลอย่างมากต่อการขยายแนวคิดความม่ันคงทางอาหารท่ีไม่ได้ผูก

ติดอยู่กับความพอเพียงของอุปทานอาหารในระดับมหภาคเท่าน้ัน แต่ยังเน้นพิจารณาถ้ง

มิติการเข้าถ้งอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วย

 การเข้าถ้งอาหาร คือ การท่ีประชาชนมีความสามารถในการเข้าถ้งอาหารโดย

การผลิตเองในครัวเรือนหรือซ้ือมาบริโภค ดังน้ันการท่ีประเทศหน่้งมีอาหารในภาพรวมเพยีง

พอก็ไม่ได้เป็นการประกันว่าประชาชนทุกคนจะมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ถ้าหากปัญหา
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ความยากจนยังคงมีอยู่เพราะในขณะท่ีอาหารมีราคาแพงข้้น ประชาชนบางส่วนก็อาจ

ขาดแคลนอาหารบริโภคได้ 

ความม่ันคงทางอาหารกับความปลอดภัยทางอาหาร

 ในทศวรรษท่ี 1990 แนวคิดเร่ืองความม่ันคงทางอาหารได้ครอบคลุมถ้งเร่ือง

คุณค่าของอาหาร โภชนาการ ความปลอดภัยและความสมดุลทางอาหาร โดยนักวิชาการ

และผู้มส่ีวนเก่ียวข้องไดหั้นมาใหค้วามสำาคัญในเร่ืองการบรโิภคอาหารอยา่งมีประโยชน ์ถูก

สุขลักษณะ มีคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชากรโลก งานวิจัยของ 

Dreze Jean และ Amartaya Sen (1989) เร่ือง Hunger and Public Action ระบุว่า 

ประเด็นเร่ืองสุขภาพและโภชนาการควรถูกนำามาใช้วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาความอดอยาก

และภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชนด้วย ขณะท่ีองค์การ UNICEF (อ้างใน วิรัลพัชร, 

2555) ได้ระบุว่าอาหารเป็นปัจจัยสำาคัญของสาเหตุการเกิดภาวะทุพโภชนาการในแม่และ

เด็กซ่้งเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีความหลากหลายทางอาหาร 

 นอกจากน้ัน กรมการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (United States Department 

of Agriculture - USDA) (อ้างใน วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ, 2555) ได้ช้ีว่า ความม่ันคงทาง

อาหารเกิดข้้นเม่ือสมาชิกในครอบครัวท้ังหมดสามารถเข้าถ้งอาหารอย่างเพียงพอในทุกเวลา 

และดำาเนินการได้เองเพ่ือความมีสุขภาวะท่ีดี ดังน้ันความม่ันคงทางอาหารจ้งประกอบด้วย 

การมีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเน่ืองจากแนวคิดเร่ืองความ

ม่ันคงทางอาหารถูกพัฒนามาจากความแตกต่างด้านแนวทางการมองปัญหา ท้ังทาง

กายภาพ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยทุกฝ่่ายต้องการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ

ท้ังในเชิงโครงสร้างและความต้องการระบุเป้าหมายของแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้้นท้ัง

เร่ืองกระบวนการผลิต การเข้าถ้งอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร

แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุิ

 การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุในสังคมใดสังคมหน่้งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ชนสองกลุ่มใหญ่ ๆ  คือชนกลุ่มใหญ่ของสังคมและชนกลุ่มน้อย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน

ท้ังสองกลุ่มสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ ดังน้ี

 1. พฤติกรรมของชนกลุ่มใหญ่ท่ีมีต่อชนกลุ่มน้อย

 ในแต่ละสังคมย่อมประกอบไปด้วยผู้คนจำานวนมากท่ีมาจากท่ีต่าง ๆ ตาม

พัฒนาการแห่งการอพยพย้ายถ่ินของมนุษยชาติ สังคมมนุษย์จ้งประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่
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กับชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มท่ีอยู่ร่วมกันมานาน ชนหลายกลุ่มท่ีอยู่รวมกันน้ันจะมีการ

ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นธรรมดาโดยชนกลุ่มใหญ่อาจมีทัศนะต่อชนกลุ่มน้อยในลักษณะท่ี

แตกต่างกัน พฤติกรรมของชนกลุ่มใหญ่ท่ีมีต่อชนกลุ่มน้อยจ้งมีลักษณะ ดังน้ี (Thomas 

and Anderson, 1972: 161 – 163)

 1) การทำาลายล้าง (Extermination) เป็นความพยายามของชนกลุ่มใหญ่ท่ีจะ

แก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยโดยการทำาลายล้างชนกลุ่มน้อยให้หมดไปจากสังคม การทำาลาย

ล้างชนกลุ่มน้อยมักใช้วิธีกดดันอย่างรุนแรงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือการทำาลายล้างคนคร่้ง

สัญชาติหรือชาวยิว

 2) การขับไล่ (Expulsion) เป็นสภาวะท่ีชนกลุ่มน้อยไม่อาจอยู่ร่วมกับชนกลุ่ม

ใหญ่ได้เพราะถูกชนกลุ่มใหญ่ทำาลายล้าง ชนกลุ่มน้อยท่ีเหลือจ้งต้องหลบหนีออกจากสังคม

 3) การแยกยา่นท่ีอยู่อาศยั (Segregation) เปน็การจดัสถานท่ีเฉพาะใหช้นกลุ่ม

น้อยได้อยู่อาศัย เป็นวิธีการแยกชนกลุ่มน้อยออกจากชนกลุ่มใหญ่ของสังคมอย่างสุขสงบ 

การแยกย่านเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างแยกสถานท่ีอยู่ การแยกย่านชนกลุ่มน้อยบนพ้ืนฐาน

ของการเป็นสมาชิกสังคม ได้มีผลต่อการรักษาเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยได้ระดับหน่้ง 

ทำาใหช้นกลุ่มน้อยมีลักษณะท่ีแตกตา่งออกไปจากชนกลุ่มใหญ ่ในขณะเดยีวกันรัฐบาลของ

ชนกลุ่มใหญ่ก็สามารถสร้างแรงกดดันต่อย่านชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มท่ีแตกต่างกันได้

 4) บูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการท่ีทำาให้ลำาดับช้ันทางสังคมระหว่าง

ชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อยมีความเหมือนกัน บูรณาการไม่จำาเป็นต้องเป็นกระบวนการท่ี

ทำาให้ชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญร่วมเข้าเป็นอันหน่้งอันเดียวกัน แต่บูรณาการมนัียยะแห่ง

การทำาให้เกิดรูปแบบของการปรองดองกัน เคร่ืองกีดขวางทางรูปธรรมต่าง ๆ ท่ีทำาให้เกิด

การแบ่งลำาดับช้ันจะถูกทำาลายไป แต่เคร่ืองกีดขวางทางนามธรรมบางอย่างอาจจะยังคง

ดำารงอยู่ วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ยังคงมีความแตกต่างกัน

 5) การผสมกลืนกลาย (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีทำาให้ลำาดับช้ันทาง

สังคมของชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อย ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันกลมกลืนเข้าเป็นลำาดับช้ัน

ทางสังคมเดียวกัน การผสมกลืนกลายต้องการภาพแห่งลำาดับช้ันเร่ิมแรก ท่ีไม่แบ่งแยก เม่ือ

การผสมกลืนกลายเกิดข้้นอย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่างลำาดับช้ันจะถูกเช่ือมเข้าหา

กันอย่างสนิท จนกระท่ังลำาดับช้ันทางสังคมอย่างใหม่ท่ีเป็นเอกภาพได้เกิดข้้น

 การผสมกลืนกลายท่ีสมบูรณ์เป็นกระบวนการท่ียาวนาน เพราะการเช่ือมผน้ก

และการยอมรับวัฒนธรรมเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาพอสมควร การผสมกลืนกลายจะไม่เกิดข้้น

ถ้าบูรณาการระหวา่งชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ยงัไม่ปรากฏออก เพราะถา้ชนท้ังสองกลุ่ม

ถูกแยกออกจากกันท้ังสองฝ่่ายจะไม่มีหนทางท่ีจะผสมกลืนกลายกันได้



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

20

 เม่ือชนกลุ่มน้อยอยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันในลักษณะใดจะมี

พฤติกรรมต่อเน่ือง (Continuum of Behavior) ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ 

พฤติกรรมของชนสองกลุ่มท่ีอยู่ด้วยกันจะมีลักษณะของความต่อเน่ือง ด้านหน่้งเป็น

พฤติกรรมก้าวร้าว ส่วนอีกด้านหน่้งเป็นพฤติกรรมสร้างสรรค์ พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นความ

สัมพันธ์แบบต่อต้านกันระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ โดยเร่ิมจากการแยกย่านการ

ขับไล่และการทำาลายล้าง ลักษณะการต่อต้านซ่้งกันและกันต้ังแต่ไม่รุนแรงไปจนถ้งการใช้

กำาลังรุนแรง ส่วนพฤติกรรมสร้างสรรค์เป็นความสัมพันธ์แบบผสมผสานปรองดองระหว่าง

ชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ โดยเร่ิมจากบูรณาการการเช่ือมผน้กและการผสมกลืนกลาย

วิธีิการด�าเนินการวิจัย

1. วิธีิในการวิจัย

 ในการวจัิยน้ีเน้นกระบวนการทำาวิจัยแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Research 

(PAR)) โดยใช้แนวทางแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) จ้งไม่ใช่เพียงการผสมผสาน

ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เท่าน้ัน แต่เป็นการมองแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

(Wholeness Approach) ด้วย สำาหรับเทคนิคในการดำาเนินการวิจัย มีดังน้ี 

 1. การใช้กรณีศ้กษา (Case Study Approach) 

 2. การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และหลักฐานทาง

โบราณคดี

 3. การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History) 

 4. การอภปิรายกลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ด้วยการสัมภาษณ์ผู้นำากลุ่มชาติพันธ์ุ ท่ีมีอายต้ัุงแต่ 50 ปีข้้นไปและอาศัยในพ้ืนท่ีริมนำ้า ได้แก่

 ชุมชนชาวญวน ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวไท อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำานวนอย่างน้อย

 10 คน โดยการสัมภาษณ์แนวประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า ใช้แนวคำาถามแบบปลายเปิด

 ในบางพ้ืนท่ีมีการอภิปรายกลุ่มเฉพาะเพ่ือสนทนาแบบด้งความจดจำาในอดีตออกมาอย่าง

อิสระ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2542) คำาถามปลายเปิดน้ันได้ทำาการสัมภาษณ์ในประเด็น

ต่าง ๆ อาทิ การดำาเนินชีวิต โภชนาการ ความพอเพียงด้านอาหาร รวมถ้งผลกระทบอ่ืน ๆ 

โดยในระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำาซ่้งเป็นผู้ให้ข้อมูลได้แสดงการประกอบอาหารพ้ืนบ้าน

แต่ละชนิด ทำาให้เห็นว่าวัตถุดิบท่ีนำามาประกอบเป็นอาหารส่วนใหญ่นำามาจากภายในพ้ืนท่ี

และบางส่วนมีการจัดซ้ือจากตลาดท่ัวไป การดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเน่ืองใน

ระยะเวลา 3 เดือน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นการตีความและอธิบายความหมายจากข้อมูลการ

สัมภาษณ์ท่ีเก็บได้ โดยพิจารณาผ่านความคิดทางทฤษฎีสังคมศาสตร์ในแบบการใช้องค์

ความรู้เชิงสหวิทยาการ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2542) เป็นการนำาความรู้แขนงต่าง ๆ มา

ใช้ในการวิเคราะห์ ทำาให้สามารถเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมือง การปกครอง เป็นต้น นอกจากน้ีจะมีการสังเคราะห์ผลลัพธ์

และข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัยน้ันจะนำาไปสู่การอธิบายเก่ียวกับ “ความม่ันคงทางอาหาร” 

ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเข้าถ้งอาหาร (Food Access) การ

มีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) โดยพิจารณาวิถีการผลิตอาหารของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีริมนำ้าจังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยในภาพรวมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ญวน จีน และไทย มีลักษณะของการ

สร้างความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเด็น ความ

พอเพียง ดังน้ี

 การสร้างความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุิญวน พบว่า ผู้อพยพชาว

เวียดนามหรือกลุ่มชาติพันธ์ุญวน มีการอพยพไปต้ังถ่ินฐานนอกประเทศเวียดนามท่ีเรียกกัน

ว่า “ชาวญวนโพ้นทะเล” ได้เดินทางอพยพมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยเป็นเวลาช้านาน

สำาหรับชาติพันธ์ุญวนในจันทบุรี มีการต้ังถ่ินฐานรวมกัน ณ ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี 

Peter A. Poole นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันได้ทำาการศ้กษาและพบว่ามีการต้ังถ่ินฐานมา

นานกว่า 300 ปี และชุมชนชาวญวนแห่งน้ีมีประชากรนับถือศาสนาคาทอลิกมากท่ีสุดใน

ประเทศไทย (ผุสดี จันทวิมล, 2541) นอกจากเหตุผลด้านนโยบายของรัฐท่ีทำาให้ชาติพันธ์ุ

ต้องเลือกพ้ืนท่ีอาศัยในชุมชนวัดโรมันคาทอลกิจันทบุรีแล้ว ในพ้ืนท่ีจันทบุรียงัต้ังอยู่ใกลกั้บ

แม่นำ้า สามารถสัญจรไปได้สะดวก “เมืองจันทบุรีและเมืองชายทะเล เป็นหนทางเหมาะ

สำาหรบัจะหนีต่อไปท่ีอ่ืนไดง่้าย” (ศรศัีกร วัลลิโภดม, 2545 และคณะรกักางเขนแหง่จันทบุรี, 

2546: 96) การอาศัยอยูใ่กล้แหล่งนำ้ายงัสะดวกต่ออาหาร สามารถแสวงหาวัตถุดิบมาสร้าง

สรรคอ์าหาร ชาวญวนจ้งได้นำาสัตว์นำ้าท่ีหาได้อย่างง่ายดายมาประกอบเปน็อาหาร เช่น ปลา

ต้มส้ม ท่ีมีการนำาเอาวัตถุดิบในพ้ืนท่ีช้ืนอย่างหอมแดงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีริมแม่นำ้า มาผสมกับ

มะขามเปียก (มะขามสุกท่ีมีรสชาติเปร้ียว) เป็นวัตถุดิบในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีนำ้าน้อย หรือไม่ค่อย

ต้องการนำ้าในการเจริญเติบโต มาผสมผสานกันจนกลายเป็นเมนูอาหารอย่างปลาต้มส้ม  

เป็นต้น การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจภายใต้การพัฒนาโดยรัฐ ได้ส่งผล 
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กระทบต่อการดำาเนินชีวิตของชาติพันธ์ุญวน โดยการผลิตสินค้าเพ่ือนำาไปแลกเปล่ียนหรือ

ขาย เช่น การจับปู ปลา กุ้งไปขาย การตีเหล็กหรือการทอเส่ือไปขาย การซ้ือสินค้าบริโภค

จากตลาด เน่ืองจากไม่สามารถผลิตเล้ียงตัวเองได้ท้ังหมด เช่น การซ้ือข้าวจากพ่อค้าท้ังท่ี

เป็นคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิก การซ้ือสินค้าปัจจัยการผลิตจากตลาด เช่น การซ้ืออุปกรณ์

ในแม่นำ้าจากร้านขายของในตลาด การซ้ือสีย้อมกกสำาหรับการทอเส่ือ เป็นต้น

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เร่ืองของทุนและปัจจัยในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีผลต่อความม่ันคง

ทางอาหารในมิติด้านความพอเพียง (Availability) ของกลุ่มชาติพันธ์ุญวน พบว่า ในช่วง

แรกของการต้ังถ่ินฐานบริเวณชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ของพืชพันธ์ุชนิดต่าง ๆ  และสัตว์นำ้าในแม่นำ้าจันท์ จนกระท่ังมีการเอ่ยว่า “เม่ือก่อน

มองไปในแม่นำ้า จ้ิมเอาได้เลย เพราะมันชุกชุมมาก” แต่เม่ือราวปี พ.ศ. 2500 รัฐมีการพัฒนา

เส้นทางคมนาคม ทำาให้การเดินทางสะดวก มีการติดต่อกับสังคมภายนอกกลุ่ม และเกิดการ

โยกย้ายถ่ินฐาน อีกท้ังมีการผสานวิถีชีวิตเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตลาดภายนอก

 ทำาให้มีการติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียน เข้ามาทดแทนทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของชุมชนท่ีลดลง ประกอบกับรัฐมีแนวทางพัฒนาทำาเส้นทางส่งนำ้าใหม่ เพ่ือแก้

ปัญหานำ้าท่วมส่งผลให้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเปล่ียนแปลงไป 

 การสร้างความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุิจีน พบว่า การอพยพย้าย

ถ่ินฐานของชาวจนีเข้ามาในประเทศไทยเร่ิมจากการคา้ขายระหวา่งกันของท้ังสองประเทศ

ต้ังแต่ในสมัยอยุธยากับนาน-ยาง โดยเรือสำาเภาสินค้า ระยะทางไปกลับระหว่างประเทศจีน

และไทยมีระยะไม่ไกล ทำาให้การไปมาเป็นเร่ืองท่ีง่ายดาย  การให้ข้อมูลของชาวจีนในจังหวัด

จันทบุรีท่ีอาศัย ณ ตลาดริมนำ้าจันทบูร ท่ีว่า “...เต่ียเล่าให้ฟัื้งว่าเดินทางด้วยเรือสำาเภาจาก

ท่าเรือซัวเถา บางส่วนจะมาลงท่าแฉลบ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และบางส่วนจะมา

ทางเกาะเปริด อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี...” หลังจากน้ัน ชาวจีนอพยพเหล่าน้ี จะ

ค่อย ๆ ขยายถ่ินฐาน และต้ังหลักแหล่งอยู่อาศัยตามแหล่งนำ้าจืด แม่นำ้า และตามชายฝั่�ง

ทะเล

 ความคล้ายคล้งกันทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สภาวะดินฟ้ื้า

อากาศ และวัฒนธรรม นับเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีชาวจีนจะปรับตัวให้เข้ากับประเทศพุทธ

ศาสนา ซ่้งมีข้าว และปลาเป็นอาหารหลัก (สกินเนอร์ สกินเนอร์, 2548) สะท้อนให้เห็นได้

ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ท้ังสองดังกล่าว ได้สะสมทุนทางสังคมในแง่ของความรู้จักมักคุ้น

ระหว่างกันของท้ังสองประเทศ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการอพยพของชาวจีนมายัง

ประเทศไทย ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ประเทศจีนประสบปัญหาภายในประเทศอย่างรุนแรง 
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อาทิ ภัยธรรมชาติ (นำ้าท่วม – ฝ่นแล้ง) การทำาสงครามกับประเทศตะวันตก การเพ่ิมข้้นของ

จำานวนประชากรในลักษณะท่ีล้นเกิน

 ขณะท่ีประเทศไทยหลังทำาสงครามกับประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ทำาให้

ประเทศไทยสูญเสียแรงงานคนจำานวนมาก ประเทศไทยจ้งต้องการแรงงานในการทำา

กสิกรรม เกษตรกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล สอดรับกับการ

อพยพของชาวจีนมายังประเทศไทย เพราะประเทศไทยต้องการแรงงานอีกท้ังชาวจีนท่ี

อพยพส่วนใหญ่เป็นคนจน เคยเป็นเกษตรกร หรือชาวนาในเมืองจีนมาก่อน และมายัง

ประเทศไทยเพ่ือทำางานเป็นกรรมกรธรรมดา (สกินเนอร์ สกินเนอร์, 2548) หลังจากชาว

จีนอพยพมายงัประเทศไทยไดมี้การขยายตัวและต้ังหลักแหล่งท่ีอยูอ่าศัยในเขตชายฝั่�งทะเล 

และบริเวณท่ีลุ่มแถบแม่นำ้าสายใหญ่ ๆ (สกินเนอร์ สกินเนอร์, 2548) 

 ชุมชนชาวจีนด้ังเดิมในจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ และต้ังหลักแหล่งตามชายฝั่�ง

ทะเลท้ังในเขตอำาเภอเมืองจันทบุรี เขตอำาเภอขลุง อำาเภอแหลมสิงห์และอำาเภอท่าใหม่ 

สำาหรับเขตอำาเภอเมืองจันทบุรีชาวจีนต้ังถ่ินฐานบริเวณย่านท่าหลวงริมแม่นำ้าจันทบุรี ตลอด

ไปจนถ้งตลาดล่างซ่้งเป็นชุมชนของชาวญวนโดยมีศาลเจ้าของชาวจีนเป็นท่ีหมาย ชาวจีน

ส่วนใหญ่ในระยะแรก ทำาอาชีพประมง และค้าขาย ระยะเวลาต่อมาอาชีพท่ีสำาคัญของชาว

จีนคือการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น พริกไทย ยาสูบ อ้อย และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ชาวจีน

ได้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าท่ีสำาคัญของจังหวัดมากกว่ากลุ่ม  

อ่ืน ๆ อาทิ การเพาะปลูกอ้อย พริกไทย ยาสูบ การค้าของป่า การทำานำ้าตาล และการต่อ

เรือสำาเภา รวมท้ังเป็นนายอากรเก็บส่วย เป็นต้น (คณะกรรมการฝ่่ายประมวลเอกสารและ

จดหมายเหตุ, 2544; ปรารถนา ศรีวิศาลศักด์ิ, 2542; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ 

เครือนวน, 2555) 

 ความหลากหลายทางชวีภาพเชิงพ้ืนท่ี เป็นปัจจัยท่ีสำาคัญปัจจัยหน่้ง ในการสรา้ง

พ้ืนท่ีอาหารใหกั้บตนเองจนเกดิเป็นความม่ันคงทางอาหารและความม่ังค่ังของตนเอง  ไดแ้ก่

 การทำาเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวล้มลุก เช่น ผักคะน้า ต้นหอม กะหลำ่าปลี กะหลำ่า

ดอก หัวไชเท้า ผักกวางตุ้ง เป็นต้น ควบคู่กับการเล้ียงสุกรเพ่ือการบริโภคเน้ือและบางส่วน

ผลิตเพ่ือขาย นอกจากน้ันยังพบว่า กลุ่มชาวจีน (ชาวจีนแต้จิ�ว) มีความชำานาญในการปลูก

พริกไทยต้ังแต่อยูป่ระเทศจีน ดังน้ัน เม่ืออพยพเข้ามาอยูใ่นเมืองไทยจ้งนำาเอาประสบการณ์

ท่ีตนเองมีอยู่มาริเร่ิม และบุกเบิกการปลูกพริกไทยเพ่ือขาย

 นอกจากการทำาการเกษตรชาวจีนยังมีทักษะในการทำาประมง เม่ือมาอาศัยใน

พ้ืนท่ีใหม่จ้งมีการนำาทักษะมาใช้ดำาเนินชีวิต โดยการจับสัตว์นำ้าจืด บริเวณแม่นำ้าจันทบุรีและ

คลองสาขา ในระยะแรกเป็นการทำาเพ่ือยังชีพในครัวเรือนหรือการถนอมอาหาร กรณีท่ีมี
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เหลือจะมีแลกเปล่ียนกับอาหารชนิดอ่ืนกับชาวจีนหรือคนกลุ่มอ่ืน แต่เม่ือนโยบายรัฐท่ีมี

แนวนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการนำ้า เช่น การสร้างเข่ือนพลวง อำาเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี ทำาให้ระบบนิเวศ และความหลากทางชีวภาพท้ายเข่ือนพลวงค่อย ๆ 

หายไป ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมือง การขยายตัวของประชากร ทำาให้ปริมาณของ

สัตว์นำ้าจืดลดน้อยลง 

 อยา่งไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และทุนทางวัฒนธรรมในการผลิตอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุจีน ในจังหวัดจันทบุรี ทำาให้เรา

ได้เห็นภาพของความหมายของความม่ันคงทางด้านอาหารในมิติด้านความพอเพียง 

(Availability) โดยพบว่า ในระยะแรกจะรับจ้างเป็นแรงงานกรรมกร แต่เน่ืองด้วย

ประสบการณท่ี์สะสมกนัมาจากบา้นเกิดของตน ไดพั้ฒนาและขยายพ้ืนท่ีอาหารของตนดว้ย

การทำาเกษตรแบบเรียบง่ายลักษณะแปลงพชืผักล้มลุกและการทำาประมงท้ังแบบนำ้าจืดและ

นำ้าเค็ม ทำาให้กลุ่มชาติพันธ์ุของตนมีปริมาณอาหารจำานวนมากพอท่ีจะดำารงอยู่ได้ 

 การดำารงชีวิตของตนอยู่ภายใต้การพ่้งพิงตามธรรมชาติเป็นหลัก ส่งผลให้กลุ่ม

ชาวจีนใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีในการสร้างทางอาหาร ตลอดจนการผลิต

อาหาร ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม โดยนัยดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า

ความม่ันคงทางอาหาร ปัจจัยหน่้งท่ีสำาคัญก็คือ การกระจายอำานาจ หรือการให้กรรมสิทธ์ิ

ความเป็นเจ้าของในการเข้าถ้งการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี ซ่้งเราเรียกว่า “ท่ีดินทำากิน” ก่อน

 เพราะพ้ืนท่ีดินนับเป็นปัจจัยนำาเข้าปัจจัยแรกท่ีจะนำาไปสู่การสร้าง และการผลิตอาหารให้

กับตนเอง และกลุ่ม โดยเป็นการสร้างหลักประกันเบ้ืองต้นในภายภาคหน้าได้ว่ากลุ่มของ

ตนจะใช้พ้ืนท่ีดินในการสร้าง และผลิตอาหารอย่างม่ันคง

 การสรา้งความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุิไท พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุไท

ว่ากันว่าเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพมาอาศัยบริเวณลุ่มนำ้าโขงผ่านเข้าไปในดินแดนสิบสองจุไทย 

มีการเรียกขานคนกลุ่มน้ีว่า “ไทยน้อย” ว่ากันว่ากลุ่มไทยน้อยเป็นบรรพบุรุษของชาวไทย

ในปัจจุบัน (ธีรพล, ม.ป.ป.) ชาติพันธ์ุชาวไทน้ีเป็น 1 ในกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยในจังหวัด

จันทบุรีท่ีประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพันธ์ุ  เช่น กลุ่มชาวชอง ซ่้งเป็นชนพ้ืนเมืองเดิม 

ชนชาตลิาว เขมร ท่ีถูกกวาดตอ้นเข้ามาในสมยัอยธุยา ชาวจนี ท่ีเดินทางโดยเรือเข้ามาค้าขาย     

ชาวญวนท่ีเข้ามาใช้จันทบุรีเป็นจุดพักก่อนท่ีจะเดินทางทางสู่ไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ใน

ขณะท่ีคนไทซ่้งเข้ามาอาศัยในจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้ปกครอง (อรวรรณ ใจกล้า, ม.ป.ป.) 

 อย่างไรก็ตาม ชาติพันธ์ุชาวไท ก็สามารถดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ 

เช่น คนจีน คนญวน หรอืคนชอง ซ่้งเปน็ชนพ้ืนเมอืงด้ังเดมิของจังหวัดจันทบุรี ทำาใหปั้จจุบัน

คนไทยและชนพ้ืนเมืองได้มีการผสมผสานท้ังทางด้านเช้ือชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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อย่างแยกกันไม่ออก (อรวรรณ ใจกล้า, ม.ป.ป.) เช่น การถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มชาติพันธ์ุ

ญวนให้กับกลุ่มคนไท ซ่้งในปัจจุบันเส่ือกก “บางสระเก้า” เป็นเส่ือท่ีสร้างช่ือให้กับชุมชน

บางสระเก้าและจังหวัดจันทบุรีจนกระท่ังในปัจจุบัน

 ร่องรอยของชาวไทในยุคประวัติศาสตร์ของไทยท่ีมีการบันท้กไว้ว่า เรือเมล์ตลอด

กระท่ังเรือใบท่ีแล่นไปมาระหว่างจันทบุรีกับจังหวัดต่าง ๆ ย่อมต้องผ่านไปมาทางปากนำ้า

แหลมสิงห์ อำาเภอแหลมสิงห์ ต้ังอยู่ตำาบลปากนำ้าแหลมสิงห์ เป็นอำาเภอท่ีต้ังอยู่ชายทะเล 

ปากนำ้าแหลมสิงห์เป็นอ่าวของปลายแม่นำ้าจันทบุรี (หลวงสาครคชเขตต์, 2539) ทำาให้เกิด

การโยกย้ายถ่ินฐานระหว่างชาวบ้านจากต่างพ้ืนท่ีท่ีได้แวะเวียนเข้ามา การเดินทางไปมา

หาสู่ระหว่างกัน ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษา 

จันทบุรีมีภาษาท่ีเรียกว่า ภาษาจันท์ เป็นภาษาท่ีใช้พูดกันโดยท่ัวไปในภาคกลาง จะต่างกัน

ท่ีสำาเนียง เป็นสำาเนียงของชาวจันทบุรีโดยเฉพาะ ภาษาจันท์จะไปคล้ายคล้งกับภาษาถ่ิน

ทางใต้ (นครศรีธรรมราช) (อรวรรณ ใจกล้า, ม.ป.ป.: 373)

 มีการวิเคราะห์กันว่า กลุ่มชาติพันธ์ุไท น่าจะเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 

ปี โดยเฉพาะในชมุชนบางสระเกา้ มีลักษณะเปน็เกาะเปน็ชุมชนก่้งปิด เพราะการคมนาคม

ติดต่อระหว่างชุมชนอ่ืนน้ันสามารถเดินทางไปมาได้โดยทางเรือแต่เพียงอย่างเดียว คนต่าง

ชุมชนอ่ืน ๆ ไม่ใคร่มีโอกาสได้แวะเวียนเข้าไปมากนัก ทำาให้ความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีต

ของคนไทยในชุมชนแห่งน้ีปรากฏอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ (ชัยยนต์

ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน, 2555)

 สำาหรับลักษณะภูมิประเทศท่ีชาติพันธ์ุชาวไทอาศัยอยูเ่ป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มตามแนว

ชายฝั่�ง  มีแม่นำ้าลำาคลองไหลผ่านชุมชนบางสระเก้า ได้แก่ คลองพล้ิวท่ีมีแหล่งต้นนำ้ามาจาก

อุทยานนำ้าตกพล้ิว คลองบางสระเก้า คลองหนองบัว เส้นทางของคลองเหล่าน้ีจะเช่ือมโยง

กันโดยตลอด การไหลของแม่นำ้าได้แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของพ้ืนท่ีดอนท่ีเหมาะแก่

การสร้างท่ีอยูอ่าศัยและการปลกูพืชเกษตร และในสว่นพ้ืนท่ีราบบรเิวณนำ้าเค็มซ่้งเป็นบริเวณ

ชายฝั่�งทะเลท่ีมีลักษณะท้ังนำ้าเค็มและนำ้ากร่อย การมีป่าไม้ชายเลน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ

และสัตว์ป่า ป่าชายเลนได้แก่ ป่าโกงกาง ป่าจาก รวมไปถ้งทรัพยากรสัตว์นำ้า เช่น กุ้ง หอย

ปู ปลา ทำาให้สภาพอากาศในพ้ืนท่ีชุมชนมีความสัมพัทธ์สูง

 ด้วยลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มตามแนวชายฝั่�ง ทำาให้พ้ืนท่ีอยู่อาศัย

ของกลุ่มชาติพันธ์ุไท ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีดอนสร้างท่ีอยู่อาศัยและการปลูกพืชเกษตร และใน

ส่วนพ้ืนท่ีราบบริเวณนำ้าเค็มซ่้งเป็นบริเวณชายฝั่�งทะเลท่ีมีลักษณะท้ังนำ้าเค็มและนำ้ากร่อย 

การมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างป่าไม้ชายเลน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณและสัตว์ป่า ป่าชายเลน

ได้แก่ ป่าโกงกาง ป่าจาก รวมไปถ้งทรัพยากรสัตว์นำ้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ล้อมรอบบริเวณ
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ทำาให้พ้ืนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การรวมกลุ่มของกลุ่มชาติพันธ์ุ

ชาวไทบริเวณบ้านบางสระเก้า ทำาให้การทำามาหาเล้ียงชีพของไทยมีลักษณะแบบการพ่้งพา

ตนเองคอื การประกอบอาชพีหลักแบบสงัคมไทยด้ังเดมิคือ การทำานา และการประมงชายฝั่�ง

เป็นประมงขนาดเล็กของแต่ละครอบครัว 

 จากลักษณะของชุมชนและสภาพภูมิประเทศจะเห็นได้ว่า ชาติพันธ์ุไท มีการ

ปรับตัวให้สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี โดยมีการนำาวัตถุดิบจากแหล่ง

ท่ีอาศัยมาสร้างสรรค์อาหาร ดังจะเห็นได้ว่าชาวไทมกีารทำาประมงขนาดเลก็บริเวณปากนำ้า

ซ่้งเป็นท่ีอาศัยของสัตว์ท่ีหลากหลาย อาหารของชาวไทโดยท่ัวไป ไม่ได้ผ่านกระบวนการท่ี

ซับซ้อน แต่เป็นการนำาสัตว์นำ้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มาทำาให้สุกและบริโภคร่วมกับข้าวท่ี

ชาวไทส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือบรโิภค โดย กุ้ง หอย ปู ปลา จะนำามาบรโิภคร่วมกับพืชสมุนไพร

ท่ีหาได้ง่ายบริเวณรอบพ้ืนท่ีอาศัย

 การใช้ชีวิตอยู่ริมชายฝั่�งทำาให้ชาวไทสามารถหาอาหารจากท้องทะเลได้อย่าง

ง่ายดาย ดังน้ัน เม่ือมีอาหารเหลือ พวกเขาจะนำาบางอย่างมาแปรรูปเป็นอาหารอีกประเภท

เช่น ไตปลา ท่ีใช้ทำาแกงไตปลา หรือ กุ้งฝ่อย หรือชาวไทยบางกลุ่มเรียกว่า กุ้งเคย มีลักษณะ

คล้ายกุ้ง แต่ตัวเล็กกว่า และไม่มีกรีแหลม ๆ ท่ีบริเวณหัว เหมือนกุ้ง ตัวสีขาวใส มีตาสีดำา 

ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและน่ิม เป็นอาหารของวาฬบาลีน (baleen 

whale) ปลากระเบนราหูนำ้าเค็ม ปลาฉลามวาฬ แต่สำาหรับชาติพันธ์ุชาวไท กุ้งเคย ใช้ทำา

กะปิและนำ้าบูดู (ปาลธีตา, สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม  2559)

 ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทสำาคัญต่อวิถีชีวิตของชาติพันธ์ุชาวไทไม่เพียงจะ

เป็นแหล่งอาหารสำาหรับหล่อเล้ียงกลุ่มชาติพันธ์ุน้ี แต่การมีเส้นคมนาคมเพยีงเส้นทางเดยีว

ทำาให้ชาวบ้านต้องเรียนรู้ในการแสวงหาพืชสมุนไพรในการรักษาตัว ดังน้ัน จ้งมีสมุนไพรท่ี

ชาวบ้านหยิบจากธรรมชาติและนำามาใช้บำาบัดอาการเจ็บป่วยรวมถ้งใช้ทำาเป็นอาหาร เช่น 

ตะบูนดำา ตะบูนขาว ดอกไก่เต้ีย ใบขลู่ (สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณช่วยลดความดัน/ลดความ

อ้วน) ลูกเถาวคั์น (มีลักษณะคลา้ยผลองุ่น ใช้เป็นอาหาร) ใบกะเพรา ท่ีนำามาผสมเข้ากับปูน

แดง ช่วยรักษาอาการท้องอืด เป็นต้น พืชสมุนไพรเหล่าน้ียงัคงได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมจวบจนถ้งปัจจุบัน

 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาของรัฐส่วนกลาง การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุไท มิติด้านความ

พอเพียง (Availability) พบว่า ในระยะแรกมีการดำารงชีวิตโดยการทำาประมงขนาดเล็ก 

มีการหาของป่าในบริเวณใกล้เคียง รวมถ้งมีการทำาเกษตรแบบเรียบง่าย ทำาให้กลุ่มชาติพันธ์ุ

ไทมีปริมาณอาหารจำานวนมากพอท่ีจะสามารถดำารงอยู่ของกลุ่มตัวเอง นอกจากน้ันพบว่า 
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การท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำานา การขยายพ้ืนท่ีอาหารมีลักษณะเรียบง่าย  

อีกท้ังอาหารส่วนใหญ่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน “จับมาแบบไหน ก็เอามาต้ม

ทำากินกันสด ๆ” 

 นโยบายการพัฒนาของรัฐในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการโยกย้าย

ถ่ินฐานให้ตลาดมีความต้องการทรัพยากรจากท้องทะเลอย่างมาก ผลจากความต้องการน้ี

นำามาสู่การทำากิจกรรมประมงท่ีคุกคามแหล่งผลิตอาหารจากท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อ

ความพอเพียงของอาหารและวัตถุดิบท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่ากลุ่มชาวไทยังคงสามารถเข้าถ้ง

ทรัพยากรได้  แต่นโยบายส่งเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำาให้มีการทำานากุ้งกุลาดำา มีการ

ทำาลายป่าชายเลนและอ่ืน ๆ  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบ

ต่อความเปล่ียนแปลงของของระบบนเิวศเกิดการสูญเสียความสมดลุ ทำาใหป้ริมาณสัตว์นำ้า

ในพ้ืนท่ีลดลง

 นอกจากน้ันแล้ว ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่ีทำาให้มีการสัญจรได้สะดวก

ยิ่งข้้น ทำาให้ผู้คนจากในและต่างพ้ืนท่ีมีความต้องการบริโภคอาหารท่ีมีมากอย่างท่วมท้น

สามารถเข้าถ้งและหยิบฉวยประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี ทำาให้กลุ่มชาวไทด้ังเดิม

ต้องเผชิญอยูกั่บความเส่ียงในการถูกคุกคามจากบุคคลภายนอกและนายทุน ชาวไทด้ังเดิม

ซ่้งมีสถานะเป็นชาวประมงพ้ืนเมืองขนาดเล็กจ้งไม่สามารถปกป้องอู่ข้าวอู่นำ้าของตนได้

 ส่งผลต่อความไม่ม่ันคงทางอาหารของชาติพันธ์ุไท แม้ในระยะหลังจากท่ีเผชิญ

กับความไม่ม่ันคงทางอาหารและเกิดการตระหนักรู้ จนนำามาสู่การแสวงหาแนวทางในการ

ปกป้องแหล่งทรัพยากร โดยการปร้กษาหารือแลกเปล่ียนถ้งปัญหาจนทำาให้เกิดโครงการ

บ้านปลา ธนาคารปู เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว์นำ้าและปกป้องท้องทะเลให้พ้นจากการคุกคาม

ของกลุ่มประกอบการประมงรายใหญ่ ท่ีใช้เรืออวนลากอวนดุนเข้ามากอบโกยทรัพยากร 

แต่ปริมาณของทรัพยากรยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศ้กษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสร้างความ

ม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดจันทบุรี สามารถจำาแนกได้ ดังน้ี 

 ความหลากหลายทางชวีภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสรา้งความม่ันคงทางอาหาร

ของกลุ่มชาติพันธ์ุญวน พบว่า สามารถนำากรณีศ้กษามาอภิปรายในเชิงทฤษฎี และช้ีให้เห็น

ถ้งนัยยะเชิงทฤษฎี ความม่ันคงทางอาหาร จากผลการศ้กษาจะเห็นได้ว่า การจำากัดอยู่ใน

กรอบของกระบวนการผลิต มีเป้าหมายการผลิตเพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ

ของผู้บริโภคน้ัน ไม่สามารถสะท้อนภาพของความม่ันคงทางอาหารได้ เน่ืองจากแม้จะมี
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ปริมาณอาหารมากแล้ว แต่ปัญหาความอดอยากยังคงอยู ่ ด้วยเหตุน้ีแนวคิดทางเลือกใหม่

จ้งเกิดข้้นโดยหลายฝ่่ายตระหนักว่า ความม่ันคงทางอาหารไม่ได้มีเพียงมิติด้านการผลิต

อาหารให้ได้มากข้้นเท่าน้ัน แต่ยงัเช่ือมโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ  เช่น การเข้าถ้งอาหาร การผลิต

อาหารใหไ้ด้ปริมาณสมำ่าเสมอ ความปลอดภยัทางอาหาร ความม่ันคงทางอาหารของชมุชุน

 ท้ังยงัรวมถ้งบริบทแวดลอ้มอ่ืน ๆ  ของความม่ันคงทางอาหาร เช่น การพฒันา การลดปญัหา

ความยากจน สถานการณ์ความเส่ียงความเปราะบาง การพ่้งพาตนเองและการพัฒนาชุมชน

 เป็นต้น นอร์แมน บอร์ลอก กล่าวว่า แม้ว่าการปฏิวัติเขียวจะช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตแต่ก็

มีผลกระทบท่ีเกิดข้้นหลายประการ ท้ังท่ีจริงแล้วเป้าหมายสำาคัญควรมุ่งเน้นไปท่ีการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

 โดยท่ีผลการศ้กษาน้ันสอดคล้องกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

(Food and Agriculture Organization (FAO) (2002) จากความหมายของความม่ันคง

ทางอาหาร ในด้านมิติความพอเพียง ของปริมาณอาหารในกลุ่มชาติพันธ์ุญวนท่ีอาศัยอยู่

บริเวณลุ่มนำ้าจันท์น้ัน พบว่ามีความพอเพียงของปริมาณอาหารกับความต้องการท่ีจะบริโภค

ของคนในชุมชน เน่ืองจากในช่วงแรกของการต้ังถ่ินฐานในบริเวณดังกล่าวแวดล้อมไปด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความหลากหลายทางชวีภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสรา้งความม่ันคงทางอาหาร

ของกลุ่มชาติพันธ์ุจีน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมในการผลิตอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุจีน ในจังหวัดจันทบุรี 

ทำาให้เราได้เห็นภาพของความหมายของความม่ันคงทางด้านอาหาร สามารถนำามาอภิปราย

กับทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 1) ความพอเพยีง ชาวจีนอพยพหลังจากมาถ้งประเทศสยามไดไ้ม่นาน

ถ้งแม้ในระยะแรกจะรับจ้างเป็นแรงงานกรรมกรท่ัวไป (Unskilled Labor) แต่เน่ืองด้วย

ประสบการณ์ท่ีสะสมกันมาจากบ้านเกิดของตน ได้พัฒนา และขยายพ้ืนท่ีอาหารของตน

ด้วยการทำาเกษตรแบบเรียบง่าย ลักษณะแปลงพืชผักล้มลุกและการทำาประมงท้ังแบบนำ้า

จืด และนำ้าเค็ม ทำาให้กลุ่มชาติพันธ์ุของตนมีปริมาณอาหารจำานวนมากพอท่ีจะสามารถดำารง

อยูข่องกลุ่มตัวเองได้ ประกอบกบัสภาพทางทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมท่ีค่อนข้าง

มีความคล้ายคล้งกัน จ้งเป็นเร่ืองง่ายท่ีกลุ่มชาวจีนอพยพสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบท

ของประเทศไทยได้ แนวคิดความม่ันคงทางด้านอาหารมองว่า ปริมาณอาหารท่ีอาจได้มา

จากการผลิตภายในประเทศ ชาวจีนอพยพสามารถผลิตอาหารเองได้ โดยไม่ต้องนำาเข้าหรือ

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ หรือเอกชนอ่ืน

 ความหลากหลายทางชวีภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการสรา้งความม่ันคงทางอาหาร

ของกลุ่มชาติพันธ์ุไท พบว่า สาเหตุสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตอาหารของกลุ่ม
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ชาติพันธ์ุไทมีผลจากสาเหตุประการสำาคัญ คือ โครงการพัฒนาของรัฐ ได้แก่ การพัฒนา

โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือให้สอดรับกับกระแสเศรษฐกิจทุนนิยม ก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม การเคล่ือนย้ายประชากรท้ังในประเทศ

 (กลุ่มแรงงาน) และต่างประเทศ (กลุ่มนักท่องเท่ียว) ทำาให้ความต้องการในการบริโภค

อาหารมากตามไปด้วยอีกประการหน่้งคือ การเปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อม เป็นผล 

กระทบสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาโครงการพัฒนาของรัฐ ประเด็นท่ีได้จากการศ้กษาส่งผล

ต่ออาหารท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีของกลุ่มชาติพันธ์ุไทท่ีลดปริมาณลงและบางชนิดสูญหายไป

 ผลกระทบท่ีเกิดข้้นทำาให้ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธ์ุไท ได้แก่ ชาวบ้านบางสระ

เก้าได้พยายามรักษา และกอบกู้แหล่งอาหารให้กลับคืนมาด้วยการนำาปัญหาท่ีประสบมา

หารือร่วมกัน ร้ือฟ้ื้�นบรรยากาศของการปร้กษาหารอืและนำามาสู่การแกไ้ขปัญหาร่วมกัน ใน

งานศ้กษาของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ (สกว.) ฝ่่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

ได้มีการสรุปให้เห็นการฟ้ื้�นฟืู้ชุมชนให้หลุดพ้นจากวิกฤตความไม่ม่ันคงทางด้านอาหารว่า 

แม้จะเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนแต่หากชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันก็สามารถต่อกรกับ

นายทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเข้ามากอบโกยทรัพยากรของชุมชนได้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มชาว

ไทยร่วมกันปกป้องและสร้างความม่ันคงทางอาหารโดยการ “สร้างบ้านปลา ธนาคารปู” 

และโครงการน้ีกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญท่ีทำาให้ชุมชนแก้ไขวิกฤตอาหารของชุมชนได้และ

ทำาลายกลุ่มนายทุนและผู้แสวงหาประโยชน์จากภายนอก ท่ีสำาคัญยิ่งไปกว่าน้ันคือมีการ

ขยายเครือข่ายบ้านปลา ธนาคารปูไปท่ัวทุกสารทิศ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร          

แม้กลุ่มชาติพันธ์ุไทใช้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสันโดษ ไม่นิยมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเข้า

ข่ายว่าเป็นสังคมแบบปิด แต่เม่ือเจอปัญหาพวกเขาได้พยายามแสวงหาแนวทางแก้ไข       

หากอธิบายตามทฤษฎีโครงสร้างทางวัฒนธรรม (Cultural Morphology) ท่ีได้เสนอไว้ใน

ช่วงปลายทศวรรษท่ี 60 ได้ช้ีว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมทำาให้กลุ่มชาติพันธ์ุในท่ีต่าง ๆ        

ถูกมองวา่กำาลังถูกทำาลายหรอืกำาลังสูญส้ินความเปน็เผ่าพันธ์ุเน่ืองจากการเข้าไปคุกคามของ

สินค้าและทุนนิยมในช่วงกลางทศวรรษท่ี 70 คำาว่า “Ethnicity” ถูกอธิบายใหม่ว่าเป็น

โครงสร้างทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในสังคม โครงสร้างน้ีคือตัวกำาหนดความเป็นชาติพันธ์ุซ่้ง

ได้แก่ภาษาศาสนา คำาอธบิายน้ีทำาใหสั้งคมกลายเปน็ท่ีรวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะไม่เหมือนกัน กลุ่มแต่ละกลุ่มมีวิธีทางการเมืองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ 

หรือสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่ม

 สรุปได้ว่า วิถีการผลิตอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุมีความสัมพันธ์กับความหลาก

หลายเชิงพ้ืนท่ีและมีผลต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุ กล่าวคือ ความ

ม่ันคงทางอาหารจะเกิดข้้นได้ก็ต่อเม่ือชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ สามารถมีทรัพยากร
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ทางอาหารท่ีเพียงพอ สามารถเข้าถ้งทรัพยากรทางอาหารได้อย่างต่อเน่ือง รวมถ้งการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรทางอาหารได้อย่างเต็มท่ี ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นเสถียรภาพท่ีสำาคัญทาง

ด้านอาหารท่ีสะท้อนถ้งความม่ันคงทางอาหารของชุมชน

 อย่างไรก็ตาม ผลการศ้กษาได้ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบันความม่ันคงทางอาหารของ

ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ เน่ืองจากมปัีจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อทรัพยากรทางอาหาร

และวถีิการผลติอาหารของชมุชนท่ีประกอบไปดว้ย แนวนโยบายการพฒันาของรฐัส่วนกลาง

 ระบบทุนนิยมท่ีมีผลให้ระบบการผลิตมีการเปล่ียนแปลงด้วยการนำาเทคโนโลยข้ัีนสูงเข้ามา

ใช้ การเปล่ียนแปลงของจำานวนประชากร การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรทางธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และอิทธิพลทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่ิงเหลา่น้ีมีอิทธิพลต่อวิถีการผลิตและ

ทำาลายความหลากหลายทางอาหาร และนำาไปสู่ผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของ

ชุมชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ

  1.1 ภาครัฐในส่วนกลางควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ี

เป็นฐานการผลิตอาหารท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรการผลิตในระดับชุมชนบนพ้ืนฐาน

ของการให้สิทธิแก่ชุมชนในการจัดการ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางอาหารด้วยตัว

ของชุมชนเอง

  1.2 ภาครัฐในระดับท้องถ่ินควรมีการส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีพ่้งพา

ความหลากหลายเชิงพ้ืนท่ีผ่านวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน ซ่้งจะช่วยให้วัฒนธรรมการ

ผลิตอาหารดำารงอยู ่และเปน็การชว่ยรักษาทรพัยากรทางธรรมชาตใินพ้ืนท่ีอีกทางหน่้งด้วย

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคธุิรกิจเอกชน

  2.1 ภาคเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาหารท้องถ่ินสู่

ความเป็นสินค้าในระดับสากล ภายใต้กระบวนการผลิต และการจัดจำาหน่ายท่ีเป็นระบบ

  2.2 ภาคเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวในมิติ

ทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการบูรณาการวัฒนธรรมอาหารสมัยใหม่กับวัฒนธรรมอาหาร

ด้ังเดิมของชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ผสมผสานกับการท่องเท่ียวชุมชนในปัจจุบัน

 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาควิชาการ

  3.1 ภาควิชาการควรมีการผลิตส่ือการเรียนการสอน หรือการจัดทำา

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีให้ความสำาคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านอาหารและ
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ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถ้งคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชนท้องถ่ิน

  3.2 ภาควิชาการควรมีบทบาทสำาคัญในการศ้กษารวบรวมวัฒนธรรม

อาหารท่ีเป็นองค์ความรู้ของท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

  3.3 ภาควิชาการควรมีบทบาทในการเป็นกลไกสนับสนุนการขับ

เคล่ือนกิจกรรมทางสังคมในมิตทิางด้านอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุตา่ง ๆ  ให้เป็นท่ีแพร่หลาย

ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
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การสร้างกระบัวนการเร่ยนร้้เพ้�อนำาไปีส่้การคุ้มครองสิที่ธิเกษตรกร
ผ้้เล่�ยงปีลากระชัีงในระบับัเกษตรพันธสัญญา

วชิรวัตต์ิ อาริยะสิริโชติ1

1วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 23 เมษายน 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 20 มิถุุนายน 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 20 ก้รัก้ฎาคม 2563 

บัที่คัดย่อ
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์

ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศ้กษาพัฒนาการการเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญาและ

ผลกระทบท่ีผ่านมา 2) ศ้กษาสิทธิและกลไกระดับท้องถ่ินในการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้

เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรกรพันธสัญญา 3) ศ้กษาวิเคราะห์ปัจจัยเง่ือนไขของการ

คุ้มครองสิทธิของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา 4) เพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา 5) เพ่ือนำา

ไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 เคร่ืองมือวิจัย คือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) สัมภาษณ์เชิงล้ก 

(In Depth Interview) การจัดระดมสมอง (Brainstorming) และการจัดเวทีปร้กษาหารือ

สาธารณะ (Public Consultation)

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านท่ี 1. เกิดข้อมูลความรู้ ประเด็น พัฒนาการ สถานการณ์ 

การเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา และผลกระทบท่ีเกิดข้้น อาทิ ด้านเศรษฐกิจ

 สังคม และ ส่ิงแวดล้อม 2. จากการวิจัยสิทธิเกษตรกรของผู้เล้ียงปลากระชัง คือ สิทธิท่ี

เกษตรกรพ้งมีพ้งได้รวมถ้งการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ใน 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 2.1) การ

ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการเล้ียงปลากระชังท่ีชัดเจนและถูกต้อง 2.2) การถือ

ครองปจัจัยการผลิตอยา่งม่ันคง 2.3) การเข้าถ้งทรัพยากรสาธารณะอยา่งเพียงพอ 2.4) การ

ได้รับการคุ้มครองความเสียหายจากหน่วยงานภาครัฐและส่วนท่ีเก่ียวข้อง 2.5) การรักษา

วิถีการผลิตด้ังเดิมของท้องถ่ินและการกำาหนดวิถีผลิตท่ีตนต้องการ 3. เกิดกลไกท้องถ่ินเป็น

ภาคีเครือข่ายบูรณาการทำางานร่วมกันในลักษณะการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ 4. เกิด

พ้ืนท่ีต้นแบบ เพ่ือข้้นทะเบียนคุ้มครองสิทธิ ข้้นทะเบียนเกษตรกร และการนำาใช้กฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการข้้นทะเบียนการเล้ียงปลากระชังในระดับท้องถ่ินอันเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกร 5. จากการวิจัยร่วมผลักดันให้เกิดกฎหมายสำาคัญ คือ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรพันธสัญญาพ.ศ. 2560 ได้สำาเร็จ 6. เกษตรกรดำาเนินการเล้ียงปลากระชังใน

ระบบเกษตรพันธสัญญาโดยมีกลไกคุ้มครองสิทธิมาถ้งปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: กระบวนการเรียนรู้ สิทธิเกษตรกร เกษตรพันธสัญญา



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

34

Abstract
 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

Knowledge Creating Process to Protect Fish Cage                       
Farmers’ Rights in Contract Farming 

Wachirawat Ariyasirichot1

1College of Politics and Governance Mahasarakham University

E-mail: wachirawat.a@msu.ac.th

Received: April 23, 2020

Revised: June 20, 2020

Accepted: July 20, 2020



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

35

บทน�า

 ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีทำาเลท่ีต้ังติดแม่นำ้าชี ซ่้ง

เป็นสภาพธรรมชาติท่ีเหมาะแก่การเพาะเล้ียงสัตว์นำ้า วิถีชีวิตของชาวบ้านในตำาบลน้ีได้เล้ียง

ปลากระชงัเป็นอาชีพ และเป็นส่วนหน่้งของวถีิชีวิตท่ีเห็นว่าเป็นช่องทางในการสรา้งรายได้

เพ่ือการดำารงชีพ เป็นวิถีผลิตและระบบเศรษฐกิจของชุมชน เร่ิมต้นเม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 

2538  โดยเป็นไปในลักษณะของระบบการเล้ียงแบบเกษตรพันธสัญญาท่ีมีบริษัทเข้ามาส่ง

เสริม และการเล้ียงปลาดังกล่าวน้ันได้เร่ิมมีการขยายตัว จนถ้ง พ.ศ. 2552 ท่ีมีเกษตรกรใน

หมู่บ้านเล้ียงถ้ง ร้อยละ 80 จากเกษตรกรท้ังหมด และเม่ือ พ.ศ. 2553 จ้งได้เกิดส่ิงท่ีชุมชน

เรียกได้ว่าเป็น “วิกฤต”เน่ืองจากการประสบกับภาวะหน้ีสินในระบบวงจรของเกษตรพันธ

สัญญา การขาดความม่ันคงทางดา้นรายได ้และยงัไม่มีกลไกประกนัรายไดแ้ละราคาผลผลติ 

รวมท้ังวิถีการเล้ียงการผลิตปลากระชังท่ียังไม่สามารถแสดงออกในลักษณะของวัฒนธรรม

ท่ีส่งต่อ หรือดำาเนินการตามช่วงฤดูการผลิตได้แบบการเกษตรในประเภทอ่ืน จากการสรุป

และเห็นปัญหาร่วมกัน ต้ังแต่ตัวผู้เล้ียงคือเกษตรกร รวมถ้งองค์กรท่ีเก่ียวข้อง อาทิ เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลอืก องคก์ารบรหิารส่วนตำาบล สำานักประมงจงัหวัด อันเป็นหน่วยงานรฐั 

ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญาน้ัน 

ยงัขาดกลไกในการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร อันเน่ืองมาจากการทำางานท่ียงัขาดการบูรณาการ

หรือเจ้าภาพหลักในเร่ืองน้ี เน่ืองมาจากข้อขัดข้องหลายประการ อาทิ ขอบข่ายหน้าท่ีของ

ทางภาครัฐท่ีมีกรอบอำานาจในการทำางานเฉพาะเร่ือง เช่น กรมประมง ดูแลเร่ืองการเล้ียง 

กรมเจ้าท่า ดูแลเร่ืองการจัดระเบียบกระชังในน่านนำ้า กรมควบคุมมลพิษ ดูแลในเร่ืองของ

มลพิษท่ีอาจจะเกิดจากการเล้ียง จากตัวอย่างดังกล่าวการดำาเนินงานจ้งเป็นไปในลักษณะ

ของการทำาตามโครงสร้างหน้าท่ีหลักในแต่ละเร่ืองมากกว่าการบูรณาการประสานความ

ร่วมมือ ซ่้งสอดคลอ้งกับการท่ีคณะผู้ศ้กษาได้ทำาการสบืค้นถ้งกฎหมายข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

ในการท่ีจะนำามาสู่การคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางรายได้ รวมท้ัง

การตอ่รองกับระบบเกษตรพนัธสัญญา ซ่้งยงัไม่มีกฎหมายใดลงล้กในรายละเอยีดในการให้

อำานาจดังกล่าวกับเกษตรกร จะมีกฎหมายท่ีเทียบเคียง แต่ยงัระบุขอบข่ายไว้อยา่งกว้างคือ 

พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับกระทรวงเกษตรฯ) ท่ีคณะรัฐมนตรีนำาเข้าสู่

การพิจารณาของรัฐสภามิได้มีการกล่าวถ้งสิทธิเกษตรกรอย่างชัดแจ้ง มีเพียงการพูดถ้งบาง

ประเด็น เช่น การประกันราคาสินค้าเกษตร การคุ้มครองพ้ืนท่ีทำาการเกษตร

 ผู้วิจัยจ้งเล็งเห็นถ้งความสำาคัญในการศ้กษาสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังใน

ระบบเกษตรพันธสัญญา ในรายละเอียดว่าควรเป็นอย่างไร โดยมาจากการร่วมศ้กษาวิจัย

กับชุมชน และประเดน็สำาคัญในเร่ืองของปจัจัยเง่ือนไขใดของการคุ้มครองสทิธิของเกษตรกร
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ผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญาในปัจจุบัน ท่ีถือว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใน

การเข้าถ้งสิทธิเกษตรกร รวมท้ังเร่ืองของกลไกในระดับท้องถ่ินท่ีจะสามารถเข้ามาช่วยหนุน

เสริมได้ อันมาจากความเห็นเกษตรกร ซ่้งถือได้ว่ากลไกในระดับท้องถ่ินน้ันเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใกล้ชิด เข้าถ้งได้รวดเร็วท่ีสุดของเกษตรกรจากการพัฒนาประเด็นร่วมกับชุมชน จ้งได้เห็น

ถ้งความสำาคัญท่ีจะศ้กษาถ้งกลไกคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบพันธ

สัญญาในระดบัท้องถ่ินว่าจะสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งไร ในทศิทางใด มีหลักปฏิบัติร่วม

กันและการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งไร โดยการ

วิจัยดังกล่าวน้ี จ้งเปน็การสรา้งกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ซ่้งผู้มีบทบาทสำาคัญคือ

เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบพันธสัญญา โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองท้อง

ถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำามาสู่การเข้าถ้งสิทธิเกษตรกรในรายละเอียดท่ี

พ้งมีพ้งได้ รวมท้ังกลไกในการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในระดับท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.ศ้กษาพัฒนาการการเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญาและผลกระ

ทบท่ีผ่านมา

 2.ศ้กษาสิทธิและกลไกระดับท้องถ่ินในการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลา 

กระชังในระบบเกษตรกรพันธสัญญา 

 3. ศ้กษาวิเคราะห์ปัจจัยเง่ือนไขของการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรผู้เล้ียงปลา 

กระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา

 4. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตร

พันธสัญญา

 5. เพ่ือนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา
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วิธีิการด�าเนินการวิจัย 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลา

กระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา 4 หมู่บ้านคือ บ้านข้ีเหล็ก บ้านหินปูน บ้านหนองโน      

บ้านบุ่งเบา ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพ่ือไดม้าซ่้งองคค์วามรู้ใหมใ่นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้้นในชมุชน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรในการศ้กษาท้ังส้ิน 50 คน โดยมีการเลือกผู้ให้ข้อมูล

ในแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ในลักษณะกลุ่มบุคคลท่ีเรียกได้ว่า                              

(Key informants) เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการวิจัยคร้ังน้ี  จำาแนก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังน้ี 1) เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา จากท้ัง 4 

หมู่บ้านคือ บ้านข้ีเหล็ก บ้านหินปูน บ้านหนองโน บ้านบุ่งเบา ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รวม 30 คน  ท่ีมีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ตรงใน

การเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา 2) ผู้นำาหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน/ สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รวม 15 คน ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา 

3) เจ้าหน้าท่ีองคก์ารบริหารส่วนตำาบลเขวาใหญ ่อำาเภอกนัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรม

เจ้าท่า กรมประมง รวม 5 คน ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีการทำางานเก่ียวข้องกับการเล้ียงปลากระ

ชังในระบบเกษตรพันธสัญญา

วิธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 งานวิจัยน้ีใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research) โดยเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group 

interview) สัมภาษณ์เชิงล้ก (In Depth Interview) การจัดระดมสมอง (Brainstorming) 

การจัดเวทีปร้กษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) โดย มี 3 ข้ันตอนสำาคัญ คือ 

ระยะต้นนำ้า ระยะกลางนำ้า และระยะปลายนำ้า โดยสรุป ดังต่อไปน้ี 

 1) ระยะต้นน�้า เร่ิมจากการวิเคราะห์ต้ังแต่สภาพปัญหา สถานการณ์ ปัจจัย

เง่ือนไข และส่วนสำาคัญท่ีถือได้ว่าเกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมีการดำาเนิน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปน้ี 1.1) ก้ารัจััดเวัท่ี่ปรึัก้ษาหารืัอสิาธารัณะ

แลก้เปล่�ยนเร่ัยนร้้ัเพื�อตรัะหนัก้ถึุงสิิที่ธิเก้ษตรัก้รัผู้้้เล่�ยงปลาก้รัะชัังท่ี่�ถุ้ก้ละเมิดสิิที่ธิและก้ารั
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รัวับรัวัมข้อม้ลสิำาคัญท่ี่�เก่้�ยวัข้องกั้บก้ารัเล่�ยงปลาก้รัะชัังในรัะบบเก้ษตรัพันธสัิญญา ดำาเนิน

การ ณ พ้ืนท่ีวิจัย ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีการประชุมแลก

เปล่ียนความคดิเห็น การสมัภาษณก์ลุ่ม และการสมัภาษณเ์ชิงล้ก 1.2) ก้ารัพฒันาศััก้ยภาพ

ท่ี่มวิัจััย โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพช่วงต้นนำ้าร่วมกับศูนยส่์งเสริมนักวิชาการเพ่ือ

งานวิจัยท้องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม (โหนดวิชาการ) ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ท เม่ือวันท่ี 21-22 

กันยายน พ.ศ. 2557 อำาเภอนำ้าพอง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพและได้รับข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการดำาเนินโครงการวิจัยในระยะต่อไป

 2) ระยะกลางน�้า 2.1) ก้ารัร่ัวัมกั้บภาค่เครืัอข่ายเพื�อก้ารัคุ้มครัองสิิที่ธิเก้ษตรัก้รั

ผู้้้เล่�ยงปลาก้รัะชัังในรัะบบเก้ษตรัพันธสัิญญา (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและให้

ข้อคิดเห็นต่อหลักการ สาระสำาคัญ และร่าง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญา) เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น โดยมี

ภาคีร่วม คือ 1. ศูนย์วิชาการเพ่ือความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คณะทำางานเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา 3. เครือข่ายเกษตรกร

พันธสัญญา 2.2) ท่ี่มวิัจััยร่ัวัมแลก้เปล่�ยนและเป็นวิัที่ยาก้รัให้ควัามร้้ัในก้ารัศึัก้ษาด้งาน โดย

เป็นการศ้กษาดูงานจากนิสิต สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังใน

ระบบเกษตรพันธสัญญา” ณ ศาลาประชาคม บ้านหินปูน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 2.3) ก้ารัร่ัวัมกั้บภาค่เครืัอข่ายก่้อร้ัปและก้ำาหนดนโยบายสิาธารัณะ 

วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558 การประชุมร่วมออกแบบนโยบาย ซ่้งเป็นการนำาข้อมูลจาก

งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ประเด็น “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชงัในระบบเกษตรพนัธสัญญา” มาใหข้้อเสนอรว่มในการออกแบบ

นโยบายเพ่ือการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร รวมถ้งการขับเคล่ือนกลไกท่ีเก่ียวข้องในระดับท้อง

ถ่ิน ณ สภาฮัักแพง เบ่ิงแญงคนมหาสารคาม อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2.4) ก้ารัใช้ั

ก้ลไก้รัะดับท้ี่องถิุ�นร่ัวัมกั้บภาค่เครืัอข่ายในก้ารัสิร้ัางก้ารัคุ้มครัองสิิที่ธิเก้ษตรัก้รั ณ สภา

เกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 โดยการร่วม “เวทีการยกร่างกลไกทำางานแบบบูรณาการ ในการหาแนวทาง

สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบรูปธรรมการนำาใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับข้องกับการข้้นทะเบียนการเล้ียง

ปลาในกระชังในระดับท้องถ่ิน”

 3) ระยะปลายน�้า 3.1) ก้ารัขับเคลื�อนนโยบายสิาธารัณะโดยใช้ัก้ลไก้ภาค่      

เครืัอข่ายร่ัวัม วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 “เวทีข้้นทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีต้นแบบรูป

ธรรม การนำาใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการข้้นทะเบียนการเล้ียงปลากระชังในระดับท้อง
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ถ่ิน” ณ ศาลาประชาคม บ้านหินปูน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิขัย จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นเวทีท่ีทีมวิจัยร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมี สภาเกษตรกรแห่งชาติ อบต. เขวาใหญ่ กรม

ประมง กรมเจ้าท่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ยุติธรรมจังหวัด ร่วมดำาเนิน

การดังกล่าว ณ ศาลาบ้านหินปูน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

มีการให้ความรู้และคำาแนะนำาจากภาคีเครือข่าย  ภาครัฐ สภาเกษตรกรแห่งชาติ อบต. เข

วาใหญ่ กรมประมง กรมเจ้าท่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ยุติธรรมจังหวัด 

การเสวนาร่วม การถามตอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเสนอแนวทางการขับเคล่ือน

นโยบายต่อยอดในอนาคต 3.2) ก้ารัถุอดบที่เร่ัยนสัิงเครัาะห์ข้อม้ลท่ี่�ได้จัาก้ก้ารัวิัจััย วัันท่ี่� 4 

ตุลาคม พ.ศั. 2558 “ก้ารัสิร้ัางก้รัะบวันก้ารัเร่ัยนร้้ัเพื�อนำาไปส่้ิก้ารัคุ้มครัองสิิที่ธิเก้ษตรัก้รัผู้้้

เล่�ยงปลาก้รัะชัังในรัะบบเก้ษตรัพันธสัิญญา” โดยนัก้วิัจััย ร่ัวัมกั้บศ้ันย์ส่ิงเสิริัมนัก้วิัชัาก้ารั

เพื�องานวิัจััยท้ี่องถิุ�น จัังหวััดมหาสิารัคาม (โหนดวิัชัาก้ารั สิก้วั.) เป็นเวทีการถอดบทเรียน 

ร่วมโดยเกษตรกรและนกัวิจัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ข้อเสนอและร่วมกำาหนดนโยบาย

และแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ร่วมกันของนักวิชาการและ

ชุมชน โดยการวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้จาก

เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้้นจากการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์หาบทสรุปร่วมกัน จากน้ันจ้งนำาเสนอ

ผลการศ้กษาในเชิงพรรณนา (Narrative Analysis) รวมถ้งการอภิปรายผล และให้ข้อเสนอ

แนะท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี
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ผลการวิจัย

 1. ข้อมูล พัฒนาการ สถานการณ์ การเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธิ

สัญญาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 1.1) พัฒนาการแบ่งเป็น 3 ยุค ส�าคัญ คือ 1) ยุคเร่ิมต้นการเล้ียงปลากระชัง

ในปี พ.ศ. 2538 เกิดร้านรุ่งเรืองการเกษตร (นามสมมติ) ข้้นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม ซ่้งเป็นร้านท่ีจำาหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับปลากระชัง ทางร้านมีเง่ือนไข

สำาหรับประชาชนท่ีจะซ้ือของจากทางร้านคือ ต้องเป็นสมาชิกของทางร้าน และต้องชำาระ

เงินค่าสมัครสมาชิกจำานวน 100 บาท และต้องใช้เงินสดในการลงทุน จากน้ัน 2) ยุควิกฤต

ปัญหาภาวะหน้ีสินในการเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธิสัญญา ในช่วงฤดูร้อนปี 

พ.ศ. 2547 เกดิวิกฤตท่ีทำาให้ปลาตายเป็นจำานวนมาก อันเน่ืองมาจากปญัหาในเร่ืองของนำ้า

ท่ีมีอุณหภูมิสูง จนเกิดนำ้าร้อนผิดปกติ และนำ้าน่ิงไม่ไหลเวียน จ้งทำาให้เกิดการขาดออกชเิจน

ในนำ้า หรือออกซิเจนในนำ้ามีไม่เพียงพอต่อปริมาณของปลากระชังท่ีเล้ียงอยู่ จนกลายเป็น

วิกฤตปลาตายยกกระชัง “โอ๊ย ปีน้ัน คนเล้ียงกันหลายจนเต็มลำานำ้าพู่นล่ะ เล้ียงผู้ละเป็น 

10กระชังอย่างตำ่า จนทางข่อยนิฝั่นหวานถ้งรายได้หลายแสน แต่ผลท่ีออกมาปีน้ันคือ ปลา

ตายกันแถบเบิดลำานำ้าจนนำ้าเขียว  ส่ิงท่ีตามมาก็คือหน้ีสินหลายแสน ลางคนเปน็ล้าน ใช้หน้ี

กันจนฮัอดสูม้ือน้ี สิเซาเล้ียงกะเสียดายเท่ิงย้านบ่มีเงินใซ้หน้ีกะต้องเล้ียงมาน้ีล่ะ ตอนน้ัน

หน่วยงานรัฐกะมาซอยเยียวยาอยู่แต่กะบ่คุ้มกับหน้ีสินล้นพ้นท่ีเกิดข้้น” (ข้อมูลจาก

เกษตรกรท่านหน่้ง) ด้วยสาเหตุน้ีทำาให้ประชาชนผู้เล้ียงปลากระชังได้รับผลกระทบคือ การ

ขาดทุนและขาดรายได้ รวมถ้งมีหน้ีสินรวมกันหลายล้านบาท ส่วนในรายบุคคลสูงสุดเกือบ

 4 ล้านบาท 3) ยุคการจัดระเบียบการเล้ียงโดยราชการและเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิิ

ของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธิสัญญา จากปี พ.ศ. 2551 น้ัน การ

เล้ียงปลากระชังเป็นไปตามสถานการณ์และตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปได้ การเล้ียงเป็นไป

ในลักษณะการเพ่ิม และลดกระชัง ตามความเหมาะสมของเกษตรกร และเป็นช่วงท่ี

เกษตรกรไดเ้ร่ิมมีการพบปะพดูคุยเก่ียวกับเร่ืองสิทธิและภาวะความเส่ียงท่ีพบ รวมถ้งเร่ิมมี

การเรียกร้องสิทธิและสนใจในการข้้นทะเบียนกับภาครัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 และหลังจาก

น้ันในปี พ.ศ. 2556 เป็นช่วงท่ีราชการ โดยกรมประมง และกรมเจ้าท่า ได้มาจัดระเบียบ

เก่ียวกับการเล้ียง อาทิ มาดูจำานวนกระชังไม่ให้มีความหนาแน่น และควบคุมตามนโยบาย 

และในปีน้ัน ได้สอบถามภาครัฐในการท่ีจะขอสถานะทางกฎหมายโดยการข้้นทะเบียน รวม

ถ้งมีการเข้ามาส่งเสริมขององค์กรพัฒนาเอกชน คือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาค

อีสาน ท่ีมาทำางานส่งเสริมกับชาวบ้านในการช่วยแก้ปัญหาหน้ีสินจากระบบเกษตรพันธ

สัญญา รวมถ้งวิถีการเล้ียงการผลิต ท่ีลดต้นทุนเพ่ือปลดเปล้ืองหน้ีสินรวมท้ังการทำางานวิจัย
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ท้องถ่ินร่วมกับนักวิชาการ จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1.2) สถานการณก์ารเล้ียงปลากระชงัในระบบเกษตรพนัธิสัญญา โดยรูปแบบ

ในการเล้ียงปลากระชังของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศ้กษา ปัจจุบันรูปแบบการเล้ียงปลากระชังแบ่ง

ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี กลุ่มท่ี 1) เกษตรกรท่ีเล้ียงในระบบพันธสัญญาเต็มรูปแบบ กล่าว

คือ เป็นเกษตรกรท่ีการเล้ียงในทุกกระชังหรือต้นทุนท้ังหมดเก่ียวข้องกับระบบพันธสัญญา 

ซ่้งคิดเป็นจำานวนประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์จากผู้เล้ียงท้ังหมด 776 กระชัง กลุ่มท่ี 2) เกษตรกร

ท่ีเล้ียงปลาแบบผสมผสานท้ังในรูปแบบพันธสัญญาและเล้ียงอิสระ  เกษตรกรในกลุ่มดัง

กล่าวน้ัน คิดเป็นจำานวนประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์จากผู้เล้ียงท้ังหมด แต่ข้้นอยู่กับแต่ละคร้ัง

ของการเล้ียงไม่มีความแน่นอนในการเล้ียง แต่ได้สะท้อนถ้งความพยายามในการท่ีจะเล้ียง

แบบอิสระและมีการทดลองเพ่ือเพ่ิมจำานวนการเล้ียงอิสระมากข้้นในอนาคต กลุ่มท่ี 3) 

เกษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชังแบบอิสระไม่อยูใ่นระบบพันธสัญญามีจำานวนน้อยมากเม่ือเทียบ

จากผู้เล้ียงท้ังหมดท่ีกล่าวมาท้ัง 2 กลุ่มประมาณเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีความแน่นอน

ในการเล้ียง ข้้นอยูท่ี่ช่วงเวลาในการผลิตหรือตามความต้องการเล้ียง ซ่้งพยายามเล้ียงแบบ

อิสระเพ่ือเป็นท้ังการทดลองและพยายามลดปัญหาความเส่ียงจากระบบพันธสัญญา 

เน่ืองจากก่อนมาเป็นผู้เล้ียงอิสระ คนในกลุ่มน้ีเคยเป็นผู้เล้ียงในระบบพันธสัญญามาแล้ว

น่ันเอง ต้นทุนในการเล้ียง/แผนท่ีจ�านวนกระชงั ในระบบเกษตรพนัธิสัญญา ผลการวิจัย 

โดยกระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกันกับเกษตรกรน้ันพบว่า ต้นทุนของ

การเล้ียงปลา  กระชงัเร่ิมแรก อยูท่ี่ 46,872 บาทตอ่กระชงั โดยเปน็ค่าอุปกรณก์ระชงั 6,007 

บาทต่อกระชัง ค่าอาหารและยารักษาโรค 40,865 บาทต่อกระชัง และมีจำานวนกระชังใน 

4 หมู่บ้านท่ีทำาการศ้กษา ท้ังส้ิน 776 กระชัง
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 1.3) ผลกระทบจากการเล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธิสัญญา มีผล 

กระทบดังต่อไปน้ี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเล้ียงปลากระชังน้ัน ส่งผลต่อระบบ

เศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีท้ังแง่บวก ในเชิงรายได้ และแง่ลบในเชิงหน้ีสิน    

ผลกระทบดังกล่าว คือ ความไม่แน่นอนมีอยู่สูงมากในระบบการเล้ียงปลาของเกษตรกร

พันธสัญญา หากการเล้ียงปลากระชังน้ัน สามารถทำาได้ตรงตามเป้าหมาย ถือว่าเป็นอาชีพ

ท่ีสร้างรายได้อย่างทวีคูณ ซ่้งภาพสะท้อน อย่างช่วงอดีตท่ีมีการเร่ิมเล้ียงใน ปี พ.ศ. 2538 

ถ้งปลายปี พ.ศ. 2546 ท่ีการเล้ียงปลาน้ันถือได้ว่าเป็นยุคเฟ้ื้�องฟูื้ “ โอ้ว เล้ียงใหม่ ๆ ปี 38  

บ่ธรรมดาเดเอาง่าย ๆ ว่า กำาไรกับต้นทุน นิหลายสิบเท่าล่ะไป� ผมเคยได้หลายแสนในยุค

แรกน้ัน ก่อนท่ีสิมาเจอยุคหน้ี การเล้ียงปลาน่ี ค่ันฮ่ัาได้ กะ หยืดอก คอช้ัน พุ่นล่ะ เงินเต็ม

กระเป�า แต่ฮ่ัาปลาตายมากะ คอตก จนว่าบ่อยากเงยหน้าพุ่นล่ะ พ้อมาเท่ิงสองแบบแล้ว” 

(ผู้ให้ข้อมูลรายหน่้ง)

 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การเล้ียงปลากระชังในระบบพันธสัญญาน้ัน ส่งผล

 กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงการสะสม ซ่้งมีนำ้าเสียตามความหนาแน่นของการเล้ียงบ้างเป็น

ระยะ ปัญหาจากปัจจัยการผลิตท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม ในท่ีน้ี คือ แม่นำ้าชี ท่ีเกษตรกรเล้ียง

ปลา ซ่้งในการเล้ียงต้องมีการใช้หัวอาหารในจำานวนมาก และในระยะหลังน้ี มีเร่ืองของการ

ให้หัวอาหาร และยารกัษาโรคตามโปรแกรมเพ่ือเร่งปลาโต เพ่ือใหทั้นจับขาย โดยเกษตรกร

ได้สะท้อนถ้งปัญหา “มีแน่นอนล่ะครับ เห็นง่าย ๆ  ก็นำ้าบ่ค่อยใสคือเก่า พวกหัวอาหารต่าง ๆ

มันหมักหมม นำ้าเน่าได้ แต่เฮัากะต้องเลือกประกอบอาชีพต่อไป กะแก้ไขให้พอทุเลาไปแหน่

เช่น เอาอีเอ็ม จุลินทรีย์หยอดลงไป พอให้บ่มีกล่ินหลาย พอทุเลา” (ผู้ให้ข้อมูลรายหน่้ง) 
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ผลกระทบด้านสุขภาพ เห็นได้ชัดเจนว่า อาชีพเล้ียงปลากระชังในระบบพันธสัญญามีผล

กระทบตอ่สุขภาพโดยตรง ในมติิดังน้ี การปวดเม่ือยตามรา่งกายในชวิีตประจำาวัน  เปน็การ

ปวดเม่ือยสะสม การปวดเม่ือยเร้ือรัง จากการยกของจากการเล้ียงรายวัน “สุขภาพน่ีแน่นอน

เลย ยกกระสอบหัวอาหาร หลายสิบโล ม่ือละหลายสอบ เท่ิงก้มเท่ิงเงยปวดเอวเร้ือรัง จาก

อันน้ีล่ะ” (ข้อมูลจากเกษตรกรรายหน่้ง)

 2. เกิดความเข้าใจสิทธิิและเกิดกลไกระดับท้องถ่ินรวมท้ังปัจจัยเง่ือนไขของ

การคุ้มครองสิทธิิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรกรพันธิสัญญา จากการวิจัย 

สิิทธิิเกษตรกรของผู้้�เล้ี้�ยงปลี้ากระชััง คืือ สิิทธิิท้�เกษตรกรพึึงมีพึ้ึงได้�รวมีถึึงการได้�รับการ

ค้ื�มีคืรองสิิทธิิใน 5 ประเด็้น ดั้งต่อไปน้� 1) การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการเล้ียง

ปลากระชังท่ีชัดเจนและถูกต้อง 2) การถือครองปัจจัยการผลิตอย่างม่ันคงในทุกมิติ ไม่ว่า

จะเป็น ท่ีดิน ตัวอ่อน อาหาร ยารักษาโรค และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเล้ียงปลากระชัง 

3) การเข้าถ้งทรัพยากรสาธารณะอย่างเพียงพอ สามารถใช้ประโยชน์จาก ท่ีดิน นำ้า อากาศ 

โดยได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐ และส่วนท่ีเก่ียวข้องในการท่ีจะเล้ียงปลา

กระชงั 4) การไดรั้บการคุ้มครองความเสยีหายจากหนว่ยงานภาครฐัและสว่นท่ีเก่ียวข้องใน

ทุกกระบวนการต้ังแต่ข้ันตอนการรับข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเล้ียง กระบวนการการ

เล้ียง การซ้ือขายแลกเปล่ียนปัจจัยการผลิตและผลผลิต การชดเชยค่าเสียหายเม่ือมีความ

เสียหายเกิดข้้น และการประกันความม่ันคงในผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับ 5) การรักษาวิถี

การผลิตด้ังเดิมของท้องถ่ินและการกำาหนดวิถีผลิตท่ีตนต้องการได้  โดยเกษตรกรผู้เล้ียง

ปลา กระชังสามารถเลือก หรือ ปฏิเสธ วิถีผลิต ซ่้งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเล้ียง ระบบ

นิเวศธรรมชาติ การซ้ือขายแลกเปล่ียนผลผลิต และปัจจัยการผลิตเองได้ 

 3. ปัจจัยเง่ือนไขของการคุ้มครองสิทธิิของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังใน

ระบบเกษตรพันธิสัญญา จากการวิจัย โดยปัจจัยท่ีสะท้อนถ้งการละเมิดสิทธิจากระบบ

พันธสัญญา ทำาให้เกิดภาวะหน้ีสินติดพันตัวเกษตรกร เป็นส่ิงท่ีทำาให้เกษตรกรต้องแบกรับ

ความเส่ียงและตกอยู่ในวังวนแห่งหน้ีสิน ซ่้งพบประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการถูกละเมิด

สิทธิเกษตรกร ดังต่อไปน้ี 3.1) การไม่มีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเล้ียงปลาก

ระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา การไม่สามารถถือครองปัจจัยการผลิตได้อย่างม่ันคง 

3.2) การถูกผูกขาดความรู้ในการเล้ียงปลากระชังจากระบบเกษตรพันธสัญญา 3.3) การ

ขาดกลไกการคุ้มครองความเส่ียงและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบ

เกษตรพันธสัญญา
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4. เกิดกลไกในการคุ้มครองสิทธิิเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธิสัญญ

 เม่ือเกิดความเข้าใจแล้วว่า เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันธ

สัญญาน้ันเป็นผู้มีสิทธิท่ีควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง จ้งนำามาสู่การศ้กษาเพ่ือความ

เข้าใจถ้งการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร

 จากพัฒนาการการเล้ียงและการดำาเนินการร่วมกันเพ่ือร่วมกันคุ้มครองของ

เกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังในระบบเกษตรพันสัญญา ระดับท้องถ่ิน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามน้ัน เห็นได้ว่า มีกลไกการทำางาน แบ่งตามกระบวนทัศน์การ

ทำางานหรือการขับเคล่ือนงาน เป็น 5 กลุ่มคือ 1. เกษตรกร 2. นักพัฒนาเอกชน 3. นัก

วิชาการ 4. องค์กรภาครัฐ และ 5. กลุ่มภาคประชาชนเครือข่ายร่วมนอกพ้ืนท่ี  ขบวนการ

ประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (P-Move)  องค์กรประชาสังคม จากเครือข่ายความร่วม

มือดังกล่าว มีบทบาทสำาคัญในเชิงการหนุนเสริมการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระ

ชังในระบบพันธสัญญาอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนท้ังในเชิงการร่วมวิเคราะห์ ตีแผ่ปัญหาใน

ระดับมหภาค และระดบัท้องถ่ิน สู่การยืน่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐเพ่ือทำางานรว่มกัน

อย่างเป็นระบบและร่วมผลักดันให้เกิด พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

พ.ศ. 2560 สำาเร็จ

 5. เกดิพ้ืนท่ีต้นแบบรปูธิรรม เกดิพ้ืนท่ีต้นแบบรปูธิรรมน�ารอ่ง คือ ตำาบลเขวา

ใหญ ่อำาเภอกนัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปน็พ้ืนท่ีการนำาใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ข้้นทะเบียนการเล้ียงปลากระชังในระดับท้องถ่ิน โดยเวทีท่ีทีมวิจัยร่วมกับหลายภาคส่วน 

คือ ตัวเกษตรกร  สภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม อบต.เขวาใหญ่ กรมประมง

 กรมเจ้าท่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ยุติธรรมจังหวัด ร่วมดำาเนินการดัง

กล่าว ณ ศาลาบ้านหินปูน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการ

ผลักดันการข้้นทะเบียนผู้เล้ียงปลากระชังเป็นตำาบลรูปธรรม ณ ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้สำาเร็จ

จากการวิจัยคร้ังน้ี ท�าให้เกิดผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 

ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงก่อนและหลังการด�าเนินการวิจัยต่อไปน้ี 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยอภิปรายผลประเด็นส�าคัญดังต่อไปน้ี จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ท่ีสำาคัญคือ 1) เกษตรกรเกิดแรงจูงใจ 

ตระหนัก และเข้าใจสิทธิเกษตรกรของตน 2) เกษตรกรและภาคเีครือข่ายมีเป้าหมายในการ

แก้ปัญหาร่วมกันชัดเจน 3) เกษตรกรและภาคีเครือข่ายเกิดความพร้อมในการแก้ปัญหา

และอุปสรรค เกิดการเสริมแรงซ่้งกันและกันกับภาคีเครือข่าย 

 จากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ มูลลีย์ (George 

J. Mouly,1973) ซ่้งกำาหนดลำาดับข้ันในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ข้ัน ดังน้ี 1) เกิดแรงจูงใจ 

(Motivation) 2) กำาหนดเป้าประสงค์ (Goal) เม่ือมีแรงจูงใจเกิดข้้นแต่ละบุคคลก็จะกำาหนด

เป้าประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดความพ้งพอใจ 3) เกิดความพร้อม (Readiness) คนแต่ละคนมี
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ขีดความสามารถท่ีจะรับ และความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือ

หาส่ิงท่ีจะสนองความต้องการได้จำากัดและแตกต่างกันไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละ

บุคคล 4) มีอุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นส่ิงขวางก้ันระหว่างพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจกับเป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค หรือส่ิงกีดขวางเราก็จะไปถ้งเป้าประสงค์ได้

โดยง่าย ซ่้งเราก็ถือว่าสภาพการณ์เช่นน้ีไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาและ

เรียนรู้ ตรงกันข้ามการท่ีเราไม่สามารถไปถ้งเป้าหมายได้จะก่อให้เกิดความเครียดและจะ

เกิดความพยายามท่ีจะหาวิธีการแก้ปัญหาซ่้งจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ข้้น 5) การตอบสนอง 

(Response) เม่ือบุคคลมีแรงจูงใจ มีเป้าประสงค์ เกิดความพร้อม และเผชิญกับอุปสรรค

เข้าก็จะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดข้้น พฤติกรรมน้ันอาจเร่ิมด้วยการตัดสินใจ เกิดอาการตอบ

สนองท่ีเหมาะสม 6) การเสริมแรง (Reinforcement)  การได้รางวัลหรือให้ส่ิงเร้าท่ีก่อให้

เกิดความพอใจ ซ่้งปกติผู้เรียนจะได้รับหลังจากท่ีตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จำาเป็นต้อง

เป็นส่ิงของหรือวัตถุท่ีมองเห็นได้เสมอไป เพราะความสำาเร็จ ความรู้ ความก้าวหน้า ฯลฯ ก็

เป็นตัวเสริมแรงได้เช่นเดียวกัน 7) การสรุปความเหมือน (Generalization) หลังจากท่ีผู้

เรียนสามารถตอบสนองหรือหาวิธีการท่ีจะมุ่งสู่เป้าประสงค์ได้แล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้

กับปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีจะพบในอนาคตได้น้ัน แสดงว่าผู้เรียนเกิดความสามารถท่ีจะ

สรุปความ เหมือนระหว่างสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน กับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี

เพ่ิงจะพบใหม่ ซ่้งเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม ท่ีสำาคัญจากการวิจยัพบว่าประเด็น

สิทธิเกษตรกรท่ีนำาเสนอในผลการวิจัยมีความสอดคล้องในประเด็นสิทธิเกษตรของ ทศพล 

ทรรศนกุลพันธ์ (2556: 49) ซ่้งนำาเสนอสิทธิเกษตรกร ประกอบด้วยหลักการสำาคัญ 5  

ประการ คือ 1) การถือครองปัจจัยการผลิตอย่างม่ันคง 2) การเข้าถ้งทรัพยากรสาธารณะ

อย่างเพียงพอ 3) การประกันความม่ันคงในผลตอบแทนท่ีควรได้รับ 4) การรักษาวิถีผลิตท่ี

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน 5) สิทธิในการเข้าถ้งข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพในการ

แสดงออก จากผลการวิจัยได้สะท้อนถ้งการขับเคล่ือนการเกิดกลไกท้องถ่ินเป็นภาคีเครือ

ข่ายบูรณาการทำางานร่วมกันในลักษณะการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public 

Governance NPG) ท่ีเกิดภาคีเครือข่ายภาคสาธารณะ 5 กลุ่มคือ 1) เกษตรกร 2) นัก

พัฒนาเอกชน 3) นักวิชาการ 4) องค์กรภาครัฐ 5) กลุ่มภาคประชาชนเครือข่ายร่วมจาก

นอกพ้ืนท่ี ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลเป็นเครือข่ายเกษตรกรท่ีได้ดำาเนินการแก้ปัญหา

ดังกล่าวจากการวิจัย เป็นการจัดการสาธารณะยุคใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21 ภายใต้เง่ือนไขท่ี

ภาคประชาสังคม กลุ่มธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ ฝ่่าย ต่างมิอาจอยู่เฉย  

ในฐานะของผู้รับบริการ (Passive Public Service Receivers) ได้อีกต่อไป สอดคล้องกับ

ข้อเสนอเร่ืองภาคีเครือข่ายภาคสาธารณะแนวใหม ่(New Public Governance NPG) โดย 
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(Loffler, 2005: 166 อ้างถ้งใน สมศักด์ิ สามัคคีธรรม และปรีดา วานิชภูมิ, 2559) อธิบาย

ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกำาลังได้รับความสนใจมากยิ่งข้้น นอกจากน้ี การมุ่งเน้นแต่

เพียง “Good Governance” (ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิผล ยุติธรรม ความคุ้ม

ค่า ฯลฯ) ในยุคปัจจุบันน้ี ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ เน่ืองจากปัญหาความซับซ้อนของงาน

สาธารณะท่ีเพ่ิมข้้นอยา่งมาก และปญัหาข้อจำากัดทางดา้นทรัพยากรของภาครฐัเอง รวมท้ัง

ความเข้มแข็งและความกระตือรือร้นของภาคประชาสังคม ได้ทำาให้พ้ืนท่ีสาธารณะกำาลัง

เปิดกว้างต่อการมส่ีวนร่วมจากภาคต่ีาง ๆ  อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ ภายใต้สถานการณดั์งกล่าว 

ส่งผลให้ “NPG” ถือกำาเนิดข้้นในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ใหม่ เพ่ือรองรับต่อปรากฏการณ์ดัง

กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริหารจัดการภาคี อันแตกต่างหลากหลาย จำาเป็นท่ีจะต้อง

ประสานความร่วมมือระหว่างฝ่่ายต่าง ๆ  การชักจูงให้แต่ละฝ่่ายนำาทรัพยากรออกมาใช้เพ่ือ

บรรลุเป้าประสงคข์องส่วนรวม และการจดัการความขดัแยง้ท่ีอาจเกดิข้้นจากกระบวนการ

ทำาของร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ โดยการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ในรูปแบบ

นโยบายสาธารณะ (Public Policy Governance) แนวคิดน้ีให้ความสนใจไปท่ี วิธีการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันนำาทางดา้นนโยบายกับชุมชนเครือข่ายต่าง ๆ  (Policy Elites and 

Networks Interact) ในการสร้างสรรค์และมีอิทธิพลต่อการกำาหนด กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ การจัดการปกครองในรูปแบบน้ีมองว่าศูนย์กลางของการกำาหนด และการนำา

นโยบายไปปฏิบัติรวมท้ังการส่งมอบบริการสาธารณะมิใช่หน้าท่ีภาครัฐแต่เพียงฝ่่ายเดียว

อีกต่อไป แต่จะประกอบไปด้วยการทำางานรว่มกันของชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ  ท่ีประกอบ

ไปด้วย ตัวแสดงท่ีหลากหลายภาคส่วนท่ีมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน แตกต่างจากแนวคิด

การจัดการ ภาครัฐแบบด้ังเดิม (PA) ท่ีมีภาครัฐเป็นตัวแสดงหลักโดยมีกลุ่มนักการเมืองเป็น

ผู้กำาหนดนโยบาย มีฝ่่ายข้าราชการประจำาเป็นผู้นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติตามแนวคิด

การเมืองและการบริหารควรแยกออกจากกันของ (Wilson, 2007 อ้างถ้งใน ไททัศน์- 

มาลา, 2561: 180)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ดังน้ี 

 1) มีนโยบายในการสร้างทางเลือกของเกษตรกรในการต่อรองกับระบบ

พันธสัญญา ข้อเสนอท่ีเร่ิมทำาได้ในระยะเวลาอันส้ัน คือ มีการส่งเสริมกองทุนเงิน

ทุนหมุนเวียนเพ่ือซ้ือปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม เพ่ือเสริมศักยภาพในการผลิต รวมท้ัง

การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในการสามารถเป็นผู้ผลิตอาหารอิสระเพ่ือ
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นำาไปใช้ในการประกอบอาชีพเล้ียงปลาเป็นการลดต้นทุน และลดความเส่ียงในการขาดทุน

เกิดหน้ีสิน

 2) มีนโยบายในการนำาเกษตรกรออกจากระบบเกษตรพันธสัญญา มาเป็นผู้เล้ียง

อิสระ อันเป็นข้อเสนอในระยะยาว เม่ือตัวเกษตรกรและเครือข่ายร่วม รวมถ้งระบบการ

จัดการในรปูแบบเครอืข่ายมีความเข้มแข็ง เปน็ข้อสำาคัญท่ีจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถาวร 

เป็นการปลดแอกเกษตรกรออกจากพันธนาการ เพราะจากข้อมูลหากยังอยู่ในระบบ

พันธสัญญาเกษตรกรก็ยังต้องปรับตัวตาม หรือเป็นลูกไล่ในระบบ  เพราะจุดเด่นของภาค

รัฐ คือ การระดมทรัพยากร และการใช้อำานาจในการออกระเบียบข้อบังคับ ถือเป็นการนำา

เกษตรกรออกจากความสัมพันธ์เชิงอำานาจในระบบพันธสัญญาอันเป็นเง่ือนไขสำาคัญในการ

ยอมจำานนในระบบ โดยมีการจัดต้ังกองทุนหรือระบบสหกรณ์ของเกษตรกร และมีคณะ

กรรมการในการส่งเสริมการเล้ียงปลากระชังของเกษตรกร เพ่ือร่วมติดตามประเมิน

สถานการณ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพการเล้ียงปลากระชัง ให้เข้ากับ สภาพ 

บริบท เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย 

 3) มีนโยบายในการติดต้ังองค์ความรู้ หรือถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ใน

การเล้ียงปลากระชังท่ีผ่านมาของเกษตรกร เพ่ือจะทำาให้เกิดการจัดการความรู้ เกิดชุดความ

รู้ท่ีเกิดจากเกษตรกรและภาคีร่วมในเร่ืองการเล้ียงปลากระชัง เพ่ือชุดความรู้ดังกล่าวจะเป็น

เข็มทิศในการประกอบอาชีพของเกษตรกร สามารถใช้คัดง้างและต่อรอง จากการครอบงำา

ของชุดความรู้จากบริษัทแบบวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจ และ

ลดความเส่ียงในการประกอบอาชีพเล้ียงปลาของเกษตรกรเป็นการส่งเสริมการกำาหนด

อนาคตตนเองได้ของเกษตรกร 

 4) มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมมูลค้าสินค้าท่ีเก่ียวกับปลากระชัง โดยภาค

รัฐเป็นเจ้าภาพในการ ระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืน อาทิ การส่งเสริม ระบบตลาดปลา

อิสระ การส่งเสริม สินค้าแปรรูปจากปลากระชัง การจัดงานประจำาปีรว่มกับภาคี ในลักษณะ

มหกรรมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การเพ่ิมผลกำาไร และสร้างความเข้มแข็งในระบบ

เศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก 

 5) มีนโยบายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในมิติ สร้างความตระหนักให้

เกษตรกรไดเ้ข้าใจวา่ เกษตรกรน้ันมีสิทธิตามธรรมชาต ิ(Natural Rights) ท่ีพร้อมยกระดบั

ให้เกิดสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสดงสิทธิท่ีมี

ในการกำาหนดอนาคตตนเองของเกษตรกรและการไดรั้บการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถ้ง

การมีกลุ่มหรือสหกรณ์ ในการรวมตัวกันเป็นผู้เล้ียงอิสระท่ีไม่อยู่ภายใต้ระบบพันธสัญญา
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยนบายต่อภาคีร่วม อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนท่ีประสบปัญหา

เก่ียวข้อง

 1) ให้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน เป็นผู้ประสานงานเชิงพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากมปีระสบการณแ์ละเหน็สภาพพ้ืนท่ี โดยเม่ือขับเคล่ือนงานแลว้ให้มีการสรปุรายงาน

ประจำาปีท่ีดำาเนินงานร่วมกับเกษตรกร ซ่้งถือว่าได้มีกิจกรรมท่ีได้ขับเคล่ือนร่วมกับเกษตรกร

อันมีคุณค่ามากมายในอดีต โดยเป็นรายงานท่ีเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือน

ในอนาคต เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้สำาหรับผู้สนใจ เป็นต้น

 2) ในส่วนนักวิชาการน้ัน ให้มีเครือข่ายนักวิชาการในการทำางานร่วมเชิงประเด็น

เพ่ิมเติม นอกจาก ประเดน็ทางสิทธิแล้ว อาทิ เร่ืองการเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากปลากระชงั การ

ปรับประยุกต์เทคนิคการเล้ียงเชิงวิทยาศาสตร์มาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเกษตรกร เป็นต้น

 3) ในส่วนเครือข่ายภาคประชาชนท่ีประสบปัญหาร่วมจากอดีต เช่น สหพันธ์

เกษตรกรภาคเหนือให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์ ในระดับนโยบายและพ้ืนท่ีอยู่

เสมอ ถือเป็นคุณูปการต่อการร่วมขับเคล่ือน ในมิติการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกระดับการ

มีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรร่วมกันในระดับประเทศต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะ เชิงปฏิิบัติ 

 1) เสนอแนะใหภ้าครัฐ โดยสภาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม และภาครฐัเครือ

ข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน นักวิชาการ ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด มีการจัดเวทีท่ีเป็นหลักสูตรฝึ่กอบรมการคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกรในอนาคตในระดับท้องถ่ิน โดยในหลักสูตรควรจะมีการเข้าใจปัญหาร่วม

การเข้าใจกระบวนการกำาหนดนโยบายร่วม การออกแบบการติดตามประเมินผลร่วมใน

อนาคต ในการเปดิพ้ืนท่ีให้กับเกษตรกรเพ่ือนำาพาเกษตรกรจดัต้ังองคก์รในรูปแบบกลุ่มหรือ

สหกรณ์ในการออกจากระบบพันธสัญญา 

 2) เสนอแนะให้มีการจัดต้ัง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชัง 

หรือสหกรณ์ผู้เล้ียงปลา การบริหารจัดการ โดยเกษตรกรผู้เล้ียงปลา และคณะกรรมการให้

คำาปร้กษาจากภาคีรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างการตก

อยูใ่นพันธนาการของระบบพันธสัญญา โดยสานต่อจากการข้้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีการ

ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ในระดับท้องถ่ินเพ่ือการจัดต้ังกลุ่มผู้เล้ียงปลา หรือสหกรณ์ผู้เล้ียง

ปลาเพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งพ่้งพาตนเองของเกษตรกรไม่ให้ตกอยู่ในวังวนของระบบ

พันธสัญญา 

 3) เสนอแนะให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง มีการยกระดับการค้าเป็นตลาดสินค้าล่วง

หน้าเพ่ือให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาในการขายปลา เป็นการลดความเส่ียงจากการ
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ผันผวนของราคาและวงจรการกดราคาในระบบตลาด โดยเปน็ลักษณะตลาดปลาท้ังปลาสด

และสินค้าแปรรูป ในระดับท้องถ่ินและระดับจังหวัด

 4) เสนอแนะให้มีสถาบันการเงินท่ีร่วมสนับสนุนการเล้ียงปลากระชังของ

เกษตรกรในรูปแบบโครงการพิเศษ อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์(ธ.ก.ส.) หรือ

กองทุนการเงินท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยมีภาครัฐ

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำาโครงการดังกล่าวผู้หนุนเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร

 5) เสนอแนะให้มีการจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างศูนยส่์งเสริมนัก

วิชาการเพ่ืองานวิจัยท้องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมขับเคล่ือนการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรอย่างยั่งยืน ท้ังมิติวิธีคิด 

วิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับบริบท เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต 

 กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญญาทุนเลขท่ี RDG57E0033
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บัที่คัดย่อ
 บทความวิชาการเร่ือง “เคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี: ความ

สวยงามในวิถีชีวิตของคนบนพ้ืนท่ีสูง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศ้กษา 1) ความเป็นมาของชน

เผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านน้ีเป็นหมู่บ้านชนเผ่า

คะฉ่ินเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือตอนบนและประเทศไทย ประชากรของชนเผ่าท้ังหมด

นับถือศาสนาคริสต์ต้ังแต่อดีตถ้งปัจจุบัน  ชนเผ่าคะฉ่ินแบ่งเป็น 6 กลุ่มยอ่ยคือ (1) จิงเพาะ

 (Jinghpaw) (2) มาหรู่ (Maru)  (3) ระวาง (Rawang) (4) ลีซู (Lisu) (5) ละชี (Lashi) 

และ (6) ไซว้า (Zaiwa) โดยคะฉ่ินกลุ่มจิงเพาะ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน คะฉ่ินท้ัง

 6 กลุ่ม ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีสำาคัญไว้โดยเฉพาะประเพณีการเต้น “มะหน่าว” 

(Manau) 2) วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคีน้ัน ผู้หญิงแต่งกาย

ด้วยเส้ือผ้าควบคู่กับเคร่ืองประดับเงินอย่างสวยงามและโดดเด่นกว่าผู้ชาย วัยเด็กและวัย

ผู้ใหญ่แต่งกายคล้ายคล้งกัน 3) เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ิน นิยมใช้โลหะเงินท่ีมี

ความบริสุทธ์ิ 92.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นวัสดุหลักในการทำาตัวเรือน และนิยมสวมเต็มรูปแบบใน

โอกาสหรือพิธีสำาคัญต่าง ๆ  ช่างทำาเคร่ืองประดับเงินในประเทศเมียนมาร์ เป็นผู้ท่ีทำาเคร่ือง

ประดับเงินส่งให้ชนเผ่าคะฉ่ินสวมใส่ เน่ืองจากในหมู่บ้านไม่มีช่างทำาเคร่ืองประดับ สำาหรับ

รูปแบบเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ินมี 4 รูปแบบคือ ห่วงคอ สร้อยคอ กำาไลข้อมือ และ

เม็ดกระดุมประกอบพวงระย้า

ค�าส�าคัญ: เคร่ืองประดับเงิน ชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

52

Abstract
 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

Silver Jewelry of the Kachin Tribe in Ban Mai 

Samakkhi: Beauty in the Way of Life of Highland

 People

Panupong Jongcharnsittho
Textile and jewelry Division  Faculty of Arts and Architecture

Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai

E-mail: panupong@rmutl.ac.th

Received: May 28, 2020

Revised: August 06, 2020

Accepted: August 19, 2020



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

53

บทน�า

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหน่้งในภาคเหนือตอนบนท่ีมีชนเผ่าต่าง ๆ  อาศัยอยู่

เป็นจำานวนมาก ชนเผา่เหล่าน้ีส่วนใหญมี่ถ่ินกำาเนดิในประเทศจนีและไดอ้พยพเข้ามาอาศยั

อยู่ในประเทศไทยผ่านทางประเทศลาว และพม่า ระยะแรกได้เข้ามาอาศัยอยู่บนพ้ืนท่ีสูง

หรือบนภูเขาบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ต่อมาได้เคล่ือนย้ายเข้ามาอาศัยบน

พ้ืนท่ีราบใกล้ชิดกับคนเมือง โดยได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับคนเมือง         

จนมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนเมือง แต่ท้ังน้ีชนเผ่าส่วนหน่้งยังคงความเป็น

วัฒนธรรมชนเผ่าด้ังเดิมไว้ ชนเผ่าท่ีมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะ

เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ เช่น ชนเผ่าม้ง ปะเกอกะญอ (กะเหร่ียง) ลีซู เม่ียน ดาราอ้ัง ลาหู่ 

อ่าข่า คะฉ่ิน ฯลฯ เป็นต้น  ชนเผ่าเหล่าน้ีอาศัยกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีของอำาเภอต่าง ๆ ของ

จังหวัดเชียงใหม่ แต่มีชนเผ่าหน่้งท่ีมีจำานวนประชากรน้อยและอาศัยอยู่เพียงหมู่บ้านเดียว 

คือชนเผ่าคะฉ่ิน (Kachin) ซ่้งเป็นชนเผ่าท่ีอาศัยอยู่ ท่ี บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 14 

ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ข้้นไปทางทิศ

เหนือบนภูเขา  เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร หมู่บ้านน้ีต้ังอยู่ด้านหลังศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงหนองเขียว 

 ชนเผ่าคะฉ่ินหมู่บ้านน้ีเป็นหมู่บ้านคะฉ่ินเพียงแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่และ

แห่งเดียวในประเทศไทย ท่ียังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้ เช่น ผ้าทอ           

ภาษาพูด ดนตรี อาหาร ฯลฯ ชนเผ่าคะฉ่ินมีความใกล้ชิดกับชนเผ่าลีซู ลาหู่ และอ่าข่า 

เน่ืองจากอยูใ่นกลุ่มตระกูลภาษาทิเบต – พม่าเช่นเดียวกัน

 สุจิรา ปานจนะ (2547: 1) กล่าวถ้งถ่ินอาศัยเดิมของชนเผ่าคะฉ่ินว่า ส่วนใหญ่

อาศัยอยูใ่นรฐัคะฉ่ินซ่้งอยูท่างทศิเหนือของประเทศเมยีนมารมี์ชายแดนตดิต่อกับประเทศจนี

รัฐคะฉ่ินได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งอัญมณี หรือ “Land of Jade” เน่ืองจากเป็น

พ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ อัญมณีและป่าไม้ เพราะพ้ืนท่ีดังกล่าวมีแม่นำ้า

2 สายท่ีไหลมาบรรจบกนัท่ีเมืองมิตจีนา ซ่้งเป็นเมืองหลวงของรฐั อันเป็นต้นกำาเนิดของแม่

นำ้าอิระวดี นอกจากชาวคะฉ่ินจะอาศัยอยู่ในรัฐคะฉ่ินแล้ว บางส่วนเข้าไปต้ังถ่ินฐานในรัฐ

ฉาน ประเทศเมียนมาร์ บางส่วนได้อพยพเข้าไปอาศัยอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑ์ล

ยนูนาน และในแควน้อัสสัม ทางตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศอนิเดีย แสดงดงัภาพท่ี 1

 นอกจากน้ีในรายงานการวิจัยเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำามะหน่าว

(Manau) ของชนเผ่าคะฉ่ินในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉ่ิน หมู่ 14 ตำาบลเมืองนะ อำาเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของอนุชาติ ลาพา และพงรัม  ซิงรัม (2556: 18) อธิบายเก่ียว

กับชนเผ่าคะฉ่ินว่าบรรพบุรุษของชนเผ่าคะฉ่ินน้ันได้อพยพย้ายถ่ินฐานลงมาจาก     



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

54

มองโกเลียผ่านประเทศจีนแล้วมาอาศัยอยู่ใน 4 แห่งคือ บริเวณตอนเหนือของประเทศ    

เมียนมาร์ในรัฐคะฉ่ิน มณฑ์ลยนูนานของประเทศจนี รัฐอัสสัมของประเทศอนิเดีย และบาง

ส่วนได้ย้ายถ่ินฐานลงมาทางรัฐฉานของประเทศเมียนมาร์ จนถ้งทางทิศเหนือของ

ประเทศไทย ชนเผ่าคะฉ่ินในประเทศไทยน้ันแต่เดิมได้อาศัยอยู่ร่วมกับชนเผ่าอ่ืน เช่น        

ชนเผ่าลาหู่ ลีซู อ่าข่า กะเหร่ียง ม้ง ฯลฯ เป็นต้น ก่อนหน้าน้ันชนเผ่าคะฉ่ินอาศัยอยูร่่วมกับ

ชนเผ่าอ่ืนในหมู่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่ัองสอน ต่อมาได้มีการ

รวมตัวกันเป็นชุมชนคะฉ่ินในหมู่บ้านใหม่สามัคคี ชนเผ่าคะฉ่ินท่ีหมู่บ้านแห่งน้ี เรียกตัวเอง

ว่า จิงเพาะ  อาจเขียนว่า จิงเผาะ หรือ จิงเปาะ (Jinghpaw) หรือ วุ่นปอง (Wunpawng) 

โดยท่ี อนุชาติ ลาพา (2562: สัมภาษณ์) ประธานกลุ่มท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่า   

คะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี ได้อธิบายว่า ชนเผ่าคะฉ่ินจำาแนกออกเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่มคือ       

1) จิงเพาะ (Jinghpaw) 2) มาหรู่ หรือลองว่อ (Maru , Lawngwaw) 3) ระวาง (Rawang) 

4) ลีซู (Lisu) 5) ละชี หรือละชิก (Lashi , Lachik) และ 6) ไซว้าหรืออะซี (Zaiwa, Ahzi) 

บ้านใหม่สามัคคี มีชนเผ่าคะฉ่ินท้ัง 6 กลุ่มอาศัยอยู่รวมกัน แต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิตและ  

วัฒนธรรมท่ีคล้ายคล้งกัน คะฉ่ินกลุ่มจิงเผาะมีจำานวนประชากรอาศัยมากกว่าทุกกลุ่ม ส่วน

การติดต่อส่ือสารน้ันใช้ภาษาของคะฉ่ินกลุ่มจิงเผาะเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร

 ชนเผ่าคะฉ่ินมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน โดยภาษาเขียนมี มิชชันนารีชาว

อเมริกันช่ือ โอลา อันเซ่น (Ola Hansen) ได้ประยุกต์ใช้ตัวอักษรโรมันแทนเสียงในภาษา

คะฉ่ิน ส่วนการนับถือศาสนา ในอดีตชนเผ่าคะฉ่ินมีความเช่ือเร่ืองผีและวิญญาณ แต่ด้วย

อิทธิพลการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ทำาให้ชาวคะฉ่ินเปล่ียนมานับถือ

ศาสนาคริสต์จนถ้งปัจจุบัน ถ้งแม้ว่าชนเผ่าคะฉ่ินจะเปล่ียนไปนับถือศาสนาคริสต์ แต่อยา่งไร

ก็ตาม พิธีกรรม ความเช่ือบางอย่างได้ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของศาสนา

คริสต์ เพ่ือการเคารพและศรัทธาในพระเจ้า สำาหรับวิถีชีวิตด้านการแต่งกายชนเผ่าคะฉ่ิน
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เป็นชนเผ่าหน่้งท่ีมีวัฒนธรรมการแต่งกายท่ีสวยงาม ท้ังรูปแบบของเส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ

เงิน สามารถสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเคร่ืองประดับ

เงินน้ันนับเป็นของใช้เชิงวัฒนธรรมท่ีมีความสวยงามในรปูแบบและคุณค่าของวัสดุ เป็นส่วน

ช่วยเสริมบุคลิกของแต่ละบุคคลนอกเหนือจากชุดประจำาเผ่า เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่

สู่ลูก รูปแบบเคร่ืองประดับของชนเผ่าคะฉ่ินมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เม่ือสวมใส่แล้วให้ความ

รู้ส้กถ้งความภาคภูมิใจและแสดงถ้งความยิ่งใหญ่ในสังคมชนเผ่า เคร่ืองประดับเงินจ้งนับ

เป็นส่ิงสำาคัญต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของชนเผา่คะฉ่ินเป็นอยา่งมาก ผู้เขียนจ้งเห็นควรมีการนำา

เสนอเร่ืองราวของเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี ซ่้งเป็นบุคคลกลุ่มหน่้งบน

พ้ืนท่ีสูงท่ีมีวัฒนธรรมการแต่งกายแตกต่างจากคนเมืองบนพ้ืนราบ เพ่ือให้เกิดความรู้ใน

สาระสำาคัญเก่ียวกับวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเคร่ืองประดับเงินท่ีมีความสวยงาม     

มีคุณค่าต่อจิตใจ และเป็นส่วนสำาคัญต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่้งเป็น

บุคคลต่างวัฒนธรรมกับคนเมือง หรือคนพ้ืนราบ ท้ังน้ีคนเมืองหรือคนบนพ้ืนราบกมี็รสนิยม

ในการใช้เคร่ืองประดับเงินเช่นเดียวกัน เพียงแต่มีการใช้เคร่ืองประดับเงินเพ่ือเสริมบุคลิก

ภายนอกเทา่น้ัน ในบทความวชิาการน้ีผู้เขียนขอนำาเสนอเฉพาะวฒันธรรมการแตง่กายของ

ชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคีของกลุ่มท่ีช่ือ “จิงเผาะ” เน่ืองจากการแต่งกายด้วยชุดและ

เคร่ืองประดับเงินประจำาเผ่า มีความโดดเด่นท่ีสุดในหมู่บ้าน และเป็นประชากรส่วนใหญ่

ของชนเผ่าคะฉ่ินโดยผู้คนท่ัวไปมีความคุ้นเคยและรับรู้กันเป็นอย่างดี

ชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคีกับวัฒนธิรรมการแต่งกาย

 ชนเผ่าคะฉ่ินของบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 14 ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ เร่ิมเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยูร่วมกันในปี พ.ศ. 2522 โดยเร่ิมจาก 7 ครอบครัว จากน้ัน

ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทยอยเข้ามาอาศัยและมีจำานวนครัวเรือนเพ่ิมมากข้้นเป็น 103 

ครอบครัว และมีจำานวนประชากรประมาณ 1,200 คน โดยประชากรคะฉ่ินบางส่วนได้เข้า

มาอาศัยในตัวเมืองเชียงใหม่เพ่ือทำางานและศ้กษาในสถาบันการศ้กษาต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. 2526 

โครงการหลวงไดเ้ข้ามาจัดต้ังศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองเขียวในพ้ืนท่ีบ้านใหมส่ามัคคี

ซ่้งมีพ้ืนท่ีใกล้กัน (แสดงดังภาพท่ี 2) สำาหรับการแต่งกายน้ันมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ

เส้ือผ้า การแต่งกายของผู้หญิงคะฉ่ินมีความโดดเด่นและแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชน

เผ่า เป็นส่ิงบ่งบอกความแตกต่างของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ส่วนการแต่งกายของผู้ชายคะฉ่ิน 

อาจไม่มีความโดดเด่นมากนัก เน่ืองจากไม่นิยมสวมเคร่ืองประดับเงินส่วนการประดับตกแต่ง

ร่างกายและเส้ือผ้าจะน้ันนิยมใช้เคร่ืองประดับเงินรูปแบบต่าง ๆ คือ ห่วงคอ กำาไล สร้อย

คอ กระดุม พวงระย้า โดยเฉพาะกระดุมท่ีใช้ตกแต่งเส้ือของคะฉ่ิน ถือเป็นจุดเด่นของชน
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เผ่าน้ี เน่ืองจากเป็นกระดุมท่ีมีรูปทรงคร่้งวงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

4 เซนติเมตร ชนเผ่าคะฉ่ินจะสวมเคร่ืองแต่งกายประจำาเผ่าเต็มรูปแบบในโอกาสหรือพิธี

สำาคัญของเผ่า เคร่ืองประดับส่วนใหญ่ของชนเผ่าคะฉ่ินมีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากนัก 

ยกเว้นคะฉ่ินบางกลุ่มเท่าน้ันท่ีไม่นิยมสวมเคร่ืองประดับเงิน แต่จะเน้นสีสันและความ

สวยงามของเส้ือผ้าเป็นหลัก

 งานพิธีประจำาเผ่าของชนเผ่าคะฉ่ินท่ีสำาคัญและมีความโดดเด่น คือ การเต้น      

ท่ีเรียกว่า “เต้นมะหน่าว” (Manau) ซ่้งถือเป็นพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่

อดีตถ้งปัจจุบัน เพ่ือแสดงถ้งการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้า รวมถ้งแสดงความสามัคคีของ

ผู้คนในชนเผ่า ชนเผ่าคะฉ่ินคนหน่้งคือ มยุตซอว์ ชายี (Myutsaw Shayi 2548: 2) กล่าวว่า

ในอดีตการเต้นมะหน่าวจะทำาในยามศ้กสงคราม เพ่ือต้องการให้มีฤกษ์ยามท่ีดีก่อน            

ทำาการรบ หรืออาจเป็นการสักการะวีรบุรุษสงครามท่ีล่วงลับไปแล้ว และกระตุ้นกำาลังใจ  

ให้เข้มแข็ง การเต้นมะหน่าวจัดข้้นทุก 2 ปี ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นการเต้นรอบเสาท่ี

ตกแต่งด้วยสีสดใสและลวดลายสวยงาม ซ่้งเรียกว่า “เสามะหน่าว” ชนเผ่าคะฉ่ินให้ความ

สำาคัญกับการเตน้น้ีมาก นอกจากไดแ้สดงออกถ้งความเคารพในพระเจ้าแล้วยงัได้พบปะกบั

ชนเผ่าคะฉ่ินจากต่างถ่ิน เช่น พม่า อินเดีย จีน ฯลฯ และท่ีสำาคัญคือการได้สวมเส้ือผ้าและ

เคร่ืองประดับเงิน เพ่ือสร้างความสวยงามและเสริมบุคลิกให้แก่ตนเอง การแต่งกายของชน

เผ่าคะฉ่ินมีความเหมือนกันทุกวัยท้ังวัยเด็กและผู้ใหญ่ (แสดงดังภาพท่ี 3)

 ผู้หญิงชนเผ่าคะฉ่ิน สวมหมวกผ้าปักด้วยด้ายสีสดใสบนพ้ืนสีแดง สวมเส้ือสีดำา

แขนยาวมีเคร่ืองประดับเงินท้ังแบบเย็บติดกับเส้ือ มี 2 รูปแบบคือ แบบแรกเป็นรูปพวงระย้า

แบบท่ีสองเป็นเม็ดกระดุมคร่้งวงกลมขนาดใหญ่ ติดท้ังด้านหน้าและด้านหลัง                           
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ส่วนเคร่ืองประดับท่ีประดับร่างกายคือห่วงคอ กำาไล สร้อยคอ ท่ีเอวมีห่วงขนาดใหญ่          

ซ่้งอาจทำาด้วยไม้ไผ่ หวาย หรือวัสดุอ่ืนท่ีนำามาดัดโค้งเป็นวงกลม สวมกระโปรงความยาว

เหนือเข่า เป็นสีแดง ปักด้วยด้ายสีสดใส  นอกจากน้ียังมีผ้าพันน่องสีแดง ปักด้วยด้ายสีสดใส

เช่นกัน

 ผู้ชายชนเผ่าคะฉ่ิน สวมหมวกหรือผ้าโพกศีรษะท่ีมีสีและลวดลายต่าง ๆ        

สวมเส้ือแขนยาวทรงกระบอกแบบผ่าอก ทรงหลวม มีกระดุม สีพ้ืน ไม่มีลวดลาย สวมปล่อย

ชายเส้ือ คอเส้ือเป็นแบบคอเช้ิตและคอกว้าง  สวมกางเกงทรงหลวมไม่มีลวดลาย อาจเป็น

สีเดียวกับเส้ือหรือต่างสีกัน บางคนอาจสวมโสร่ง คล้ายกับคนเมียนมาร์ พกดาบ และพกถุง

ย่ามติดตัว ย่ามเป็นสีแดงเข้ม มีเคร่ืองประดับพวงระย้าเย็บติด ดาบน้ีมีท่ีมาจาก

ประวัติศาสตร์ของชนเผ่าคะฉ่ินท่ีต้องประสบปัญหาเร่ืองสงครามความขัดแย้งกับรัฐบาล

พม่า ทำาให้ต้องพกอาวุธ นอกจากน้ียังมีความเช่ือว่า ในสมัยโบราณกิจกรรมทุกอย่าง           

ในการดำารงชีวิตล้วนแต่ต้องใช้ดาบเป็นอุปกรณ์ เช่น การเพาะปลูก เก็บเก่ียว สร้างบ้าน

เรือน และยังแสดงถ้งสัญลักษณ์ของชัยชนะ ผู้ชายชนเผ่าคะฉ่ินจะต้องมีดาบเป็นส่วนหน่้ง

ของเคร่ืองแต่งกายและจะต้องมีทุกคน ผู้หญิงชนเผ่าคะฉ่ินจะมอบดาบและย่ามให้กับ      

ฝ่่ายชายในพธีิแต่งงาน ซ่้งมีความหมายว่าเป็นผู้นำาครอบครวั แสดงถ้งความกลา้หาญ ปกปอ้ง

ครอบครัวและชนเผ่า (โม่หอม, 2553: 3)

เคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน

 ในอดีตชนเผ่าต่าง ๆ  นิยมใช้เคร่ืองประดับเงินตกแต่งร่างกายและให้ความสำาคัญ

เทียบเท่ากับเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ โลหะเงินเป็นส่ิงท่ีหาซ้ือและขายได้ง่ายกว่าทองคำา ซ่้งทองคำา

ในสมัยน้ันค่อนข้างหายาก แต่ท้ังน้ีชนเผ่าได้มีการกล่าวถ้งความสำาคัญของทองคำาในฐานะ

ท่ีเป็นโลหะมีค่าชนิดหน่้งเท่าน้ัน ไม่ให้ความสำาคัญมากนัก ชนเผ่าส่วนใหญ่สวมเคร่ืองประดับ
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เงินตกแต่งร่างกายในพิธีกรรมสำาคัญต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานข้้นปีใหม่ ฯลฯ ชนเผ่าท่ี

มีเคร่ืองประดับเงินหลายช้ิน นิยมใช้เป็นส่ิงแสดงฐานะและเศรษฐกิจของครอบครัว เคร่ือง

ประดับเงินของบางชนเผ่าเม่ือสวมแล้วเป็นส่ิงบ่งช้ีถ้งความกตัญญูของบุตรท่ีมีต่อบิดามารดา

 เน่ืองจากเคร่ืองประดับเงินจะเป็นมรดกตกทอดให้บุตร บุตรท่ีเช่ือฟัื้งคำาส่ังสอนของพ่อแม่

อยา่งเคร่งครัดจะได้รับเคร่ืองประดับเงินเป็นมรดกตกทอดหลายช้ิน สำาหรับในประเด็นของ

การอยู่ร่วมกันในสังคมชนเผ่าน้ัน เคร่ืองประดับเงินใช้แสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่า

นอกเหนือจากเส้ือผ้า สำาหรับเคร่ืองประดับเงินท่ีมีรูปแบบ ลวดลายต่าง ๆ น้ัน ยังสามารถ

ใช้แสดงความเปน็อัตลักษณ์ของชนเผา่ได้อย่างเด่นชัด เคร่ืองเงนิของชนเผา่คะฉ่ิน บ้านใหม่

สามัคคี เป็นการว่าจ้างให้ช่างเคร่ืองเงนิของชนเผา่อ่ืนทำา หรือบางส่วนทำาโดยช่างทำาเคร่ือง

ประดับเงินชาวเมียนมาร์และช่างชาวคะฉ่ินในรัฐคะฉ่ิน หรือบางส่วนส่งมาจากประเทศจีน

ชนเผ่าคะฉ่ินในเมืองมิตจีนาคนหน่้งคือ นอว์ นอว์ (Naw Naw) (2563: สัมภาษณ์) อธิบาย

ว่าชนเผ่าคะฉ่ินเป็นชนเผ่าหน่้งท่ีนิยมการประดับตกแต่งร่างกายและเส้ือผ้าด้วยเคร่ือง

ประดับเงิน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของชนเผ่า โดยเฉพาะงาน เต้นมะหน่าว ชาวคะฉ่ินทุก

คนจะนำาเคร่ืองประดับเงินของตนเองมาสวมใส่อยา่งเต็มรูปแบบโดยนำ้าหนักเคร่ืองประดับ

เงินอาจต่อ 1 คนอาจหนักถ้ง 1 กิโลกรัม โดยผู้ชายจะมีเคร่ืองประดับเงินประดับท่ีถุงย่าม 

ส่วนผู้หญิงนิยมสวมเคร่ืองประดับเงินท่ีร่างกายและประดับอยูท่ี่เส้ือ เม่ือมีการเต้นมะหน่าว

เคร่ืองประดับท่ีเป็นพู่ระย้าติดเส้ือของผู้หญิงจะกระทบกันแล้วเกิดเสียงดังตามจังหวะของ

การเคล่ือนไหวร่างกายและการเต้นมะหน่าว มองดูเป็นจังหวะท่ีสวยงาม การทำาเคร่ือง

ประดบัเงินของชนเผา่คะฉ่ินสามารถพบเหน็ท่ัวไปในรา้นขนาดเลก็จนถ้งขนาดกลางในเมอืง

มิตจีนา (Myitkyina) รัฐคะฉ่ิน (Kachin State) ประเทศเมียนมาร์ รูปแบบของร้านผลิต

และจำาหน่าย โดยเน้นการทำาด้วยมอืหรือลักษณะของงานหัตถกรรม เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์

 บางชนิดไม่มีจำาหน่ายในท้องตลาด ช่างทำาเคร่ืองประดับเงินอาจประยุกต์หรือดัดแปลงทำา

ข้้นใช้เอง เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของช้ินงาน และลักษณะการทำางานท่ีสะดวก อาจใช้

เคร่ืองจักรบางชนิดช่วยในการผลิตบางข้ันตอนเท่าน้ัน (แสดงดังภาพท่ี 4) เคร่ืองประดับเงิน

ของชนเผ่าคะฉ่ิน โดยเฉพาะบนเส้ือของผู้หญิงน้ันมีความเช่ือว่าเปรียบเสมือนพ้ืนดิน ท่ีเพาะ

ปลูกพืชผักต่าง ๆ  ซ่้งผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงเป็นอย่างมาก หากไม่ให้เกียรติผู้หญิง จะส่ง

ผลให้ทำาการต่าง ๆ ไม่สำาเร็จ และหากปลูกพืชผักก็จะไม่งอกงาม
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รูปแบบเคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ินบ้านใหม่สามัคคี

 เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ิน ของกลุ่มจิงเผาะ บ้านใหม่สามัคคี ทำาจาก

โลหะเงินท่ีมีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 92.5 เปอร์เซ็นต์ มักใช้ตกแต่งบริเวณลำาคอ เส้ือประจำา

เผ่า และขอ้มือ โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัเงินท่ีใช้ประดบัเส้ือประจำาเผา่คือเม็ดกระดมุขนาด

ใหญ่รูปคร่้งวงกลมและพวงระย้าน้ัน มีความโดดเด่นมาก เน่ืองจากเส้ือของคะฉ่ินเป็นสีดำา 

แล้วเกิดการตัดกันของสีระหว่างสีของเส้ือกับสีของโลหะเงินซ่้งมีสีขาว ส่งผลให้ชุดประจำา

เผ่าและผู้สวมใส่เกิดความโดดเด่นอยา่งเห็นได้ชัด ผู้หญิงชนเผ่าคะฉ่ินจะสวมเคร่ืองประดับ

มากหรอืน้อยช้ิน อาจข้น้อยูกั่บความพ้งพอใจสว่นบุคคลและฐานะทางเศรษฐกจิของแตล่ะ

บุคคล รูปแบบเคร่ืองประดับเงินท่ีสำาคัญของชนเผ่าคะฉ่ิน มีดังน้ี

 1. ห่วงคอ เป็นห่วงรูปวงกลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

20 เซนติเมตร เป็นลักษณะเน้ือโลหะเงินท้บตัน มีนำ้าหนักมาก หน้าตัดรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก

ปูน พ้ืนผิวสลักดุนร่องล้กเป็นลวดลายต่าง ๆ ส่วนของห่วงคอท่ีอยู่ด้านหลังมีตะขอสำาหรับ

ล็อคปิด-เปิดห่วงเม่ือจะสวมและถอดเก็บ ความสวยงามของห่วงคอน้ีอยู่ท่ีขนาดสัดส่วนท่ี

เหมาะสมกบัสัดส่วนของรา่งกายผู้สวมใส ่และภาพลวดลายเสน้ท่ีสลักดุนเป็นร่องล้กบนพ้ืน

ผิว เป็นลวดลายอิสระ ซ่้งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับรูปทรงของห่วงคอ แสดงดังภาพท่ี 5
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 2. สร้อยคอ สร้อยคอของชนเผ่าคะฉ่ินเป็นลักษณะเส้นสร้อยท่ีเกิดจากการถัก 

แล้วมีตัวเรือนและช้ินส่วนประกอบอยู่ แบบท่ี 1 มีตัวเรือนรูปคล้ายดอกไม้และพวงระย้า

ประกอบ แบบท่ี 2 มีพวงระย้าติดท่ีเส้นสร้อย 5-8 ชุด แต่ละชุดห่างกัน มีพวงระย้าห้อย

รวมกัน 5-8 ช้ิน แบบท่ี 2 พวงระย้าท่ีห้อยอยู่จะเกิดเสียงดังท่ีเกิดจากการกระทบกันของ

แต่ละช้ินส่วน สร้อยคอของชนเผ่าคะฉ่ินนิยมสวมใส่ร่วมกับเส้ือประจำาเผ่า ความสวยงาม

ของสร้อยคอน้ี อยู่ท่ีความประณีตของรูปทรงดอกไม้ ท่ีใช้วิธีการม้วนเส้นลวดให้มีความ

สมดุลกัน และจังหวะของการวางพวงระย้า แสดงดังภาพท่ี 6

 3. ก�าไลข้อมือเป็นก�าไลก้านเปิด รูปทรงคลา้ยเกลียวเชือกหรือฟัื้นเฟ้ื้อง ทำาจาก

โลหะเงินท้บตัน มีนำ้าหนักมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร ภายใน

วงของกำาไลส่วนใหญ่เป็นรูปวงรี เพ่ือต้องการให้เข้ากับสัดส่วนของข้อมือ ซ่้งมีหน้าตัดของ

วงเปน็รูปวงร ี เม่ือต้องการสวมกำาไลน้ี จะต้องเอยีงข้อมือเข้าทางดา้นข้าง เน่ืองจากชอ่งว่าง

ของก้านกำาไลมีขนาดแคบ ความสวยงามของกำาไลน้ีอยู่ท่ีพ้ืนผิวนอกกำาไล ซ่้งคล้ายกับฟัื้น

เฟ้ื้องหรือเกลียวเชือก ทำาให้เกิดมิติ และแสดงถ้งความเข้มแข็ง แสดงดังภาพท่ี 7

 4. เม็ดกระดุมติดพวงระย้า เป็นเม็ดกระดุมรูปทรงคร่้งวงกลมขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ท่ีขอบนอกสุดมีเส้นโลหะเงินฟัื้�นเป็นเกลียวติดโดยรอบ 

พ้ืนผิวกระดุมบางรูปแบบมีการสลักดุนลวดลายร่องล้กตามจินตนาการของช่าง บางรูปแบบ

เป็นผิวเรียบ ใช้เยบ็ติดถาวรกับเส้ือประจำาเผ่าของผู้หญิงชนเผ่าคะฉ่ิน ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง
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ไม่น้อยกว่า 20 ช้ิน มองดูคล้ายกับเส้ือเกราะ ส่วนพวงระย้าน้ันมีรูปทรงขนาดเล็กคล้ายกับ

รูปทรงของดอกพวงแสด ร้อยด้วยห่วงติดกับเม็ดกระดุม ท้ังด้านหน้าและด้านหลังเช่นกัน 

พวงระย้าเหล่าน้ีเคล่ือนไหวได้และเกิดเสียงดังเม่ือเคล่ือนไหวร่างกาย ความสวยงามของ

เม็ดกระดุมและพวงระย้า อยู่ท่ีสีของกระดุมท่ีตัดกับสีของเส้ือทำาให้เกิดความเด่นชัดและ

เป็นจุดเด่น จังหวะการนำากระดุมมาจัดวางบนเส้ือ ลวดลายบนพ้ืนผิวกระดุมท่ีกลมกลนืกับ

รูปทรงกระดุม และลักษณะการเคล่ือนไหวของพวงระย้า แสดงดังภาพท่ี 8

เคร่ืองประดับเงิน อัตลักษณ์ส�าคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี

 เคร่ืองประดบัเงินชนเผ่าคะฉ่ินของกลุ่มจิงเผาะ บ้านใหม่สามัคคี อำาเภอเชียงดาว

 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่ิงท่ีอยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชนเผ่านับแต่อดีตถ้งปัจจุบัน ในอดีตชน

เผ่าคะฉ่ินมีความเช่ือเก่ียวกับส่ิงเร้นลับและโชคลาง เคร่ืองประดับเงินท่ีใช้จ้งมีความเช่ือม

โยงกับส่ิงเหล่าน้ี โดยเช่ือว่าเคร่ืองประดับเงินรูปคร่้งวงกลมหลายช้ินซ่้งติดท่ีเส้ือสีดำาน้ัน 

อนุชาติ ลาพา (2562: สัมภาษณ์) ประธานกลุ่มท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าคะฉ่ิน 

อธิบายอย่างน่าสนใจว่า กระดุมเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเกล็ดปลา ซ่้งปลาเป็นสัตว์มงคล เป็น

สัญลักษณ์ของความม่ังค่ังของชาวจีนท่ีทำาการค้าและยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม

สมบูรณ์ร่มเยน็ ซ่้งชนเผ่าคะฉ่ินเป็นผู้ท่ีเคยอาศัยอยูใ่นมณฑ์ลยนูนานของประเทศจีนมาก่อน

 ดังน้ันความเช่ือน้ีจ้งเป็นส่ิงท่ีสืบต่อกันมา แต่เม่ือชนเผ่าคะฉ่ินเปล่ียนไปนับถือศาสนาคริสต์

 ส่งผลให้ความเช่ือเหล่าน้ีสูญหายไป เน่ืองจากหลักคำาสอนในคริสต์ศาสนา ไม่สอนให้เช่ือ

และนับถือในส่ิงเร้นลับและรูปเคารพ ดังน้ันการใช้เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ินใน

ปัจจุบันจ้งเป็นการใช้เพ่ือเช่ือมโยงกับความเช่ือ ความเคารพท่ีมีต่อพระเจ้าในศาสนาคริสต์

เป็นหลัก ส่วนการใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ชนเผ่าคะฉ่ินไม่นิยมใช้ เน่ืองจากเคร่ือง

ประดับจะเป็นอุปสรรคต่อการทำางานในวิถีประจำาวัน และสภาพอากาศท่ีร้อนในบางเวลา 

สำาหรับในงานพิธีสำาคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ชนเผ่าคะฉ่ินจะนำาเคร่ืองประดับเงินมาสวมใส่

แบบเต็มรูปแบบ ซ่้งสอดคล้องกับคำาอธิบายเก่ียวกับเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าของแคมเบล 
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(Campbell 1981, pp: 180) ว่า สาเหตุท่ีเคร่ืองประดับเงินได้รับความนิยมมากในกลุ่มชน

เผ่าในอดีตน้ัน เพราะโลหะเงนิเป็นตัวกลางซ้ือขายชนิดเดียวท่ีชนเผา่ม่ันใจเช่ือถือได้ ธนบัตร

กลายเป็นเศษกระดาษท่ีไร้คุณค่า หลายคร้ังในช่วงชีวิตของชนเผ่าน้ี ท่ีต้องมีการล้ีภัยจาก

สงคราม หรือต้องอพยพย้ายถ่ินจากภัยธรรมชาติ โลหะท่ีมีค่าคือเงินเท่าน้ันท่ีนำามาซ้ือขาย

แลกเปล่ียนเป็นปัจจัยอ่ืน ๆ ในการดำารงชีวิต ไม่ว่าสถานท่ีใด ชนเผ่าต้องนำาโลหะเงินรูป

แบบต่าง ๆ เช่น เงินแท่ง เงินเหรียญ ฯลฯ รวมถ้งเคร่ืองประดับเงินติดตัวไปทุกแห่ง เคร่ือง

ประดบัเงินของชนเผา่จะไมสู่ญหายจากสงัคมหรอืวิถีชีวิตของชนเผา่ ท้ังน้ีเน่ืองจากหวัหน้า

ครอบครัว หรือบิดา มักเป็นผู้บอกให้บุตรหลานตนเอง ชนเผ่าต่าง ๆ  ในล้านนา นิยมใช้โลหะ

เงินท่ีมีความบริสุทธ์ิ 90-92 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสีของโลหะเงินจะเป็นสีขาว และมีความ

สวยงามของเน้ือโลหะ ซ่้งเป็นท่ีนิยมของชนเผ่าต่าง ๆ มาก นอกจากน้ียังไม่นิยมประดับ

อัญมณี เช่น ทับทิม เพชร หรือหินสีต่าง ๆ แต่มีการกล่าวถ้งว่าเป็นของมีค่า และสวยงาม 

เท่าน้ัน เน่ืองจากเปน็ความคุ้นเคยต้ังแตส่มัยอดีตท่ีมักให้ความสำาคัญและช่ืนชอบสขีองโลหะ

เงินมากกว่าสีของอัญมณีและหินสี ผู้หญิงของแต่ละเผ่ามักให้ความสำาคัญกับการสวมใส่

เคร่ืองประดบัเงินมากกว่าผู้ชายและเดก็ เน่ืองจากเป็นเพศท่ีรักความสวยงามมากกวา่ และ

มักใช้สวมใส่ในโอกาสหรือในพิธีกรรมต่าง ๆ แต่บางชนเผ่าใช้สวมใส่ในชีวิตประจำาวันด้วย 

ลักษณะการสวมใสเ่คร่ืองประดบัเงินบนร่างกายของแตล่ะชนเผ่ามีความคล้ายคล้งกัน เคร่ือง

ประดับเงินส่วนมากมีขนาดใหญ่ มีนำ้าหนักมาก ตำาแหน่งการสวมใส่มักอยู่ท่ีศีรษะ หู คอ 

หลัง ข้อมือ และน้ิวมือ รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดับเกิดข้้นจากหลายประการ

เช่น ความเช่ือของแต่ละชนเผ่า จินตนาการหรือแรงบันดาลใจของช่าง และการผลิตท่ี

สืบทอดต่อกันมา เป็นต้น รูปแบบเคร่ืองประดับของชนเผ่าหน่้งอาจมีความคล้ายคล้งกับ

ของอีกชนเผ่าหน่้ง เน่ืองจากมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันและรับวัฒนธรรมข้ามเผ่า การ

แต่งกายด้วยเคร่ืองประดับเงินน้ีถือเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าท่ีสำาคัญ ผู้เขียน

ในฐานะท่ีเป็นผู้สอนทางด้านเคร่ืองประดับในสถาบันอุดมศ้กษา จ้งวิเคราะห์เคร่ืองประดับ

เงินของชนเผ่าคะฉ่ิน กลุ่มจิงเผาะ (Jinghpaw) ตามแนวคิดเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม

ชนเผ่าคะฉ่ินของสมาคมศูนย์รวมการศ้กษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย

 (2563: ออนไลน์) ท่ีให้ความสำาคัญเก่ียวกับการแต่งกายและงานช่างฝี่มือของชนเผ่าคะฉ่ิน

 และเร่ืองศิลปหัตถกรรมชนเผ่าของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2562: 9) ท่ีให้ความสำาคัญ

เก่ียวกับเคร่ืองประดับเงินท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชนเผ่า พอมีสาระสำาคัญคือ วิถีชีวิตของชนเผ่า

กับเคร่ืองประดับเงินมีความผูกพันกันอยา่งมาก โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองประดับเงินประจำา

เผ่าตนเองเพ่ือสวมใส่ในหมู่บ้าน ส่ิงท่ีมีความคล้ายคล้งกันอีกประการหน่้งของทุกชนเผ่าคือ

 การนำาโลหะเงินติดไปกับตัวในรูปของเคร่ืองประดับเงิน เพราะโลหะเงินเป็นส่ิงมีค่าและ
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ม่ันคงกว่าธนบัตร ในการอพยพข้ามประเทศบ่อยคร้ัง ธนบัตรท่ีหามาเก็บไว้กลับเป็นส่ิงไร้

ค่า เพราะการประกาศเปล่ียนแปลงคา่เงินของเจ้าของประเทศ หรอืกระท่ังการถกูโจรกรรม

อีกท้ังยังต้องอพยพย้ายถ่ินฐานบ่อยคร้ัง ชนเผ่าส่วนใหญ่ จ้งนำาเคร่ืองประดับเงินและโลหะ

เงินสะสมหรือนำาติดตัวไป เคร่ืองประดับเงินจ้งเป็นส่ิงมีคุณค่าและความสำาคัญต่อวิถีชีวิต

ของชนเผ่าคะฉ่ิน ในประเด็นสำาคัญต่อไปน้ีคือ

 1. เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ินเป็นส่ิงหน่้งท่ีแสดงความเป็นตัวตนหรือ 

อัตลักษณ์ของชนเผ่าได้อย่างเด่นชัด ท้ังในด้านรูปแบบและการสวมใส่ นอกเหนือจากชุด

ประจำาเผ่า ซ่้งเห็นได้ว่าเคร่ืองประดับเงินสามารถใช้แสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่า     

คะฉ่ินกับชนเผ่าอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 2. โลหะทองคำาเป็นโลหะท่ีมีมูลค่าสูงกว่าโลหะเงิน แต่ในวิถีชีวิตของชนเผ่า     

คะฉ่ิน โลหะเงิน เป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญและตอบสนองความต้องการได้มากกว่า ซ่้งแสดงให้

เห็นถ้งการมองคุณค่าของวัสดุมากกว่ามูลค่าท่ีเป็นราคา

 3. การนำาเคร่ืองประดับเงินมาสวมกับร่างกายและเย็บติดกับเส้ือประจำาเผ่าซ่้งมี

สีเข้ม ทำาให้เกิดการตัดกันของสีระหว่างสีโลหะเงินและสีดำาของเส้ืออย่างเด่นชัด แสดงให้

เห็นถ้งความคิดสร้างสรรค์ของผู้สวมใส่ในการสร้างจุดเด่นให้เคร่ืองประดับเงิน

 4. เคร่ืองประดบัเงินชองชนเผ่าคะฉ่ินท่ีประดบัตกแต่งแต่ละบุคคลมีปริมาณ และ

นำ้าหนักค่อนข้างมาก อีกท้ังมีราคาสูง เน่ืองจากมูลค่าของโลหะเงิน ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิง

สะท้อนให้เห็นฐานะทางเศรษฐกิจของชนเผ่าคะฉ่ิน

 5. เคร่ืองประดับเงินของชนเผา่คะฉ่ินท่ีประดบัตกแต่งแต่ละบุคคลมีจำานวนหรอื

ปริมาณ และนำ้าหนักค่อนข้างมาก อีกท้ังมีราคาสูง เน่ืองจากมูลค่าของโลหะเงิน ส่ิงเหล่าน้ี

อาจเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นฐานะทางเศรษฐกิจของชนเผ่าคะฉ่ิน

 6. เคร่ืองประดับเงินของวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ชนเผ่าคะฉ่ิน มีรูปแบบไม่

แตกต่างกัน ดังน้ัน เคร่ืองประดับเงินไม่อาจเป็นส่ิงบ่งบอกหรือจำาแนกความแตกตา่งของวัย

ได้

 7. รูปแบบเคร่ืองประดับชนเผ่าคะฉ่ินถือเป็นรูปแบบเฉพาะของชนเผ่า ท่ีแสดง

ถ้งความยิง่ใหญ ่ความสวยงาม และสะทอ้นถ้งทักษะความสามารถของชา่งทำาเคร่ืองประดบั

เงิน

 ชนเผ่าคะฉ่ิน ให้ความสำาคัญกับการสวมเคร่ืองประดับเงินมากน้อยเพียงใดน้ัน 

อาจข้้นอยูกั่บสภาพเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ในปัจจุบันถ้งแม้ว่าโลหะเงินจะมีราคาสูงตาม

ราคาทองคำาในทอ้งตลาด แตช่นเผ่าคะฉ่ินยงัคงยกยอ่งเคร่ืองประดบัเงินเป็นเคร่ืองประดบั

ประจำาเผ่า เช่นเดียวกับชนเผ่าอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังอาจมีการใช้โลหะชนิดอ่ืน เช่น 
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อะลูมิเนียมทดแทนบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นโลหะท่ีมีสีขาวเช่นเดียวกับโลหะเงิน ผู้เขียนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

 1. เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี ถูกส่งมาจากแหล่งอ่ืน 

เช่น ประเทศเมียนมาร์ จีน ฯลฯ เน่ืองจากไม่มีช่างทำาเคร่ืองประดับเงินภายในหมู่บ้าน         

ดังน้ันหากชนเผ่าคะฉ่ินในหมู่บ้านได้มีโอกาสเรียนรู้การทำาเคร่ืองประดับเงิน แล้วเป็นช่าง

เคร่ืองประดับเงินประจำาหมู่ เพ่ือผลิตเคร่ืองประดับเงินให้ผู้คนชนเผ่าตนเองสวมใส่ ก็อาจ

ส่งผลให้รูปแบบเคร่ืองประดับเงินสนองตอบความต้องการของชนเผ่าตนเองได้อย่างสูงสุด 

 2. ชนเผ่าคะฉ่ิน บ้านใหม่สามัคคี มีอาศัยอยู่เพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดเชียงใหม่

และในประเทศไทย ซ่้งแตกต่างจากชนเผ่าอ่ืนท่ีอาศัยกระจัดกระจายในจังหวัดเชียงใหม่  

การรับรู้ของคนเมืองหรือบุคคลท่ัวไปอาจไม่แพร่หลายมากนัก ดังน้ันหากมีการส่งเสริม 

สนับสนุนให้บ้านใหม่สามัคคี เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชนเผ่า แล้วใช้อัตลักษณ์

ของเคร่ืองประดับเงินและเส้ือผ้าเป็นส่วนนำาเสนอ ก็อาจส่งผลให้ผู้คนรู้จักชนเผ่ามากข้้น

 3. เคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน เป็นเคร่ืองประดบัรูปแบบเฉพาะ ท่ีไม่สามารถ

ใช้ได้กับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองได้ แต่หากมีการศ้กษาเชิงล้กในด้านต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เช่น ความเช่ือ รูปแบบ ลวดลาย การผลิต ฯลฯ แล้วนำามาประยุกต์

หรือต่อยอดในเชิงการออกแบบให้เป็นรูปแบบเคร่ืองประดับร่วมสมัยโดยใช้อัตลักษณ์ของ

ชนเผ่าคะฉ่ิน อาจเป็นแนวทางหน่้งให้เกิดรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

บทสรุป เคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ิน

 ชนเผ่าคะฉ่ินโดยเฉพาะกลุ่มย่อย จิงเผาะ บ้านใหม่สามัคคี อำาเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชนเผ่าท่ีมีอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยเส้ือผ้าและเคร่ืองประดับเงิน

ท่ีโดดเด่น ผู้หญิงนิยมสวมเคร่ืองประดับเงินมากกว่าผู้ชาย รูปแบบเคร่ืองประดับเงินของ

ชนเผ่าคือ กำาไล ห่วงคอ  สร้อยคอ และเม็ดกระดุมติดเส้ือ โดยเฉพาะเม็ดกระดุมน้ันมีขนาด

ใหญ่ มีพวงระย้าห้อยประดับเคล่ือนไหวได้ และเกิดเสียงดังเม่ือเคล่ือนไหวร่างกาย ชนเผ่า

คะฉ่ินนิยมสวมเคร่ืองประดับเงินเต็มรูปแบบในพิธีหรืองานสำาคัญท่ีเรียกว่า “การเต้น         

มะหน่าว” ซ่้งจัดข้้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุก ๆ 2 ปี ความสำาคัญของเคร่ืองประดับเงิน

ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าคะฉ่ินน้ัน เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่สู่ลูก เป็นส่ิงบ่งบอกถ้ง

สถานะทางเศรษฐกิจ และแสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่าของตนเองกับชนเผ่าอ่ืน        

ชนเผ่าคะฉ่ินมีความภาคภูมิใจในการสวมเคร่ืองประดับกับเส้ือผ้าและถือเป็นส่วนหน่้งของ

ร่างกาย ช่างทำาเคร่ืองประดับในเมืองมิตจีนา รัฐคะฉ่ิน เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการผลิต

และส่งเคร่ืองประดบัเงินให้ชนเผ่าคะฉ่ินสวมใส ่เน่ืองจากในหมู่บา้นไม่มีช่างทำาเคร่ืองประดบั
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เงิน นอกจากน้ี รูปแบบเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าคะฉ่ินสามารถนำามาเป็นแนวคิดหรือ

แนวทางประยุกต์ใช้ต่อยอดในเชิงการออกแบบให้เป็นรูปแบบเคร่ืองประดับร่วมสมัยท่ี

สามารถใช้กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองได้ โดยพิจารณาถ้งความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 
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โยงใยกับพระพุทธเจ้า โดยถูกอธิบายผ่านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติท่ีเช่ือว่าเกิดข้้นจาก

การดลบันดาลของอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในฐานะอารักษ์ทางพุทธศาสนา เพ่ือน้อมถวายเป็น

พุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า รวมถ้งวิถีปฏิบัติในเชิงความเช่ือและพิธีกรรมอันเป็นการแสดงออก

ถ้งการบูชาสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระพุทธเจ้า อีกท้ังยังเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ

อดีตชาติของพระพุทธเจ้าซ่้งถูกอธิบายในลักษณะของเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระโพธิสัตว์ท่ีมีรูป

แบบเป็นนิทานชาดกแบบพ้ืนบ้าน นอกจากน้ีตำานานพุทธประวัติยังเก่ียวข้องกับเร่ืองราว

ชีวิตของพระเกจิอาจารย์ท่ีผู้คนนับถือศรัทธาในฐานะบุคคลศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาท่ีเช่ือ

ว่ามีคุณวิเศษ รวมถ้งเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธวัตถุอันเป็นวัตถุส่ิงแทนรูปเคารพของพระพุทธเจ้า

ท่ีผู้คนสร้างข้้นไว้เป็นท่ีสักการบูชา ตลอดจนเร่ืองราวเก่ียวกับสัตว์สัญลักษณ์ท่ีมีความเก่ียว

โยงกับแนวคิดทางพุทธศาสนาด้วย ตำานานเหล่าน้ีลว้นมีบทบาทสำาคัญต่อการอธิบายให้เห็น

เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดบ้งกาฬ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ 

ก้อนหิน ถำ้า แม่นำ้า เกาะแก่ง และถำ้าใต้นำ้า อันเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมท่ีผู้คนต่างรับรู้ร่วม

กัน ความสำาคัญของตำานานพุทธประวัตท่ีิได้บอกเล่าสืบทอดต่อกันมา แสดงให้เห็นบทบาท

หน้าท่ีของเร่ืองเล่าทางคติชนวิทยาท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองสะท้อนวิธีคิด โลกทัศน์ ค่านิยม 

และวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างผู้คนกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอีสานลุ่มนำ้าโขง

แห่งน้ีได้อย่างน่าสนใจ

ค�าส�าคัญ: ตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้าน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จังหวัดบ้งกาฬ
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Abstract
 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
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บทน�า 

 พระพุทธศาสนาถือเป็นแก่นความเช่ือหลักท่ีผู้คนส่วนใหญ่ในหลายพ้ืนท่ีตาม   

ริมฝั่�งแม่นำ้าโขงให้ความนับถือศรัทธา ท้ังเป็นหลักท่ีพ่้งท่ีย้ดเหน่ียวจิตใจและแบบแผนทาง

สังคมวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ผู้คนในชุมชนได้ย้ดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากตามศูนย์กลางของชุมชนต่าง ๆ  หลายแห่งท่ีล้วนแต่มีวัดวาอาราม

พุทธวัตถุ และพุทธสถานท่ีสำาคัญประดิษฐานอยูเ่ป็นจำานวนมาก ด้วยเหตุน้ี พระพุทธศาสนา

จ้งเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของกลุ่มชนต่าง ๆ ท่ีมีถ่ินฐานอาศัยอยู่ใน

บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นำ้าโขงแห่งน้ีมาอย่างเน่ินนาน 

 อยา่งไรก็ดี ถ้งแม้ผู้คนจะนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักอยูก็่ตาม แต่ในทัศนะ

และการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำาวันก็ยังคงปรากฏให้เห็นร่องรอยของความคิดความเช่ืออ่ืน

โดยเฉพาะเร่ืองอำานาจเหนือธรรมชาติผสมผสานร่วมอยู่ด้วย ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็น

ว่าภาพของการนบัถือพระพุทธศาสนาในวถีิชีวิตวัฒนธรรมของชาวบา้นริมโขงในหลายพ้ืนท่ี

ชุมชนท้องถ่ิน จ้งไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับทัศนะความเช่ือในทางพุทธศาสนา

เท่าน้ัน แต่ยังคงมีกล่ินอายของความเช่ือท่ีผสมปนเปกันท้ังผีและพุทธ จนกลายเป็นพุทธ  

ในวิถีแบบพ้ืนบ้านอยู่น่ันเอง 

 ประคอง นิมมานเหมินท์ (2554: 219) กล่าวว่า การนับถือพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทยและในกลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทต่างมีหลายระดับและหลายลักษณะ มีท้ังแบบ

ย้ดถือคำาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และแบบผสมผสานกับคติความเช่ือท่ีสืบมา

แต่โบราณ รวมท้ังความคิดความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ท่ีเรียกกันว่า “พุทธศาสนาแบบ

พ้ืนบ้าน” ซ่้งปรากฏท่ัวไปในท้องถ่ินต่าง ๆ อาจสังเกตได้จากประเพณีพิธีกรรม ตลอดจน

นิทานและตำานานท่ีเล่ากันในท้องถ่ิน

 จังหวัดบ้งกาฬเป็นอีกหน่้งในพ้ืนท่ีชุมชนอีสานลุ่มนำ้าโขงของไทยท่ียงัคงปรากฏ

ให้เห็นร่องรอยของการนับถือความเช่ือในวิถีพุทธศาสนาแบบพ้ืนบ้านอย่างหลากหลาย     

ดังกรณีของอำาเภอปากคาดและอำาเภอเมืองบ้งกาฬ ซ่้งจากการท่ีผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลภาค

สนามในเบ้ืองต้น พบว่ามีเร่ืองเล่าทางวัฒนธรรมเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจำานวนไม่น้อยท่ี

ผู้คนในชุมชนแห่งน้ีได้สร้างสรรค์ข้้นมาภายใต้เร่ืองราวท่ีอธิบายให้เห็นเก่ียวกับสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่าง ๆ  อันเป็นภูมิทัศน์ท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของผู้คน ท้ังในลักษณะของการต้ังรกรากถ่ินฐานบ้านเรือน การพ่้งพาในแง่วิถี

การดำารงชีวิต ความเช่ือในอำานาจเหนือธรรมชาติและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนวิถีปฏิบัติในเชิง

ความเช่ือและพิธีกรรม ลักษณะเช่นน้ี จ้งแสดงให้เห็นว่าภาพของการสร้างสรรค์เร่ืองเล่าว่า

ด้วยทัศนะความเช่ือทางพุทธศาสนาของผู้คนในชุมชนแห่งน้ี ได้มีการหยิบยกนำาเอามาใช้ใน
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การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทางธรรมชาติให้กลายเป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม อันเป็นภูมิทัศน์ทาง

วัฒนธรรมท่ีผู้คนต่างรับรู้ร่วมกัน ศรีศักร วัลลิโภดม (2560: 16) อธิบายว่า การปรับเปล่ียน

พ้ืนท่ีทางภูมิประเทศธรรมชาติให้เป็นภูมิวัฒนธรรมน้ี แลเห็นได้ชัดจากภูมิประเทศท่ีเป็นป่า

เขาและท่ีสูง ได้มีการกำาหนดเรียกช่ือเทือกเขา ดอย หรือภู โคกเนิน หุบ แอ่ง รวมท้ังลำานำ้า

 ลำาห้วย ท่ีราบลุ่ม และหนองบ้งให้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรับรู้ของคนท่ัวไปในท้องถ่ิน ซ่้งช่วยสะท้อน

ให้เห็นบทบาทความสำาคัญของธรรมชาติในมิติทางจิตวิญญาณ ผ่านมุมมองและความคิด

ความเช่ือว่าด้วยเร่ืองเล่าทางพุทธศาสนาท่ีได้บอกเล่าสืบทอดต่อกันมาของผู้คนในชุมชน

อีสานลุ่มนำ้าโขงแห่งน้ีได้เป็นอย่างดี 

 การศ้กษาข้อมูลทางวัฒนธรรมอันเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับธรรมชาติและ       

ส่ิงแวดล้อมภายใต้ความเช่ือในทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูใ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนใน

ชุมชนแห่งน้ี จ้งเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจนำามาศ้กษาในเชิงล้ก เน่ืองจากข้อมูลคติชนในสังคม

หลายอย่างมีเร่ืองราวท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดเก่ียวกับการสร้างคุณค่าให้แก่ธรรมชาติ      

และยังสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้คนท่ีมองธรรมชาติอย่างเคารพ เร่ืองราวท่ีเป็นข้อมูลคติชน

หลายอย่างมีความเก่ียวโยงกับเร่ืองราวระบบนิเวศอันเป็นส่วนหน่้งในการดำาเนินชีวิตของ

มนุษย์ (ปฐม หงษสุ์วรรณ, 2560: 20) โดยข้อมูลวัฒนธรรมในสว่นท่ีเป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองเล่าประเภทต่าง ๆ เพลง การละเล่น การแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าท่ี       

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความ

ม่ันคงทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม (ศิราพร ณ ถลาง, 2557: 360) ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี    

ผู้วิจัยจ้งสนใจท่ีจะศ้กษาและวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางคติชนประเภทเร่ืองเล่าตำานานพุทธ

ประวัติพ้ืนบ้านท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมในจังหวัดบ้งกาฬแห่งน้ี

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศ้กษาการใช้เร่ืองเลา่ตำานานพทุธประวติัพ้ืนบ้านท่ีมต่ีอการสรา้งความหมาย

เก่ียวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดบ้งกาฬ

วิธีิด�าเนินการวิจัย

 การศ้กษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการศ้กษา ตลอดจนข้ันตอนดำาเนิน

การวิจัย ดังมีรายละเอียดตามลำาดับต่อไปน้ี

 1. พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอปากคาด และอำาเภอ

เมืองบ้งกาฬ เน่ืองจากในหลายพ้ืนท่ีชุมชนแถบน้ียังคงปรากฏให้เห็นร่องรอยของการนับถือ

ความเช่ือในวิถีพุทธศาสนาแบบพ้ืนบ้านผ่านเร่ืองราวท่ีอธิบายให้เห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่าง ๆ  อันเป็นภูมิทัศน์ท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตวัฒนธรรม
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ของผู้คนอย่างหลากหลาย 

 2. ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ จำานวน 1 รูป เฒ่าจำ้า   

จำานวน 1 คน ครู จำานวน 1 คน และชาวบ้าน จำานวน 4 คน ซ่้งเป็นท่ียอมรับจากคนใน

ชุมชนว่าเป็นปราชญ์และผู้รู้

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบเจาะล้ก เป็นเพียงแนว

คำาถามท่ีสร้างข้้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบไปด้วยประเด็นเก่ียวกับการต้ัง

รกรากถ่ินฐานบ้านเรือน การพ่้งพาในแงวิ่ถีการดำารงชีวิต ความเช่ือในอำานาจเหนอืธรรมชาติ

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนวิถีปฏิบัติในเชิงความเช่ือและพิธีกรรม ซ่้งได้บอกเล่าสืบทอดต่อ

กันมาในชุมชน

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก โดยใช้วิธี

การสัมภาษณ์แบบเจาะล้กจากผู้ให้ข้อมูล และสังเกตสภาพแวดล้อมอันเป็นภูมิทัศน์ทาง

วัฒนธรรมท่ีผู้คนต่างรับรู้ร่วมกัน 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการนำาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา

 จากการศ้กษาเร่ืองเล่าตำานานเก่ียวกับพุทธประวัติแบบพ้ืนบ้านท่ีมีปรากฏอยูใ่น

การรับรู้ของผู้คนในพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดบ้งกาฬ สามารถแยกพิจารณาให้เห็นบทบาทความ

สำาคัญท่ีมีต่อการสร้างความหมายเก่ียวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมผ่านชุดความคิดเก่ียวกับ

การนับถือความเช่ือในวิถีพุทธศาสนาแบบพ้ืนบ้านออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การสร้างความ

หมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 2) การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระ

โพธิสัตว์ 3) การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระเกจิอาจารย์ 4) การสร้างความ

หมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพุทธวัตถุ และ 5) การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับสัตว์

สัญลักษณ์ โดยจะขอกล่าวให้เห็นถ้งรายละเอียดในแต่ละประเด็น พร้อมท้ังยกตัวอย่าง

เน้ือหาของเร่ืองเล่าข้้นมาประกอบการอธิบาย ดังน้ี

1. การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระพุทธิเจ้า

 หากกล่าวถ้งเร่ืองราวท่ีมีความโยงใยกับพระพุทธเจ้าท่ีมีปรากฏให้เห็นจากเน้ือหา

ของตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดบ้งกาฬน้ัน พบว่ามีการอธิบายให้เห็น

ภาพของการบูชาพระพุทธเจ้าของเหล่าพญานาค ซ่้งถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือ

ธรรมชาติอยา่งหน่้งท่ีเช่ือว่าเกิดข้้นจากการดลบันดาลของอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในฐานะอารักษ์

ทางพุทธศาสนา เพ่ือน้อมถวายเปน็พุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า เน่ืองดว้ยการบชูาพระพทุธเจ้า
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ของเหล่าพญานาคถือเป็นคติความเช่ือในวัฒนธรรมการรับรู้ของชาวบ้านริมโขงในหลาย

พ้ืนท่ีชุมชน ซ่้งมักจะมีเร่ืองเล่าท่ีคล้ายกัน ดังท่ี ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556: 166) กล่าวว่า 

คนไทยอีสาน-ลาวมีความเช่ือในเร่ืองปรากฏการณ์บ้ังไฟื้พญานาคในลำานำ้าโขง ซ่้งเป็น

เหตุการณ์หน่้งท่ีเกิดข้้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาหรือข้้น 15 คำ่า เดือน 11 ของทุก ๆ ปี 

ปรากฏการณ์บ้ังไฟื้พญานาคเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดลูกไฟื้สีแดงอมชมพูลอย

ข้้นมาจากลำานำ้าโขงในช่วงคำ่าคืน โดยเช่ือว่าเป็นการระล้กถ้งเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าได้เสด็จ

กลับจากสวรรค์ช้ันฟ้ื้ามายงัโลกมนุษย ์ซ่้งพระองค์ได้เดินทางไปโปรดพระมารดา แล้วเหล่า

บรรดาพญานาคท้ังหลายต่างยินดีปรีดาท่ีพระองค์ได้เดินทางกลับมา จ้งร่วมกันบันดาลให้

เกิดลูกไฟื้ข้้นยังลำาแม่นำ้าโขงเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ผู้คนชาวเมืองจ้งเรียกกันว่า “บ้ังไฟื้

พญานาค” เช่นเดียวกับกรณีเร่ืองเล่าเก่ียวกับแก่งอาฮัอง ท่ีได้จากคำาบอกเล่าของพระสงฆ์

 วัดถำ้าพระวนาราม ตำาบลนาก้ัง อำาเภอปากคาด ความว่า “บริเวณแก่งโขดหินท่ีทอดตัวยาว

อยู่ก่้งกลางแม่นำ้าโขงระหว่างชุมชนบ้านต้ายในเขตตำาบลนาก้ังของอำาเภอปากคาดกับฝั่�ง

ประเทศลาว หรือท่ีเรียกกันว่าแก่งอาฮัองน้ี เคยมีผู้พบเห็นลูกไฟื้สีแดงอมชมพูพวยพุ่งข้้น

เป็นจำานวนมากในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ซ่้งชาวบ้านเช่ือว่าเป็นบ้ังไฟื้ของพญานาคท่ี

อาศัยอยู่ในบริเวณแก่งหินน้ีได้เป็นผู้ทำาให้เกิดข้้นเพ่ือบูชาแด่พระพุทธเจ้า” (กลม เทวธมฺโม, 

2560: สัมภาษณ์) 

 ปรากฏการณ์ท่ีถูกเรียกขานว่า “บ้ังไฟื้พญานาค” ถ้งแม้ในการรับรู้ของผู้คนท่ัวไป

จะมองว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหน่้งทางธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ

ผู้คนท่ีมีถ่ินฐานอาศัยอยูใ่นชุมชนแถบลุ่มแม่นำ้าโขง โดยเฉพาะในการรับรู้ของชาวไทยอีสาน

และชาวลาว ต่างเช่ือว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีเกิดข้้นจากพลังศรัทธาของเหล่า

พญานาคท่ีมต่ีอพระพทุธศาสนา ด้วยเหตน้ีุ เร่ืองราวอนัเป็นปรากฏการณเ์หนือธรรมชาตท่ีิ

เช่ือว่าเกิดข้้นจากการดลบันดาลของอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในฐานะอารักษ์ทางพุทธศาสนา เพ่ือ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า จ้งเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นความซ้อนทับกัน

ระหว่างความเช่ือด้ังเดิมกับพุทธศาสนาท่ีอยู่ในความคิดของชาวบ้านในชุมชนลุ่มนำ้าโขงน้ี 

เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเล่าข้างต้น จะพบว่าภาพของลูกไฟื้ท่ีพวยพุ่งข้้นมาจาก

บริเวณแก่งอาฮัองกลางลำานำ้าโขงน้ี จ้งแฝ่งไปด้วยนัยยะของการยอมรับนับถือ ภายใต้การ

เน้นยำ้าให้เห็นถ้งอำานาจพุทธบารมีของพระพุทธเจ้า อีกท้ังยังฉายให้เห็นภาพของธรรมชาติ

ท่ีมีฐานะเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงระหว่างโลกสามัญกับโลกศักด์ิสิทธ์ิ ซ่้งการปรับเปล่ียนเล่ือน

สถานะจากพ้ืนท่ีธรรมดาไปสู่ความเป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิภายใต้โลกทัศน์ทางพุทธศาสนาของ

ชาวบ้านในชุมชนลุ่มนำ้าแถบน้ี  จ้งเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นร่องรอยของการผสมผสานปนเป

กันอยูร่ะหว่างอำานาจส่ิงเหนือธรรมชาติในคติความเช่ือด้ังเดิม กับอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในทาง

พุทธศาสนาจนกลายเป็นพุทธในวิถีแบบพ้ืนบ้านน่ันเอง
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 นอกเหนือจากภาพการบูชาพระพุทธเจ้าของเหล่าพญานาคแล้ว ในเน้ือหาของ

ตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้น้ัน ยังพบว่ามีเร่ืองราวของการบูชา

สัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิในคติความเช่ือทางพุทธศาสนา ซ่้งถือเป็นเหตุการณ์อีกอย่างท่ีมีความ

โยงใยกบัพระพุทธเจ้าเช่นกัน กล่าวคือเหตุการณ์เหล่าน้ีถูกมองว่าเป็นวิถปีฏิบติัในเชิงความ

เช่ือและพิธีกรรมอันเป็นการแสดงออกถ้งการบูชาสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุท่ีผู้คนส่วนใหญ่ในหลายพ้ืนท่ีชุมชนริมโขงต่างเช่ือกันว่าคร้ังหน่้งน้ัน

พระพุทธองค์เคยได้เสด็จมายังดินแดนลุ่มนำ้าแห่งน้ี และได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้        

ในลำานำ้าโขง น้ีจ้งเช่ือว่าเป็นท่ีประดิษฐานสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิในคติความเช่ือทางพุทธศาสนา

ด้วยเหตุน้ี จ้งส่งผลให้ชาวบ้านในหลายพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอาศัยอยู่ติดกับริมฝั่�งแม่นำ้าโขงได้ร่วม

กันสร้างสรรค์ประเพณีและพิธีกรรมท่ีโยงใยกับคติความเช่ือเก่ียวกับการนับถือบูชารอย

พระพุทธบาทข้้นมา ดังจะเห็นได้จากเร่ืองเล่าเก่ียวกับแม่นำ้าโขง ท่ีได้จากคำาบอกเล่าของชาว

บ้านปากคาด ตำาบลปากคาด อำาเภอปากคาด ความว่า “ในอดีตชาวบ้านในชุมชนอำาเภอ

ปากคาดน้ีมักจะนิยมไหลเรือไฟื้ตามลำานำ้าโขง เพ่ือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของ

พระพุทธเจ้าท่ีเช่ือว่าอยู่ใต้เมืองบาดาล รวมถ้งการบูชาเหล่าพญานาคท่ีอาศัยอยูต่ามลำานำ้า

โขง อีกท้ังยังถือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ซ่้งตรงกับ

วันลอยกระทง ชาวบา้นจะรว่มกันทำาเรือไฟื้ข้น้จากตน้กล้วยหรอืไม้ไผ่ มาทำาเปน็แพแลว้มัด

ไม้เป็นโครง ใช้ตะเกียง (ไต้) เทียนบ้าง หรือใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกเอานำ้ามันใส่บ้าง หรือทำาเป็นกระทง

เล็ก ๆ จากใบตองกล้วย แล้วนำาเอาบูชาเซ่นไหว้ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ยาสูบ กล้วย อ้อย 

หมาก พลู ฯลฯ ใส่ลงไปพร้อมกับจุดไฟื้ปล่อยให้ไหลล่องไป” (จันทา มาซาว, 2560: 

สัมภาษณ์)

 แม่นำ้าโขงนอกจากจะเป็นแม่นำ้าสายหลักท่ีหล่อเล้ียงวิถีชีวิตของผู้คนท่ีมีถ่ินฐาน

อาศัยอยู่ในหลายพ้ืนท่ีชุมชนลุ่มนำ้าน้ีมาอย่างยาวนานแล้ว แม่นำ้าแห่งน้ียังมีความหมายล้ก

ซ้้งต่อจิตวิญญาณของกลุ่มชนต่าง ๆ  ท่ีนับถือพุทธศาสนาด้วย ด้วยต่างเช่ือกันว่าคร้ังหน่้งน้ัน
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พระพุทธองค์เคยได้เสด็จมายังดินแดนลุ่มนำ้าแห่งน้ี และได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้        

ในลำานำ้าโขงน้ี จ้งเป็นท่ีประดิษฐานสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิในคติความเช่ือทางพุทธศาสนา      

ด้วยเหตุน้ี ความเช่ือเก่ียวกับรอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐานอยู่ในลำานำ้าโขงน้ี จ้งส่งผลให้

ชาวบ้านในหลายพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอาศัยอยูติ่ดกับริมฝั่�งแม่นำ้าโขงได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเพณี

และพิธีกรรมท่ีโยงใยกับคติความเช่ือเก่ียวกับการนับถือบูชารอยพระพุทธบาทข้้นมา        

เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเลา่ข้างต้น จะพบว่าประเพณีไหลเรือไฟื้ท่ีผู้คนในชมุชนลุ่ม

นำ้าโขงแห่งน้ีได้ย้ดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ก็เน่ืองด้วยความเล่ือมใสศรัทธายิ่งท่ีมีต่อ

พระพุทธศาสนา ภายใต้การแสดงออกถ้งการบูชาสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

พระพุทธเจ้าเป็นสำาคัญ ภาพของการจัดประเพณีพิธีกรรมการไหลเรือไฟื้จ้งเป็นเสมือนเคร่ือง

มือในการตอกยำ้าให้เห็นคุณค่าของแม่นำ้าโขง ท่ีไม่ใช่เป็นแค่พ้ืนท่ีในมิติทางกายภาพเพียง

อย่างเดียว แต่ยังมีความหมายในฐานะท่ีเป็นสายนำ้าแห่งพระพุทธเจ้าอีกด้วย การปรับส่ิงท่ี

มองว่าเป็นพ้ืนท่ีทางธรรมชาติให้กลายเป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมภายใต้โลกทัศน์ความเช่ือทาง

พุทธศาสนาของผู้คน จ้งเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถ้งวัฒนธรรมความเช่ือทางพทุธศาสนาใน

วิธีคิดแบบพ้ืนบ้านท่ีมีปรากฏอยูใ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในลุ่มนำ้าโขงแห่งน้ีได้เป็นอย่างดี   

2. การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระโพธิิสัตว์

 นอกเหนือจากการนำาเสนอให้เห็นเร่ืองราวของเหตุการณ์ท่ีมีความโยงใยกับ

พระพุทธเจ้า หรือท่ีเรียกกันอย่างกว้าง ๆ  ว่า “การบูชาพระพุทธเจ้า” แล้ว ในเน้ือหาตำานาน

พุทธประวติัพ้ืนบ้านท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาไดน้ั้น ยงัพบว่ามีเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกบัอดีตชาติ

ของพระพุทธเจ้าซ่้งถูกอธิบายในลักษณะของเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระโพธิสัตว์ท่ีมีรูปแบบเป็น

นิทานชาดกแบบพ้ืนบ้าน ซ่้งเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในการรับรู้ของผู้คนในชุมชนแห่งน้ีด้วย      

ดังกรณีเร่ืองเล่าเก่ียวกับถำ้าสีทน ท่ีได้จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านดอนเมืองใหม่ ตำาบลโนน

ศิลา อำาเภอปากคาด ความว่า “เคยได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า เหตุท่ีเรียกว่า ถำ้าสีทน” 

น้ี เพราะชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีท่ีท้าวสีทนได้มารำ่าเรียนวิชาอาคมกับฤๅษีก่อนออก

ไปตามหานางมโนราห ์เน่ืองจากบรเิวณถำ้าสีทนน้ีมร่ีองรอยของช่ือเรียกสถานท่ี เช่น บรเิวณ

ก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะแตกแยกออกจากกันเป็น 3 ท่อนว่า “หินสีทนลองดาบ”      

ซ่้งเป็นสถานท่ีท่ีเช่ือว่าท้าวสีทนได้ลองมนต์วิชาท่ีได้รำ่าเรียนมา อีกท้ังถำ้าสีทนน้ียังเป็นถำ้าท่ี

มีความศักด์ิสิทธ์ิน่าอัศจรรย์ยิ่ง เน่ืองจากเป็นอาณาเขตของพวก  “บังบด” ผู้มีศีลธรรม มี

จิตบริสุทธ์ิ หรือภุมเทวดาสถิตอยู ่เม่ือก่อนน้ันเล่ากันว่า ภายในถำ้ามีความกว้างใหญ่มากและ

มีสมบัติลำ้าค่าของโบราณมากมายมหาศาล เม่ือถ้งงานบุญสำาคัญผู้คนสามารถลงไปเอาเคร่ือง

ประดับมาแต่งกายหรือนำาพระพุทธรูปมาเคารพบูชาได้เป็นการช่ัวคราว เม่ือเสร็จงานบุญ
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แล้วก็จะต้องรีบนำาไปคืนไว้ในถำ้าดังเดิม แต่เม่ือผู้คนเห็นอยากฉกฉวยเอามาเป็นของตน จ้ง

ทำาให้ถำ้าน้ีปิดตาย” (ฉลวย ไพวงศา, 2560: สัมภาษณ์)

 เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเล่าข้างต้น จะเห็นว่าการอธิบายให้เห็นสภาพ

ของกอ้นหินท่ีมีลักษณะแตกแยกออกจากกนัอันเป็นไปตามธรรมชาตน้ีิ ก็ด้วยเหตุท่ีผู้คนใน

ชุมชนแถบน้ีรู้จักนิทานพ้ืนบ้านเร่ืองท้าวสีทน-มโนราห์เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมีสถานท่ี            

ท่ีเช่ือว่ามีความเก่ียวโยงกับนิทานเร่ืองน้ีปรากฏอยู่ในบริเวณวัดสว่างอารมณ์หรือท่ีชาวบ้าน

เรียกว่า “วัดถำ้าศรีธน” ไม่ว่าจะเป็นถำ้าฤๅษี หรือหินลองดาบ รวมถ้งช่ือบ้านนามเมืองในพ้ืนท่ี

ชุมชนใกล้เคียง อย่างเช่น เมืองเปงจานในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอรัตนวาปีของจังหวัดหนองคาย 

ลักษณะเช่นน้ีจ้งมีการนำาเอาเร่ืองชาดกพ้ืนบ้านดังกล่าวมาเช่ือมโยงกับสภาพการแบ่งแยก

แตกออกของกอ้นหินน้ี โดยการอา้งถ้งเหตกุารณ์ตอนท้าวสีทนลองดาบท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่

ดังกล่าว ซ่้งเป็นพฤติกรรมท่ีชาวบ้านเรียกว่า “สีทนลองดาบ” ซ่้ง ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง

(2537: 33) ได้กล่าวว่า บางคร้ังเร่ืองเล่าท่ีเป็นท่ีนิยมมาก ก็ถูกนำามาโยงให้เข้ากับสถานท่ีใน

ท้องถ่ิน จนกลายเป็นนิยายประจำาถ่ินท่ีผู้คนเช่ือว่าเกิดข้้นจริงในท้องถ่ินน้ัน การใช้เร่ืองเล่า

ชาดกพ้ืนบ้านมาอธิบายให้เห็นเก่ียวกับภูมินิเวศท่ีเป็นสภาพการเกิดข้้นของก้อนหินท่ีมี

ลักษณะรูปพรรณสัณฐานดูแปลกหูแปลกตาน้ี จ้งสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้คนในชุมชนท้อง

ถ่ินเพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้เร่ืองราวร่วมกัน

 การนำาเอาวรรณกรรมชาดกมาใช้ในการอธิบายเหตุของภูมินิเวศท่ีมีลักษณะเป็น

ก้อนหินรูปร่างพิเศษข้้นมาน้ี ยังพบเห็นได้จากเร่ืองเล่าเก่ียวกับถำ้าคอกม้าลินทอง ท่ีได้จาก

คำาบอกเล่าของครูโรงเรียนบ้านอาฮัง ตำาบลไคสี อำาเภอเมืองบ้งกาฬ ความว่า “มีเร่ืองเล่า

ว่า ก้อนหินท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมสองก้อนหรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “ถำ้าคอกม้า” เป็นสถาน

ท่ีท่ีเช่ือว่าท้าวลินทองได้สร้างข้้นเอาไว้สำาหรับเล้ียงม้าเม่ือกลับมาถ้งบ้านเมืองหลังจากท่ีได้

ไปรำ่าเรียนมนต์คาถากับพระอาจารย ์ด้วยคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟัื้งมาว่า ก้อนหินน้อยใหญ่
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ท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีบริเวณวัดอาฮังศิลาวาสปัจจุบันน้ีเป็นซากปรักหักพังของ

เมือง ซ่้งเกิดจากการบุกมาถล่มจนย่อยยับของพญายักษ์กาฬสา อีกท้ังยังเช่ือว่าใต้ก้อนหิน

น้ีล้กลงไปจะปรากฏมีโพรงเช่ือมกับแม่นำ้าโขงซ่้งเป็นเมืองหลวงของพญานาค”                              

(ไตรภพ รำาเพยพล, 2560: สัมภาษณ์) 

 เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเล่าข้างต้น จะเห็นว่าการอธิบายให้เห็นสภาพ

ก้อนหินท่ีมีลักษณะเปน็ก้อนส่ีเหล่ียมขนาดใหญน้ี่ ก็ด้วยเหตท่ีุผู้คนในชมุชนแถบน้ีรู้จกัเร่ือง

ยักษ์กาฬสากับท้าว ลินทอง อันเป็นนิทานพ้ืนบ้านท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในพ้ืนท่ีชุมชน

ท้องถ่ินของจังหวัดบ้งกาฬ ด้วยเป็นเร่ืองเล่าสำาคัญท่ีถูกนำามาอธิบายให้เห็นเก่ียวกับสภาพ

ภูมินิเวศของพ้ืนท่ีท่ีต่าง ๆ  ทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้งนำ้า หนองนำ้า ลำาห้วย

บ่อเกลือ ลานหิน การนำาเอาเร่ืองราวในชาดกพ้ืนบ้านดังกล่าวมาผูกเร่ืองเช่ือมโยงไป          

จะพบว่าในปัจจุบันชาวบ้านหรือทางวัดก็มีการเอาตัวม้าท่ีเป็นรูปปั�นออกมาและมีการติด

ป้ายบอกว่าน่ีเป็นคอกม้าลินทอง แสดงให้เห็นว่าการนำาเอาส่ิงต่าง ๆ มาเป็นตัวขยายความ

 เช่น รูปปั�นม้า ป้ายบอกช่ือสถานท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  น้ีก็เพ่ือทำาหน้าท่ีเช่ือมโยงกับ

เร่ืองเล่าเพ่ือแสดงให้เห็นความชัดเจนข้้นมา ลักษณะเช่นน้ี ทำาให้มองว่าการหยิบยกนำาเอา

เร่ืองราวบางตอนหรือเหตุการณ์ท่ีสำาคัญมาผูกเร่ืองเช่ือมโยงให้เห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ในชุมชนแห่งน้ี สะท้อนให้เห็นถ้งวิธีคิดของท้องถ่ินท่ีพยายาม

สร้างสรรค์คำาอธิบายให้เห็นสภาพการเกิดข้้นของก้อนหินท่ีมีความพิเศษน้ี เพ่ือให้เป็นท่ีรับ

รู้และเข้าใจความหมายร่วมกันของผู้คนน่ันเอง

3. การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระเกจิอาจารย์

 ในเน้ือหาของเร่ืองเล่าตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้น้ัน 

ยงัพบว่ามีการสร้างความหมายเก่ียวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมด้วยการเช่ือมโยงกับเร่ืองราว

ชีวิตของพระเกจิอาจารย์ท่ีผู้คนนับถือศรัทธาในฐานะบุคคลศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาท่ีเช่ือ

ว่ามีคุณวิเศษต่าง ๆ อันเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในความคิดความเช่ือของผู้คนในชุมชนแห่งน้ี    

เช่นกัน ดังกรณีเร่ืองเล่าเก่ียวกับถำ้าเกีย ท่ีได้จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านปากคาด ตำาบลปาก

คาด อำาเภอปากคาด ความว่า “ถำ้าเกีย เป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกวัดโพธ์ิศรีสร้อยในปัจจุบัน 

เหตุท่ีเรียกว่าถำ้าเกียน้ี ด้วยแต่ก่อนมีพวกอีเกีย (ค้างคาว) มักมาอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก 

ด้วยตามซอกหินหลืบหินท่ีมีลักษณะเป็นโพรงล้กเข้าไปคล้ายถำ้า อีกท้ังบริเวณพ้ืนท่ี            

ถำ้าเกียน้ีในอดีตยงัเป็นท่ีเข็ดท่ีขวาง แม้ชาวบ้านจะเข้าไปเอาไม้เอาฟ้ื้นมาก็ต้องมีเร่ืองให้เจ็บ

ไข้ได้ป่วยข้้นในทันที ด้วยเช่ือว่ามีภูตผีวิญญาณร้ายสิงสถิตอาศัยอยู่ ภายหลังหลวงปู่ด่อน 

อินทฺสาโรหรือท่ีชาวบ้านต่างเรียกว่า “พ่อแม่ด่อน” ได้จาริกเข้ามาพำานักอาศัยอยู ่ท่านเป็น
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ผู้มีคาถาอาคมสามารถขบัไล่ภูตผีและวิญญาณต่าง ๆ  อีกท้ังท่านยงัเป็นหมอยารกัษาโรคภยั

ไข้เจ็บต่าง ๆ  ได้ เม่ือชาวบ้านลูกหลานผู้ใดมีเร่ืองทุกข์ร้อนใจ ไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ

ผีเจ้าเข้าสิง ท่านจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทันที โดยไม่หวังอามิสสินจ้างใด ๆ  อีกท้ังยงัเป็น

ผู้นำาพาชาวบ้านในการบุกเบิกและก่อสร้างเสนาสนะอันเป็นถาวรวัตถุท่ีสำาคัญต่าง ๆ ชาว

บ้านจ้งให้ความเคารพนับถือศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก” (ประสิทธ์ิ บุญรินทร์, 2560: 

สัมภาษณ์)

 จากเน้ือหาเร่ืองเล่าข้างต้น จะเห็นว่าหลวงปู่ด่อนหรือท่ีชาวบ้านเรียกขานกันว่า

“พ่อแม่ด่อน” ซ่้งถือเป็นพระเกจอิาจารยรู์ปสำาคัญท่ีผู้คนในพ้ืนท่ีชุมชนอำาเภอปากคาดตา่ง

ให้ความเคารพนบัถือศรัทธาเปน็อยา่งมาก ด้วยเช่ือว่าท่านเปน็พระปฏบัิติตนอยา่งเครง่ครัด

ในธรรมและวนัิยของพระพทุธเจ้า อีกท้ังยงัเป็นผู้ทรงไว้ซ่้งคุณอันวิเศษต่าง ๆ  จากการบำาเพญ็

สมาธิวิปัสสนาจนสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ได้ด้วย ท่ีทรงไว้ซ่้งคุณวิเศษต่าง ๆ 

ด้วยสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และชาวบ้านก็เช่ือว่าท่าน

เป็นผู้มีคุณวิเศษทางด้านการขับไล่เสนียดจัญไร ภูตผีปีศาจ และวิญญาณส่ิงช่ัวร้ายต่าง ๆ

ให้พ้นไปได้ ด้วยความเช่ือถือศรัทธาเหล่าน้ีจ้งเป็นมูลเหตุท่ีทำาให้ท่านเป็นท่ีเคารพสักการ

บูชาของชาวบ้านในชุมชนแถบน้ี นอกจากน้ีแล้ว สถานท่ีท่ีท่านได้เข้ามาพำานักอาศัยท่ีมี

ลักษณะเป็นเพิงพา ถำ้าภู เพราะฉะน้ันสถานท่ีท่ีท่านมาพำานักอาศัยอยู่เพ่ือบำาเพ็ญ

จิตตภาวนาตามหลักแห่งการปฏิบัติพระกรรมฐานของสายวัดป่า ซ่้งก็จะปลีกวิเวกเพ่ือจะ

ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบ และแสวงหาหลักธรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุท่ีท่านเป็นท่ีรู้จักของชาว

บ้านในดินแดนแถบน้ัน ทำาให้พ้ืนท่ีท่ีท่านพำานักอาศัยอยูก่ลายเป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิข้้นมาด้วย

 ซ่้งสภาพธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็นเพิงผาหน้าถำ้าต่าง ๆ ตามความเช่ือของชาวอีสานหรือ

ของผู้คนในชุมชนแถบลุ่มนำ้าโขงก็จะมีสถานท่ีพำานักและถำ้าต่าง ๆ ก็กลายเป็นสถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเคารพเช่ือถือศรัทธาของผู้คน และนอกจากน้ี ด้วยเหตุท่ีท่านเป็นพระ
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เกจ ิพระภกิษุสงฆ์ ท่านก็ได้เข้ามาปฏบัิติ จ้งทำาให้สถานท่ีแห่งน้ีกลายเปน็อาณาบรเิวณทาง

พุทธศาสนาไปด้วย ท้ายสุดก็กลายเป็นวัดท่ีช่ือว่าวัดถำ้าเกียในปัจจุบัน

 

4. การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับพุทธิวัตถุ

 นอกเหนือจากการนำาเสนอให้เห็นเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตของพระเกจิอาจารย์     

ท่ีผู้คนนับถือศรัทธาในฐานะบุคคลศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่ามีคุณวิเศษแล้ว ยังพบ

ว่ามีการสร้างความหมายเก่ียวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมด้วยการเช่ือมโยงกับเร่ืองราวของ

วัตถุส่ิงของอันเป็นสัญลักษณ์สำาคัญในความเช่ือทางพุทธศาสนาด้วย ดังกรณีเร่ืองเล่าเก่ียว

กับถำ้าพระ ท่ีปรากฏอยูใ่นบริเวณวัดถำ้าพระวนาราม เขตพ้ืนท่ีตำาบลนาก้ัง อำาเภอปากคาด 

ท่ีเช่ือถือกันว่าเป็นท่ีเก็บซ่อนพระพุทธรูป ความว่า “เหตุท่ีเรียกว่าถำ้าพระน้ันจากคำาบอกเล่า

ของคนเฒ่าคนแก่ว่า ในอดีตผู้คนทางฝั่�งลาวได้เดินทางมาพร้อมกับส่ิงของมีค่าต่าง ๆ

มากมาย เปน็ต้นว่าแก้วแหวนเงนิทอง รวมถ้งพระพุทธรูปเป็นจำานวนมาก เพ่ือจะนำาเอาไป

บรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนม แต่พอได้ยินข่าวว่าพระธาตุพนมได้ล้มลงก็ต่างเสียอกเสียใจ  

จ้งได้นำาเอามาซ่อนเอาไว้ แต่ก่อนมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายร้อยหลายพันองค์ เช่น พระทอง

คำา พระสำาริด พระไม้ ปัจจุบันถูกขโมยไปหมดเหลือเพียงพระไม้เก่า ๆ ท่ีผุพังและแตกหัก

เสียหาย ถำ้าพระน้ีชาวบา้นยงัเช่ือว่าเป็นท่ีอยูข่องผบัีงบดซ่้งเปน็พวกมศีีลชอบทำาบุญให้ทาน

 เขาจะให้มนุษย์เห็นก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้ หากคนแสดงกิริยาหยาบคาย ไม่สำารวมตน เหมือน

ไม่เคารพสถานท่ีในบริเวณแห่งน้ี ก็มักจะโดนเข้ากับตัวจนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้งข้ันเสียชีวิต

ก็มี ซ่้งเช่ือว่าเป็นฝี่มือของผีบังบด” (เฉลิม ทำาเนาว์, 2560: สัมภาษณ์)

 พระพุทธรูปนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์หรือวัตถุแทนพระพุทธเจ้าท่ีชาวพุทธได้

สร้างข้้นมาเพ่ือเป็นส่ิงเคารพบูชาในพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธรูปยังมีฐานะเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีเช่ือถือกันว่าสามารถปกป้องคุ้มกันอันตรายต่าง ๆ  ได้ รวมถ้งพระพุทธรูปยงัเป็นส่ิงควรค่า



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

79

แก่การเก็บรักษาด้วยการสร้างองค์พระพุทธรูปมีท้ังทำาข้้นจากวัสดุหลากหลายประเภท 

เป็นต้นว่าปูน ไม้ หิน รวมถ้งส่ิงของมีค่าต่าง ๆ ท้ังแก้ว สำาริด เงิน และทองคำา ด้วยเหตุน้ี 

จ้งปรากฏให้เห็นร่องรอยของการนำาพาพระพุทธรูปท่ีสำาคัญไปเก็บซ่อนรักษาเอาไว้ยัง

สถานท่ีต่าง ๆ เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเล่าข้างต้น จะเห็นว่าการใช้เร่ืองราวเก่ียว

กับพุทธวัตถุอันเป็นวัตถุส่ิงแทนรูปเคารพของพระพุทธเจ้าท่ีผู้คนสร้างข้้นไว้เป็นท่ีสักการ

บูชามาผูกโยงเข้ากับบริเวณท่ีเป็นเพิงผาหน้าถำ้าน้ี ส่ือให้เห็นถ้งการสร้างความหมายให้กับ

ภูมินามสถานท่ีทางธรรมชาติแห่งน้ี ให้มีความน่าเช่ือถือศรัทธาหรือเกิดความศักด์ิสิทธ์ิข้้น

มาในฐานะเป็นแหล่งท่ีต้ังจนกลายเป็นอาณาบริเวณทางพุทธศาสนาไปในท่ีสุด 

5. การสร้างความหมายผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับสัตว์สัญลักษณ์

 ในเน้ือหาของเร่ืองเล่าตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้น้ัน 

ยังพบว่ามีเร่ืองราวของสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในลำานำ้าโขงท่ีมีความเก่ียวโยงกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาตามความเช่ือของชาวบ้านในชุมชนแถบน้ีด้วย ดังกรณีเร่ืองเล่าเก่ียวกับแก่งอาฮัง    

ท่ีได้จากคำาบอกเล่าของเฒ่าจำ้าบ้านอาฮัง ตำาบลไคสี อำาเภอเมืองบ้งกาฬ ความว่า “ในลำานำ้า

โขงบริเวณท่ีเรียกว่าแก่งอาฮังซ่้งอยูติ่ดกับวัดอาฮังศิลาวาสน้ัน เป็นสถานท่ีเกิดปรากฏการณ์

เหนือธรรมชาติท่ีเรียกว่า บ้ังไฟื้พญานาค” ซ่้งถือว่าเป็นสถานท่ีแห่งแรกของจังหวัด ในช่วง

วันออกพรรษา ข้้น 15 คำ่า เดือน 11 ชาวบ้านเช่ือว่าเหล่าพญานาคได้จุดบ้ังไฟื้                     

ข้้นมาเพ่ือเป็นการน้อมรำาล้กและถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในคราวท่ี            

พระพุทธองค์เสด็จข้้นไปโปรดพุทธมารดาและได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวด้งส์ในช่วง

วันออกพรรษา โดยจะปรากฏเป็นลูกไฟื้พวยพุ่งข้้นจากลำานำ้าโขง ซ่้งมีลกัษณะคล้ายกับลูกไฟื้

ท่ีปรากฏให้เห็นในเขตอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แต่ต่างกันตรงท่ีลูกไฟื้ท่ีน่ี             

จะมีลักษณะเป็นสีเขียวมรกต เม่ือสมัยก่อนลูกไฟื้ดังกล่าวมีขนาดใหญ่โตเท่าแท็งก์นำ้าและ

พุ่งข้้นสูงกว่า 40 เมตร จนเกิดความสว่างไสวไปท่ัวบริเวณ ซ่้งเป็นปรากฏการณ์ท่ีแปลก

ประหลาดและยากท่ีจะพิสูจน์ได้ อีกท้ังใต้แก่งหินอาฮังน้ีล้กลงไปจะมีโพรงถำ้าใต้นำ้า         

ขนาดใหญ่ท่ีเป็นอุโมงค์ทอดยาวไปทะลุถ้งภูเขาในฝั่�งลาว ซ่้งเช่ือว่าเป็นท่ีต้ังเมืองหลวงของ

เหล่าพญานาค และเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาบ้กจำานวนมาก กล่าวกันว่าในช่วงฤดูฝ่น          

ปลาบ้กจะออกจากถำ้าเพ่ือข้้นมาผสมพันธ์ุกัน ซ่้งจะได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนกำาลัง       

กระโจนลงไปในนำ้าโขง ปลาบ้กยังได้ช่ือว่าเป็นปลาท่ีรักสงบและชอบความสันโดษ              

ซ่้งมักจะอาศัยอยู่ในถำ้าใต้นำ้าล้กเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ว่าเป็นจำาศีล บ้างก็ว่ามีพญานาค         

ดูแลรักษาเอาไว้ ด้วยเหตุน้ีจ้งไม่ค่อยพบเห็นได้ง่ายนัก และยังไม่สามารถจับได้โดยง่าย     

หากจับได้ต้องทำาพิธีเซ่นไหว้ทุกคร้ัง เพ่ือไม่ให้เกิดส่ิงไม่ดีข้้น” (ชาญชัย โพธิสว่าง, 2560: 

สัมภาษณ์)
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 แต่เดิมปลาบ้กน้ีนับเป็นปลานำ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีมีเฉพาะอยูใ่นแม่นำ้าโขงเพียงแห่ง

เดียว ซ่้งเม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองเล่าข้างต้น จะเห็นว่าในวิถีวัฒนธรรมความเช่ือ

ของผู้คนในชุมชนลุ่มนำ้าโขงน้ี ต่างเช่ือว่าปลาชนิดน้ีเป็นปลาของผีเจ้านำ้าเจ้าท่าซ่้งมักอาศัย

อยู่ในถำ้าใต้นำ้าล้ก ภาพของปลาบ้กจ้งเป็นปลาพิเศษท่ีไม่ใช่ปลาตามธรรมชาติท่ีมีอยู่ท่ัวไป 

ด้วยเหตุน้ี ปลาบ้กจ้งเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับแม่นำ้าโขง โดยมี

พญานาคเป็นเจ้าของดูแลรักษาเอาไว้ เม่ือพญานาคได้ถูกปรับให้กลายมาเป็นอารักษ์ผู้คอย

คุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาในมิติวัฒนธรรมความเช่ือของผู้คนในชุมชนแถบลุ่มนำ้าโขง

ปลาบ้กจ้งกลายมาเป็นภาพตัวแทนหรือสัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาตามไปด้วย     

ดังท่ี มานิตย์  โศกค้อ (2554: 144) เสนอวา่ ปลาบ้กเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระพทุธ

ศาสนา โดยเปรียบเสมือนว่าปลาบ้กเป็นปลาบุญและเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการ

อบรมส่ังสอนศีลธรรมแก่มนุษย์และสรรพสัตว์ท้ังหลาย โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของ

พระพุทธองค์ในการประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สัตว์นำ้าท้ังหลาย ภาพของปลา

บ้กท่ีถูกนำามาผูกโยงเร่ืองราวใหเ้ห็นจ้งเปน็การสรา้งความหมายใหกั้บพ้ืนท่ีทางธรรมชาตใิห้

เกิดความศักด์ิสิทธ์ิข้้นมา ลักษณะเช่นน้ี จ้งทำาให้พ้ืนท่ีบริเวณเกาะแก่งแหล่งหินในลำานำ้าโขง

อันเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาบ้กน้ี ซ่้งเช่ือว่ามีอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคอยปกปักรักษาดูแลอยู่จ้ง

กลายเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิตามไปด้วย

สรุปและอภิปรายผล

 จากการศ้กษาการใช้เร่ืองเล่าตำานานพุทธประวัติพ้ืนบ้านท่ีมีต่อการสร้างความ

หมายเก่ียวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดบ้งกาฬ พบว่าภายใต้ภาพความสัมพันธ์

ระหวา่งสภาพแวดลอ้มและวถีิชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน แสดงใหเ้ห็นถ้งการปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ี

ทางธรรมชาติให้กลายเป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านชุดความคิดเก่ียวกับ

การนับถือความเช่ือในวิถีพุทธศาสนาแบบพ้ืนบ้าน ท้ังในลักษณะเร่ืองราวท่ีมีความโยงใย
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กับพระพุทธเจ้า โดยถูกอธิบายผ่านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติท่ีเช่ือว่าเกิดข้้นจากการ  

ดลบันดาลของอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในฐานะอารักษ์ทางพุทธศาสนา เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธ

บูชาแด่พระพุทธเจ้า รวมถ้งวิถีปฏิบัติในเชิงความเช่ือและพิธีกรรมอันเป็นการแสดงออกถ้ง

การบชูาสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระพุทธเจ้า อีกท้ังยงัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับอดีต

ชาติของพระพุทธเจ้า ซ่้งถูกอธิบายในลักษณะของเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระโพธิสัตว์ท่ีมีรูปแบบ

เป็นนิทานชาดกแบบพ้ืนบ้าน นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับเร่ืองราวชีวิตของพระเกจิอาจารย์

ท่ีผู้คนนับถือศรัทธาในฐานะบุคคลศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่ามีคุณวิเศษ รวมถ้งเร่ือง

ราวเก่ียวกับพุทธวัตถุอันเป็นวัตถุส่ิงแทนรูปเคารพของพระพุทธเจ้าท่ีผู้คนสร้างข้้นไว้เป็นท่ี

สักการบชูา ตลอดจนเร่ืองราวเก่ียวกับสัตว์สัญลักษณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัแนวคดิทางพทุธ

ศาสนาด้วย และเน่ืองจากในวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ  ย่อมมีเร่ืองเล่าว่าด้วยทัศนะความ

เช่ือทางพุทธศาสนาหลายอย่างท่ีเก่ียวโยงกับเร่ืองราวระบบนิเวศอันเป็นส่วนหน่้งในวิถีการ

ดำาเนินชีวิตของผู้คน ฉะน้ัน การศ้กษาเร่ืองราวท่ีเป็นการอธิบายให้เห็นเก่ียวกับสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในชุมชนท้องถ่ิน อันเป็นภูมิทัศน์ท่ีมีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน จ้งทำาให้เห็นถ้งการใช้เร่ืองเล่าเหล่าน้ีท่ีมีบทบาทความ

สำาคัญต่อการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการนับถือความเช่ือใน

วิถีพุทธศาสนาแบบพ้ืนบ้านได้อีกทางหน่้ง
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บัที่คัดย่อ
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอผลการจัดการเรียนรู้ท่ีประสบความสำาเร็จ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางด้านการเรียนเร่ืองการ

ผันเสียงวรรณยุกต์ โดยใช้น้ิวมหัศจรรย์ในการช่วยผันเสียงวรรณยุกต์ ประกอบแผนการ

จัดการเรียนรู้ 5 แผน ได้แก่ 1) เสียงในภาษาไทย 2) มาตราตัวสะกด 3) คำาเป็นคำาตาย

4) ไตรยางศ์ และ 5) การผันเสียงวรรณยุกต์ ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ co – op  co – op ผู้สอนได้นำาส่ือนวัตกรรม เช่น เกม เพลง 

ส่ือสังคมออนไลน์ เฟื้ซบุ๊ก และ ส่ือแอปพลิเคชัน คาฮูัท มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนแต่ละคร้ัง  เพ่ือทำาให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำาเร็จมากยิง่ข้้น หลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากข้้น สามารถแยกรูปและเสียงของคำา

ต่าง ๆ ได้ นอกจากน้ันยังมีทักษะการอ่านและการเขียนท่ีดีข้้น 

ค�าส�าคัญ: น้ิวมหัศจรรย์ ไตรยางศ์ การผันเสียงวรรณยุกต์

“นิ�วมหัศจัรรย์ กับัการจััดการเร่ยนร้้ เร้�อง ไตรยางศ์
และการผันเส่ยงวรรณยุกต์”
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Abstract
 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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บทน�า

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณข์องชาตเิป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนักอ่ใหเ้กิดความ

เปน็เอกภาพและเสรมิสรา้งบคุลกิภาพของคนในชาติใหม้คีวามเปน็ไทย เปน็เคร่ืองมอื

ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากภาษา

จะใช้เป็นสื่อทางความรู้ส้กน้กคิดแล้ว ภาษายังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการดำารงชพีและภาษาไทยเปน็กญุแจดอกสำาคญัท่ีจะเปดิประตูไป

สู่การเรียนวิชาอื่น (ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, 2542: 5 ) ดังนั้นภาษาไทยจ้งเป็นเครื่องแสดง

ถ้งความเป็นชาติไทย ซ่้งคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดำารงรักษาไว้ให้มีอยู่อย่างม่ันคง

ตลอดไป 

 การเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน เรามักจะพบเห็นปัญหาได้บ่อยครั้งในทักษะ

การอ่านและการเขียน โดยเฉพาะปัญหาการผันวรรณยุกต์ ซ่้งมีสาเหตุมาจาก

ผู้เรียนออกเสียงวรรณยุกต์ตามรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏ ซ้่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด 

คำาในภาษาไทยนัน้อาจจะมรีปูและเสยีงวรรณยกุตต์รงกนัหรอืไมต่รงกนักไ็ด ้ข้น้อยูก่บั

พยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ำา และเป็นคำาเป็นหรือคำาตาย 

จ้งทำาให้ผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องการอ่านและการเขียน

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรม

นาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำารัสเกี่ยวกับการรักษาภาษาไทยในที่ประชุม

ชมุนมุภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้งความสำาคญัตอนหน่้ง

วา่ “เรามีโชคดทีีม่ภีาษาเปน็ของตนเองแตโ่บราณกาล จ้งสมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะรกัษาไว ้

ปญัหาเฉพาะในดา้นรกัษาภาษานีก้ม็หีลายประการ อยา่งหน่้งตอ้งรกัษาใหบ้รสิทุธ์ิใน

ทางออกเสยีง คอื ใหอ้อกเสยีงใหถ้กูตอ้งชดัเจน...” (สยามรฐัออนไลน,์ 2559) กระแส

พระราชดำารัสข้างต้นแสดงให้เห็นถ้งความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชการที ่9 ทีท่รงมตีอ่การใชภ้าษาไทย ในฐานะทีเ่ปน็ภาษาประจำาชาตไิทยเปน็เคร่ือง

มอืส่ือสาร ซ้ง่ควรจะรกัษาและใชใ้ห้ถกูตอ้งตามหลกัการใชภ้าษาไทย การจดัการเรยีน

การสอนภาษาไทยจง้จำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาความรูเ้รือ่งไตรยางศแ์ละการผนั

อกัษร เพือ่ใหผู้้เรยีนเข้าใจและนำาองคค์วามรูท้ั้งสองเรือ่งไปใชใ้นกระบวนการอา่นและ

เขียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 การสอนภาษาไทยในหลกัสตูรแกนกลางการศ้กษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ได้

กำาหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระ
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ที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟื้ัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศ้กษาธิการ, 2551: 37 - 38) ภาษาไทย

เป็นทกัษะทีต่อ้งฝ่กึฝ่นจนเกดิความชำานาญในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่นำาไปใช้ในชวีติจรงิ การใชภ้าษาจ้งนบัวา่เป็นสว่นสำาคญั

สว่นหน่้งของการเรยีนการสอนภาษาไทย และการทีจ่ะใชภ้าษาไดด้นีัน้กต็อ้งเขา้ใจใน

สาระที่ 4 คือ หลักการใช้ภาษา ดังนั้นการสอนหลักภาษาจ้งเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วย

ให้การใช้ภาษาดีข้้น ปีการศ้กษา 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศ้กษา

ปีที่ 1 โรงเรียนบ้งบูรพ์ ประสบปัญหาในการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เนื่องจากผู้

เรียนขาดองค์ความรู้เรื่องไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ ครูผู้สอนจ้งนำาวิธีการ

สอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ (Co–op Co– op) ในการสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมสอน ขั้นสอน ขั้นตรวจสอบ ขั้นสรุปบทเรียน 

และขั้นประเมินผลการทำางานกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 สภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ครูผู้สอนจ้งได้ดำาเนินการศ้กษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว

พบว่า การใช้ “นิ้วมหัศจรรย์” กับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ ช่วยส่งเสริม

การเรียนรูเ้รือ่งไตรยางศแ์ละการผนัเสยีงวรรณยกุตไ์ด้ เร่งพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคโนโลย ี

ในบริบทที่ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตควบคู่อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อนำาเสนอผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำาเร็จในช้ันเรียน ในการ

พัฒนาผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องทางด้านการเรียน เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การพฒันาผูเ้รยีนท่ีมคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนเรือ่งการผนัเสียงวรรณยกุต์

ผู้สอนได้ศ้กษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เร่ืองการผันเสียง

วรรณยุกต์ ดังนี้

 กิติมา กุลาสา (2553)  ได้ทำาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาภาษาไทยเรื่องการผัน

เสียงวรรณยุกต์ ชั้นประถมศ้กษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบสื่อประสม

 ผลการศ้กษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการผันเสียง
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วรรณยกุต ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศ้กษาปทีี ่2 โดยกิจกรรมกลุม่รว่ม

มือประกอบสื่อประสม มีประสิทธิภาพ 87.29/85.11 ซ้่งสูงกว่าเกณฑ์์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

ดชันปีระสทิธิผลของแผนการจดักจิกรรมการเรียนรูเ้ร่ืองการผันเสียงวรรณยกุต์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ้กษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบ

สื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.7452 นักเรียนมีความพ้งพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ้กษา

ปีท่ี 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบสื่อประสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก

 สภุาพ พรมทอง (2554) ได้ทำาวจิัยเรือ่ง ผลการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย เรื่อง

 การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ ชั้นประถมศ้กษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียน

รู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO-OP ผลการศ้กษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ ชั้นประถมศ้กษาปี

ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO- OP ที่พัฒนาข้้น มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/84.39 ซ้่งสูงกว่าเกณฑ์์ที่กำาหนด ค่าดัชนีประสิทธิผล

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่                

ชั้นประถมศ้กษาปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP COOP 

เท่ากับ 0.7267 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค 

CO-OP CO-OP เรือ่ง การผนัเสยีงวรรณยกุตอ์กัษรสามหมู ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการใช้แผนการ

เรียนรู้ภาษาไทยเชิงคุณภาพ เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่ โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค CO-OP CO-OP ทำาให้นักเรียนมีความสนใจในบท

เรียนมากข้้น

 จากงานวจิยัขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่มกีารนำาเทคนคิการจัดการเรียนการสอนมา

ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เข้าใจเรื่องไตรยางศ์และการผันเสียงวรรณยุกต์ ซ้่งตัวผู้

สอนเองไดน้ำาการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยเลอืกใชเ้ทคนคิการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่ม

มอื ไปสรา้งแผนการจัดการเรยีนรู ้ทัง้ 5 แผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี

องคค์วามรูเ้รือ่งไตรยางศแ์ละการผนัอกัษร นอกจากนัน้ยงัพฒันาในด้านการอา่นและ

การเขียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
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วิธิีด�าเนินการวิจัย

1. เครื่องมือการวิจัย

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เสียงในภาษา

ไทย 2) มาตราตวัสะกด 3) คำาเปน็-คำาตาย 4) ไตรยางศ ์และ 5) การผนัเสยีงวรรณยกุต์

 1.2 เทคนคิการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ ผู้สอนได้เลือกใชว้ธิสีอน

ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มและการช่วยเหลือกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

เลือกใช้เทคนิค CO-OP CO-OP ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผนการ

จัดการเรียนรู้

 1.3 สื่อการสอน ได้แก่ การใช้เกม การใช้เพลง และสื่อแอปพลิเคชัน คาฮัูท

2. กลุ่มเป้าหมาย

 นักเรียนชั้นมัธยมศ้กษาปีที่ 1 จำานวน 57 คน ซ้่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา

เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์เป็นส่วนใหญ่ ที่กำาลังศ้กษาอยู่โรงเรียนบ้งบูรพ์ ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศ้กษา 2562

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

 1. ศ้กษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. การเขียนแผนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม จำานวน 5 แผนการ

จัดการเรียนรู้ และสร้างข้อสอบวัดความรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์    จำานวน 20 

ขอ้ จากนัน้นำาแผนการจดัการเรยีนรู้และขอ้สอบวดัความรู้ไปใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หาค่าความสอดคล้อง IOC

 3. นำาข้อสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) ไปวัดความรู้เรื่องการผันเสียง

วรรณยุกต์ จากนั้นจ้งดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

เมื่อดำาเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ จ้งทำาการทดสอบหลังเรียน (Post-test)      

ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 

 4. นำาคะแนนกอ่นเรยีน – หลงัเรยีน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน

เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้สอนได้เลือกใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้

 เร่ืองการผันเสียงวรรณยุกต์ ชั้นมัธยมศ้กษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค co-op co-op โดยออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน

 คือ ขั้นเตรียมสอน ขั้นสอน ขั้นตรวจสอบ ขั้นสรุปบทเรียน และขั้นประเมินผลการ

ทำางานกลุ่ม ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยเลือก

ใช้เทคนิคที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ คือ เทคนิคกลุ่มร่วมมือ (Co – op  Co - 

op) เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนการสอนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา                     

เรือ่งไตรยางศ์และการผนัเสยีงวรรณยกุต ์ซ่้งการใชน้ิว้มหศัจรรย ์ใหผู้เ้รยีนแยกหมวด

หมู่ตัวอักษร และฝ่ึกผันเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละหมู่ ทำาให้ผู้เรียนจดจำาและเข้าใจ

การผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องแม่นยำา ซ้่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ            

การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ผู้สอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นำาสื่อเทคโนโลยี

เช่น เฟื้ซบุ๊ก ในการสื่อสารกับผู้เรียนท่ีไม่เข้าใจบทเรียน และอัปโหลดคลิปวีดิโอการ

สอนลงในกลุม่ยอ้นหลงัเพ่ือใหผู้เ้รยีนศก้ษาเพ่ิม นอกจากนัน้การนำาแอปพลเิคชนัการ

ศ้กษามาใช้กับการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการนำาเข้าสู่บทเรียน

 ดงันัน้ จะเหน็ไดว่้า “นิว้มหศัจรรย”์ เปน็อกีหน้ง่นวตักรรมทีส่ามารถนำาไปใช้

ในการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งไตรยางศแ์ละการผนัเสยีงวรรณยกุต์ได้จรงิ เนือ่งจาก

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน สามารถอ่านและเขยีนคำา

ได้ถูกต้องอีกด้วย

อภิปรายผลการวิจัย

 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ที่ผู้สอนสร้าง

และนำาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนมี

ความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเกม หรือสื่อ คาฮัูท ที่นำาไปใช้ในชั้นเรียน 

นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า นักเรียนได้ฝ่ึกความรับผิดชอบช่วย

เหลือกันในกระบวนการกลุ่ม กล้าแสดงออกมากยิ่งข้้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่้งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติมา กุลาสา 

(2553) นักเรียนมีความพ้งพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เรื่องการผันเสียง

วรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ้กษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่ม
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ร่วมมือประกอบสื่อประสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 

สุภาพ พรมทอง(2554) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม

รว่มมอืเทคนคิ CO-OP CO-OP เรือ่ง การผนัเสยีงวรรณยุกต์อกัษรสามหมู่ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ้่งงานวิจัยท่ีศ้กษา จะเห็นได้ว่างานวิจัยท่ีผู้

สอนนำามาศ้กษาประกอบการพฒันาผูเ้รยีน เปน็กลุ่มผู้เรียนในระดับชัน้ประถมศ้กษา 

โดยในปกีารศ้กษา 2562 ทีผ่า่นมา นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศ้กษาปทีี ่1 โรงเรียนบ้ง

บรูพ ์ประสบปญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งการผนัเสยีงวรรณยกุต์ เชน่

กบังานวจัิยขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่การพฒันาและแกไ้ขปญัหาเรือ่งการผนัเสยีงวรรณยกุต์

ไดถ้กูพฒันาแกไ้ขม้าตัง้แตร่ะดบัประถมศก้ษา  แตย่งัมผู้ีเรียนจำานวนมากท่ีไมส่ามารถ

อ่านออกเสียงหรือเขียนคำาศัพท์พื้นฐานในบทเรียนได้ถูกต้อง เนื่องมาจากผู้เรียนไม่

เข้าใจในเรื่องไตรยางศ์ คำาเป็นคำาตาย รวมถ้งการผันเสียงวรรณยุกต์ โดยส่งผลให้

ผู้เรียนอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องในเวลาเดียวกัน  ด้วยการสร้างห้องเรียนโดย

เนน้ผูเ้รยีนเปน็ศูนยก์ลาง จดักจิกรรมการผนัเสยีงวรรณยกุต ์จะใหผู้เ้รยีนแยกการผนั

เสียงวรรณยุกต์ออกเป็นสามหมู่อักษร โดยอักษรในแต่ละหมู่จะแยกเป็นอักษร 

คำาเป็น-คำาตาย จากนั้นให้ผู้เรียนบันท้กความรู้โดยการวาดนิ้วมือมหัศจรรย์ ในการ

ช่วยจำาการผันเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละหมู่ และที่สำาคัญหากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาจะ

สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้โดยตรงผ่านกลุ่มห้องที่ต้ังข้้น นอกจากนั้นการนำา

เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อสร้างความสนใจ หรือแม้กระท่ังการทดสอบความรู้ผ่าน

แอปพลิเคชัน คาฮัูท จ้งทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเร่ืองการผันเสียงวรรณยุกต์ 

นำาไปสู่การสื่อสารและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่้งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงข้้น

ข้อเสนอแนะ

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งเมื่อมีกระบวนการกลุ่มอาจทำาให้ผู้

เรยีนมกีารเลอืกกลุ่มเพือ่นสนทิ ดังนัน้ครผููส้อนตอ้งมวีธิกีารจดักลุม่ทีช่ดัเจน แบง่กลุ่ม

นกัเรียนใหค้ละกัน เกง่ ออ่น ปานกลางเพือ่ใหผู้เ้รียนไดช้ว่ยเหลอืกนั และการทำากจิกรรม

กลุม่แตล่ะครัง้เวลาอาจไมพ่อ ผูส้อนจง้ควรจดักิจกรรมกลุม่ทีก่ระชบั เชน่ การเลน่เกม 

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
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ปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์

 กรมวิชาการ (2546: 146-151) อธิบายว่า ภาษาไทยมีลักษณะที่เป็น

เอกลักษณ์อย่างหน่้งซ้่งเป็นลักษณะพิเศษ นั่นก็คือเป็นภาษาที่มีเสียงสูง ๆ ต่ำา ๆ

คล้ายเสียงดนตรี เสียงสูง ๆ ต่ำา ๆ นี้เกิดจากเครื่องหมายวรรณยุกต์ คำาในภาษาไทย

มีทั้งคำาที่ปรากฏเครื่องหมายวรรณยุกต์ท่ีเรียกว่าวรรณยุกต์มีรูป และคำาท่ีไม่ปรากฏ

เครื่องหมายวรรณยุกต์กำากับแต่ก็มีเสียงวรรณยุกต์ เรียกว่าวรรณยุกต์ไม่มีรูป

 1. เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีความสำาคัญมาก คำาที่มีวรรณยุกต์แตกต่าง

กนั นอกจากจะทำาใหร้ะดบัเสยีงแตกตา่งกนัแลว้ ความหมายของคำากแ็ตกต่างกนัด้วย 

ครผููส้อนจ้งจำาเป็นตอ้งเนน้ให้นกัเรยีนตระหนกัถ้งความสำาคญัของการใช้เครือ่งหมาย

วรรณยุกต์ในการเขียนคำาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อการเขียนสื่อความหมายจะได้ไม่

ผิดพลาด ปัญหาที่พบอยู่เสมอ คือ การใช้วรรณยุกต์ผิด เช่น คำาว่า นะคะ เชิ้ต โน้ต 

คำาเหลา่นี ้ผูเ้ขยีนมกัจะเขียนผดิเสมอ โดยใสเ่คร่ืองหมายวรรณยกุตต์ร ีแทนเครือ่งหมาย

วรรณยกุตโ์ท ทัง้นีเ้พราะผูเ้ขียนไมแ่มน่ยำาในเรือ่งการผนัเสยีงวรรณยุกต์ ความยุง่ยาก

ของการเลือกใช้เครื่องหมาย วรรณยุกต์ก็เนื่องมาจากภาษาไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว 

ระดับเสียงของพยัญชนะทั้ง 44 ตัว จำาแนกตามพื้นเสียงได้เป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 หมู่ 

ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ คือ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำา อักษรทั้ง 3 หมู่นี้ เมื่อนำามา

เขียนประสมเป็นคำา ระดับพื้นเสียงท่ีแตกต่างกัน จะทำาให้การใช้วรรณยุกต์ต่างกัน 

นอกจากนี้การที่คำาไทยจำาแนกเป็น คำาเป็น คำาตาย คำาที่ประสมสระเสียงสั้นและสระ

เสียงยาว ล้วนแล้วแต่ทำาให้ยุ่งยากต่อการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ทั้งสิ้น 

 2. ความหมายของการผันวรรณยุกต์ หมายถ้ง การอ่านคำาโดยแจกเสียง

วรรณยุกต์ ของคำาไปตามลำาดับเสียง โดยมีเคร่ืองหมายวรรณยุกต์เป็นตัวกำาหนด

เครื่องหมายวรรณยุกต์ของไทยมี 4 รูป ได้แก่  ่  ้  ๊  ๋ ส่วนวรรณยุกต์ของภาษาไทย

มี 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา เครื่องหมาย

วรรณยกุตท์ีก่ำากบัคำาตา่ง ๆ  นอกจากจะทำาใหร้ปูของคำาตา่งกนัแลว้ ยงัทำาใหเ้สยีงของ

คำาและความหมายของคำาแตกต่างกันด้วย

 3. แนวการจัดการเรียนการสอนผันเสียงวรรณยุกต์ จะใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้จำานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ 1) เสียงในภาษาไทย จำานวน 1 ชม.           

2) มาตราตัวสะกด จำานวน 1 ชม. 3) คำาเป็น-คำาตาย จำานวน 1 ชม. 4) ไตรยางศ์

จำานวน 1 ชม. 5) การผันเสียงวรรณยุกต์ จำานวน 3 ชม. นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเข้ามาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อีกด้วย
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 กำาชัย ทองหล่อ (2545: 79 - 80) อธิบายเรื่องวรรณยุกต์ ว่ามี 2 ชนิด ดังนี้

 1. วรรณยุกต์มีรูป หมายถ้ง วรรณยุกต์ที่มีเครื่องหมายบอกระดับของเสียง

ให้ชัดเจนอยู่เบื้องบนอักษร มีอยู่ 4 รูป  ่   ้   ๊  ๋ เรียกชื่อว่า วรรณยุกต์ เอก โท ตรี 

จัตวา โดยลำาดับ และให้เขียนไว้เบื้องบนอักษรตอนสุดท้าย เช่น ก่ ก้ ก็ ก๋ ปั�น ปั�น ลื่น 

เล่ียน เปน็ตน้ ถา้เปน็อกัษรควบหรอือกัษรนำาใหเ้ขยีนไวเ้บือ้งบนอกัษรตัวที ่2 เชน่ ครุ่น 

คลืน่เกลือ่น เกล้า ใกล ้ฯลฯ รปูวรรณยกุตน์ีเ้ริม่ใชใ้นชัน้ต้นตัง้แตส่มยักรงุสโุขทยั แตมี่

ใช้อยูเ่พียง 2 รูปเท่านั้น คือไม้เอก (  ่ ) กับไม้โท (  ้ ) แต่ไม้โทเขียนเป็นรูปกากบาท 

(  �) ต่อมาในปลายสมัยกรุงสุโขทัยจ้งได้เปลี่ยนรูปกากบาทเป็นรูปไม้โทอย่างที่ใช้

อยู่ในปจัจุบนันี ้สว่นไมต้รกัีบไมจ้ตัวายงัไมม่ใีช ้สนันษิฐานวา่นา่จะมใีชเ้มือ่ตอนปลาย

สมยักรงุศรอียธุยาและคงเป็นการคดิข้น้สำาหรบัใชเ้ขยีนคำาทีม่าจากภาษาจนี ความเหน็

เกีย่วกับประวตัวิรรณยกุตน์ี ้ยอร์ช เซเดย ์เหน็วา่ พอ่ขนุรามคำาแหงเปน็ผูแ้รกทีค่ดิข้น้ 

เพื่อให้ออกเสียงชัดเจนเท่ากับการพูดของคนไทย และในศิลาจาร้กของพ่อขุนรามคำา

แหงมีเครื่องหมายวรรณยุกต์ใช้อยู่ 2 อย่าง คือ ไม้เอก กับกากบาท

 2. วรรณยุกตไ์มม่รีปู ไดแ้ก ่เสยีงทีม่ทีำานองสงูต่ำาตามหมูข่องอกัษรไทยโดยไม่

ต้องมีรูปวรรณยุกต์กำากับก็อ่านออกเสียงได้เหมือนมีรูปวรรณยุกต์กำากับอยู่ด้วย เช่น 

นา หนะ นาก นะ หนา ฯลฯ วรรณยุกต์มีรูปต่างกับวรรณยุกต์ไม่มีรูป คือ วรรณยุกต์

มรีปูจะตอ้งมเีครือ่งหมายบอกเสยีงกำากบัไวข้า้งบนอกัษรและมอียูเ่พยีง 4 เสยีงเทา่นัน้

คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา ตามรูปวรรณยุกต์ แต่ไม่มีเสียงสามัญ 

ส่วนวรรณยุกต์ไม่มีรูปมีครบทั้ง 5 เสียง เต็มตามจำานวนเสียงที่กำาหนดใช้อยู่ในภาษา

ไทย โดยไม่มีเครื่องหมายบอกเสียงกำากับแต่ออกเสียงสูงต่ำาตามหมู่อักษรทั้ง 3 เสียง

วรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียงเรียงตามลำาดับจากต่ำาไปหาสูง ดังนี้ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี

และเสยีงจตัวา แตใ่นการผนัอกัษร (เสยีงที ่3) เปน็เสียงนำาปญัหาการใชว้รรณยกุต์ใน

ภาษาไทย
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 การใช้วรรณยุกต์ในภาษาไทย มีปัญหาหลายประการ ได้แก่

 1. รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน ทั้งอักษรสูงและอักษรต่ำา เช่น

คำาว่า ข้า กับ ค่า สามารถอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีรูปวรรณยุกต์ไม่เหมือนกัน 

ความหมายไมเ่หมอืนกนัประการหน้ง่ อกีประการหน้ง่คอื รปูวรรณยกุตเ์อกอา่นออก

เสียงเป็นโท และรูปวรรณยุกต์โทอ่านออกเสียงเป็นเสียงตรี เช่น ค่า กับ ค้า เป็นต้น

 2. คำาบางคำามี ห นำา อ่านออกเสียงตามตัวที่มานำา เช่น หมา บางคำาที่ไม่มี  

ห นำา แต่อ่านออกเสียงตัวที่มานำา เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก เป็นต้น

 3. รูปวรรณยุกต์ใช้กับพยัญชนะไม่ได้ทุกเสียง เช่น รูปตรี (    ) และรูปจัตวา 

(   � ) ใช้กับอักษรสูงไม่ได้

แนวทางการจัดการเรียนการสอนผันเสียงวรรณยุกต์

 กรมวชิาการ (2546: 147-149)  ไดเ้สนอแนวทางการสอนผันเสยีงวรรณยกุต์

ต่อไปนี้

 1. เริม่ต้นให้นกัเรยีนตระหนกัถง้ความสำาคัญของเคร่ืองหมายวรรณยกุต์

ที่ทำาให้คำาไทยมีระดับเสียงแตกต่างกัน และทำาให้ความหมายของคำาแตกต่างกัน 

โดยให้สังเกตและเปรียบเทียบคำา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ กา ก่า ก้า เสือ เสื่อ เสื้อ คำา ค่ำา 

ค้ำา ปา ป่า ป้า ฯลฯ ให้นักเรียนอ่านและเปรียบเทียบรูปร่างของคำา เสียงของคำาและ

ความหมายของคำา เชน่ เสอื หมายถง้สตัวช์นดิหน้ง่ เสือ่ หมายถง้ เครือ่งสานชนดิหน้ง่

ใช้สำาหรับปูนั่งและนอน เสื้อ หมายถ้ง เครื่องสวมกายท่อนบน

 2. เมื่อนักเรียนเรียนการผันเสียงวรรณยุกต์ ควรให้รู้เรื่องรูปวรรณยุกต์และ

เสียงวรรณยุกต์ โดยเรียนควบคู่กับการฝ่ึกผันเสียงวรรณยุกต์

 3. การฝึ่กผันเสียงวรรณยุกต์ ควรดำาเนินการสอนไปทีละน้อยควบคู่กับ

การสอนคำาใหม่ในบทเรียน โดยเริ่มอักษรกลางก่อน แล้วเพิ่มผันอักษรสูง และผัน

อักษรต่ำา ตามลำาดับ โดยเริ่มจากคำาที่ไม่มีตัวสะกดก่อน
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 4. เมื่อนักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง อักษรสูง ได้คล่องพอสมควร

แล้วจ้งให้ผันอักษรกลาง อักษรสูง คละกันและต่อด้วยการผันคละกับอักษรต่ำา เช่น

 ต่อจากนั้นอีกระยะหน้่งจ้งเพิ่มผันอักษรต่ำา ดังนี้

 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า อักษรกลางมีเสียงตรงกับรูปวรรณยุกต์เสมอ อักษร

สูงจะมีรูปและเสียงตรงกันในรูปเอกและรูปโท ส่วนอักษรต่ำาจะมีเสียงสูงกว่ารูป

วรรณยุกต์หน่้งขั้น เว้นไว้แต่วรรณยุกต์จัตวา ซ่้งเสียงคงเป็นจัตวาตามรูปวรรณยุกต์

เพราะไม่มีเสียงใดที่จะสูงไปกว่าน้ันอีก เพราะเหตุที่อักษรต่ำามีเสียงไม่ตรงกับรูป

วรรณยกุต์จ้งมกัทำาใหเ้กิดความฉงนในเวลาตอ้งการจะทราบเสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิ 

แต่ถ้าเข้าใจวิธีผันอักษรกลางเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเทียบเสียงได้โดยอาศัยอักษร

กลางเป็นหลัก

 จากประเดน็ปัญหาและแนวทางการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการผนัเสยีงวรรณยกุต์

ท่ียังคงเป็นปัญหาสำาหรับครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ผู้เขียนจ้งได้หาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการผันสียง

วรรณยุกต์ โดยใช้ “นิ้วมือมหัศจรรย์” เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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“นิ้วมหัศจรรย์” กับการผันเสียงวรรณยุกต์

 การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาไทย แนน่อนวา่ครูผูส้อนหลาย ๆ  ทา่น 

อาจประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองการผันเสียงวรรณยุกต์ ผู้เขียน

จ้งได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเสียงในภาษาไทย

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องมาตราตัวสะกด

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องคำาเป็น - คำาตาย

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องไตรยางศ์

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

 ผูส้อนไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน ตามแผนการจัดการเรยีนรูดั้งกลา่วเริม่

สอนตั้งแต่เรื่องเสียงในภาษาไทย ที่ประกอบไปด้วย 3 เสียง คือ เสียงพยัญชนะเสียง

สระ และเสยีงวรรณยกุต ์เพือ่ปูพืน้ฐานเบ้ืองตน้ใหส้ำาหรับผูเ้รยีนทีไ่มมี่พืน้ฐานมากอ่น 

จากน้ันจง้สอนเรือ่งมาตราตวัสะกด ทีส่ะกดตรงตามมาตราและตวัสะกดทีไ่มต่รงตาม

มาตรา จากนัน้จ้งสอนในเรือ่งคำาเป็นและคำาตาย เพือ่ให้ผูเ้รยีนนำาองคค์วามรูด้งักลา่ว

ไปใชใ้นการผันเสยีงวรรณยกุตต์อ่ไป ซ่้งสิง่ทีผู่ส้อนจะตอ้งใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งมาก

คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องไตรยางศ์ ถ้าหากผู้เรียนสามารถจดจำาอักษรทั้ง 

3 หมูไ่ด ้จะทำาใหก้ารสอนผันเสียงวรรณยกุตง์า่ยข้้น เพราะผูส้อนจะใชไ้ตรยางศห์รือ

อักษรสามหมู่เป็นฐานในการผันเสียงวรรณยุกต์ ซ่้งขอนำาเสนอเทคนิคการจำาอักษร

สามหมู่ ดังนี้

 ไตรยางศ์หรืออักษรสามหมู่ คือ การจัดหมวดหมู่ตัวอักษรจากพยัญชนะ   

44 ตัว ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ อักษรสูง  อักษรกลาง และอักษรต่ำา

  อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ่ ศ ษ ส ห 

   ให้จำาว่า ผีฝ่ากถุงข้าวสารให้ฉัน

  อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ค ฎ ฏ ต บ ป อ 

   ให้จำาว่า ปฏิกฎจดตอบ
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  อักษรต่�า มี 24 ตัว คือ ค  ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ์ ฒ ณ ท ธ น พ ฟื้ ภ 

ม ย ร ล ว ฬ ฮั

   แบ่งออกเป็นอักษรต่ำาเดี่ยว และ อักษรต่ำาคู่

   อักษรต่�าเดี่ยว ให้จำาว่า งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมฬีโลก

   อักษรต่�าคู ่ให้จำาว่า พ่อค้าฟื้ันทองซื้อช้างฮั่อ

 การทีจ่ำาแนกพยญัชนะออกเปน็อกัษรสงู อกัษรกลาง อกัษรต่ำา นัน้นบัวา่เปน็

ประโยชน์มาก

 1. สามารถผนัคำาให้มเีสยีงและรปูต่าง ๆ  เม่ือเสียงและรูปต่างกนัความหมายก็

ต่างกัน ด้วย เช่น ไข ไข่ ไข้ ย่อมแสดงความหมายคลี่คลายไปจากคำาเดิม เช่นเดียวกับ 

เสือ เสื่อ เสื้อ ทั้งนี้ นับว่าเป็นแนวทางสำาคัญที่ทำาให้ภาษาขยายตัวและแสดงประณีต

ในการเขียนอักษรไทยซ้่งสามารถจะใช้บันท้กเสียงได้ใกล้ชิดเป็นอย่างดี

 2. สามารถนำาคำาบาลแีละสนัสกฤตมาเข้าแนวสำาเนยีงของคนไทยไดส้นทิสนม 

เช่น เล่ห์ สนเท่ห์ พุทโธ โล่ สมุทร สมัคร ฯลฯ

 3. ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายวรรณยุกต์กำากับลงไปทุกคำา เช่น “ขา” ไม่ต้อง

เขียนเป็น “ข๋า” ทั้งนี้นับว่าช่วยให้การเขียนหนังสือสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้้น (กำาชัย 

ทองหล่อ, 2545: 75)

 จากตารางการผันเสียงวรรณยุกต์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าอักษรสูง อักษรกลาง

และอักษรต่ำา ไมส่ามารถผนัไดค้รบท้ัง 5 เสยีง มเีพยีงอกัษรกลางคำาเปน็เพยีงหมูเ่ดียว

เท่าน้ันท่ีสามารถผนัเสยีงวรรณยกุตไ์ดค้รบทัง้ 5 เสยีง จ้งทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสบัสน

ในการผันเสียงวรรณยุกต์ เพราะอักษรบางกลุ่มรูปกับเสียงไม่ตรงกัน ผู้เขียนจ้งได้นำา

เทคนิค “นิ้วมือมหัศจรรย์” เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
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สื่อการเรียนการสอนในการแก้ไขปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์

 ทิศนา แขมมณี (2550: 10) สื่อการเรียนการสอน หมายถ้ง ส่ือกลางที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้หรืออยากจะเรียนรู้ ทำาให้เกิดความคิด ความ

อ่านและเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ซ่้งองค์ประกอบที่สำาคัญที่ก่อให้เกิด
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การเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศ้กษา กาเย่ (Gagne) ประกอบด้วย ผู้เรียน (Learner)    

มรีะบบสมัผสัและระบบประสาทในการรบัรูส้ิง่เร้า (Stimulus) คอืสถานการณต่์าง ๆ  

ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การตอบสนอง (Response) คือพฤติกรรมที่เกิด

ข้้นจากการเรียนรู้สื่อประสมหรือสื่อ มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ

 การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งการผนัเสยีงวรรณยกุตน์ัน้ นอกจากวธิกีารสอน

ทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางท่ีดีข้้นแลว้นัน้ สือ่การเรยีนการสอนก็เปน็

อกีสว่นสำาคญัทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนสนใจบทเรยีนมากยิง่ข้น้ ทำาใหก้ระบวนการจดักิจกรรม

ไม่น่าเบื่อ ผู้สอนได้เลือกแอปพลิเคชัน  คาฮัูท มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

แก้ไขปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ซ้่ง คาฮัูท คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการเกม

ตอบสนอง (Interactive Quiz Game) เป็นแพลตฟื้อร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มี

ค่าใช้จ่าย เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ที่ประเทศนอร์เวย์ เป็นเทคโนโลยีการ

ศ้กษาสำาหรับเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน เป็น

เครื่องมือแบบสอบช่วยประเมินผล ผ่านการตอบคำาถามในชั้นเรียน ส่งเสริมการเปิด

อภปิราย การสำารวจความคดิเหน็ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซ้ง่จำาเปน็ตอ้งมอีปุกรณ ์ได้แก่

 โปรเจคเตอร์ ท่ีเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ส่วนผู้เรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟื้น และทุกคนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

 ผู้สอนได้นำาแอปพลิเคชันการศ้กษาดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบข้อสอบ

กอ่นเรยีน - หลงัเรยีน ทำาใหผู้เ้รยีนสนกุสนานกบับทเรียนเร่ืองการผันเสียงวรรณยกุต์ 

เพราะแอปพลเิคชนัดงักลา่วจะมกีารจดัลำาดบัคะแนนของผูเ้รยีนแต่ละคน ทำาใหผู้้เรยีน

เกิดการแข่งขัน ซ้่งครูผู้สอนสามารถนำาสื่อการศ้กษานี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ใน

หลาย ๆ วิชา สำาหรับการผันเสียงวรรณยุกต์กับการใช้ส่ือการศ้กษาเข้ามาใช้ใน

กระบวนการจดัการเรยีนรูน้ี ้ทำาใหผู้เ้รียนสนุกกับการเรียนและเขา้ใจการผันวรรณยกุต์

มากยิ่งข้้น



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

100

  ช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน ถือว่ามีความสำาคัญมาก เพราะ

หากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา หรือต้องการปร้กษา คุณครูสามารถสร้างกลุ่มในเฟื้ซบุ๊ก 

เพื่อเป็นอีกช่องทางหน้่งให้ผู้เรียนสามารถติดต่อพูดคุยกับคุณครูผู้สอน นอกจากนั้น

ผู้สอนยังสามารถอัปโหลด ใบความรู้ ใบงาน หรือติดตามงานของผู้เรียนผ่านช่องทาง

นี้ได้อีกด้วย

บทสรุป

 ปจัจุบนัโลกไดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว การศ้กษากเ็ชน่กัน ได้มกีารนำา

สื่อและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่ออำานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน สำาหรับปัญหา

เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ที่เป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมาสำาหรับผู้สอนหลาย ๆ ท่าน

 สามารถแก้ไขได้ด้วย “นิ้วมหัศจรรย์” โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง

เป็นลำาดับขั้นตอน นำาวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซ้่งวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ co – op  

co – op เป็นอีกวิธีสอนที่ผู้สอนนำาไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เรียนสามารถผันเสียง

วรรณยกุตไ์ดถ้กูตอ้งดว้ยระยะเวลาอนัสัน้ นอกจากนัน้ครผููส้อนจะต้องมกีารประยกุต์

ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ซ้่งคำาน้งถ้งผู้เรียน

เป็นสำาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละเรื่องด้วย
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ภาพลักษณ์ของปีระเที่ศไที่ยในส้�อหนังส้อพิมพ์รายวัน
เกาหล่ใต้

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 7 สิิงหาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 22 กั้นยายน 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 22 กั้นยายน 2563 

บัที่คัดย่อ
 การศ้กษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศ้กษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีนำาเสนอผ่าน

การรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลี โดยศ้กษาจากหนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบ

และหนังสือพิมพ์โชซอนอิลโบท่ีเผยแพร่ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2549 โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหาของข่าวประกอบกับการวิเคราะห์การใช้คำาแสดงทัศนะ บนพ้ืนฐานของ

แนวคิดเร่ืองภาพลักษณ์และการปลูกฝั่งความจริงผ่านส่ือ ผลการศ้กษาปรากฏข่าวของ

ประเทศไทยในหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้ จำาแนกตามเน้ือหาได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ข่าว

การเมือง ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววัฒนธรรม และข่าวกีฬา ในปริมาณจากมากไป

หาน้อยตามลำาดับ และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย 8 ภาพลักษณ์ท่ีสัมพันธ์กับ

เน้ือหาข่าวข้างต้น ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีประชาธิปไตยท่ีถดถอย 2) ไทยเป็นประเทศท่ี

เศรษฐกิจตกตำ่า 3) กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 4) ประเทศไทยมีสถานการณ์

รุนแรงจากแนวคิดแบ่งแยกดินแดน 5) ประเทศไทยเป็นแหล่งของการกระทำาผิดกฎหมาย 

6) ประเทศไทยเป็นแหล่งของการค้าประเวณี 7) คนไทยคล่ังไคล้ในกระแสวัฒนธรรมเกาหลี 

8) ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

ค�าส�าคัญ: ประเทศไทย ภาพลกัษณ์ หนังสือพิมพ์รายวันเกาหล ีการปลกูฝั่งความจรงิจากส่ือ
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Abstract
 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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บทน�า

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นระยะ

เวลา 60 ปีในพ.ศ. 2561 ซ่้งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาท้ังสองประเทศได้มีความสัมพันธ์

ในด้านต่าง ๆ อย่างแน่นแฟ้ื้น ท้ังในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เป็นต้น สำาหรับด้านเศรษฐกิจท้ังสองประเทศมีการลงทุนและทำาการค้าร่วมกัน โดยฌองส์

ฮัวันซ้งและปริศวร์ ยิ้นเสน (2557) ได้กล่าวถ้งปริมาณการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ใน

ปัจจุบันไว้ว่า การแลกเปล่ียนทางด้านการค้าเม่ือปี 2548 มีปริมาณ 6,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2549 ได้เพ่ิมข้้นเป็น 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2550 เป็น 8,300 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ปี 2551 เพ่ิมเป็น 10,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2554 เพ่ิมเป็น 13,700 ล้าน

เหรียญสหรัฐและเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าด้านการค้าของประเทศต่าง ๆ  ท่ีมีกับเกาหลีใต้แล้ว

พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าด้านการค้ากับเกาหลีใต้สูงข้้นมาอยู่ในอันดับท่ี 7 เม่ือ

เทียบจากปี พ.ศ. 2552 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 15 เท่าน้ัน ท้ังน้ีสินค้าท่ีเกาหลีใต้ส่งออกมายังไทย

ได้แก่ เหล็ก เคร่ืองใช้ไฟื้ฟ้ื้า อุปกรณ์สำาหรับการขุดเจาะนำ้ามัน เป็นต้น ส่วนสินค้าท่ีนำาเข้า

จากไทย ได้แก่ ยางพารา แผงวงจรไฟื้ฟ้ื้านำ้ามันดิบ เป็นต้น

 นอกจากน้ีในระดับของประชาชนท้ังสองประเทศก็ได้เดินทางท่องเท่ียวระหว่าง

กันสูงเป็นระดับต้น ๆ  โดยในปี พ.ศ. 2560 ชาวเกาหลีใต้เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย

จำานวน 873,482 คนซ่้งถือเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีจำานวนมากเปน็อันดับท่ี 3 รองจากมาเลเซีย

และญ่ีปุ่น ขณะท่ีคนไทยไปท่องเท่ียวเกาหลีใต้จำานวน 498,511 คนซ่้งเป็นนักท่องเท่ียว

จำานวนมากท่ีสุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงเป็นอันดับ 6 เม่ือเทียบกับนักท่องเท่ียว

จากทุกประเทศ (Ahn Jun Yong, 2018)

 ประเทศไทยจ้งเป็นหน่้งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีสาธารณรัฐ

เกาหลีให้ความสนใจ และปรากฏเป็นข่าวอยูบ่่อยคร้ัง โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์รายวัน ท้ังน้ี

การนำาเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทยไม่ใช่แค่เพียงการรายงานข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์

ท่ีเกิดข้้นของประเทศไทยหรือท่ีไทยสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เท่าน้ัน แต่การเลือกนำาเสนอข่าว

ใดหรือไม่นำาเสนอขา่วใด รวมท้ังมุมมองท่ีใช้รายงานข่าว ยอ่มทำาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพเก่ียว

กับประเทศไทยผ่านการรับรายงานข่าวเหล่าน้ันไปพร้อมกัน  ส่ือหนังสือพิมพ์จ้งมีบทบาท

ในฐานะช่องทางส่ือสารและกระจกสะท้อนภาพขององค์กรหรือสังคมได้เป็นอย่างดี

 ในการพัฒนาประเทศ ภาพท่ีสะท้อนจากมุมมองของผู้อ่ืนนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ี

มีความสำาคัญ  โดยเฉพาะในยุคท่ีประเทศมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในกระแส               

โลกาภิวัตน์น้ัน ภาพลักษณ์ในสายตาของต่างประเทศยิง่มีความสำาคัญเป็นอยา่งมาก ดังน้ัน

ข่าวเก่ียวกับประเทศไทยท่ีปรากฏบนส่ือหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ย่อมสร้างความรับรู้และ
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ส่ือสารภาพลักษณ์ของส่ิงท่ีรายงานออกไปให้แก่ชาวเกาหลีใต้ไปพร้อมกัน ในแง่น้ีข่าวต่างๆ 

ท่ีถูกนำาเสนอโดยส่ือหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้จ้งเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีส่ือมวลชน

ชาวเกาหลีใต้มองประเทศไทย ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีควรแก่การนำามาศ้กษาวิเคราะห์เพ่ือ

นำาไปเป็นข้อมูลการพัฒนาประเทศและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศต่อไปในอนาคต

รวมไปถ้งการสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งข้้นของท้ังสองประเทศ 

 การศ้กษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศ้กษาถ้งภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏ

ในส่ือหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สำาหรับเชิงปริมาณเป็นการศ้กษาเพ่ือวิเคราะห์ว่าหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้มีการนำาเสนอ

ข่าวเก่ียวกับประเทศไทยในดา้นต่าง ๆ  เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และกฬีา

 ในปริมาณมากน้อยอย่างไร ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ถ้งภาพลักษณ์

ท่ีสะทอ้นผ่านการนำาเสนอขา่วในหนงัสือพิมพ์รายวันเกาหลใีต้ โดยวิเคราะหเ์น้ือหาข่าวและ

การใช้รูปภาษาแสดงทัศนะต่าง ๆ การศ้กษาน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวัน

จำานวน 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบ และหนังสือพิมพ์โชซอนอิลโบท่ีเผยแพร่ในปี 

พ.ศ. 2549 ซ่้งเป็นปีแรกท่ีจำานวนนกัท่องเท่ียวเกาหลีใต้เดินทางท่องเท่ียวมายังประเทศไทย

ระดับล้านคน (1,104,534 คน ) (“ตลาดนักท่องเท่ียวเกาหลีใต้: ปรับโฉมจากกลุ่มคู่ฮัันนี

มูนมาเป็นกลุ่มคนโสดและกลุ่มคานทอง, 2008) ในความสำาคัญน้ีจ้งน่าสนใจว่า ส่ือ

หนังสือพิมพ์เกาหลีใต้น่าจะมีส่วนสำาคัญต่อการสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์เก่ียวกับ

ประเทศไทยให้แก่ชาวเกาหลีใต้  ในการศ้กษา ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สอง

ช่ือฉบับข้างต้นเน่ืองจากหนังสือพิมพ์ท้ังสองเปน็หนังสือพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์คุณภาพ

 และมียอดจำาหน่ายสูงท่ีสุด ซ่้งเข้าใจได้ว่าประชาชนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ท้ังสองช่ือฉบับน้ี

ทบทวนวรรณกรรม 

ภาพลักษณ์: การรับรู้ผ่านส่ือมวลชน

 ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ภาพของส่ิงใดส่ิงหน่้งท่ีเกิดข้้นในใจจากกระบวนความ

รู้ส้กน้กคิด รวมถ้งประสบการณ์ต่าง ๆ ท้ังทางตรงทางอ้อม ท่ีบุคคลได้คัดสรรหรือขับเน้น 

(highlight) และให้ความหมาย โดยอาจจะตรงกบัสภาพความเป็นจริงของส่ิงน้ันหรือไม่ก็ได้

 (Boulding, 1975; เสรี วงษ์มณฑ์า, 2541)  ท้ังน้ีภาพลักษณ์ตามแนวคิดของ Boulding 

(1975) น้ันจะพิจารณาจากการรับรู้ข่าวสาร (message) เป็นสำาคัญ เน่ืองจากเม่ือมีการรับ

รู้ข่าวสารท้ังจากส่ือมวลชนหรือส่ืออ่ืน ข่าวสารน้ีจะผ่านกระบวนการรับรู้ ให้ความหมาย 

แยกแยะลักษณะ ประเภท ความเด่นจำาแนก จากความรู้ส้กท่ีเกิดข้้นของเราโดยสัมพันธ์กับ
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ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ประสบการณ์เดิม และพัฒนาไปสู่การตัดสินใจ ยอมรับ

 ปฏิเสธ ชอบ ชัง ต่อส่ิง ๆ น้ัน 

 ท้ังน้ี ภาพลักษณ์เป็นส่ิงสำาคัญต่อการดำาเนินกิจกรรมท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและประสบความสำาเร็จ และด้วยความเจริญ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารและการส่ือสารมวลชนท่ีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ

กว้างขว้าง ทำาให้คนในสังคมได้รับทราบข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้้นได้แทบทันทีและท่ัวถ้ง  

รวมไปถ้งความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเพ่ือประโยชน์ในการตัดสิน

ใจอีกด้วย ดังน้ันหากองค์กรหรือสถาบันใดมีภาพลักษณ์ท่ีดีก็จะได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ

และได้รับความสนับสนุนร่วมมือให้ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  ซ่้งเป็นปัจจัย

สำาคัญต่อความเจรญิก้าวหน้าและม่ันคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาวขององคก์ร และท้ังน้ีก็

จะก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามในกรณีท่ีองค์กรหรือสถาบันใดมีภาพลักษณ์ไม่ดี

 ในความสำาคัญของภาพลักษณ์ดังกล่าว ส่ือมวลชนในฐานะท่ีมีส่วนโดยตรงต่อ

การนำาเสนอและกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อการให้ความหมายของภาพลักษณ์  จ้งได้

รับความสนใจนำามาเป็นแหล่งข้อมูลในการศ้กษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ ดังท่ีการศ้กษาของ 

อารยา  วรรณประเสริฐ (2542) พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

ประเทศไทยซ่้งสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านส่ือมวลชนมากกว่าส่ือประเภท

อ่ืนด้วยเหตน้ีุ การศ้กษาหลายเร่ืองจ้งเลอืกศ้กษาภาพลกัษณ์จากส่ือมวลชน เช่น การศ้กษา

ของมูฮััมหมัดรอฟีื้อี มูซอ (2558) ภาพลักษณ์ของเหยื่ออาชญากรรมในโลกทัศน์ของ

หนังสือพิมพ์ไทย พบว่า คุณลักษณะของเหยือ่อาชญากรรมท่ีถูกนำาเสนอโดยหนังสือพิมพ์

ไทยน้ัน เป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยตรงท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และอายุระหว่าง 

15-25 ปี ปรากฏในภาพลักษณ์ประเภทอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกายมากท่ีสุด โดยภาพ

ลักษณ์ของเหยื่ออาชญากรรมถูกนำาเสนอในลักษณะท่ีอาจกระทบต่อความรู้ส้กของ

ครอบครัวเหยือ่อาชญากรรม   ถูกนำาเสนอเกินเลยจนทำาให้ผู้อ่านรู้ส้กสยดสยอง หดหู่ หรือ

บรรยายอวัยวะพ้งสงวนให้เหยือ่อาชญากรรมรู้ส้กอับอาย  การระบุช่ือ-สกุลจริง และท่ีอยู่

ของเหยือ่อาชญากรรม  การใหฉ้ายาท่ีทำาใหผู้้อ่านรู้ส้กลบตอ่เหย่ืออาชญากรรม การบรรยาย

ข้ันตอนลงมือทำาร้ายเหยื่ออย่างละเอียด รวมท้ังการสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตหรือถูก

ทำาร้ายของเหยือ่อาชญากรรมในลกัษณะท่ีทำาใหเ้ข้าใจวา่เหยือ่เป็นต้นเหตขุองอาชญากรรม

น้ันเสียเอง ปริศวงศ์ ธนเสน (2555) ศ้กษาภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้จากหนังสือพิมพ์ราย

วันของไทย พบว่า หนังสือพิมพ์ไทย ได้แก่ ไทยรัฐ ข่าวสด บางกอกทูเดย์ และมติชน ในปี 

2551-2552  ได้นำาเสนอข่าวการเมืองของเกาหลีใต้มากท่ีสุด และสะท้อนภาพลักษณ์ด้าน

บวกมากกว่าด้านลบ โดยเกาหลีใต้มีภาพลักษณ์ของชนชาติท่ีมีความรักชาติสูง ให้ความ
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สำาคัญกับการศ้กษา มีความเป็นประชาธิปไตยสูง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีความแตก

ต่างทางเพศสูง และเป็นประเทศท่ีมีความเครียดสูง Shin, Hung Joo (1988) ศ้กษาภาพ

ลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีใต้พบว่า 

ส่ือเกาหลีใต้ให้ความสนใจด้านการเมืองและการกีฬาของจีนมากท่ีสุด และภาพลักษณ์ท่ีเคย

คิดว่าชาวจีนเป็นศัตรูกับเกาหลีใต้น้ัน แต่เม่ือถ้งทศวรรษท่ี 80 ทัศนคติท่ีชาวเกาหลีใต้มีต่อ

ชาวจีนได้เปล่ียนเป็นความรู้ส้กเป็นมิตร เป็นต้น

 กล่าวได้ว่า การรายงานหรือนำาเสนอของส่ือมวลชนในแขนงต่าง ๆ ท่ียกมาเป็น

ตัวอยา่งน้ีสามารถสรา้งความรบัรู้หรือทำาให้เรามีมุมมองตอ่ส่ิงใดส่ิงหน่้ง บุคคล หรอืองค์กร

 ท่ีอาจจะแตกตา่งหรอืสอดคลอ้งกับความเปน็จริงของส่ิงเหลา่น้ันได ้ ซ่้งส่งผลสำาคัญต่อการ

ทำาความเข้าใจและส่งผลต่อพฤติกรรมของเราท่ีจะมีต่อส่ิงเหล่าน้ันด้วย ดังน้ันการศ้กษาภาพ

ลักษณ์ของไทยท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีใต้ จ้งน่าจะเป็นวิธีการหน่้งท่ีจะ

ช่วยสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญหรือมิตรประเทศอยา่งเกาหลีใต้  รับรู้ภาพลักษณ์

เก่ียวกับประเทศไทยอย่างไร อันจะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาประเทศหรือส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ต่อเกาหลีใต้ต่อไป

การปลูกฝัั่งความจริงจากส่ือหนังสือพิมพ์รายวัน

 ทฤษฎีการปลูกฝั่งความจริงจากส่ือเป็นทฤษฎีท่ีใช้ศ้กษาหรืออธิบายอิทธิพลของ

ส่ือ โดยมีต้นกำาเนิดท่ีอิงกับการศ้กษาส่ือโทรทัศน์ของ Gerbner (1978) ท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐาน

ท่ีว่า คนเรามีโลกท่ีแวดล้อมอยู่ 2 ใบ คือ โลกท่ีเป็นจริง (real world) กับ โลกท่ีผ่านส่ือ 

(mass mediated world) โดยเราจะเข้าใจหรือยด้เอาความเป็นจริง (reality) จากโลกใด

โลกหน่้ง ท้ังน้ี โลกท่ีเป็นจริง หมายถ้ง โลกทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดล้อมเราอยู่ท้ัง

ตัวบุคคล ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงก่อสร้างวัตถุต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างข้้น โดยพ้ืน

ฐานแลว้โลกท่ีเป็นจริงจ้งมีความซบัซ้อน หลากหลายและกวา้งขวาง ทำาความเข้าใจใหชั้ดเจน

แน่นอนได้ยาก ขณะท่ีโลกท่ีผ่านส่ือ หมายถ้ง โลกท่ีถูกคัดสรร ตัดทอน กำาหนดเป็นแบบแผน

เพ่ือนำาเสนอผ่านส่ืออยา่งสมจริงและใกล้ตัว จ้งสามารถเข้าถ้งและเข้าใจได้ง่าย จนทำาให้คน

ส่วนใหญ่ย้ดถือเอามาเป็นความเป็นจริงของตน

 ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานข้างต้น ทฤษฎีน้ีจ้งถูกขยายไปสู่แนวคิดเร่ืองการสร้างความ

จริงทางสังคม (social construction of reality) หรือความจริงในฐานะของความรู้ท่ีเกิด

ข้้นและเราใช้ความรู้เหล่าน้ันทำาความเข้าใจโลก อารมณ์ความรู้ส้ก และประสบการณ์

ต่าง ๆ  ท้ังในแง่ของความหมาย คุณค่า การพิจารณาตัดสิน และเป็นเสมือนแผนท่ีทางจิตใจ

ท่ีทำาหน้าท่ีช้ีแนะ/นำาทางว่าอะไรเป็นเร่ือง/ส่ิงปกติ อะไรบ้างท่ีเป็นไปได้และจะเป็นไปได้         
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เร่ือง/ส่ิงใดมีอะไรเก่ียวข้องบ้าง อะไรท่ีใช่หรือไม่ใช่ ฯลฯ กล่าวอีกอย่างหน่้งได้ว่า ความเป็น

จริงทางสังคมท่ีเรารับรู้และใช้ดำาเนินชีวิตน้ัน เป็นความเป็นจริงท่ีถูกประกอบสร้างข้้น ในท่ี

น้ีมุ่งเน้นไปท่ีส่ือมวลชนว่า เป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีส่วนสำาคัญในการปลูกฝั่งหรือสร้างความ

เป็นจริงทางสงัคมของบคุคลใหเ้กิดข้้น  ในลกัษณะเช่นน้ีส่ือมวลชนจ้งเปน็เสมือนตัวกลางท่ี

นำาไปสู่ความเป็นจริงทางสังคมหรือเราสร้างความเป็นจริงทางสังคมผ่านส่ือมวลชนน่ันเอง

 ในความสำาคัญของแนวคิดน้ี ก็จะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ เองก็เป็นผลผลิตหน่้งท่ี

ถูกประกอบสร้างข้้นเป็นความเป็นจริงทางสังคมประเภทหน่้ง  ท่ีทำาให้เรารับรู้หรือมีมุมมอง

ต่อบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหรือสังคมต่าง ๆ เช่น ส่ือภาพยนตร์ท่ีสร้างภาพลักษณ์ให้

เกยใ์นสังคมไทยว่าเป็นคนตลก สนกุสนานเฮัฮัา (ธาน ีช่ืนค้า, 2555) และภาพลกัษณ์กะเทย

ท่ีรับรู้กันท่ัวไปว่ากะเทยต้องกินยำา กะเทยต้องเป็นนางโชว์หรือช่างแต่งหน้าทำาผม ส่ิงเหล่า

น้ีล้วนเป็นการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของส่ือให้เกย์กับกะเทยจนเรารับรู้ว่าคือ           

ความเป็นจริง

 ปัจจุบันการนำาแนวคดิการปลกูฝั่งและสรา้งความเปน็จริงจากส่ือมาใช้ศ้กษาน้ัน

 ได้เจาะจงลงไปท่ีส่ือเฉพาะประเภทมากข้้นท้ังเกมคอมพิวเตอร์  รายการเรียลลิต้ีโชว์ โฆษณา

รวมท้ังขยายไปสู่ส่ือแขนงอ่ืนท้ังนิตยสาร ส่ือสังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์  โดยในการ

ศ้กษาของเอกธิดา เสริมทอง (2556) ท่ีได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านสตรีกับส่ือมวลชนจำานวน 

410 เร่ือง ซ่้งเก็บข้อมูลต้ังแต่ปี 2520 พบว่า ภาพของสตรีในส่ือมวลชนเป็นภาพท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อสตรี โดยเป็นเพียงภาพของพฤติกรรมสตรีเพียงกลุ่มหน่้ง ซ่้งส่งผลเชิงลบต่อภาพ

ลักษณ์สตรีในชีวิตจริง ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาเฉพาะส่ือหนังสือพิมพ์ก็พบว่า หนังสือพิมพ์มุ่งเน้น

นำาเสนอผู้หญิงกับประเด็นความสวยความงามมากท่ีสุด  รวมท้ังการนำาเสนอบทบาทของผู้

หญิงยุคใหม่ในปริมณฑ์ลสาธารณะ ซ่้งเป็นภาพท่ีผูกติดอยู่กับรูปแบบและสถานะด้ังเดิม  

คือ เป็นผู้หญิงสวยงามเพ่ือผู้ชาย และหากผู้หญิงอยากมสีถานภาพทางสงัคมข้้นมาทดัเทียม

เพศชาย จะต้องพิจารณาจากเง่ือนไขของความรู้ความสามารถของระดับการศ้กษา          

และงานในอาชพี นอกจากน้ีเอกธิดา ยงัพบว่า หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีให้ภาพของผู้ถูกกระทำา

หรือเหยือ่มากท่ีสุด เม่ือเทยีบกับส่ือมวลชนดา้นอ่ืนไดแ้ก่ โฆษณา รายงานขา่ว รายการละคร

โทรทัศน์ นิตยสาร เพลงลูกทุ่งและนวนิยาย และโดยภาพรวมส่ือมวลชนไม่ได้นำาเสนอภาพ

ลักษณ์ผู้หญิงในเชิงบวกเลย เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ท่ีเป็นกลางกับภาพลักษณ์เชิงลบเท่าน้ัน 

ส่ิงเหล่าน้ีจ้งเป็นเหตุให้ผู้หญิงในสังคมไทยยังถูกมองว่ามีสถานะท่ีด้อยกว่าเพศชาย       

เพราะส่ือจัดวางการนำาเสนอผู้หญิงภายใต้แนวคิดแบบปิตาธิปไตย

 จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยดังท่ีนำาเสนอมา

ข้างต้นแล้วน้ัน ผู้วิจัยสามารถนำาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพดังน้ี
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย

 1. ภาพลักษณ์ หมายถ้ง ภาพท่ีเกิดข้้นจากความรู้ส้ก ความเช่ือ ทัศนคติท่ีมีต่อ

ประเทศไทยซ่้งเป็นความคิดท่ีเกิดจากการถ่ายทอดผ่านคำาหรือข้อความข่าวในหนังสือพิมพ์

รายวันเกาหลีใต้

 2. หนังสือพิมพ์รายวัน หมายถ้ง หนังสือพิมพ์ภาษาเกาหลีจำานวนสองฉบับ      

คือ ทงอาอิลโบ และโชซอนอิลโบ ซ่้งเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีระยะเวลาในการนำาเสนอข่าว

ประจำาวัน และเป็นหนังสือพิมพ์รายวันท่ีมีการตีพิมพ์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์

 3. ข่าว หมายถ้ง ข้อเขียนท่ีแสดงรายละเอียดและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์     

โดยมีหัวข้อข่าว และรายละเอียดของข่าวท่ีเก่ียวกับประเทศไทย

 4. ภาพลักษณ์เชิงบวก เป็นการนำาเสนอหรือการใช้คำาท่ีเป็นบวก ส่งเสริม 

สนับสนุนและให้ความหมายในด้านดี

 5. ภาพลักษณ์เชิงลบ เป็นการนำาเสนอหรือการใช้คำาท่ีเป็นลบ โจมตี คัดค้าน    

ไม่เห็นด้วย และให้ความหมายในด้านไม่ดี

ผลการวิจัย

สัดส่วนการให้พ้ืนท่ีข่าวประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยในหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้

 การนำาเสนอข่าวท่ีเก่ียวกับประเทศไทยท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบและ

โชซอนอิลโบในปี พ.ศ. 2549 ต้ังแต่เดือนมกราคมถ้งเดือนธันวาคม มีจำานวนท้ังส้ิน 285 ข่าว
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สามารถจำาแนกเป็นข่าวประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าว

วัฒนธรรม และข่าวกีฬา ดังตารางต่อไปน้ี

 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบมีการนำาเสนอข่าวของ

ประเทศไทยมากกวา่หนังสือพิมพ์โชซอนอลิโบ โดยหนงัสือพิมพ์ทงอาอิลโบนำาเสนอขา่วคิด

เป็นร้อยละ 79.30 ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์โชซอนอิลโบนำาเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทย

เพียงร้อยละ 20.70 เท่าน้ัน 

 หนังสือพิมพ์รายวันท้ังสองฉบับของเกาหลีใต้นำาเสนอข่าวประเภทการเมืองของ

ไทยเป็นจำานวนมากท่ีสุด ได้แก่ ข่าวเก่ียวกับความเคล่ือนไหวทางการเมือง การดำาเนินงาน

ของรัฐบาลหรือของพรรคการเมือง จำานวนร้อยละ 40.70 รองลงมาคือข่าวสังคม ได้แก่ ข่าว

อาชญากรรม โรคภัย ศาสนา กษัตริย์และราชวงศ์ จำานวนร้อยละ 35.44  ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีท่ีประเทศไทยกำาลังอยู่ในภาวะวิกฤติทางการเมือง มีการทำา

รัฐประหารเกิดข้้น  ชาวเกาหลีมีแนวคิดว่าหากประเทศมีการรัฐประหารแสดงว่าเกิดความ

รุนแรงทางการเมอืงในประเทศน้ัน ๆ  และจะสง่ผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ

เป็นอย่างมาก เพราะการเมืองเป็นหัวใจหลักของการบริหารประเทศ  ในฐานะท่ีเกาหลีใต้

มีสถานะเป็นคู่ค้ากับไทย ผลกระทบทางการเมืองย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วย จ้งน่าจะเป็น

เหตุท่ีเกาหลีใต้ให้ความสนใจติดตามรายงานข่าวการเมือง  ในขณะท่ีข่าวกีฬา ได้แก่ การ

จัดการแข่งขัน ผลการแข่งขัน  กิจกรรมหรือพฤติกรรมของนักกีฬา ถูกนำาเสนอในปริมาณ

ตำ่าสุดเพียง ร้อยละ 2.46 ซ่้งนอกจากจะตีความได้ว่า ชาวเกาหลีใต้ให้ความสนใจเก่ียวกับ

กีฬาของไทยน้อยแล้ว อาจมองได้ว่าภาพลักษณ์ด้านกีฬาของไทยไม่ใช่ส่ิงท่ีโดดเด่นและความ

สัมพันธ์ระหว่างกันในด้านน้ีก็อาจอยูใ่นระดับท่ีน้อยด้วย
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ภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏิในหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้

 การนำาเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทยในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีใต้ผู้วิจัย

จะวิเคราะห์จากเน้ือหาข่าวและการใช้คำาแสดงทัศนะภาวะ ท้ังทัศนะของบุคคลในข่าวและ

ทัศนะของผู้เขียนข่าว  เน่ืองจากทัศนะจากท้ังสองประเภทถือเป็นทัศนะท่ีเลือกนำาเสนอของ

ผู้เขียนข่าวเองตามแนวคิดของนายประตูข่าวสาร (Gate Keeper) เช่น 모양이다 
(ดูเหมือนว่า) 예측하다 (คาดว่า) 확신하다 (เช่ือม่ันว่า) ท้ังน้ีรวมถ้งการใช้ภาษาเปรียบ

เทียบจะถือเป็นการแสดงทัศนะเช่นกัน เม่ือวิเคราะห์การใช้ภาษาท่ีปรากฏในข่าวประเภท

ต่าง ๆ แล้วจะนำามาประมวลเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซ่้งในท่ีน้ีหมายความ

ครอบคลุมถ้งภาพลักษณ์ท่ีมีต่อบุคคล องค์กร สถาบัน สถานท่ี และวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย ผลการศ้กษา พบว่า ภาพลักษณ์ของไทยท่ีปรากฏจากข้อมูลการรายงานข่าว

ของหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้มีด้วยกันท้ังหมด 8 ประการ ดังน้ี 

1. ประเทศไทยมีประชาธิิปไตยท่ีถดถอย

 ภาพลักษณ์ประเด็นน้ีถูกนำาเสนอผ่านข่าวการเมืองเก่ียวกับการทำารัฐประหาร    

(กันยายน 2549) แม้ว่าในสายตาของผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์จะมองว่า เป็นการรัฐประหารท่ี

ไม่มีความรุนแรงก็ตาม  แต่ส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย ท่ีประชาชนพ้งมีอำานาจ

ในการกำาหนดอนาคตของบา้นเมืองมากกวา่การพ่้งกำาลังของกองทพัและเข้ามาจัดการบ้าน

เมืองในลักษณะอำานาจนิยม ดังเช่นตัวอย่างการนำาเสนอข่าว ต่อไปน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 1

CSM “泰 쿠데타는 아시아 민주화 과정의 후퇴”

การรัฐประหารของไทยเป็นการทำาให้กระบวนการของประชาธิปไตยของเอเชียถอยหลัง

(ทงอาอิลโล 2006.9.21)

 ตัวอย่างน้ีกล่าวถ้งการทำารัฐประหารในประเทศไทยว่าเป็นการทำาให้

ประชาธิปไตยของประเทศไทยกำาลังเดินถอยหลัง และในสัปดาห์หน้าองค์การความม่ันคง

แห่งสหประชาชาติจะได้เดินทางมาประชุมถ้งประเด็นการทำารัฐประหารของประเทศไทย  

ดังน้ันข่าวน้ีจ้งต้องการสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยกำาลังล้าหลัง จากคำา

กล่าวท่ีปรากฏของพาดหัวข่าว泰 쿠데타는 아시아 민주화 과정의 후퇴 เป็นคำา

กล่าวท่ีมีความหมายว่าการรัฐประหารของประเทศไทยทำาให้กระบวนการประชาธิปไตย

ของอาเซียนถอยหลัง เป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ถ้งการเป็นประชาธิปไตยของ
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ประเทศไทย นอกจากน้ีแล้วแสดงให้เห็นถ้งบทบาทของประเทศไทยต่ออาเซียนด้วย 

เน่ืองจากการรัฐประหารของประเทศไทยยังส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

2. ไทยเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจตกต�่า

 ข่าวเศรษฐกิจท่ีนำาเสนอในข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีท้ังสองฉบับน้ัน  

นอกจากข่าวท่ีรายงานข้อเท็จจริงทางภาวะเศรษฐกิจแล้ว ในอีกส่วนหน่้งยงัได้นำาเสนอข่าว

ท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของเศรษฐกิจจากภาวะการเมืองอีกด้วย อันทำาให้

เป็นภาพลักษณ์หน่้งของประเทศไทยในช่วงเวลาน้ัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 2

태국의 한인교포는 ‘안전’… 경제위기 우려

ชาวเกาหลีในประเทศไทยกังวลเร่ืองความปลอดภัย...วิกฤติทางเศรษฐกิจ

(ทงอาอิลโบ 2006.9.20)

 ตัวอย่างข่าวข้างต้นเป็นข่าวท่ีนำาเสนอในช่วงเดือนท่ีมีการทำารัฐประหารเกิดข้้น 

เก่ียวกับความกังวลในความปลอดภัยและการทำาธุรกิจของชาวเกาหลีใต้ท่ีพำานักใน

ประเทศไทย ถ้งแม้ว่าขณะท่ีเกิดรัฐประหารไม่มีชาวเกาหลีใต้ได้รับอันตราย แต่ชาวเกาหลีใต้

ก็มีความกังวลถ้งความปลอดภัยและผลกระทบท่ีจะเกิดข้้นจากการรัฐประหารคร้ังน้ี และ

ในช่วงท่ีเกิดรัฐประหารสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำาประเทศไทยได้ให้ข้อมูลการ

รัฐประหารต่อชาวเกาหลีท่ีพำานักในประเทศไทยและได้แจ้งให้ระวังการออกนอกบ้าน แต่

ในขณะน้ีผลกระทบท่ีเกิดข้้นกับนักท่องเท่ียวยังไม่มีผลกระทบใด ๆ นอกจากน้ีแล้วสถาน

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำาประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าท่ีผ่านมาการทำา

รัฐประหารในประเทศไทยยังไม่ได้เกิดความรุนแรงและเสียหายใด ๆ และแต่ละคร้ังท่ีเกิด

รัฐประหารก็ผ่านไปด้วยดี ดังน้ันจ้งไม่น่าจะต้องวิตกมากนัก แต่ในขณะท่ีบริษัทท่องเท่ียว

กล่าวว่าในสถานการณ์เช่นน้ีคงจะไม่มีใครอยากจะมาท่องเท่ียว จ้งอยากจะขอให้

สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ด้วยเหตุน้ีจากการนำาเสนอข่าวน้ีเป็นการแสดงให้เห็น

ว่าการเกิดภาวะรัฐประหารในประเทศไทยไม่ได้รุนแรงและไม่จำาเป็นต้องวิตกมากนัก แต่ใน

ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีอาจจะทำาให้เกิดความไม่ม่ันคงได้ ดังน้ันนัก

ลงทุนต่างชาติหรือผู้ท่ีได้มาลงทุนในประเทศไทยเกิดความไม่แน่ใจต่อภาวะเศรษฐกิจท่ีจะ

เกิดข้้น
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ตัวัอย่างท่ี่� 3

태국 환율방어초강수… 증시 폭락

อัตราการแลกเปล่ียนของไทยท่ีเคยเข้มแข็ง...ตกด่ิงอย่างรวดเร็ว

(โชซอนอิลโบ 2006.12.20)

 ตัวอย่างท่ี 3 กล่าวถ้งอัตราการแลกเปล่ียนค่าเงินบาทของไทยว่าลดตำ่าลงอย่าง

มาก และราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ตกลงอย่างมากเช่นกัน การนำา

เสนอข่าวน้ีเป็นข่าวท่ีแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยในขณะน้ีไม่ดีนัก ในข่าวใช้คำาว่า        

‘폭락’ซ่้งหมายถ้งการตกอย่างรุนแรง เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของไทยในขณะ

น้ันว่า เศรษฐกิจไม่ดี

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจ้งสามารถกล่าวได้ว่าการนำาเสนอข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ

ของไทยในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีท้ังสองฉบับน้ัน ได้สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่ม่ันคงมากนัก นักลงทุนไม่มีความม่ันใจในการเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย อันเน่ืองจากภาวะทางการเมืองของไทย แต่ขณะเดียวกันมีความเช่ือว่าหาก

การเมืองปกติก็จะทำาให้เศรษฐกิจไทยดีข้้นหรือกลับสู่ภาวะปกติอีกด้วย

3. กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

 ข่าวสังคมท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีท้ังสองช่ือฉบับน้ันปรากฏ

ข่าวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวเก่ียวกับพระมหากษัตริย์  ข่าวอาชญากรรม ข่าวเกาหลีเหนือ

หนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์แรงงานผิดกฎหมาย ค่านิยมการแต่งงาน ยาเสพติด และความ

เช่ือ เป็นต้น ซ่้งภาพลักษณ์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหัวข้อหน่้งท่ีหนังสือพิมพ์

รายวันเกาหลีใต้ได้เลือกมานำาเสนอ เช่น 

ตัวัอย่างท่ี่� 4

태국의 ‘살아있는 神’

푸미폰 국왕 즉위 60돌 ‘겸손한 권력’ 지향 갈수록 국민사랑 받아

เทวดาท่ีมีชีวิตของไทย

การฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปีของกษัตริย์ภูมิพล อำานาจท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน 

ยิ่งนับวันก็ได้รับความรักจากประชาชนมากยิ่งข้้น

(โชซอนอิลโบ 2006.06.09)



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

115

 ตัวอย่างน้ีกล่าวถ้งพระมหากษัตริยไ์ทยว่า เป็นเทวดาท่ียังมีชีวิต  น่ันคือเป็นภาพ

ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยกย่องพระมหากษัตริย์เสมือนหน่้งเป็นเทวดาและขณะ

เดียวกันพระองคก็์ให้ความดแูลช่วยเหลอืประชาชนเสมอืนหน่้งกับเทวดาท่ีคอยปกปกัรักษา

ประชาชน ในช่วงท่ีมีการเฉลิมฉลองการข้้นครองราชย์ 60 ปีของรัชกาลท่ี 9 ในข่าวได้กล่าว

ว่าเป็นส่ิงท่ีทำาให้เห็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปประชาชนก็ยิ่งมีความรักต่อพระองค์มากยิ่งข้้น 

ในหนังสือพิมพ์ ทงอาอิลโบใช้คำาว่า ‘살아있는 부처’ ซ่้งหมายถ้งพระพุทธเจ้าท่ีมีชีวิต

อยู ่สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริยเ์ป็นผู้ท่ีมีความเมตตา เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าการ

ใช้คำาว่า พระพุทธเจ้าน้ันเป็นการเช่ือมโยงกับลักษณะสังคมไทยท่ีมีประชาชนนบัถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเป็นสังคมท่ีมีการ

นับถือพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากน้ีแล้วในหนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบใช้คำาว่า‘아버지’       

น่ันคือ เป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ว่าพระมหากษัตริยไ์ทยเปรียบเสมือนพ่อท่ีคอยดแูล

ลูก ประชาชนเปรยีบเสมือนลูกของพระองค์ ดังน้ันพระองคจ้์งให้ความรัก ความเมตตา และ

ความอบอุ่นแก่ลูกของพระองค์  การเปรียบเทียบพระมหากษัตริยผ่์านความเช่ือเร่ืองเทวดา

ศาสนา และพ่อของลูกน้ันล้วนแต่เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ ซ่้งเป็นท่ีย้ดเหน่ียวและสร้าง

ความรู้ส้กม่ันคงปลอดภัยให้เกิดข้้นแก่จิตใจท้ังส้ิน สถาบันกษัตริย์จ้งเป็นเสมือนศูนย์รวมท่ี

ย้ดเหน่ียวจิตใจของประชาชนคนไทย 

4. ประเทศไทยมีสถานการณ์ความรุนแรงจากแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน

 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ เป็นภาพลักษณ์หน่้งของ

ประเทศไทยท่ีถูกนำาเสนอผา่นการรายงานขา่วของส่ือหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลีใต้ โดยถูก

จำากัดกรอบการรับรู้ถ้งสถานการณ์ให้เป็นเร่ืองของความแตกต่างทางศาสนา ดังตัวอยา่งต่อ

ไปน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 5

태국 남부 계엄 임박

이슬람 분리주의자 폭력사태… 944개교 휴교

การประกาศภาวะฉุกเฉินในภาคใต้ของไทย

เหตุการณ์การแบ่งแยกพ้ืนท่ีของชาวมุสลิม... การปิดโรงเรียนจำานวน 944 โรง

(โชซอนอิลโบ 2006.11.28)
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 พาดหัวข่าวในตัวอย่างท่ี 5 น้ี กล่าวว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ระเบิดเพ่ือแบ่งแยกดินแดนของผู้นับถือ

ศาสนาอิสลาม ทำาให้มีการปิดโรงเรียน 944 แห่งในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ไทย ซ่้งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยูใ่นพ้ืนท่ีประมาณ 70-90% และการระเบิดดังกล่าวทำาให้

ครูและประชาชนท่ัวไปบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยท่ีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีนับถือศาสนา

พุทธ ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด จำานวนไม่น้อยกว่า 1,800 

คน ดังน้ัน ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏจากข่าวน้ีได้แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ของไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระเบิดอย่างต่อเน่ือง และเป็นระเบิดท่ีต้องการจะแบ่งแยกดินแดน

ของชาวมุสลิม ขณะเดียวกันได้แสดงให้เห็นภาพว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนา เน่ืองจาก

มีการนำาเสนอว่าผู้ท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ  แต่ในอีกมิติหน่้งเป็นการแสดงให้

เห็นภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม น่ันคือ ในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีท้ังวัฒนธรรมอิสลาม

และวัฒนธรรมไทยพุทธ

ตัวัอย่างท่ี่� 6

불교국가 태국, 남부에 ‘이슬람법’ 허용 검토

ประเทศพุทธศาสนา. ประเทศไทย ทบทวนการอนุญาตใช้กฎหมายอิสลาม

(ทงอาอิลโบ 2006.11.8)

 ตัวอยา่งน้ี แสดงใหเ้ห็นถ้ง สภาวการณข์องประเทศไทยซ่้งเปน็ประเทศเมอืงพุทธ

ศาสนา แต่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 

เป็นต้นมา ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมาหลายคร้ัง ซ่้งเป็น

สถานการณท่ี์ต้องการแบง่แยกดนิแดนของชาวมสุลิมในพ้ืนท่ีและมผู้ีได้รับผลกระทบจำานวน

ไม่น้อยกว่า 1,700 ราย ดังน้ันจ้งควรจะพิจารณาการนำากฎหมายอิสลามมาใช้ในพ้ืนท่ีดัง

กล่าว จากข่าวน้ีแสดงให้เห็นว่าในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีอันตราย มีเหตุการณ์

ระเบิด เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้้นอยา่งต่อเน่ือง และในขณะเดียวกันภาพท่ีชาวเกาหลีใต้

มองประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัฒนธรรม

พุทธศาสนามาอย่างยาวนาน แต่ขณะเดียวกันประชาชนในประเทศไทยก็มีเสรีภาพในการ

นับถือศาสนาได้  นอกจากน้ีแล้วจากเน้ือหาของข่าวน้ีได้แสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้ง

ระหว่างศาสนาเกิดข้้นในพ้ืนท่ีของประเทศไทยอีกด้วย
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5. ประเทศไทยเป็นแหล่งของการกระท�าผิดกฎีหมาย 

 ภาพลักษณ์ในประเด็นน้ีเป็นผลมาจากการนำาเสนอข่าวในด้านสังคมท่ีเก่ียวกับ

เร่ืองหลบหนขีองนักโทษท่ีกระทำาผิดทางเพศ และการระบาดของยาเสพตดิในประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดดังท่ีปรากฏในตัวอย่างข่าวดังต่อไปน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 7

“태국은 해외 성범죄자의 도피 천국”

ประเทศไทยเป็นสวรรค์การหลบหนีของผู้ร้ายทางเพศของชาวต่างชาติ

(ทงอาอิลโบ 2006.8.18)

 ตัวอย่างท่ี7 ข้างต้นกล่าวถ้งประเทศไทยว่า เป็นสวรรค์ของผู้ท่ีกระทำาผิดทางเพศ

น่ันคือ ประเทศไทยเป็นท่ีหลบหนีภัยของผู้ท่ีกระทำาผิดเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะผู้ท่ีกระทำา

ผิดเร่ืองล่วงละเมิดทางเพศ หรือผู้ท่ีทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีกระทำาผิดหรือผู้

ต้องหาสามารถหลบหนีเข้ามาพำานักได้อย่างสบาย จากเน้ือหาข่าวประโยคท่ีว่า어린이 

보호단체와 범죄 수사 전문가들은 카의 예에서 보듯이 태국이 해외 

범죄자들의 화려한(?) 도피처로 인식될 것이 우려된다고 입을 모았다. 
หมายถ้ง องค์กรพิทักษ์เด็กและผู้เช่ียวชาญการสืบสวนผู้กระทำาผิด ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน

ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งหลบหนีท่ีสดใสของนกัโทษต่างประเทศ  ประโยคดงักล่าวน้ีสะท้อน

ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอาชญากรชาวต่างชาติเข้ามาหลบหนีอยู่เป็นจำานวนมาก

ดังน้ันหากประเทศไทยไม่มีแนวนโยบายในการท่ีจะดำาเนินการกับอาชญากรเหล่าน้ีก็อาจ

จะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังประเทศไทยได้

6. ประเทศไทยเป็นแหล่งการค้าประเวณี

 การค้าประเวณีเป็นเร่ืองหน่้งท่ีถูกนำาเสนอผ่านข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันของ

เกาหลีใต้อยู่เป็นระยะ ซ่้งเป็นปัญหาหน่้งของประเทศไทย ท่ีสัมพันธ์กับปัญหาเอชไอวีหรือ

โรคเอดส์ท่ีมีจำานวนผู้ป่วยสูงด้วยเช่นกัน การนำาเสนอข่าวเหล่าน้ียังส่งผลกระทบต่อภาพผู้

หญิงไทยด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่าง 

ตัวัอย่างท่ี่� 8

태국 성매매종사자들 獨월드컵 원정 준비중

ผู้ประกอบการค้าประเวณีของไทยกำาลังเตรียมขยายจำานวนในช่วงการแข่งขันฟุื้ตบอลโลก 

(ทงอาอิลโบ 2006.5.21)
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 ข่าวข้างต้นน้ีได้กล่าวว่าผู้ประกอบการธุรกิจขายบริการทางเพศของไทยได้เตรียมการ

การขายบรกิารทางเพศในชว่งเทศกาลแข่งขันฟุื้ตบอลโลกท่ีมปีระเทศเยอรมนัเป็นประเทศ

เจ้าภาพ และในเน้ือหาของข่าวได้กล่าวว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจขายบริการทางเพศใน

ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก ท้ังท่ีมีการทำาธุรกิจอย่างถูกต้องและการทำาธุรกิจแบบไม่เปิด

เผย  จากขา่วน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเปน็ประเทศท่ีมกีารซ้ือขายทางเพศ ซ่้งสัมพันธ์

กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเอดส์ท่ีประเทศไทยมีผู้ป่วยเพ่ิมข้้นเป็นจำานวนมาก        

ในปัจจุบันน้ีมีผู้ติดเช้ือใหม่ปีละ 10,000-20,000 คน แต่สถานการณ์ดีข้้นกว่าเดิมมาก 

เน่ืองจากประสิทธิภาพของยารักษาท่ีมกีารคิดค้นข้้นมาอยา่งต่อเน่ือง การนำาเสนอข่าวเก่ียว

กับโรคเอดส์ในข่าวหนังสือพิมพ์น้ี เป็นข่าวท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะจัดสวัสดิการยารักษาให้

กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 9

태국, 에이즈 치료제 특허 파기

ประเทศไทย, การเจรจาบริษัทยารักษาโรคเอดส์

(ทงอาอิลโบ 2006.11.30)

 ในข่าวข้างต้นน้ีกล่าวว่า ประเทศไทยกำาลังเจรจากับบริษัทยาของประเทศ

เยอรมันในการท่ีจะผลิตยาเพ่ือท่ีจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการยาต้านไวรัส

เอชไอวีกับผู้ป่วยท่ีเป็นเอชไอวี และในขณะน้ีมีผู้ป่วยเป็นเอชไอวีชาวไทยจำานวน 600,000 

คน และปัจจุบันน้ีค่าใช้จ่ายสำาหรับยาต้านเอชไอวมีีเพ่ิมมากข้้น ในส่วนของบริษัทยาเยอรมนั

กล่าวว่าการจะอนุญาตได้น้ันเป็นเร่ืองของกฎหมาย  จากการนำาเสนอข่าวดังกล่าวน้ีสะท้อน

ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผู้ป่วยเอชไอวีจำานวนมาก และรัฐบาลไทยถือว่าเป็น

ประเด็นท่ีจะต้องให้การดูแลกับผู้ป่วยเหล่าน้ี

7. คนไทยคล่ังไคล้ในกระแสวัฒนธิรรมเกาหลี

 ภาพลักษณ์ประเด็นน้ีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับประเทศเกาหลีใต้โดยตรง  เน่ืองจาก

เป็นความสมัพันธ์ระหวา่งกันด้านหน่้งท่ีสร้างความรู้ส้กใกลชิ้ดเชิงวัฒนธรรมระหวา่งประเทศ

โดยส่ิงเหล่าน้ีถูกนำาเสนอผ่านข่าวเก่ียวกับความนิยมในศิลปินดารา และภาษาเกาหลี                 

ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
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ตัวัอย่างท่ี่� 10

오! 동방신기… 와! 슈퍼주니어… 태국도 한류에 젖었다

โอ!ทงบังชินกี.. ว้าว!ซุปเปอร์จูเนียร์...ก็กระหนำ่าข้้นฝั่�งท่ีไทยเช่นกัน

(ทงอาอิลโบ 2006.9.20)

 ตัวอย่างท่ี 10 เป็นข่าวท่ีกล่าวว่านักร้องวงทงบังชินกี และซุปเปอร์จูเนียร์ได้รับ

ความคล่ังไคล้ในประเทศไทย โดยเน้ือหาของข่าวกล่าวว่าเม่ือทงบังชินกีมาเปิดการแสดงท่ี

ประเทศไทย มีผู้เข้าชมจำานวนหน่้งหม่ืนส่ีพันคน และยอดการจำาหน่ายแผ่นเสียงของนักร้อง

วงทงบังชินกีขณะน้ีมียอดเป็นจำานวน 50% ของยอดจำาหน่ายแผ่นเสียงในประเทศไทย 

ซ่้งแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยบริโภควัฒนธรรมเกาหลีเป็นจำานวนมาก ดังน้ันจากขา่วดังกล่าวน้ี

ได้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศหน่้งท่ีมีความช่ืนชมวัฒนธรรมเกาหลี ชาวไทย

ให้ความสนใจและบริโภควัฒนธรรมเกาหลีเป็นจำานวนมาก และจากข่าวได้กล่าวว่า 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของกระแสเกาหลี และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

ตลาดการจำาหน่ายแผ่นเสียงได้เพ่ิมข้้น 11.7% เม่ือเทียบกับปี  พ.ศ. 2545 ซ่้งเป็นปีท่ีถือได้

ว่ากระแสเกาหลีได้เข้ามาประเทศไทยเป็นช่วงแรก ๆ

ตัวัอย่างท่ี่� 11

한류스타 ‘비’ 태국에 상륙

นักร้องเกาหลี “เรน”ข้้นฝั่�งท่ีไทย

(ทงอาอิลโบ 2006.2.24)

 ตัวอย่างข่าวข้างต้นน้ีกล่าวว่า นักร้อง “เรน” ก็ข้้นฝั่�งท่ีประเทศไทย หมายความว่า

นักร้องเรนได้รับความนิยม และมีช่ือเสียงในประเทศไทย โดยเน้ือหาของข่าวนำาเสนอว่า 

เม่ือนักร้องเรนมาเปิดการแสดงท่ีประเทศไทย มีชาวไทยไปให้การต้อนรับท่ีสนามบิน

จำานวนนับพันคน และแม้ว่าราคาตั�วจะสูงถ้ง 6,000 บาท แต่ก็มีผู้ซ้ือจำานวนมากท่ียอมจ่าย

ค่าตั�วราคาสงูดังกล่าวเพ่ือเข้าชมการแสดงของนกัร้องเรน กลา่วได้ว่า ข่าวท่ีเก่ียวกับกระแส

เกาหลีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในความสนใจอย่างคล่ังไคล้ต่อ

ศิลปินเกาหลี หรือวัฒนธรรม K-Pop

ตัวัอย่างท่ี่� 12 

태국학술원 친따나 사무총장 방한… “한국어 인기 많아”
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จินตนา เลขาธิการราชบัณฑิ์ตไทยเยือนเกาหลี...“ภาษาเกาหลีเป็นท่ีนิยมอย่างมาก”

(ทงอาอิลโบ 2006.5.19)

 ตัวอยา่งข่าวท่ี 12 ได้กล่าวว่า การศ้กษาภาษาเกาหลใีนประเทศไทยไดรั้บความ

นิยมเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับการเรียนการ

สอนภาษาเกาหลี และในส่วนเน้ือหาของข่าวได้ให้รายละเอียดว่ามหาวิทยาลัยอันดับหน่้ง

ของประเทศไทยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันน้ียังไม่มีการเรียนการสอนภาษา

เกาหลี ซ่้งหลังจากน้ีจะมีการร่วมปร้กษากันต่อไป ดังน้ันภาพลักษณ์ท่ีปรากฏจ้งเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถ้งการให้ความสำาคัญกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการศ้กษาด้านภาษาเป็น

เคร่ืองมือ และเม่ือพิจารณาถ้งหน่วยงานจะเห็นได้ว่าเป็นบุคลากรท่ีสำาคัญของราชบัณฑิ์ต

เป็นผู้ท่ีให้ข้อมูลดังกล่าว ยิง่เป็นส่ิงท่ีทำาให้เห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการศ้กษา

ภาษาเกาหลีมาก และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้ื้นมากยิง่ข้้น 

8. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์สวยงาม

 ภาพลักษณ์ประเด็นน้ีเป็นส่วนหน่้งท่ีสำาคัญสำาหรับการเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยของชาวเกาหลีใต้ หนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีใต้ได้นำาเสนอข่าวเก่ียวกับ

สถานท่ีท่องเท่ียวของไทยจากการจดัอันดับของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  ในระดบันานาชาติดังน้ี

ตัวัอย่างท่ี่� 13

세계 최고의 쇼핑도시 ‘방콕’

กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการชอปปิงของโลก

(ทงอาอิลโบ 2006.12.8)

 ตัวอย่างข่าวข้างต้น ในส่วนของพาดหัวข่าว กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น      

แหล่งชอปปิ�งท่ีดีท่ีสุดในโลก และเน้ือหาของข่าวได้นำาเสนอว่า การจัดอันดับของ MSNBC 

สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับแหล่งชอปปิงท่ีดีท่ีสุดในโลกไว้ว่า อันดับหน่้งเป็นกรุงเทพมหานคร

จากข่าวน้ีจ้งได้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีน่าท่องเท่ียว ดังท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว

ในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีท่ีมีการทำารัฐประหาร และขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศ

ให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ระมัดระวังในการเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร แต่ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวท่ีนำาเสนอในช่วงเดือน      

ธันวาคม ปี พ.ศ. 2549 ซ่้งนำาเสนอหลังจากมีการรัฐประหาร และมีรัฐบาลทหารเกิดข้้นแล้ว
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ซ่้งนอกจากข่าวดังกล่าวน้ีแล้ว ยังมีข่าวอ่ืน ๆ ท่ีได้นำาเสนอข่าวเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว

ของไทยอีกด้วย เช่น 호사스러운 해변의 휴식…태국 서해안 ‘끄라비’ ซ่้งมี

ความหมายว่า กระบ่ี ชายทะเลฝั่�งตะวันตกของไทยเป็นแหล่งพักผ่อนท่ีเงียบสงบ และ 泰 

방콕과 치앙마이 ‘세계 10대 관광도시’ 선정 ซ่้งมีความหมายว่า กรุงเทพมหานคร

และเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองท่องเท่ียวหน่้งในสิบอันดับของโลก จากข่าวดัง

กล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมรัีฐประหารกต็าม แตย่งัสามารถท่ีจะเดนิทาง

มาท่องเท่ียวได้ และภาพลักษณ์ท่ีปรากฏเป็นการเสนอภาพลักษณ์ต่อชาวเกาหลีใต้ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง

สรุปและอภิปรายผล 

 หนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบมีการนำาเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทยมากกว่าหนังสือ

พิมพ์โชซอนอิลโบ ท้ังน้ีเน่ืองจากหนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบมีแหล่งข่าวต้ังอยู่ในประเทศไทย

ทำาให้มีความสะดวกในการนำาเสนอข่าว และสามารถจะรับรู้ข่าวสารของประเทศไทยได้ใน

หลาย ๆ มิติ ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์โชซอนอิลโบ การนำาเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทยจะ

ต้องผ่านแหล่งข่าวท่ีอยูใ่นประเทศฮ่ัองกง จ้งทำาให้ปริมาณการนำาเสนอข่าวปรากฏน้อยกว่า

หนังสือพิมพ์ทงอาอิลโบ 

 จากการนำาเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีใต้ท้ังสองฉบับ พบว่า 

ในการนำาเสนอข่าวประเภทต่าง ๆ น้ัน ได้สะท้อนให้เห็นถ้งภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีระบบประชาธิปไตยท่ีถดถอย 2) ไทยเป็นประเทศท่ี

เศรษฐกิจตกตำ่า 3) กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 4) ประเทศไทยมีสถานการณ์

รุนแรงจากแนวคิดแบ่งแยกดินแดน 5) ประเทศไทยเป็นแหล่งของการกระทำาผิดกฎหมาย                      

6) ประเทศไทยเป็นแหล่งของการค้าประเวณี 7) คนไทยคล่ังไคล้ในกระแสวัฒนธรรมเกาหลี 

8) ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการนำาเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์รายวนัเกาหลีท่ีนำามาศ้กษาคร้ังน้ีได้สะท้อน

ให้เห็นว่าส่ือมวลชนเกาหลีใต้ได้ให้ความสนใจเร่ืองการเมืองของประเทศไทย ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ชาวเกาหลีมีแนวคิดว่าการเมืองเป็นส่ิงสำาคัญในการท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ                       

ซ่้งสอดคล้องกับปัก ยองซุน (Park: 2002) ซ่้งได้กล่าวว่าชาวเกาหลีเป็นผู้ท่ีศรัทธาการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย และเพ่ือประชาธิปไตยแล้ว จะเห็นว่าสังคมเกาหลีมีการ

ประท้วงกันบ่อยจนทำาให้ต่างประเทศรู้จักประเทศเกาหลีใต้เน่ืองจากการประท้วง       
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อย่างไรก็ตาม การรวมตัวประท้วงเพ่ือสิทธ์ิอันชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของ

ประเทศตามแนวคิดแบบประชาธิปไตยก็ทำาให้เกิดความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในท่ีสุด 

ดังน้ีจ้งเป็นปัจจัยหน่้งท่ีทำาให้มีการเสนอข่าวเก่ียวกับการเมืองเป็นจำานวนมาก นอกจากน้ัน

ข้อมูลท่ีนำามาศ้กษาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีประเทศไทยอยูใ่นภาวะวิกฤติทางการเมือง

ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองจ้งเป็นส่ิงท่ีผู้ส่ือข่าวเกาหลีใต้ต้องการนำาเสนอให้แก่ชาว

เกาหลีได้รับทราบ อยา่งไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ท่ีมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  มาเปน็ระยะเวลาอนัยาวนาน โดยเฉพาะชว่งท่ีมีกระแสเกาหลี

เกิดข้้นในประเทศไทย พบวา่ปริมาณการบรโิภควัฒนธรรมเกาหล ี การลงทนุการค้าระหว่าง

ไทยกับเกาหลี  การส่งออกและการนำาเข้าระหว่างไทยกับเกาหลีมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้้น และมี

นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยปีหน่้ง ๆ ไม่น้อยกว่าหน่้งล้าน

คน ถ้งแม้ว่าจะมีการนำาเสนอข่าววิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยและสะท้อนภาพ

ลักษณ์เชิงลบทางเศรษฐกิจ แต่เม่ือพิจารณาถ้งการค้าและการลงทุนของชาวเกาหลีใน

ประเทศไทยแล้ว พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 สาธารณรัฐเกาหลียังมีการเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยเพ่ิมข้้น 4.1% จากปี พ.ศ. 2549 และ ในด้านการท่องเท่ียวพบว่ามีนักท่อง

เท่ียวใน พ.ศ. 2549 เป็นจำานวน 1,104,534 คน  ในปีพ.ศ. 2551 เป็นจำานวน 724,756 คน

ซ่้งแสดงให้เห็นว่าหลังจากเกิดวิกฤติทางการเมืองทำาให้มีนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ลดลง 

ดังน้ันแสดงให้เห็นว่าการเกิดวิกฤติทางการเมืองในประเทศไทยไม่ได้ส่งผลต่อความร่วมมือ

ทางการค้าและการลงทุน แต่ส่งผลทางด้านการท่องเท่ียว

 ภาพลักษณ์ท่ีพบจากการศ้กษาคร้ังน้ีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพลักษณ์

เชิงบวกและภาพลักษณ์เชิงลบท่ีเก่ียวกับประเทศไทย กล่าวคือ ภาพลักษณ์เชิงบวก         

ได้แก่ กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์

สวยงาม และคนไทยคล่ังไคล้ในกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ท้ังน้ีการนำาเสนอข่าวเก่ียวกับ

กระแสเกาหลี ซ่้งเป็นส่ิงหน่้งท่ีสะท้อนให้เห็นถ้งความภาคภูมิใจของชาวเกาหลี                   

ต่อความเป็นชาติพันธ์ุเกาหลีเอง และเป็นการสะท้อนให้เห็นถ้งความรักชาติและความเป็น

ชาตินิยมของชาวเกาหลีได้ ซ่้งสอดคล้องกับแนวความคิดของปัก ยองซู (Park, 2002)         

ท่ีกล่าวว่า ชาวเกาหลีมีความรักชาติหรือความเป็นชาตินิยมสูง ดังน้ันการท่ีสินค้าหรือ

วัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นท่ีนิยมของต่างประเทศทำาให้ชาวเกาหลีมีความคิดว่าสินค้าของ

เกาหลีเองเป็นสินค้าช้ันดีและเป็นท่ีต้องการของชาติอ่ืน ส่วนภาพลักษณ์กษัตริย์เป็นศูนย์

รวมจิตใจของประชาชนน้ัน ก็เป็นภาพลักษณ์ท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จากการศ้กษา     

ของอารยา วรรณประเสริฐ (2542) มองเห็นด้วยเช่นกันว่า คนไทยมีความผูกพันกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก
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 ส่วนภาพลักษณ์เชิงลบ ได้แก่ ประชาธิปไตยของไทยอยู่ในภาวะถดถอย เศรษฐกิจ

ของไทยกำาลังตกตำ่า ประเทศไทยมีสถานการณ์รุนแรงจากแนวคิดแบ่งแยกดินแดน 

ประเทศไทยเป็นแหล่งของการกระทำาผิดกฎหมาย และประเทศไทยเป็นแหล่งของการค้า

ประเวณี ภาพลักษณ์ด้านลบเหล่าน้ีส่วนหน่้งเกิดจากเหตุการณ์รัฐประหารและผลกระทบ

จากเหตุการณ์น้ี  รวมถ้งสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม

ภาพลักษณ์ด้านลบท่ีเหลือก็เป็นภาพลักษณ์ท่ีพบในการศ้กษาของอารยา วรรณประเสริฐ 

(2542) ท่ีว่า “แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทยยังคงมีความสมบูรณ์สวยงาม  

ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการค้ายาเสพติดในเอเชีย และเม่ือพูดถ้งประเทศไทยคุณจะ

น้กถ้งเร่ืองโสเภณีเด็กด้วยเสมอ”

 กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของ

เกาหลีใต้ โดยรวมยังเป็นภาพลักษณ์ในด้านลบมากกว่าด้านบวก ท้ังน้ีหากพิจารณาด้วย

ทฤษฎีการปลูกฝั่งความเป็นจริงจากส่ือ ของโรเจอร์และโจเซฟื้ (Roger and Joseph, 1994) 

ท่ีว่า การเปิดรับส่ือบ่อย ๆ จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล โดยเฉพาะในกรณีของภาพ

ลักษณ์แม้ว่าจะเป็นการรับรู้ท่ีมีส่วนหน่้งมาจากข้อเท็จจริงก็ตาม แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การ

เลือกนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงประเด็นใดประเด็นหน่้งหรือด้านใดด้านหน่้งบ่อยคร้ังและ

สมำ่าเสมอย่อมส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ต่อส่ิงน้ัน อย่างไรก็ตาม 

ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ตามเวลาและสถานการณ์ การศ้กษาภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยอย่างสมำ่าเสมอจากหลายช่องทางก็จะทำาให้มองเห็นภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยในสายตาของชาวเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจนข้้น ซ่้งสำาคัญต่อการวางแผนเพ่ือ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีข้้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป ซ่้งเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดในการดำารงประเทศในยุค

ปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

Positioning. (2551) ตลาดนักท่องเท่ียวเกาหลีใต้: ปรับโฉมจากกลุ่มคู่ฮัันนีมูนมาเป็น 

 กลุ่มคนโสดและกลุ่มคานทอง, [ออนไลน์]. ได้จาก http://positioningmag 

 .com/39286. [สืบค้นเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563]

ธานี ช่ืนค้า. (2555). ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในส่ือภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศ 

 ศาสตรมหาบัณฑิ์ต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิ์ตย์.

เสรี วงศ์มณฑ์า. (2541). ภาพพจน์น้ันส�าคัญไฉน. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์ อิน บิสซิเนส เวิร์ด.



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

124

อารยา วรรณประเสริฐ. (2542). ภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเท่ียวชาว

 ต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิ์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกธิดา เสริมทอง. (2556). “ผู้หญิงของส่ือ...ส่ือของผู้หญิง”. สงขลานครินทร์ 

 ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 19(3), 123-154.

신홍주Shin, Hung Joo. (1988). 한국신문에 나타난 중국이미지에 관한  

 연구 –조선 – 동아일보(1982-1987내용분석. 중앙대 대학원  

 석사학위논문.

박영순. (2002). 한국문화교육론. 고려대학교.

Ahn, Jun Yong. (2018). “Gov’t Mulled Ending Visa Waiver for Thais”   

 Choson. 23 August, 2018.

Boulding, Kenneth E. (1971). The Image : Knowledge in Life and Society. 

 Michigan: The University of Michigan Press.

Gerbner, George. (1978). The Analysis of Communication Content:   

 Development in Scientific Theories and Computer   

 Techniques. Huntington, NewYork: R.E. Krieger.

Roger, D. Wimmer& Joseph, R. Dominick. (1994). Mass Media Research: 

 An Introduction. Belmont, California: Wadsworth Pub.

.............................................................



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

125

ฐานะของเม้องขุขันธ์ในปีระวัติศาสตร์ศร่สะเกษ
ระหว่าง พ.ศ. 2306 - พ.ศ. 2481

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 31 พฤษภาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 15 กั้นยายน 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 22 กั้นยายน 2563 

บัที่คัดย่อ
 บทความน้ีศ้กษาถ้งฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษในระหว่าง   

พ.ศ. 2306 – 2481 ซ่้งเป็นระยะท่ีมีการยกบ้านเป็นเมืองจนพัฒนาสู่การเป็นอำาเภอขุขันธ์ 

และเปน็ช่วงท่ีปรากฏหลักฐานท่ีจะนำามาใช้เป็นข้อมูลในการศ้กษาและเรียบเรียงบทความได้

ชัดเจนท่ีสดุ โดยมีวัตถุประสงคใ์นการศ้กษาคอื 1) เพ่ือศ้กษาถ้งฐานะของเมอืงขุขันธ์ในด้าน

การเมือง ซ่้งปรากฏในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษนับต้ังแต่ พ.ศ. 2306 เป็นต้นมา และ 2) เพ่ือ

ศ้กษาถ้งปัจจัยต่าง ๆ  ตลอดจนผลกระทบท่ีทำาให้ฐานะทางการเมอืงของขุขันธ์เปล่ียนแปลง

ไปภายใต้บริบทของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผลการศ้กษา

พบวา่ ฐานะของเมอืงขุขันธ์ในประวติัศาสตรศ์รีสะเกษมกีารเปล่ียนแปลงในแนวต้ัง โดยก่อน 

พ.ศ. 2306 มีฐานะเป็นเมืองอิสระในช่ือเมืองนครลำาดวน โดยมีฐานะคงท่ีในบริบทของเขตเขมรป่าดง 

เป็นแหล่งรวมผู้คนและสืบทอดวัฒนธรรมขอม คร้ันถ้ง พ.ศ. 2306 ขุขันธ์ถูกลดฐานะโดยถูก

ผนวกเข้าเป็นส่วนหน่้งของอยุธยาอย่างแท้จริงในฐานะเมืองชายขอบของพระราชอาณาเขต

ด้านท่ีติดกับเขมรผ่านการยกฐานะบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมโคกลำาดวนข้้นเป็นเมืองขุขันธ์

ในช่ือเมืองนครลำาดวน และมีบทบาทแทรกซ้อนได้แก่ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ การรบ

ไทย – กัมพูชา และแหล่งสะสมกำาลังคน แต่ก็เป็นการดำารงฐานะในระยะส้ันเน่ืองจากใน 

พ.ศ. 2321 เมอืงขุขันธ์เดิมกันดารนำ้า ผู้คนจ้งอพยพยา้ยไปต้ังเมอืงขุขันธ์ท่ีบ้านแตระ ตำาบล

ห้วยเหนือ ซ่้งเป็นท่ีต้ังของตัวอำาเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน จนกระท่ังมีการปฏิรูปการปกครองใน 

พ.ศ. 2436 – 2453 ซ่้งใน พ.ศ. 2440 มีการยกฐานะเมืองและเปล่ียนแปลงตำาแหน่งผู้นำา

เมืองจากเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง และถูกยกฐานะให้เป็นส่วนหน่้งของมณฑ์ลอีสาน 

มีอาณาเขตกว้างขวาง ทำาให้กระทบต่อกลุ่มเจ้านายพ้ืนเมืองขุขันธ์เดิม ส่งผลให้เกิดความ

เคล่ือนไหวของกบฏท้าวบุญจันทร์ท่ีต่อต้านอำานาจรัฐไทยใน พ.ศ. 2443 ภายหลังการปราบ

ปรามได้ส่งผลต่อฐานะของเมืองขุขันธ์คือ ฐานะของเมืองขุขันธ์ก็ค่อยลดลงมาเป็นเมืองใน

เขตเมืองศรีสะเกษในนามของอำาเภอห้วยเหนือใน พ.ศ. 2449-2450 และเมืองขุขันธ์

(ห้วยเหนือ) ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ท่ีอำาเภอเมืองศรีสะเกษ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นการถาวร

ในนามศาลากลางเมืองขุขันธ์ มีการยุบเมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) ให้เข้ากับเมืองศรีสะเกษ    

ธันยพงศ์ สารรัตน์
สาขาวิชาสังคมศ้กษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

E-mail: thanyapong.s@sskru.ac.th
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และรวมเมืองศรีสะเกษ เมืองเดชอุดม และเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นเมืองเดียวกันใน 

พ.ศ. 2450 อยูภ่ายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพฯ จนถ้ง พ.ศ. 2459 

ได้มีการเปล่ียนนามเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นจังหวัดขุขันธ์ มีพ้ืนท่ีปกครอง 7 อำาเภอ

 1 ก่ิงอำาเภอ ทำาให้เมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) ถูกลดฐานะเป็นอำาเภอหน่้งของจังหวัดขุขันธ์             

(คุ้มเมืองเก่า) จนกระท่ัง พ.ศ. 2481 ได้มีการเปล่ียนช่ือจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ 

และเปล่ียนช่ืออำาเภอห้วยเหนือเป็นอำาเภอขุขันธ์ทำาให้มีฐานะคงท่ีโดยไม่เปล่ียนแปลงไปแต่

ประการใด และข้้นกับจังหวัดศรีสะเกษมาจนถ้งปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: ฐานะ เมืองขุขันธ์ ประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ
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Abstract
 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

บทน�า

 เม่ือพิจารณาถ้งการศ้กษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนับต้ังแต่อดีตจนถ้ง

ปัจจุบัน กล่าวได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 26 น้ีมีความเปล่ียนแปลงในแง่ของแนวความคิด

 ตลอดจนวิธีการศ้กษาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดท่ีพยายามจะขจัดเสียซ่้ง

กรอบของการศ้กษาประวัติศาสตร์ไทยแบบเน้นศูนย์กลางทางการเมือง เช่น อยุธยา ธนบุรี

และกรุงเทพฯ ส่งผลให้ประเด็นในการศ้กษาเร่ิมเพ่ิมมากข้้น โฉมหน้าของการศ้กษา

ประวติัศาสตรจ้์งเปล่ียนจากการเรียงลำาดับเวลาและการสบืต่อจากศนูยก์ลางของอาณาจกัร

ไทยต่าง ๆ มาเป็นการศ้กษาตามประเด็น (Topical History) ซ่้งการศ้กษาดังกล่าวสร้าง

ความหลากหลายให้แก่การมองประวัติศาสตร์แบบเน้นศูนยก์ลาง ความหลากหลายในการ

ศ้กษาประวัติศาสตร์น้ีเองจะเปิดทางให้แก่การศ้กษาประวัติศาสตร์เมืองหรือประวัติศาสตร์

ท้องถ่ินในอนาคต (ธิดา สาระยา, 2525: 41) ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์โบราณคดีท่ี

เคยมองกันในแง่ของประวัติศาสตร์ชาติถูกหยิบยกข้้นมาศ้กษาอีกคร้ังในแง่มุมของ

ประวัติศาสตรก์ารเมอืงหรือประวติัศาสตรท้์องถ่ิน ซ่้งหากเราพยายามขจดัความคดิในเร่ือง

การเน้นศูนย์กลางของอาณาจักรออกไปจะทำาให้เรามองเห็นความสำาคัญของเมืองอ่ืน ๆ 

ปรากฏอยู่ด้วย (ยุวดี วงศ์สว่าง, 2538: 5)
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 แนวคิดดังกล่าวน้ีนำามาสู่เหตุการณ์เก่ียวกับความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษท่ี

มีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสำาคัญ คือการแต่งต้ังเจ้าเมืองในยุคเมืองนครลำาดวน 

เมืองขุขันธ์ และเมอืงศรสีะเกษ ท่ีสัมพันธ์กับอำานาจของกรงุเทพฯ แตป่รากฏวา่คนสว่นใหญ่

มักไม่ให้ความสำาคัญกับเมืองขุขันธ์เท่าใดนัก ส่วนใหญ่จะเน้นเพียงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา    

(สุฬิญน เทิดกิจเจริญ, 2559: 36) อีกท้ังให้ความสำาคัญแก่เมืองศรีสะเกษภายหลังการต้ัง

เมืองในพ้ืนท่ี ๆ เป็นอำาเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบันมากเกินไป อันเป็นลักษณะของความ

คิดในเร่ืองการเป็นศูนย์กลางดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว อีกท้ังประเด็นเร่ืองท่ีต้ังของเมืองขุขันธ์

อาจจะยังมีความขัดแย้งของหลักฐานในหลายส่วนจนถ้งปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่ี

ต้ังเมืองและตัวตนในอนุสาวรีย์ตากะจะ ท้ังน้ีการทำาความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ และการ

ทำาความเข้าใจต่อบทบาทของอนุสาวรีย์จ้งเป็นเร่ืองจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันของ

ผู้คนในสังคม และต้องยอมรับความเช่ือและความจริงเพ่ือปัจจุบันและอนาคตของเรา (วนะ 

วรรยางกูร, 2558: 3; นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2547: 13) และหากสามารถขจัดความคิดน้ีออกไป

ได้จะทำาให้การศ้กษาประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์มีมิติท่ีกว้างข้้น โดยในการศ้กษาคร้ังน้ีผู้เขียน

จะเน้นศ้กษาในประเด็นประวัติศาสตร์ท้องถ่ินศรีสะเกษกระแสหลัก และเม่ือนำาแนวคิดดัง

กล่าวมาประมวลกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ียังปรากฏซากอยู่ในบริเวณอำาเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบันช้ีให้เห็นว่าขุขันธ์เคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อน โดยเฉพาะร่องรอย

ของเมืองและศาสนสถานโบราณท่ีพบในเขตตัวอำาเภอขุขันธ์ดังบทกวีท่ีว่า “ศรีสะเกษ        

ต้ังถ่ินฐาน บ้านเมืองเก่า ร่องผาเค้า เขาเห็น เป็นสักขี/ปราสาทร้าง ปรางค์ขอด ยอดคีรี/

ซากยังมี เต็มพ้ืน ผืนแผ่นดิน” (ภราดร ศรปัญญา, 2554: 56) และเคยมีอาณาบริเวณ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายเมืองในอีสานใต้ ทำาให้แนวคิดดังกล่าวน้ีน่าเช่ือถือมากข้้น และนำาไป

สู่ความต้องการท่ีจะศ้กษาถ้งฐานะท่ีแท้จริงของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศ้กษาสนใจในการศ้กษาประวัติศาสตร์โบราณคดีท่ีทำาให้

เกิดความมุ่งม่ันท่ีจะศ้กษาเร่ืองราวของเมอืงขุขันธ์อย่างจริงจัง เน่ืองจากยงัไม่มีการวิเคราะห์

ฐานะของเมืองในบริบทประวัติศาสตร์โดยตรง แม้จะพบว่าการศ้กษาเร่ืองน้ีมีอุปสรรคใน

เร่ืองของความขัดแย้งของหลักฐานจากทางราชการและในท้องถ่ินเป็นอย่างมากก็ตาม แต่

ก็มิได้หาข้อสรุปว่าศรีสะเกษมาจากไหน แต่เป็นเพียงการเสนอถ้งแนวคิดของนักวิชาการท่ี

มีต่อเมืองขุขันธ์ในลักษณะต่าง ๆ โดยเอกสารทางการจะเรียกว่าเมือง “คูขันธ์” (สมทอง 

เกิดโภค, 2555: 61) ข้อมูลท้องถ่ินท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการศ้กษาหลักฐานทาง

โบราณคดีและคำาบอกเล่า ส่วนหลักฐานทางด้านเอกสารซ่้งเป็นเอกสารพ้ืนเมืองจริง ๆ    

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นตำานานกล่าวได้ว่าไม่สามารถหาได้เลย แม้จะมีการพบจาร้กใน

ปราสาทในวัฒนธรรมขอมท่ีเก่ียวข้อง อันเช่ือว่าเป็นเขตหัวเมืองเก่า นอกจากน้ันนัก
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ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินสมัครเล่นในหลายพ้ืนท่ี เช่น อรุณรัตน์ ทองปัญญาและคณะ สมทอง 

เกิดโภค ภราดร ศรปัญญา วีระ สุดสังข์ และนิติภูมิ ขุขันธิน ซ่้งได้มีความพยายามท่ีจะเสนอ

ผลงานท่ีอิงเอกสารพงศาวดารหัวเมืองอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) 

งานประวัติศาสตร์อีสานของเติม วิภาคย์พจนกิจ และถ้งแม้ว่าแนวความคิดของนิติภูมิเป็น

ท่ีน่าสนใจ แต่ส่วนของการใช้หลักฐานนับว่ายังมีช่องว่างอยู่ โดยเฉพาะการอ้างถ้งหลักฐาน

ด้านพงศาวดารและเอกสารต่างประเทศเป็นจำานวนไม่มากนัก นิติภูมิจะใช้ข้อมูลจากความ

ทรงจำาในสายตระกูลเป็นหลัก (นิติภูมิ ขุขันธิน, 2558: คำานำา) แต่ก็นับได้ว่าเป็นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ท่ีสามารถนำามาอ้างอิงทางวิชาการได้ในระดับหน่้ง ด้วยปัจจัยและอุปสรรค

ต่าง ๆ ดังกล่าว ทำาให้ผู้ศ้กษาต้องการศ้กษาเร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ ซ่้งผู้เขียนได้พยายาม

ใช้เอกสารประวัติศาสตร์ชาติมาสนับสนุนข้อเสนอให้เห็นถ้งการวิเคราะห์รวบรวมสถานภาพ

การศ้กษาประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ให้มากท่ีสุด ซ่้งจะเป็นมุมต่างจากงานของนิติภูมิ            

ขุขันธิน ท่ีเน้นเพียงประวัติศาสตร์แบบสายตระกลูและความทรงจำาเป็นหลัก และให้ข้อสรุป

ว่า บรรพชนเมืองศรีสะเกษไม่ได้อพยพมาจากวังหิน (บ้านดวนใหญ่) แต่บรรพชนคน

ศรีสะเกษคือชาวขุขันธ์น่ันเอง (นิติภูมิ ขุขันธิน, 2553: คำานำา) อีกท้ังยังพยายามหาช่องว่าง

ทางประวติัศาสตร์ท่ีจะศ้กษาถ้งพัฒนาการของเมืองให้ได้ชัดเจนกว่าผลงานท่ีผู้ศ้กษากันมา

แล้ว และพบว่าช่วงเวลานับแต่ พ.ศ. 2306 – 2481 ต้ังแต่ปลายสมัยอยุธยาถ้งสมัย

รัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาท่ีมีข้อมูลท้ังด้านเอกสารและโบราณคดีท่ีเพียงพอต่อการศ้กษา 

แต่ยงัมีความคลุมเครือของหลักฐานอยู่มาก ยอ่มบ่งบอกว่าเมืองขุขันธ์เป็นเมืองเก่าแก่และ

มีความสำาคัญมากมาก่อนการต้ังเมืองศรีสะเกษแล้วก็ตามแต่ การท่ีจะระบุว่าเมืองขุขันธ์

กำาเนิดข้้นเม่ือใดน้ันเป็นส่ิงท่ีกระทำาได้ยากถ้งแม้จะมีหลักฐานท่ีเป็นโบราณสถานโบราณวตัถุ

หลงเหลืออยู่ แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีกาลเวลาและสถานภาพของเมืองได้

แน่นอนแม่นยำา ดังน้ันเร่ืองของเมืองขุขันธ์ก่อนต้ังเมืองศรีสะเกษจ้งเป็นเพียงการสันนิษฐาน

จากหลักฐานท่ีหลงเหลืออยู ่และยังมีข้อโต้แยง้ท่ีไม่สามารถจะหาข้อยติุได้อยูอี่กมาก อีกท้ัง

ข้อจำากัดของหลักฐานพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง เช่น ตำานานเมืองขุขันธ์ เร่ืองของสายสกุลเจ้าเมือง

ท่ีสืบกันมา ดังน้ันการท่ีจะศ้กษาเร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ผ่านหลักฐานพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองท่ี

เป็นลายลักษณ์อักษรจ้งเป็นส่ิงท่ีทำาได้ยากมาก แม้ว่าจะมีงานของนิติภูมิซ่้งเป็นท่ียอมรับ

กันในระดับหน่้ง แต่ก็ถูกครอบงำาโดยกรอบของความเช่ือและจารีตประเพณีของสมัย

รัตนโกสนิทร์ยคุปรับปรุงและปฏรูิปประเทศจนไมส่ามารถศ้กษาถ้งรายละเอยีดในยคุน้ัน ๆ

ท่ีแท้จริงได้ การศ้กษาเร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ในสมัยโบราณโดยอาศัยหลักฐานพ้ืนบ้านพ้ืน

เมืองอยา่งเดียวโดยไมอ้่างอิงกับหลักฐานสว่นกลาง เช่น จาร้ก พงศาวดารเมอืง จ้งไมส่ามารถ

จะกระทำาได้ ซ่้งงานน้ีจะช่วยอธิบายต่อยอดจากงานของนิติภูมิ ขุขันธิน ให้ชัดเจนมากข้้น
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 ด้วยอุปสรรคและปัญหาดังกล่าวน้ีทำาให้การศ้กษาเร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ในช่วง

ก่อนการต้ังเมืองอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2481 ทำาได้ยากลำาบากและมีข้อโต้แย้งกันอยู่มาก 

เช่น ปัญหาการโต้แย้งระหว่างนักประวัติศาสตร์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในเร่ืองเมืองขุขันธ์ว่าควร

จะอยู่ท่ีไหน เป็นบ้านดวนใหญ่ อำาเภอวังหิน หรือ อำาเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน เป็นต้น ดังน้ัน

จ้งเป็นการหลีกเล่ียงไม่ได้สำาหรับผู้ศ้กษาท่ีต้องการจะศ้กษาถ้งฐานะของเมืองขุขันธ์ในการ

ท่ีจะต้องอาศัยหลักฐานจากส่วนกลางนับแต่ พ.ศ. 2306 – 2481 ในบริบทประวัติศาสตร์

ศรีสะเกษต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถ้งสมัยรัตนโกสินทร์ ท้ังน้ีเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวน้ีมีหลัก

ฐานซ่้งระบุถ้งเมืองขุขันธ์ไว้ชัดเจน เพ่ือให้การศ้กษาน้ีอยู่ในลักษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผลตาม

วิธีการทางประวัติศาสตร์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ คือข้อมูลและหลักฐานท่ีเช่ือถือได้เพียง

พอท่ีจะสนับสนุนแนวความคิดหรือสมมติฐานของผู้ศ้กษา

 ดังน้ันการศ้กษาประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์จ้งมิอาจกระทำาในลักษณะของการ

ศ้กษาแบบประวัติศาสตร์ท้องถ่ินได้อย่างสมบูรณ์นัก ด้วยข้อจำากัดของหลักฐานดังกล่าว   

ยังส่ือว่าการศ้กษาคร้ังน้ีเป็นข้อสังเกตเบ้ืองต้นท่ีต้องขยายความเพ่ิมเติมอีกมาก และการ

ศ้กษาถ้งฐานะของเมืองขุขันธ์ในท่ีน้ีจ้งยังคงเป็นการมองประวัติศาสตร์โดยผ่านศูนย์กลาง

คือ อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพฯ ในบริบทประวัติศาสตร์ศรีสะเกษอยู ่โดยเฉพาะเร่ืองราว

ของขุขันธ์ในช่วง พ.ศ. 2306 เป็นต้นมา ซ่้งขุขันธ์หมดความสำาคัญในฐานะของเมืองอิสระ

ลงแล้ว และกลายเป็นเมืองชายขอบในพระราชอาณาเขตด้านท่ีติดกับเขมร และเป็นเมือง

ในมณฑ์ลอีสาน และเปล่ียนฐานะเป็นอำาเภอหน่้งของจังหวัดศรีสะเกษตามลำาดับดังภาพ 

โดยเน้นเอกสารหลักฐานท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ชาติเป็นหลัก
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 ท้ังน้ีจากการสำารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับฐานะของเมืองขุขันธ์ใน

ประวัติศาสตร์ศรีสะเกษไม่พบว่ามีงานศ้กษาท่ีว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวโดยตรง แต่มีงานวิจัยท่ี

สามารถนำามาใช้ประกอบเพ่ือการศ้กษาค้นคว้าคร้ังน้ีท่ีสำาคัญได้แก่ งานของเอเจียน แอมอ

นิเย(2539) เร่ือง “บันท้กการเดินทางในลาวภาคหน่้ง พ.ศ. 2438” ซ่้งเป็นเอกสารท่ีกล่าว

ถ้งเมืองขุขันธ์คร้ังแรกสมัยต้นรัชกาลท่ี 5 ในรูปแบบความเรียงทางวิชาการ งานของหม่อม

อมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) (2506) เร่ือง “พงศาวดารหัวเมืองมณฑ์ลอีสาน” ในยุค

การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 งานของเติม วิภาคย์พจนกิจ (2530) เร่ือง “ประวัต

ศาสตร์อีสาน”และ งานวิจัยของสุทัศน์ กองทรัพย์ (2536) เร่ือง “ความสำาคัญของหัวเมือง

คูขันธ์ สังฆะ และสุรินทร์ พ.ศ. 2302 – 2450” ท่ีกล่าวถ้งบทบาทของหัวเมืองคูขันธ์ สังฆ

ะ และสุรินทร์ ท่ีเป็นหน่้งในหัวเมืองชายขอบในอีสานใต้ท่ีมีบทบาททางการเมืองในกลุ่ม

วัฒนธรรมเขมร ซ่้งเป็นศูนย์กลางอำานาจและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอีสานใต้ท่ีดูดซับ

ทรัพยากรจากเขมรและช่วยให้ได้รอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำานาจตะวันตก งานวิจยั

น้ีเป็นประโยชน์คือ ทำาให้ได้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับบริบทเมืองขุขันธ์ก่อนยุคต้ังเมือง งาน

วิจัยของศศิธร คงจันทร์ (2558) เร่ือง “กบฏผู้มีบุญในภาคอีสานระหว่าง พ.ศ. 2479 – 

2502” ซ่้งทำาให้ได้รายละเอียดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงฐานะของเมืองอันเน่ืองมาจาก

ความเคล่ือนไหนของกบฏดังกล่าว เช่นเดียวกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ล้ิมศิริ (2524) เร่ือง 

“ความสำาคัญของกบฏหัวเมืองอีสาน พ.ศ. 2325 – 2445” ส่วนงานวิจัยของวิศเวศ อุดม

เดชาณัติ (2550) เร่ือง “การศ้กษาวัฒนธรรมทางภาษา : กรณีช่ือหมู่บ้านนามเมือง อำาเภอ

ขุขันธ์ และอำาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” และงานวิจัยของกรรณิกา ธรรมวัติ (2534) 

เร่ือง “วิเคราะห์ช่ือหมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษ” ซ่้งงานวิจัยสองเร่ืองน้ีเป็นความรู้พ้ืนฐาน

เก่ียวกับช่ือบ้านนามเมืองในวัฒนธรรมขอมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อมา 

และงานวิจัยของอุราลักษณ์ สิถิรบุตร (2526) เร่ือง “มณฑ์ลอีสานและความสำาคัญในทาง

ประวติัศาสตร์” งานวจัิยระดับมหาบณัฑิ์ตของไพฑ์รูย ์มีกุศล เร่ือง “การปฏรูิปการปกครอง

มณฑ์ลอสีานสมัยท่ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสทิธิประสงค์ ทรงเป็นข้าหลวงใหญ่ 

(พ.ศ. 2436 – 2453)” และงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิ์ตของ Paitoon Mikusol (ไพฑู์รย์ มี

กุศล) (1984) เร่ือง “Social and Cultural History of Northeastern Thailand From 

1808 – 1910 : A Case Study of the Huamuang Khamen Padong (Surin Sangkha 

Khukhan)” ทำาให้ได้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีแถบน้ีในยคุปรับปรุงและ

ปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่้งในการเขียนบทความน้ี ผู้เขียนได้อาศัยงานวิจัยท่ีกล่าวมา

น้ีเป็นแนวทางท่ีจะศ้กษาถ้งเร่ืองราวต่าง ๆ  ตลอดจนศ้กษาวิธีการวิจัยเพ่ือนำามาประยกุต์ใช้

ในการศ้กษาฐานะของเมืองขุขันธ์ต้ังแต่เมืองขุขันธ์ถูกยกฐานะข้้นเป็นเมืองใน พ.ศ. 2306
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วัตถุประสงค์การศึกษา

 1. ศ้กษาฐานะของเมืองขุขันธ์ในด้านการเมือง ซ่้งปรากฏในประวัติศาสตร์

ศรีสะเกษนับแต่ พ.ศ. 2306 - 2481

 1. ศ้กษาปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบท่ีทำาให้ฐานะของเมืองขุขันธ์

เปล่ียนแปลงไปในบริบทของประวัติศาสตร์ศรีสะเกษระหว่าง พ.ศ. 2306 – 2481

ขอบเขตของการศึกษา

 ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถ้งข้อจำากัดในการศ้กษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์เมือง

ขุขันธ์ทำาใหผู้้ศ้กษาตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการกำาหนดหวัข้อและระยะเวลาในการศ้กษา

เป็นอย่างมาก และจากการสำารวจข้อมูลในระยะแรกพบว่าเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงฐานะ

ทางการเมอืงของเมอืงขุขันธ์ถูกบันท้กไว้เด่นชัดต้ังแต ่พ.ศ. 2306 – 2481 และวตัถุประสงค์

ของผู้ศ้กษามีความพยายามท่ีจะเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลางตามหลักฐานและประวัติศาสตร์

ศรีสะเกษกระแสหลักโดยต้องการเน้นเหตุการณ์และข้อมูลท่ีให้ภาพเก่ียวกับขุขันธ์มากท่ีสุด

 เพราะพบว่าภายหลังการต้ังเมืองใน พ.ศ. 2306 มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้้นมากมาย ส่วน

เร่ืองประเด็นของบ้านโนนสามขาสระกำาแพงอันเป็นท่ีมาของเมืองศรีสะเกษน้ัน เหตุการณ์

เหลา่น้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งศ้กษากนัอยา่งล้กซ้้งและอยู่นอกเหนอืขอบข่ายของการศ้กษา

เร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการเปล่ียนแปลงไปมากกว่าการ

เป็นเมืองในบริบทความสัมพันธ์กับศูนย์อำานาจกรุงเทพฯ และเมืองภายใต้บริบทของเมือง

ศรีสะเกษ ซ่้งก่อนหน้าน้ันขุขันธ์ดำารงฐานะเช่นน้ีอยู่แล้วแต่ประการใด ซ่้งการศ้กษาคร้ังน้ี

จะเน้นเร่ืองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงฐานะของเมืองขุขันธ์

ในบางชว่งเวลาเท่าน้ัน มิได้อธิบายประวัติศาสตร์ขุขันธ์ท้ังหมด และมิได้ให้ข้อสรุปท่ีอธิบาย

ว่าคนจังหวัดศรีสะเกษในอดีตอพยพมาจากอำาเภอขุขันธ์จริงหรือใม่

 อน่้งในการศ้กษาเร่ืองราวของเมืองขุขันธ์ในท่ีน้ี ในระยะแรกต้ังจนถ้งยุคปฏิรูป

ประเทศปรากฏในเอกสารราชการว่า “คูขันธ์” ดังน้ันในการศ้กษาถ้งฐานะของเมืองขุขันธ์

ในระยะแรกจ้งเรียกขุขันธ์ว่า “คูขันธ์” และชาวเมืองศรีสะเกษด้ังเดิมก็ยงัเรียก “ขุขันธ์” ว่า

“คูขัน” ส่วนภายหลังจ้งเรียกว่า “ขุขันธ์” โดยจะเน้นศ้กษาในบริบทพ้ืนท่ีต้ังท่ีเป็นอำาเภอ

ขุขันธ์ปัจจุบัน

วิธีิด�าเนินการศึกษา

 ในการศ้กษาเร่ืองฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษน้ีใช้วิธีการ

ศ้กษาทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) และใช้ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารช้ันต้น (Primary 
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Sources) เช่น เอกสารประเภทพงศาวดารเมือง และบันท้กชาวต่างชาติ เป็นหลักและใช้

ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารช้ันสอง (Secondary Sources) ประกอบ และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

บอกเล่า (Oral History) ด้วย โดยเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 

Description)

สมมติฐานการศึกษา

 เมืองขุขันธ์ในยุคแรกเร่ิมมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระในบริบทหัวเมืองเขมรป่าดง

ในช่ือเมืองนคร ลำาดวน คร้ันในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2306 – 2321 ขุขันธ์ได้ถูกผนวกเข้าเป็น

ส่วนหน่้งของอยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพฯ ตามลำาดับ ในฐานะเมืองชายขอบของพระราช

อาณาเขตดา้นท่ีติดกับเขมรผา่นการยกฐานะอาณาบรเิวณบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมโคกลำาดวน

ข้้นเป็นเมืองขุขันธ์ในช่ือเมืองนครลำาดวน และบ้านหนองแตระ (ห้วยเหนือ) ข้้นเป็นเมือง

ขุขันธ์  ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2436 – 2453) เมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) 

ได้ถูกจัดเป็นส่วนหน่้งของมณฑ์ลอีสานมีอาณาเขตกว้างขวางภายใต้การปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยโดยข้้นกับศูนย์อำานาจท่ีกรุงเทพฯ แต่ต่อมาเกิดความเคล่ือนไหวของ

กลุ่มผู้ต่อต้านอำานาจรัฐในท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่พอใจเพราะถูกลดอำานาจทางการเมือง คือ 

กบฏเสือยงใน พ.ศ. 2437 และเกิดกบฏท้าวบุญจันทร์ใน พ.ศ. 2443 ทำาให้มีการย้ายศาลา

กลางเมืองขุขันธ์ไปต้ังบริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นการถาวรใน

นามจังหวัดขุขันธ์ในระหว่าง พ.ศ. 2449 - 2450 พร้อมท้ังเรียกเมืองขุขันธ์เดิมว่าอำาเภอ

ห้วยเหนือ ฐานะของเมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) และเป็นส่วนหน่้งของเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า)

โดยรวมกับเมืองศรีสะเกษและเมืองเดชอุดมใน พ.ศ. 2450  และลดลงมาเป็นเมืองในเขต

จังหวัดขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) กระท่ังใน พ.ศ. 2459 โปรดเกล้าฯ เปล่ียนช่ือเมืองขุขันธ์ (คุ้ม

เมืองเก่า) เป็นจังหวัดขุขันธ์ และทำาให้เมืองขุขันธ์ถูกลดฐานะเป็นอำาเภอหน่้งของจังหวัด

ศรีสะเกษต้ังแต่ พ.ศ. 2481 จนได้เปล่ียนช่ืออำาเภอห้วยเหนือเป็นอำาเภอขุขันธ์จนถ้งปัจจุบัน

จากน้ันก็ไม่ปรากฏหลักฐานและข้อมูลท่ีช้ีให้เห็นถ้งการเปล่ียนฐานะของขุขันธ์อีก จ้งกล่าว

ได้ว่าฐานะของเมืองขุขันธ์ก็มิได้เปล่ียนไปจากเดิม

ผลการศึกษา

 1. สภาพบ้านเมืองแถบเขตเขมรป่าดงกับฐานะของขุขันธ์ิในระยะก่อน พ.ศ. 2306

 1.1 สภาพบ้านเมืองแถบเขตเขมรป่าดง

 เมืองขุขันธ์เป็นดินแดนส่วนหน่้งของแอง่อารยธรรมโคราชหรอืพ้ืนท่ีอีสานใต้ของ

ประเทศไทย นักโบราณคดสัีนนิษฐานวา่บริเวณดังกล่าวเคยมีมนุษยเ์คล่ือนยา้ยเข้ามาพักพิง
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และต้ังหลักแหล่งต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ท้ังน้ีเพราะมีการพบร่องรอยของ

แหล่งอารยธรรมโบราณในหลายพ้ืนท่ีท้ังในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษและบริเวณพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงเป็นจำานวนมาก (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2558ก: 9) ภายหลังได้รับอิทธิพล

ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรหรือเป็นบริเวณท่ีเรียกว่า “เขมรป่าดง” (จิตร 

ภูมิศักด์ิ, 2519: 435-438) หรือเป็นพ้ืนท่ีราบสูงลอนต้ืนอุดมไปด้วยป่าดง (ภราดร ศรปัญญา 

และคณะ, 2558ข: 8) และมีการพบปราสาทขอมจำานวนมากในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โดย

เฉพาะบริเวณตอนล่างแถบเทือกเขาพนมดงเร็กและตอนกลางของจังหวัด จนได้รับสมญา

นามว่า “นครแห่งปรางค์ร้อยกู่” (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552: 24) ซ่้งจากการ

ศ้กษาของอภิญญา เพ็ญ ระบุถ้งความเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีแถบน้ีว่า บริเวณแถบน้ีเมืองท่ีอยู่

แถบเขาพนมดงเร็กก่อกบฏหลายคร้ังสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 เมืองแถบเขาพนมดงเร็ก

น้ันพากันแข็งข้อ ทำาให้พระองค์ต้องปราบอยู่ถ้ง 3 ปี (อภิญญา เพ็ญ, 2532: 35) ดังกล่าว

ทำาให้อิทธิพลขอมมีบทบาทในพ้ืนท่ีแถบน้ีเป็นอย่างมากในราวพุทธศวตวรรษท่ี 15-18 ภาย

หลังอิทธิพลขอมเส่ือมลง ส่งผลให้บริเวณท่ีราบสูงโคราชมีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง และ

ปราศจากอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา (วิโรจน์ หีบแก้ว, 2529: 

15-16; อรุณรัตน์ ทองปัญญา, 2545: 9)

 พ้ืนท่ีเขมรป่าดงน้ีต่อมาเร่ิมปรากฏหลักฐานในสมัยอยธุยา ซ่้งจากพงศาวดารหัว

เมืองมณฑ์ลอีสานระบุว่า หัวเมืองเขมรป่าดงแถบน้ีปะปนด้วยกลุ่มส่วย ข่า เขมร ลาว         

ต้ังถ่ินฐานอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกัมพูชา และส่วนตอนใต้ของลาว และยงัเข้า

มาต้ังถ่ินฐานอยู่ในเขตชายขอบของไทยเขมรเม่ือประมาณ พ.ศ. 1200 ก่อนชาวเขมรและ

ลาวอยู่ในบริเวณน้ี (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 1) และเน่ืองจากหัวเมืองเขมรป่าดงมี

ชายแดนติดต่อกับเขมร ประชาชนในอีสานใต้และเขมรไปมาหาสู่กันเป็นปกติตลอดมา 

อารยธรรมท่ีเข้ามาเขมรจ้งมักผ่านข้้นมายังอีสานใต้เสมอ ดังน้ันอีสานใต้จ้งเป็นตัวแทนใน

การรวบรวมและสืบทอดอารยธรรมเขมรในดินแดนประเทศไทย (ศิริพร สุเมธารัตน์ 

บรรณาธิการ, 2535: 4-5) จนกระท่ังหัวเมืองเขมรป่าดงรับอารยธรรมจากกรุงเทพฯ แต่ยัง

คงท้ิงร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้ในพ้ืนท่ีอยู่มาก (สุทัศน์ กองทรัพย์, 2536: 18)

 1.2 ฐานะของเมืองขุขันธ์ิในประวัตศิาสตร์ศรีสะเกษในระยะก่อน พ.ศ. 2306

 สืบเน่ืองจากอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร์แบบเน้นศูนยก์ลางหรือประวัติศาสตร์

ชาติดังกล่าวมาแล้ว ทำาให้ความสำาคัญของบ้านเมืองร่วมสมัยในท้องถ่ินสมัยอยุธยา ธนบุรี 

ถูกละเลยไป เพราะถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหน่้งของอาณาจักรทวารวดี กัมพูชา สุโขทัย 

และอยุธยาตามลำาดับ ท้ังน้ีขุขันธ์ได้ถูกมองว่าเป็นส่วนหน่้งของอาณาจักรเหล่าน้ีเช่นเดียวกัน

และในระยะประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12-16 (วัฒนธรรมทวารวดี) และพุทธศตวรรษท่ี 15-18 
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(วัฒนธรรมขอม) วัฒนธรรมท้ังสองไดแ้พร่เข้ามาสู่เขตเขมรปา่ดง ทำาใหเ้กิดสมมตฐิานในการ

ศ้กษาประวัติศาสตร์อีสานใต้ว่าเป็นส่วนหน่้งของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรขอมตาม

ลำาดับ แต่ก็มิได้มีผู้ใดให้ความสนใจกล่าวถ้งความสำาคัญของขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ช่วงน้ี

เพราะเข้าใจว่าในระยะน้ีขุขันธ์ยงัเป็นดินแดนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรทวาร

วดี และอาณาจกัรขอม และอาจยงัไม่มีการต้ังบ้านเรือนในลกัษณะของเมอืงท่ีขุขันธ์ในระยะ

น้ันด้วย เน่ืองจากไม่ปรากฏหลักฐานท่ีเป็นเอกสารในระยะน้ีท่ีกล่าวถ้งขุขันธ์เลย ดังกล่าว

จากสภาพของหัวเมืองเขมรป่าดงได้ช้ีให้เห็นว่าขุขันธ์เป็นพ้ืนท่ีอิสระหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น

รัฐอิสระรัฐหน่้งในพ้ืนท่ีแถบน้ีในช่ือเมือง “นครลำาดวน” แต่ยังไม่มีบทบาททางการเมือง

มากนัก เกิดชุมชนอยูอ่ยา่งกระจัดกระจายไม่สามารถสืบสานวัฒนธรรมได้ จนกระท่ังมีกลุ่ม

คนในวัฒนธรรมทวารวดี เขมร และลาวเข้ามาภายหลัง (สรเชต วรคามวิชยั, 2534: 180-214) 

ซ่้งขอมได้เส่ือมอำานาจลงในปลายอยุธยา และชาวไทยพ้ืนเมืองท่ีเรียกตัวเองว่า “กวย” หรือ

“กูย” ได้อพยพข้ามลำานำ้าโขงมาสู่ฝั่�งขวาประมาณ พ.ศ. 2256 และได้แยกยา้ยกันออกไป 6 กลุ่ม

โดยกลุ่มท่ีมี “ตากะจะ” และ “เขียงขัน” ได้มาต้ังถ่ินฐานท่ีบ้านโคกลำาดวน (ประวติัศาสตร์

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ, 2548: 48)

 ช่ือ “คูขันธ์” ปรากฏคร้ังแรกในพงศาวดารหัวเมืองมณฑ์ลอีสาน (ม.ร.ว.ปฐม 

คเนจร) ในสมัยอยุธยาช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ท่ีกล่าวว่า “เป็นเมืองสำาคัญท่ีเกิดข้้นก่อน

เมืองอ่ืนในบริเวณท่ีราบสูงโคราชคือ เมืองคูขันธ์ สังฆะ และสุรินทร์” (หม่อมอมรวงศ์

วิจิตร(ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), 2506: 26) แต่เอกสารคนท้องถ่ินระบุว่าเป็น “เผ่าชนชาวเขมร

ป่าดง” (นิติภูมิ ขุขันธิน, 2553: 2) ซ่้งการปรากฏช่ือ “คูขันธ์” ในระยะท่ีอยุธยาถูกมองว่า

เป็นรัฐอาณาจักรในระยะต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 น้ี ทำาให้นักประวัติศาสตร์ตีความว่า ขุขันธ์

เป็นเมืองในอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาจนถ้งยคุของการสถาปนาเมืองอย่างเป็นทางการ

ใน พ.ศ. 2306 (คณะกรรมการชำาระประวติัศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ, 2537: 65. สารานกุรม

ไทยภาคอีสาน เล่ม 2, 2542: 425) แต่ในบทความน้ีจะใช้คำาว่า “ขุขันธ์” แทน “คูขันธ์” 

และใน พ.ศ. 2520 ไดมี้การกำาหนดคำาว่า “หัวเมืองเขมรปา่ดง” หมายถ้ง เมืองสุรินทร์ สังขะ

ขุขันธ์ ซ่้งสอดคล้องกับคำาว่าอีสานใต้ในปัจจุบัน ในรายช่ือหัวเมืองภาคอีสานปี 2433 

หัวเมืองลาวฝ่่ายตะวันออกยังเรียกช่ือเมืองขุขันธ์ว่าคูขันธ์ ต่อมาได้เรียกเพ้ียนไป บ้างก็ว่า

ต้ังช่ือตามคำาอาสาไปจับช้างของหัวหน้าชาวกวยว่า กูขัน (อาสา) บ้างก็ว่าขุขันธ์ คือ เมือง

ขอม(ขุ-ขอม,ดำา ขันธ์-เมือง) หรือจากคำาว่าคูค่ัน เพราะมีการค่ันคูทำานา หรือครุขัน หมาย

ถ้ง การทำาครุขนาดเล็ก (ขันเล็ก) และมีบางท่านบอกว่ามาจากกุกขันธ์ คือ เมืองไก่ แต่ส่ิงท่ี

น่าจะถูกต้องคือ เป็นเมืองท่ีมีคูรอบมาแต่เดิม คือ เมืองคูขันธ์ (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ, 2549: 115) แต่นิติภูมิ ขุขันธิน

เสนอว่า เมืองขุขันธ์น่าจะมีความหมายว่า เมืองต้นไม้มาก เมืองป่าดง หรือเมืองในป่า        
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เพ่ือให้สอดคล้องกับคำาว่า “เขมรป่าดง” (นิติภูมิ ขุขันธิน, มปป: 4)

 เม่ือแรกต้ังฐานะของเมอืงขุขันธ์เปล่ียนแปลงไปในแนวต้ัง โดยลดฐานะจากเมอืง

อิสระในเขตเขมรป่าดงมาเป็นเมืองชายขอบในพระราชอาณาเขตและเล่ือนฐานะมากข้้นใน

ยคุปฏิรูปการปกครองและลดฐานะจนกลายเปน็อำาเภอหน่้งของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2481 

หลังจากน้ันฐานะของขุขันธ์ก็มิได้เปล่ียนไป แต่ในช่วงแรกๆ ได้มีบทบาทแทรกซ้อนเกิดข้้น

เป็นระยะ ๆ เช่น เป็นแหล่งรวบรวมสืบทอดวัฒนธรรมโบราณ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ใน

การสงคราม และเป็นแหล่งรวมผู้คนในการสงคราม เช่น สงครามกับฝ่ร่ังเศส ร.ศ. 112        

(เอมอร มัฆวิบูลย์, 2563: สัมภาษณ์; สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2523: 69-70) จ้งกล่าวได้ว่าฐานะ

ของขุขันธ์ในระยะหลังน้ีไม่มีการเล่ือนระดับข้้นลงของเมืองขุขันธ์จนถ้งการต้ังอำาเภอใน   

พ.ศ. 2481

2. ขุขันธ์ิกับความส�าคัญทางการเมืองในบริบทประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2306 – 

2481)

 2.1 เมืองขุขันธ์ิในฐานะเมืองชายขอบของพระราชอาณาเขตภายใต้อ�านาจ

ของอยุธิยาภายหลัง พ.ศ. 2306 

 จากการศ้กษาของสุทัศน์ กองทรัพย ์พบว่า หัวเมืองขุขันธ์ มีฐานะเป็นเมืองชาย

ขอบด้านท่ีติดกับเขมรท่ีมีลักษณะเด่นกว่าหัวเมืองอ่ืน ๆ เพราะมีสถานท่ีต้ังเป็นเมืองท่ีอยู่

ระหว่างเมืองนครราชสีมา เวียงจันทน์ และราชอาณาจักรเขมร (สุทัศน์ กองทรัพย์, 2536: 

57) มีบทบาททางการเมืองในกลุ่มวัฒนธรรมเขมร ซ่้งเป็นศูนย์กลางอำานาจและศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจในอีสานใต้ท่ีดูดซับทรัพยากรจากเขมรและช่วยให้ได้รอดพ้นจากการคุกคาม

ของมหาอำานาจตะวันตก (สุทัศน์ กองทรัพย์, 2536: 57) และเป็นอาณาบริเวณเส้นทาง

ยุทธศาสตร์ในสงครามไทย - กัมพูชา และเป็นแหล่งรวมไพร่พลในยามสงคราม

 ใน พ.ศ. 2306 อาณาบริเวณบ้านเมืองขุขันธ์หรือเมืองโคกดงลำาดวน หรือบ้าน

ปราสาทส่ีเหล่ียมโคกลำาดวน บ้านโคกขันธ์ ถูกยกฐานะเป็นเมืองขุขันธ์ (ประวัติมหาดไทย

ส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ, 2529: 58) ปัจจุบันคือบ้านดวนใหญ่ อำาเภอวังหิน ซ่้งแนวคิด

น้ีนิติภูมิ ขุขันธิน มีความเห็นต่าง ซ่้งนิติภูมิเห็นว่า เร่ืองของเมืองขุขันธ์ไม่เก่ียวข้องกับบ้าน

ดวนใหญ่ ช่ือบ้านโคกลำาดวนหรือภูมิลำาดวน คือท่ีต้ังเมืองขุขันธ์ปัจจุบัน (นิติภูมิ ขุขันธิน, 

มปป: 5) ซ่้งความเห็นของนิติภูมิสอดคล้องกับวีระ สุดสังข์ท่ีว่า พระยาไกรภักดีศรีนคร

ลำาดวนมาต้ังบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมดงลำาดวนเป็นเมืองนครลำาดวน (บ้านดวนใหญ่ อำาเภอ

วังหินในปัจจุบัน) แต่มีความใกล้เคียงกับเมืองศรีนครเขต ซ่้งเป็นเมืองของบรรพชนลาวกอ่น

หน้าน้ี และเมืองอยู่ใกล้กันมากไม่เกิน 30 กิโลเมตร จ้งไม่น่าจะเป็นไปได้ (วีระ สุดสังข์, 
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2555: 27-28) อย่างไรก็ดี นิติภูมิเห็นว่ามีการสถาปนาท่ีบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมดงลำาดวน

จริง แต่ไม่ใช่ท่ีบ้านดวนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมืองขุขันธ์ท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารน้ี

ปัจจุบันยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกันในวงวิชาการอยูม่ากว่าควรจะต้ังอยูท่ี่ใด ซ่้งเร่ืองน้ีควรจะต้อง

ศ้กษากันต่อไป ท้ังน้ีในรัชสมัยสมเด็จพระท่ีน่ังสุริยาศน์อมรินทร์หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์

พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาซ่้งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2301 – 2310 

โดยโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโคกดงลำาดวนข้้นเป็นเมืองช่ือเมืองขุขันธ์ (ในช่ือเมืองนครลำาดวน) 

และทรงต้ังให้หลวงแก้วสุวรรณ (ตากะจะ) นายกองชาวกยู หรือชาวส่วยผู้ควบคมุชาวเขมร

ป่าดงในแถบบริเวณดังกล่าวให้เป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักด์ิและราชทินนามท่ีพระยาไกรภักดี

ศรีลำาดวน และมีหลวงปราบ (เชียงขัน) เป็นผู้ช่วยเจ้าเมือง เน่ืองจากมีความดีความชอบใน

การติดตามช้าง (สุทัศน์ กองทรัพย์, 2558: 41; วาทิน มากนวล, 2563: สัมภาษณ์) และ

ภายหลังการสถาปนาเจ้าเมืองแล้ว ยังช่วยเป็นการเสริมฐานะให้เมืองแห่งน้ีมีความสำาคัญ

มากข้น้ด้วยเช่นกันในฐานะเมอืงชายขอบของพระราชอาณาเขตท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ

ต้ังเมอืงแลว้ โดยใหเ้มืองขุขันธ์หรือเมืองศรนีครลำาดวนข้น้กับเมืองพิมายโดยอยู่ภายใตก้าร

ดูแลของอยุธยาอีกต่อหน่้ง (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2558ก: 97) ท้ังน้ีปัจจัยสำาคัญท่ี

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงฐานะของเมืองขุขันธ์จากเมืองอิสระมาสู่หัวเมืองในพระราช

อาณาเขตของอยธุยาท่ีสำาคัญคือ 1) ลักษณะภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นฐานอำานาจ

ท่ีจะช่วยสร้างอิทธิพลในดินแดนใกล้เคียงต่อไป และ 2) บทบาทและความสามารถของผู้นำา

ท่ีสร้างความดีความชอบให้ผู้ปกครองส่วนกลางเห็นความสำาคัญของพ้ืนท่ีแถบน้ี (ถนอม     

ขุขันธิน, 2563: สัมภาษณ์; สุทัศน์ กองทรัพย์, 2556: 117) และสอดคล้องกับข้อเขียนของ

เอเจียน แอมอนิเยท่ีว่า “เจ้าเมืองมียศเป็นพระยาคูขัน คือ พระยาคูขันภักดีศรีนครลำาดวน

คำาว่า ภักดีศรีนครลำาดวน มาจากคำาเขมร “รมดวล” ช่ือของท่ีต้ังเมืองเก่าผู้สำาเร็จราชการ

เมืองคูขัน ซ่้งอาจจะหมายถ้ง เมืองศรีนครลำาดวนท่ีถูกต้ังก่อนเมืองขุขันธ์” (แอมอนิเย, 

2549: 165)

 2.2 บทบาทของขุขันธ์ิในฐานะเมืองในพระราชอาณาเขตของธินบุรีและ

กรุงเทพฯ

 ภายหลัง พ.ศ. 2302 เมืองขุขันธ์ได้ปรากฏข้้นอย่างเป็นทางการ (ธีรชัย บุญมา

ธรรม, 2533: 7) จนกระท่ังในปลาย พ.ศ. 2321 พระยาไกรภักดีศรีนครลำาดวนได้ถ้งแก่

อนิจกรรม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้หลวงปราบ (เชียง

ขัน) ผู้ช่วยเจ้าเมืองให้ดำารงตำาแหน่งต่อมา (สุทัศน์ กองทรัพย์, 2536: 55) ต่อมาฐานะของ

เมืองขุขันธ์บริเวณท่ีต้ังของเมืองศรีนครลำาดวนได้ลดบทบาทลงเน่ืองจากบริเวณท่ีต้ังเมือง

เดิมน้ันคับแคบและกันดารนำ้า จ้งย้ายไปต้ังใหม่ท่ีบริเวณบ้านภูมิ และบ้านแตระริมฝั่�งห้วย



ปีที่� 6 ฉบับัที่� 2 (ม.ค. 64 - มิ.ย. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

139

เหนือใน พ.ศ. 2321 (บริเวณอำาเภอขุขันธ์ปัจจุบัน) มีลักษณะเป็นเนินดินกว้าง มีธารนำ้า

ธรรมชาติเป็นคูล้กค่ันถ้งสองช้ัน มีพ้ืนท่ีกว้างคลุมพ้ืนท่ีท่ีเป็นจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน 

และบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาพนมดงเร็กด้วย ถือเป็นเมืองใหญ่ และเมืองสำาคัญเมืองหน่้ง

ในยุคน้ัน  และรัฐไทยยังได้เกณฑ์์คนเมืองขุขันธ์ไปร่วมในกองทัพเพ่ือทำาสงครามในสมัย

ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยซ่้งมีอยูห่ลายคร้ัง แต่คร้ังสำาคัญเช่น สงครามกบัเมืองจำาปา

ศักด์ิ หัวเมืองปากแม่นำ้าโขงฝั่�งซ้าย จนถ้งเมืองอัตตะป้อ จนได้หัวเมืองริมแม่นำ้าโขง ตลอด

จนดินแดนกัมพูชา (ไพฑู์รย์ มีกุศล, 2517: 7-10)

 หากพิจารณาถ้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับเมืองขุขันธ์

จะมีความโดดเด่นในสมัยรัชกาลท่ี 1 เม่ือคร้ังเร่ิมขยายบทบาททางการทหารเข้าไปในหัว

เมืองลาวฝั่�งขวาแม่นำ้าโขง และรวมผู้คนในเมืองขุขันธ์เพ่ือทำาสงครามกับเวียงจันทน์ในสมัย

รัชกาลท่ี 3 ต่อมา (ธีรชัย บุญมาธรรม, 2533: 51) แสดงถ้งการท่ีรัฐไทยให้ความสำาคัญของพ้ืนท่ี

แถบน้ี อันจะช่วยให้ฐานะของเมืองขุขันธ์เติบโตมากข้้น (กาญจนา กาญจนศิริ, 2563: สัมภาษณ์) 

จนกระท่ังใน พ.ศ.2440 เมืองขุขันธ์เติบโตและขยายตัวมากข้้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปล่ียนแปลงตำาแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์เป็นผู้ว่าราชการ

เมืองขุขันธ์ (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ, 2549: 64) 

จนกระท่ังในห้วง พ.ศ. 2436 – 2453 มีการปฏิรูปการปกครอง ขุขันธ์ได้ถูกจัดเป็นส่วนหน่้ง

ของมณฑ์ลอีสานท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางภายใต้การปกครองของศูนย์อำานาจท่ีกรุงเทพฯ 

และข้้นกับการดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่ได้มีความเคล่ือนไหวของเสือยงใน พ.ศ. 

2437 ซ่้งต้ังสมัครพรรคพวกทำาการปล้นและต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐหลายสิบคร้ัง เจ้าเมือง

ศรีสะเกษจ้งขอให้เมืองขุขันธ์และอาจารย์ของเสือยงมาช่วยปราบปรามจนสามารถจับเสือ

ยงได้ แล้วนำามาตัดคอท่ีศาลหลักเมืองศรีสะเกษ (ประดิษฐ ศิลาบุตร, 2543: 37) และกบฏ

ท้าวบุญจันทร์ท่ีต่อต้านอำานาจรัฐ ภายหลังการปราบปรามเสร็จส้ินโดยกรมหลวงสรรพสิทธิ

ประสงค์ ข้าหลวงต่างพระเนตรพระกรรณต้องส่งกองทหารจากอุบลราชธานีและ

นครราชสีมามาปราบ จ้งสามารถสำาเร็จโทษท้าวบุญจันทร์ได้ (นงลักษณ์ ล้ิมศิริ, 2524: 57; 

ศศิธร คงจันทร์, 2558: 27; และ รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ศรีสะเกษในโอกาสการ

ยา้ยศาลากลางครบ 100 ปี, 2548: 9) ไดมี้การยา้ยศาลากลางเมอืงขุขันธ์ไปต้ังบรเิวณศาลา

กลางจังหวัดศรีสะเกษบริเวณบ้านเมืองเก่าโนนสามขา อำาเภอกลางศรีสะเกษ ริมฝั่�งห้วย

สำาราญดา้นตะวันออก แตย่งัคงใช้ช่ือว่าศาลากลางเมอืงขุขันธ์ และเปล่ียนช่ือเมอืงขุขันธ์เดิม

เป็นอำาเภอห้วยเหนือ ทำาให้ฐานะของเมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) ถูกลดบทบาทลงใน พ.ศ. 2449 

-2450 และไดร้วมกับเมืองศรีสะเกษและเดชอดุมในเวลาตอ่มา จากน้ันไดมี้การยบุเมืองศรีสะเกษ

และเมืองเดชอุดม โดยให้อำาเภอท่ีข้้นกับเมืองท้ังสองไปข้้นกับเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) 
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 จนถ้ง พ.ศ. 2459 ได้มีการเปล่ียนนามเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นจังหวัด

ขุขันธ์ มีพ้ืนท่ีปกครอง 7 อำาเภอ 1 ก่ิงอำาเภอ (ราชกิจจานุเบกษา, 2460: 502) (ดังภาพ) 

ทำาให้เมืองขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) ถูกลดฐานะเป็นอำาเภอหน่้งของจังหวัดขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) 

จนกระท่ัง พ.ศ. 2481 ได้มีการเปล่ียนช่ือจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ และเปล่ียนช่ือ

อำาเภอห้วยเหนือเป็นอำาเภอขุขันธ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2481: 664) ทำาให้มีฐานะคงท่ีโดย

ไม่เปล่ียนแปลงไปแต่ประการใดและข้้นกับจังหวัดศรีสะเกษมาจนถ้งปัจจุบัน

 ท้ังน้ี ประดิษฐ ศิลาบุตร ผู้เช่ียวชาญเร่ืองประวติัศาสตรศ์รีสะเกษ ไดต้ั้งข้อสังเกต

เก่ียวกับการใช้คำาว่า “คุ้มเมืองเก่า” ตามคำาเรียกของชาวบ้าน ท่ีต่อมาพัฒนาเป็น “ตำาบล

เมืองเก่า” เพราะในสมัยก่อนในตัวเมืองจะแบ่งเป็นคุ้ม (ชุมชนหรือหย่อมบ้าน) แต่นัก

วิชาการรุ่นหลังจะใช้ว่า “บ้านเมืองเก่า” (ประดษิฐ ศิลาบุตร, 2563: สัมภาษณ์) ซ่้งจากการ

ตรวจสอบพบวา่ยังไม่มีเอกสารฉบบัใดใช้คำาว่า “บ้านเมืองเก่า” ในประวติัศาสตร์ศรีสะเกษ

อีกท้ังการใช้ว่า “บ้านเมืองเก่า” จะสับสนกับ “บ้านเมืองเก่า” ท่ีอำาเภอราษีไศล และคำาว่า

“บ้านเมืองเก่า” ในท่ีน้ีอาจจะหมายถ้ง  ในอดตีพ้ืนท่ีแถบน้ีเคยเป็นชุมชนมากอ่น ต่อมายา้ย

ไปท่ีอ่ืนหรือร้างลง เช่นบ้านเมืองเก่า ตำาบลกุง อำาเภอราศีไศล (ปัจจุบันคืออำาเภอศิลาลาด) 

แต่ก่อนเป็นท่ีต้ังเมืองราษีไศล แต่เม่ือเกิดเมืองข้้นมาจะแบ่งตามการปกครองลาวคือเป็นคุ้ม

ท้ังน้ีเมืองศรีสะเกษ ไม่เคยยา้ยไปไหนหรือไม่เคยเป็นเมืองร้าง จ้งมี “คุ้ม” ท่ีเรียกคุ้มเมืองเก่า

เพราะเมอืงเคยต้ังคร้ังแรกท่ีน่ี พอเปล่ียนการปกครองเปน็ตำาบลกเ็ป็นตำาบลเมอืงเกา่ ต่อมา

แยกตามการสร้างทางรถไฟื้ ซีกเหนือเป็นตำาบลเมืองเหนือ ซีกใต้เป็นตำาบลเมืองใต้ ตำาบล

เมืองเก่าเลยหายไป ส่วนท่ีมีคำาว่า “บ้าน” ในเขตเมือง เน่ืองจากหมู่บ้านต้ังมาก่อนต้ังเมือง

เช่น บ้านพันทา บ้านเจียงอี ต้ังมาก่อนเมืองศรีสะเกษ ดังน้ันจ้งใช้คำาว่า “คุ้มเมืองเก่า” 

มากกว่าคำาว่า “บ้านเมืองเก่า” ท่ีไม่เคยปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ และคำาว่า “ตำาบล

เมืองเก่า” ท่ีเกิดข้้นภายหลัง (ประดิษฐ ศิลาบุตร, 2563: สัมภาษณ์) ซ่้งผู้เขียนได้ใช้คำาว่า  

“คุ้มเมืองเก่า” ซ่้งเป็นนามด้ังเดิมท่ีสัมพันธ์กับบริบทการเปล่ียนแปลงฐานะของเมืองขุขันธ์

ท้ังบทความตามข้อเสนอของประดิษฐ ศิลาบุตร
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 ปัจจุบันขุขันธ์เป็นอำาเภอหน่้งของจังหวัดศรีสะเกษท่ีได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าสู่

สังคมเมืองเต็มรูปแบบ (นิติภูมิ ขุขันธิน, มปป.: 51) ท้ังน้ีสาเหตท่ีุมีการยา้ยศาลากลางเมอืง 

นิติภูมิต้ังข้อสังเกตว่า เมืองขุขันธ์ (หนองแตระ) มีท่ีต้ังติดกับชายแดนเขมรซ่้งอยูใ่นอารักขา

ของฝ่ร่ังเศส จ้งเส่ียงต่อการใช้อิทธิพลของฝ่ร่ังเศสเพ่ือสร้างความไม่ม่ันคงให้แก่เมืองขุขันธ์ 

และอาจส่งผลต่อประเทศไทยด้วย (นิติภูมิ ขุขันธิน, 2552: 6) และเดิมทีเมืองขุขันธ์มีชาว

บ้านอยูเ่ป็นจำานวนมาก แตเ่ม่ือมีการตดัทางรถไฟื้ผา่นเมอืงศรสีะเกษใน พ.ศ. 2471 (สวิุทย์ 

ธีรศาศวัต, 2551: 7) แต่ไม่ผ่านเมืองขุขันธ์ ชาวจีนเป็นจำานวนมากจ้งอพยพมาต้ังถ่ินฐาน

ใหม่ท่ีเมืองศรีสะเกษ ทำาให้เมืองขุขันธ์ซบเซาลง (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2558ก: 4) 

แต่เมืองศรีสะเกษกลับขยายตัวอย่างรวดเร็วทำาให้ฐานะของเมืองขุขันธ์ลดบทบาทลง จนใน

ท่ีสุดก็เปล่ียนช่ือจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เปล่ียนช่ืออำาเภอหว้ยเหนอืเป็นช่ืออำาเภอ

ขุขันธ์ข้้นกับศรีสะเกษ  (นิติภูมิ ขุขันธิน, มปป.: 60) และเพ่ือรองรับความเจริญท่ีจะมา

พร้อม ๆ กับการก่อสร้างทางรถไฟื้จากกรุงเทพฯ นครราชสีมา ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

ต่อไป (วิท คันธี, 2560: 141)

สรุปผลการศึกษา

 อุดมการณ์ประวัติศาสตร์แบบเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้การศ้กษาประวัติศาสตร์

ไทยให้ความสำาคัญแก่ประวัติศาสตร์แห่งชาติเพียงประการเดียว ในขณะท่ีภาพประวติัศาสตร์

ของเมืองอ่ืน ๆ  ถูกบิดเบือนหรือลบออกไปจากประวัติศาสตร์ไทย (ยงยุทธ  ชูแว่น, 2550: 57) 

มิติของการศ้กษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจ้งอยู่ในสภาวะของการถูกทอดท้ิงจากบรรดานัก



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

142

ประวัติศาสตร์ในระยะท่ีผ่านมาจนถ้งพุทธศตวรรษท่ี 25 (ยุวดี วงศ์สว่าง, 2538: 12)    

อยา่งไรก็ตามนับเป็นนิมิตหมายท่ีดีข้้นของวงการประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีนักประวัติศาสตร์ใน

ยคุพุทธศตวรรษท่ี 26 น้ี หันไปให้ความสนใจตอ่การศ้กษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือใหภ้าพ

ประวัติศาสตร์ท่ีกอปรด้วยเหตุผลมากข้้น (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, 2552: 15) เช่น งานศ้กษา

ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และชาติพันธ์ุของ 

ศรีศักร วัลลิโภดม สุวิทย์ ธีรศาศวัต ประนุช ทรัพยสาร และดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ เป็นต้น

 จากการศ้กษาข้อความในเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองศรีสะเกษ ทำาให้

เกิดข้อสังเกตว่าเมืองขุขันธ์มีความสัมพันธ์กับเมืองศรีสะเกษอย่างไร เม่ือนำาข้อสังเกตดัง

กล่าวมาประมวลผลเข้ากับหลักฐานทางด้านโบราณคดีท่ีปรากฏในเขตเมืองขุขันธ์ปัจจุบัน

ก็ยิง่ทำาให้เกิดความคิดท่ีซับซ้อนข้้นไปอีกว่าขุขันธ์น่าจะเป็นเมืองใหญ่มาต้ังแต่ก่อนต้ังเมือง

ศรีสะเกษ และไม่น่าท่ีจะอยู่ในสภาพของหัวเมืองในท้องถ่ินเท่าน้ัน  และข้อสงสัยดังกล่าว

เป็นพลังสำาคัญท่ีนำาไปสู่ความต้องการท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่าขุขันธ์น้ันมีความสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์อยา่งไร ดังน้ันการศ้กษาข้ันแรกจ้งเร่ิมมีการค้นคว้าหาหลักฐาน ซ่้งเป็นข้อมูล

ท้องถ่ินของเมืองศรีสะเกษเพ่ือท่ีจะให้ได้ภาพประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ตามท่ีได้ต้ังจุด

ประสงค์ไว้ แต่ปรากฏว่าตำานานเมืองขุขันธ์น้ันผูกติดกับเร่ืองราวของประวัติศาสตร์ชาติท้ัง

ส้ิน เช่น การสถาปนาผู้ปกครองเมือง การแต่งต้ังนามเมือง (อรุณรัตน์ ทองปัญญา, 2545: 

26) ส่วนตำานานในส่วนท่ีกล่าวถ้งความเป็นมาของเมืองขุขันธ์จริง ๆ น้ันยังมิปรากฏ การ

ศ้กษาประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์จ้งไม่อาจแยกออกจากการศ้กษาประวัติศาสตร์ชาติได้ 

ดังน้ัน การศ้กษาเร่ืองราวของเมืองศรีสะเกษจ้งต้องหันกลับไปศ้กษาในมุมมองของ

ประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ อย่างไรก็ตาม ถ้งแม้ว่าการศ้กษา

ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์จะถูกล้อมกรอบโดยประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์

ศรีสะเกษ แต่ก็มีช่องว่างบางส่วนท่ีทำาให้เราสามารถมองผ่านไปยังขุขันธ์ได้ โดยอาศัยข้อมูล

ท่ีกล่าวถ้งขุขันธ์เป็นส่ือนำาสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การมองภาพประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ได้ชัดเจน

ข้้น

 ผลของการศ้กษาด้วยวิธีการดังกล่าวทำาให้มองเห็นพัฒนาการของเมืองขุขันธ์ใน

ช่วงของมิติเวลาแห่งประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศรีสะเกษดังต่อไปน้ี

 1. เมืองขุขันธ์ในยุคแรกเร่ิม มีฐานะเป็นเมืองอิสระในบริเวณอีสานใต้ใน

วัฒนธรรมขอมในช่ือเมืองนครลำาดวน และมีบทบาทอ่ืนแทรกซ้อน โดยเป็นแหล่งรวมและ

สืบทอดอารยธรรมขอมโบราณ เป็นแหล่งสะสมผู้คนในการสงคราม และเป็นเส้นทาง

ยุทธศาสตร์การเดินทัพไทย - กัมพูชา แต่ก็มิได้ทำาให้ฐานะทางการเมืองของเมืองขุขันธ์

เปล่ียนแปลงไปแต่ประการใด จนถ้งการยกฐานะบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมบ้านโคกลำาดวนหรือ
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ภูมิลำาดวนข้้นเป็นเมืองเรียกว่า “เมืองขุขันธ์” ใน พ.ศ. 2306 ทำาให้เมืองขุขันธ์ลดฐานะมา

เป็นเมืองชายขอบของพระราชอาณาเขตสยามในด้านท่ีติดกับเขมรในช่ือเมืองนครลำาดวน 

หลวงแก้วสุวรรณได้เล่ือนบรรดาศักด์ิเป็นพระไกรภักดีศรีนครลำาดวน เจ้าเมืองขุขันธ์คนแรก 

และเม่ือได้รับความดีความชอบในการทำาสงคราม ฐานะของขุขันธ์ก็เปล่ียนไปอีกใน 

พ.ศ. 2321 เม่ือมีการย้ายเมืองมาท่ีหนองแตระ และเล่ือนบรรดาศักด์ิเป็นพระยาไกรภักดี

ศรีนครลำาดวนเมืองขุขันธ์มีเจ้าเมืองดำารงตำาแหน่งรวม 9 ท่าน แสดงถ้งการยอมรับเมือง

ขุขันธ์ของราชสำานักกรุงเทพฯ และทวีความสำาคัญมากข้้นใน พ.ศ. 2440 เน่ืองจากมี

ประชากรมากข้้น และราชสำานักกรุงเทพฯ จำาเป็นต้องมีการจัดระบบการปกครองเพ่ือให้

ง่ายต่อการควบคุม เห็นจากการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปล่ียนแปลงตำาแหน่งเจ้าเมือง

ขุขันธ์เป็นผู้ว่าราชการเมืองขุขันธ์

 2. ในช่วงการปฏิรูปประเทศระหว่าง พ.ศ. 2436 – 2453 ทำาให้เมืองขุขันธ์มี

อาณาเขตกว้างขวางมากข้้นในฐานะส่วนหน่้งของมณฑ์ลอีสาน และเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่อสู้

ของเสือยงใน พ.ศ. 2437 และกบฏท้าวบุญจันทร์ใน พ.ศ. 2443 และภัยคุกคามจากตะวัน

ตกของรัฐบาล ส่งผลให้ฐานะของเมืองลดบทบาทลง เพราะใน พ.ศ. 2449-2450 มีการย้าย

ศาลาเมืองขุขันธ์ไปต้ังบริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (คุ้มเมืองเก่า) เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ควบคุม แต่คงใช้ช่ือศาลากลางเมืองขุขันธ์เช่นเดิม และฐานะของเมืองขุขันธ์ได้ลดลงเม่ือเป็น

เมืองรวมกับเมืองศรีสะเกษและเดชอุดม และลดลงเป็นเมืองในนามอำาเภอห้วยเหนือ             

(รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ศรีสะเกษในโอกาสการย้ายศาลากลางครบ 100 ปี, 2548: 9-10)

 3. ใน พ.ศ. 2459 โปรดเกล้าฯ เปล่ียนช่ือเมืองขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) เป็นจังหวัด

ขุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า) และใน พ.ศ. 2481 มีการเปล่ียนช่ือจังหวัดชุขันธ์ (คุ้มเมืองเก่า)          

เป็นจังหวัดศรีสะเกษ (คุ้มเมืองเก่า) และเปล่ียนช่ืออำาเภอห้วยเหนือ เป็นช่ืออำาเภอขุขันธ์ 

ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา ส่งผลให้เมืองขุขันธ์ถูกลดฐานะลงและกลายเป็นอำาเภอหน่้งของ

จังหวัดศรีสะเกษมาจนถ้งปัจจุบัน

 พัฒนาของเมอืงขุขันธ์ใน 3 ระยะน้ีจะเหน็ได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงฐานะทางการ

เมืองของเมืองขุขันธ์ใน 2 ลักษณะคือ (ดูในแผนภูมิประกอบ)

 1. ลักษณะของการเล่ือนระดับข้้น – ลง (ปัจจัยท่ีเพ่ิมฐานะคือ บทบาทของเมือง

ชายขอบเมืองในยุคปฏิรูปประเทศ ส่วนปัจจัยท่ีลดฐานะคือ ปัญหาจากอิทธิพลตะวันตก 

การสร้างทางรถไฟื้ และปัญหากลุ่มต่อต้านอำานาจรัฐจนทำาให้เกิดการรวมเมือง)

 2. ลักษณะของการหยุดอยู่กับท่ี (ปัจจัยท่ีทำาให้ฐานะคงท่ีคือ ฐานะเมืองอิสระ 

และฐานะหลังจากเปล่ียนช่ือเมืองจนถ้งปัจจุบันแล้ว

 ในลักษณะแรกน้ันจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของขุขันธ์เร่ิมจากจุดยอดตรงท่ีเป็น
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เมืองอิสระแล้วลดลงมาเป็นเมืองชายขอบในพระราชอาณาเขต เมอืง หัวเมือง จังหวัด และ

อำาเภอหน่้งของจังหวัดศรีสะเกษดังภาพ

 การเปล่ียนฐานะของเมืองขุขันธ์ดังกล่าวน้ีนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถ้ง

พัฒนาการทางการเมืองของเมืองขุขันธ์แล้ว ยังทำาให้เราเห็นพัฒนาการทางการเมืองของ

ศูนยอ์ำานาจของราชอาณาจักรไทยในแต่ละช่วงเวลาท่ีพัฒนามาสู่การปกครองแบบรวมศูนย์

(Centralization) ในขณะท่ีขขัุนธ์อยูใ่นฐานะเมอืงท่ีไม่สามารถจะพฒันามาสู่การเป็นเมือง

อิสระได้อีก

อภิปรายผลการศึกษา

 การศ้กษา “ฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2306 – 

2481” เป็นงานท่ีค้นพบองค์ความรู้เร่ืองการเปล่ียนแปลงฐานะและบทบาททางการเมือง

ของเมืองขุขันธ์ภายใต้บริบทช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ อันจะช่วยให้ข้อถกเถียงและ

สถานภาพความรู้เร่ืองเมืองขุขันธ์มีความกระจ่างมากข้้น งานน้ีมีลักษณะของการศ้กษา

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในกรอบของประวัติศาสตร์ชาติ ดังเช่นงานของสุทัศน์ กองทรัพย์ 

(2536) โดยพยายามมองผ่านข้อมูลและหลักฐานพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองท่ีมิได้ตกอยูภ่ายใต้อทิธิพล

ของราชสำานักหรือศูนย์กลางการปกครองของรฐัแต่ประการใด การศ้กษาประวติัศาสตร์ไทย

ในมิติของการศ้กษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินดังกล่าวมีผลให้ข้อมูลท้องถ่ินต่าง ๆ  เช่น ตำานาน

ตากะจะสร้างบ้านแปงเมือง นิทานอุรังคธาตุซ่้งเป็นนิทานปรัมปราของเมืองต่าง ๆ ถูก

รวบรวมค้นคว้าและนำามาศ้กษากันมากข้้น นับเป็นความก้าวหน้าในการศ้กษาประวัติศาสตร์

ไทยอีกข้ันตอนหน่้งท่ีมีการนำาข้อมูลท่ีคิดว่าเล่ือนลอยไร้สาระน้ันมาใช้ในการศ้กษา
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ประวัติศาสตร์ได้ ดังเช่นงานของธิดา สาระยา (2525) และงานของนคร พันธ์ุณรงค์ (2521) 

ท่ีได้ให้ความสำาคัญของการศ้กษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท้ังในและนอกกรอบประวัติศาสตร์

ชาติ โดยเฉพาะเมืองในท้องถ่ินท่ีสำาคัญและเช่ือมโยงในบริบทประวัติศาสตร์ชาติ รวมถ้งงาน

ของยงยทุธ ชูแว่น (2551) งานของวศนิ ปัญญาวธุตระกลู (2562) งานของทวศิีลป์ สืบวัฒนะ

(2554) ท่ีได้อธิบายว่า การศ้กษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในปัจจุบันมีเป้าหมายสำาคัญอยู่ท่ี

การสร้างองค์ความรู้อย่างชัดเจนรอบด้าน โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกระบวนการ

สร้างความทรงจำาร่วมของเขา ซ่้งจำาเป็นจะต้องทบทวน ปรบัปรุงแก้ไข เรียนรู้และถ่ายทอด

กันในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และเปรียบด่ังเกราะอนัสำาคัญยิง่ท่ีจะทำาให้เกิดความม่ันคงข้้นใน

ชาติ ดังกล่าวสัมพันธ์กบัผลการศ้กษาของนิติภมู ิขุขนัธิน ท้ัง 3 เร่ืองท่ีกล่าวถ้งประวัตศิาสตร์

เมืองขุขันธ์ท่ีเสนอความเห็นต่างไปจากประวัติศาสตร์ท้องถ่ินศรีสะเกษกระแสหลักว่า บรรพ

ชนเมืองขุขันธ์ไม่มีความเก่ียวข้องกับบรรพชนบ้านดวนใหญ่ ท้ังน้ีการศ้กษาคร้ังน้ีอาจ

เป็นการช่วยสร้างและฟ้ื้�นฟูื้สำาน้กร่วมของผู้คนในทอ้งถ่ินให้ร่วมกันฟ้ื้�นฟูื้ประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพ่ือให้ทุกคนเล็งเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน และช่วยสืบสานต่อยอดต่อไป ท้ังยังเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นท่ีช่วยพัฒนา

ประชาชนในท้องถ่ินด้วย

ข้อเสนอแนะ

 การศ้กษาเร่ืองน้ีให้ความสำาคัญกับบทบาททางการเมืองเป็นสำาคัญ ฉะน้ันเพ่ือ

ความครบถ้วนควรท่ีจะมีการศ้กษาบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีความ

สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนควบคู่ไปด้วย และการศ้กษาในประเด็นน้ีผู้สนใจอาจ

ประยุกต์วิธีการศ้กษาไปบูรณาการกับการศ้กษาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไปก็ย่อมได้

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้เขียนขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.ประดษิฐ ศิลาบุตร ปราชญท้์องถ่ินเมืองศรีสะเกษ

และท่ีปร้กษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้จุดประกายให้มีการศ้กษาเร่ืองน้ี 

ตลอดจนมอบเอกสารค้นคว้าหายาก และกรุณาให้ข้อเสนอแนะเป็นเบ้ืองต้น ตลอดจนช่วย

แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่ง และขอบคุณนายธีรวัฒน์ กันยาสาย

ท่ีช่วยออกแบบภาพประกอบเพ่ิมเติม
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บัที่คัดย่อ
 ปัญหาความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยในปจัจุบันได้สะท้อนให้เห็น

ถ้งภาวะการขาดการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านบริบททางภาษาอย่าง

หลากหลาย ซ่้งเป็นเหตุให้เกิดความจำากัดในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในประเทศไทย

 บทความน้ีจ้งมุ่งส่งเสริมการใช้บริบทและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเชิงวิพากษ์เพ่ือ

ตอบโจทย์ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของไทย

 จุดประสงค์ของบทความประกอบด้วย 1) เพ่ือแนะแนวทางการประยุกต์ใช้การ

ศ้กษาเชิงวิพากษ์ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือให้ตัวอยา่งบริบทท่ีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์

สำาหรับการศ้กษาเชิงวิพากษ์ และ 3) เพ่ือบอกถ้งทิศทางการใช้การศ้กษาเชิงวิพากษ์ในช้ัน

เรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  อีกท้ังยงัเป็นแนวทางการขับเคล่ือนท่ีสำาคัญสำาหรับช้ัน

เรียนของผู้ท่ีมิใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ เพ่ือการเพ่ิมพูนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: การศ้กษาเชิงวิพากษ์  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ เน้ือหาเพ่ือการคิด

วิเคราะห์ การสอนภาษาอังกฤษ
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Abstract
 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.

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.

 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.

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.

 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.

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’ 



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

162

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.

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, Noom-

ura (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.

 

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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ปัีญหาและอุปีสรรคของเจ้ัาหน้าท่ี่�ท่ี่�ดินในการปีฏิิบััติงาน
ตามพระราชีบััญญัติอำานวยความสะดวกในการ
พิจัารณาอนุญาตของที่างราชีการ พ.ศ. 2558

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 5 พฤษภาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 6 มิถุุนายน 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 8 ก้รัก้ฎาคม 2563 

บัที่คัดย่อ
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศ้กษาถ้งปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินใน

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 โดยศ้กษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงล้กแบบก่้งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอในเชิงพรรณนา ผลการ

ศ้กษาพบ ปัญหาและอุปสรรคท่ีสำาคัญในหลายด้าน อาทิ ด้านการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่

ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ท้ังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ด้านบุคลากรท่ีขาดความรู้

ความเช่ียวชาญและขาดอัตรากำาลัง ด้านเคร่ืองมือและด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และ

ด้านปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ จ้งส่งผลต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ

อำานวยความสะดวกท่ีแท้จริง ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรปรับปรุงแก้ไขโดยกำาหนดกรอบ

ระยะเวลาการทำางานไว้อย่างกว้าง ๆ และควรมีการเพ่ิมอัตรากำาลังให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้งานจริง จัดฝึ่กอบรมการใช้เคร่ืองมืออย่างสมำ่าเสมอ และต้องทำาความเข้าใจโดย

การประชาสัมพันธ์ให้ทราบกระบวนการข้ันตอนการทำางาน กรอบระยะเวลาการทำางานให้

มากข้้น

ค�าส�าคัญ: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี พระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ
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Abstract 
 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 
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บทน�า
 การให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐท่ีผ่านมาประสบปัญหาในหลาย ๆ 

ด้าน และส่งผลต่อการอำานวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เป็นผลให้รัฐบาลดำาเนิน

งานโดยตราพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 อันมีขอบเขตบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในภารกิจท่ีเก่ียวกับ

การพิจารณาออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้้นทะเบียน การรับแจ้งการ

ให้ประทานบตัรและการใหอ้าชญาบตัรตามกฎหมายหรอืกฎ ท้ังกำาหนดใหห้น่วยงานของรฐั

น้ันโดยผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องดำาเนินการจัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชนทุกงานบริการ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2558) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ รวมท้ัง

ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายข้้น (วิษณุ เครืองาม, 

2558: ออนไลน์) กรมท่ีดิน มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิในท่ีดินให้แก่ประชาชนท้ัง

ประเทศในเร่ืองของการอนรัุกษ์ คุ้มครองปอ้งกัน กำากับดูแลและจดัหาผลประโยชนใ์นท่ีดิน

ของรัฐ (ธงชัย เนตรวิชรกุล, 2553: 3) ดังน้ัน การดำาเนินงานของกรมท่ีดินจ้งต้องเป็นการ

ดำาเนินงานท่ีอยูภ่ายใต้การสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐตามพระราชบัญญัตกิารอำานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย

 สำานักงานท่ีดนิจังหวัดมหาสารคามเปน็หน่วยงานหน่้งในการใหบ้ริการประชาชน

ในส่วนภูมิภาคของกรมท่ีดินท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีในเขตอำาเภอเมืองท้ังหมด โดยมีการแบ่งงาน

ภายในออกเป็น 4 ฝ่่าย 1 กลุ่มงาน คือ ฝ่่ายอำานวยการ ฝ่่ายทะเบียน ฝ่่ายรังวัด ฝ่่ายควบคุม

และรักษาทะเบียนท่ีดิน และกลุ่มงานวิชาการท่ีดิน ซ่้งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายพระราช

บัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างไร

ก็ดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินน้ันจะต้องดำาเนินการตามนโยบายซ่้งทางหน่วยงาน

ได้กำาหนดขอบเขตภารกิจและข้ันตอนการดำาเนินงานภายใต้คู่มือประชาชนท่ีกรมท่ีดินได้

ดำาเนินการออกตามกฎหมายอำานวยความสะดวกฯ ดังกล่าว จ้งเป็นผลให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีต้องดำาเนินการอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามข้ันตอน ตามระบบเวลาท่ีกำาหนดไว้ 

โดยหากผู้ปฏิบัติงานมกีารฝ่่าฝ้่นต่อนโยบายดังกล่าวจะมคีวามผดิตามท่ีกฎหมายไดก้ำาหนด

ไว้ ดังน้ัน ในส่วนของการศ้กษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจ้งมุ่งประสงค์จะทำาการศ้กษาว่า การปฏิบัติ

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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งานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินตามพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 น้ัน เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการอยา่งไรบ้าง และจะมี

แนวทางในการดำาเนินการปรับปรุงและมีแนวทางดำาเนินการแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างไร โดย

ในการศ้กษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นในเฉพาะภารกิจหลัก ๆ ใน 2 ฝ่่ายท่ีสำาคัญเท่าน้ัน คือ

 ฝ่่ายทะเบียนงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และฝ่่ายรังวัดท่ีดิน เพราะเป็นฝ่่ายท่ีต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายของพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ท้ังยังเก่ียวข้องกับผู้มารับการบริการมากท่ีสุด

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วิธีิด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินในการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558           

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีดินในสำานักงานท่ีดิน

จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 11 คนท่ีปฏิบัติงานใน 2 ด้าน คือ ด้านการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม และด้านการรังวัดท่ีดิน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนด คือ เป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และด้านรังวัดท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์

การปฏบัิติหน้าท่ีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงล้กแบบก่้งมี

โครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างข้้นมาเองจากการศ้กษาค้นคว้า จากการทบทวนวรรณกรรม จาก

เอกสาร หนังสือ วารสารและงานวิจัยต่าง ๆ ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเน้ือหา และ

นำาเสนอในเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย

 จากการท่ีสำานักงานท่ีดินจังหวัดมหาสารคามนำานโยบายตามท่ีกำาหนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติอำานวยความสะดวกฯ มาดำาเนินการออกเป็นสมุดคู่มือสำาหรับประชาชนเพ่ือ

กำาหนดกรอบระยะเวลา ข้ันตอนการดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ืออำานวยความสะดวกให้
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กับประชาชนผู้มาใช้บริการ เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดินปฏิบัติตามกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ 

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีดินพบว่า จะเกิดปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดในฝ่่าย

งานรังวัดเพราะเป็นงานท่ีไม่เสร็จส้ินในคราวเดียว สามารถสรุปในภาพรวมได้ ดังน้ี

 1. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมท้ังการออก

กฎหมายท่ีไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จ้งส่งผลต่อการนำานโยบายเพ่ืออำานวยความ

สะดวกแกป่ระชาชนผู้มาติดต่อรับบริการขาดความเช่ือมโยงต่อเน่ือง ขาดความคลอ่งตัวใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน และอำานวยความสะดวกท่ีแท้จริง

 2. ปัญหาด้านบุคลากร อาทิ ด้านความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญของบุคลากร

ในการดำาเนินงานหรือการใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่ในการทำางาน ความไม่เพียงพอของอัตรา

กำาลังกับจำานวนปริมาณงาน

 3. ปัญหาด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน อาทิ ความไม่พอเพียงของเคร่ือง

มือดาวเทียมท่ีใช้ในการรังวัด ระบบโปรแกรม landsFax ท่ีไม่ได้รองรับทุกสำานักงานหรือใน

พ้ืนท่ีเพ่ือเอ้ือต่อการประสานงานหรือดำาเนินงานท่ีเช่ือมโยงตามท่ีกฎหมายกำาหนด

 4. ปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่ได้รับการจัดสรรท่ีไม่เพียงพออันส่งผลต่ออุปสรรค

ในการดำาเนินงาน

 5. ปัญหาเร่ืองขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานอันเน่ืองมาจากการสุ่มเส่ียงถูกฟ้ื้อง

คดีสืบเน่ืองมาจากการออกหนังสือเอกสารสิทธิ

 6. ปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ปัญหาจากเจ้าของ

ท่ีดิน เจ้าของท่ีดินข้างเคียง รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อภิปรายผลการวิจัย

 ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินตามพระราช

บัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เกิดแก่

ฝ่่ายงานรังวัดมากท่ีสุดเพราะเป็นฝ่่ายท่ีมีลักษณะงานท่ีต่อเน่ืองไม่เสร็จในคราวเดียวกันหรือ

เสร็จส้ินในวันเดียว อันเน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับบุคคล พ้ืนท่ี และหน่วยงานภายนอก 

โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้้นสามารถแยกเป็นประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญ ดังน้ี

 

1. ประเด็นปัญหาด้านนโยบายและการปฏิิบัติตามกฎีหมาย

 การระบุกรอบระยะเวลาของกระบวนการข้ันตอนการทำางานตามกฎหมายอันนำา

มากำาหนดสู่ข้อกำาหนดในสมดุคู่มือสำาหรบัประชาชนของกรมท่ีดนิและสำานักงานท่ีดนิน้ันเกดิ

จากส่วนกลางหรือเกิดจากฝ่่ายแผนงานของสำานักงานท่ีดินท่ีมีการกำาหนดคาดการณ์ทำางาน
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ท่ีไม่ได้ผ่านการสอบถามจากผู้ท่ีปฏิบัติงานจริง เม่ือนำามาสู่การปฏิบัติงานจ้งส่งผลกระทบ 

ต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในฝ่่ายรังวัดท่ีมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกับฝ่่ายงานจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมท่ีสามารถทำาได้เสร็จส้ินในวันเดียว หรือคราวเดียว โดยเฉพาะ “งานสด” 

กล่าวคือ เป็นงานท่ีทำาไดทั้นทีท่ีผู้มาใช้บริการมายืน่คำาขอต่าง ๆ  เช่น การซ้ือขายท่ีดินท่ีโฉนด

หรือ น.ส.3 ก. การขายฝ่าก การให้ การเช่า แลกเปล่ียน การจำานอง เพราะการทำานิติกรรม

เหล่าน้ีกฎหมายท่ีดินไม่ได้บังคับให้ ต้องทำาการประกาศก่อน 30 วันหรือต้องรอการรังวัด

ก่อน ดังน้ัน การทำางานในฝ่่ายงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจ้งมักเป็นไปตามแผนงาน

ท่ีกำาหนดไว้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา พิมพา (2559) ท่ีพบ

ว่าประสิทธิภาพการทำางานสามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างเท่ียงธรรมและบรรลุผลสำาเร็จได้

จริงอยู่ในระดับมาก จ้งส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ แต่เม่ือกลับมาพิจารณา

ในส่วนของฝ่่ายงานรังวัดกลับพบว่าการกำาหนดกรอบระยะเวลาการทำางานในแต่ละข้ัน

ตอนจ้งเป็นมาตรฐานท่ีค่อนข้างเคร่งครัดและกำาหนดโดยเป็นการคำานวนตามมาตรฐานท่ัว 

ๆ ไป โดยท่ีไม่ได้คำานวณเม่ือเกิดปัญหาใดข้้นมาอันเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได้น้ัน อันเป็นการกำาหนดท่ีขาดความยดืหยุน่มากในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน จ้งจะเห็นได้ว่า

กระบวนการข้ันตอนการทำางานจ้งขัดแย้งกับกรอบระยะเวลาท่ีได้กำาหนดไว้ และเม่ือการ

ดำาเนินงานไม่ได้เสร็จส้ินภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ตามกฎหมาย จ้งส่งผลให้เกิด

ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีดินจะได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถและเต็มกำาลังก็ตาม และกระบวนการท่ีเพ่ิมเติมให้มีการช้ีแจงภาระงานทุก ๆ 

7 วันย่อมก่อภาระเพ่ิมมากข้้นจนปริมาณงานท่ีทำาในหน้าท่ีเกิดความล้นมือ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพรรณปรียา อ้นประวัติ (2553) ท่ีพบว่า การนำาแนวบริหารภาครัฐแนวใหม่

มาใช้ในการบริการประชาชนน้ันเกิดปัญหาอุปสรรคในประเด็นกระบวนงานด้านบริหารท่ี

มีข้ันตอนการทำางานท่ีมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ทำาให้งานไม่

สามารถแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำาหนดและทำาให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมหลีก

เล่ียงการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ นอกจากน้ีผลการบังคับใช้กฎหมายท่ีบังคับเช่น

เดียวกันทุกฝ่่ายงาน และบังคับในทุกพ้ืนท่ีของสำานักงานท่ีดินอ่ืน ๆ  โดยไม่ได้คำาน้งถ้งสภาพ

ภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ี สภาพของสำานักงานท่ีดิน สภาพการปฏิบัติงานจริงของแต่ละ

ฝ่่าย ส่งผลให้กรอบระยะเวลาของข้ันตอนการทำางานท่ีกำาหนดข้้นมาไม่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานจริงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและก่อปัญหาให้กับการปฏิบัติงานของฝ่่ายรังวัด 

นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ีท่ีดินต้ังข้อสงสยัอันเกิดจากปญัหาการบงัคับใช้กฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้ง

กับสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้้นจริงในการลงพ้ืนท่ีรังวัด และตัวช้ีวัดท่ีกำาหนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติอำานวยความสะดวกน้ัน ว่าใช้เกณฑ์์ใดเป็นตัวบ่งช้ีหรือตัววัดและอาศัยพ้ืนฐาน
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ใด เพราะสภาพพ้ืนท่ีดินในแต่ละพ้ืนท่ีย่อมมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตามสภาพ

ของพ้ืนดินดังกล่าว การท่ีกำาหนดให้ทุกพ้ืนทำางานภายใต้กรอบระยะเวลาเดียวกัน แต่มี

ความแตกต่างกันในหลายปัจจัยจ้งย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นอันมาก ส่งผล

ทำาใหป้ริมาณงานไมส่ามารถดำาเนินการได้ตามเป้าประสงคท่ี์วางไว้และส่งผลต่อการอำานวย

ความสะดวกแกป่ระชาชนผู้มาติดต่อรับบริการขาดความเช่ือมโยงตอ่เน่ือง ขาดความคลอ่ง

ตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ 

(2556) ท่ีพบว่าด้านกระบวนการของการนำาไปปฏิบัติน้ันมีปัญหาในระดับนโยบาย เพราะ

ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์์ หรือการขาดหลักเกณฑ์์ท่ีชัดเจนออกมารองรับ อีกท้ังแผนงาน

หรือโครงการท่ีออกมาเพ่ือส่งเสริมน้ันไม่มีความสอดคล้องซ่้งกันและกันอยา่งแท้จริง ส่งผล

ให้การดำาเนินงานขาดความชัดเจน ขาดเอกภาพและขาดพลัง และปัญหาในระดับจุลภาคน้ัน

เกิดจากตัวพระราชบัญญัติท่ีออกมาบังคับใช้เกิดปัญหาในเชิงของเน้ือหาหรือการออกแบบ

นโยบายมาต้ังแต่ต้น สอดคล้องกับวิฑู์รย ์อ้้งประพันธ์ (อ้างในพลัฎฐ์ แก้วศุภาสวัสด์ิ, 2559) 

กล่าวถ้งประสิทธิผลของกฎหมายไว้ว่าประสิทธิผลของกฎหมายน้ัน ข้้นอยูกั่บกระบวนการ

และระบบวิธีการท่ีจะนำามาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ด้วย นอกจากน้ี วิภาพร คงสุริยะ

ภิญโญ (2544: 1) ได้กล่าวถ้งประเด็นท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค คือ ภารกิจและหน้าท่ี

อำานาจหน้าท่ีของสำานักงานท่ีดินมีลักษณะงานหลายประเภทซ่้งงานแต่ละประเภทมีข้ัน

ตอนการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังมีความยากง่ายท่ีไม่เท่าเทียมกัน ประกอบกับรูปแบบ

กระบวนการทำางานของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรมท่ีดินไม่สอดคล้องกับจำานวน

บุคลากรท่ีมีอยู่ จ้งทำาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และภวัต น้อมกลาง (2551) ได้กล่าวถ้ง

เช่นกันว่าระเบียบ คำาส่ังและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้านกระบวนการทำางานสอบสวนน้ันก่อให้

เกิดปัญหาและอุปสรรคด้วย ดังน้ัน ฝ่่ายงานรังวัดจ้งคิดเห็นว่าควรมีการสอบถามการปฏิบัติ

งานจริงจากผู้ปฏิบัติงานฝ่่ายรังวัดก่อน แล้วจ้งกำาหนดหาเกณฑ์์มาตรฐานอันเป็นกลางเพ่ือ

ใช้ปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) ท่ีกล่าวว่าการจะ

ให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงควรจะต้องมีการมอบอำานาจการตัดสินใจให้พนักงาน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวิเคราะห์สาเหตุ และกำาหนดวิธีการแก้ไขร่วมกัน อีกท้ังควร

มีการต้ังเป้าหมายในการทำางานให้มีความชัดเจน กล่าวได้ว่า หากมีการออกกฎหมายมา

บังคับและนำามาปฏบัิติ ตัวกฎหมายน้ันสามารถกอ่ให้เกิดผลดีต่อการปฏบัิติงาน แตใ่นขณะ

เดียวกันหากกฎหมายน้ันมีความเคร่งครัดไม่ยดืหยุน่หรือไม่ได้ออกมาให้สอดคล้องกับหลัก

การปฏิบัติงานจริงก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานได้
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2. ประเด็นปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายนอก 

 โดยปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้น้ันอาจจะเกดิจากเจ้าของท่ีดิน กรณีการขาด

ความรู้ความเข้าใจของผู้มาใช้บริการ เจ้าของท่ีดินข้างเคียง และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

 กรณีเจ้าของท่ีดิน ผู้มาใช้บริการท่ีมักจะขาดความรู้ความเข้าใจก่อนมาเข้ารับ

บริการ ประกอบกับเม่ือมาใช้บริการมีความบกพร่องในเร่ืองการจัดเตรียมเอกสาร โดย

เฉพาะในส่วนฝ่่ายงานรังวัด เจ้าของท่ีดินมักจะสร้างปัญหา ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป

ตามกระบวนการหรอือยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำาหนด เน่ืองจากตวัเจ้าของ

ท่ีดินอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่เตรียมสภาพพ้ืนท่ีให้พร้อมรองรับการเข้าไปสำารวจ

ของเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน 

 กรณีการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้มาใช้บริการ ปัญหาอันเกิดจากผู้ท่ีมา

ติดต่อใช้บริการน้ันมีได้หลายสาเหต ุอันเน่ืองมาจากการท่ีขาดความเตรยีมพรอ้มด้านเอกสาร 

การใหข้้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง การเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานตามอำาเภอใจโดยขาดความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบข้ันตอนของทางราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราเชนทร์ นพณัฐ-

วงศกร, ศิรัญญา เสือดง และณัฐฐา รักษ์ถาวรกุล (2559) ท่ีพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีเกิดจากประชาชนขาดความเข้าใจจ้งส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ยากลำาบาก 

เพราะประชาชนมีความเข้าใจว่าหน่วยงานน้ัน ๆ  จะต้องมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาได้ทุก

เร่ือง และวิศิษฐ์ ฝ่ากกา และเพ็ญณี แนรอท (2561: 149) กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ี

ทำาให้กระบวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้น้ัน 

สาเหตเุกิดจากด้านประชาชนผู้ใช้บริการด้วย ท้ังน้ี หากประชาชนผู้มาใช้บริการขาดความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจดทะเบียนและการทำา

นิติกรรมเก่ียวกับการขาย การขายฝ่าก การให้ และการจำานอง หรือการจัดเตรียมเอกสาร

เพ่ือมาขอรับบริการยังขาดความรัดกุมครบถ้วน ท้ังบางรายยังไม่สนใจกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือส่ังการของทางราชการ จ้งทำาใหเ้กิดปัญหาตดิขัดเม่ือมารบับริการ ส่งผลใหเ้จ้าหน้าท่ี

ไม่สามารถดำาเนินการให้เสร็จส้ินในคราวเดียว หรือส่งผลต่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

 กรณีปัญหาอันเกิดจากเจ้าของท่ีดินข้างเคียง การรังวัดในพ้ืนท่ีดินน้ันย่อมต้อง

มีส่วนเก่ียวข้องกับเจ้าของท่ีดินข้างเคียงท้ังส่ีทิศท่ีติดอยู่กับท่ีดินของผู้มาขอใช้บริการ เม่ือ

เจ้าของท่ีดินข้างเคียงไม่ให้ความร่วมมือ ไม่อยู่ ไม่อาจพบตัวได้ หรืออาจมีการขัดขวาง 

คัดค้านการสำารวจรังวัด เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดินไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เสร็จส้ินตามภารกิจ 

จ้งเกิดความล่าช้าจ้งจำาต้องขยายระยะเวลาการทำาการสำารวจออกไป ส่งผลให้กรอบระยะ

เวลาท่ีระบุไว้ในกฎหมายมีความคลาดเคล่ือนหรือต้องขยายออกไปในทางปฏิบัติ
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กรณีหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

 ปัญหาอันเกิดจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องอาจเกิดจากการท่ีหน่วยงานน้ัน

ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีการประสานงานหรือการดำาเนินงานท่ีล่าช้า ด้วยสาเหตุท่ีหน่วย

งานภายนอกเหลา่น้ันอาจไมไ่ด้อยูภ่ายใตร้ะยะเวลาท่ีบงัคับไว้ตามกฎหมายดังเช่นสำานักงาน

ท่ีดิน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเหลา่น้ันจ้งอาจเพกิเฉยหรอือาจทำาตามกฎเกณฑ์์ภายในระเบยีบ

ของหน่วยงานน้ัน ๆ จ้งย่อมเกิดผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาของหน่วยงานต้นเร่ือง

3. ประเด็นปัญหาด้านบุคลากร 

 กรณีอัตรากำาลังท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจ้งไม่อาจจะรองรับต่อความต้องการ

ของผู้มาใช้บริการ ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนต่อความล่าช้าท่ีเกิดข้้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของจันทร์เพ็ญ ขุนพิล้ก (2557) ท่ีพบว่าประชาชนไม่ได้รับความพอใจเพราะการดำาเนินการ

ท่ีล่าช้าของเจ้าหน้าท่ี ซ่้งมีจำานวนน้อย อีกท้ังมีการใช้เวลาในการทำาธุรกรรมนาน มีการลัดคิว 

ตัวบุคลากรไม่เต็มใจท่ีจะให้บริการ การให้การบริการไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเลือกปฏิบัติใน

การให้บริการ และการดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตในด้านการเงินและบัญชี ทุจริต

ค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำารังวัด เป็นต้น และสอดคล้องกับสมคิด เลิศไพฑู์รย์ (2541) ท่ีได้

กล่าวถ้งปัญหาและอปุสรรคในแงมุ่มของการดำาเนนิงานในดา้นขององคก์รปกครองสว่นท้อง

ถ่ิน ว่าปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงบุคลากร คุณลักษณะประการ

หน่้งของบคุลากรท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาในลกัษณะของการโอนยา้ยงาน ส่งผลให้

เกิดปัญหาการขาดความตอ่เน่ืองในการดำาเนนิงาน การรบัผิดชอบงาน ความไมเ่พียงพอของ

บุคลากร และสอดคล้องกับวิทยา ราชแก้ว (2558) ท่ีกล่าวว่า การขาดกำาลังพลระดับปฏิบัติ

การไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ทำาให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ รวมถ้งสอดคล้องกับ

พระมหามหรรถพงศ์ ศรีสุเมธิตานนท์ (2557) ท่ีพบว่าในการนำานโยบายไปปฏิบัติน้ันเกิด

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการวิจัยท่ียังขาดบุคลากรท่ีเพียงพอจะเป็นอุปสรรคท่ีสำาคัญ

ในการดำาเนินงาน และณัฎฐ์ธยาน์ จารียากุล (2557: 5-6) ได้ให้ความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันว่าประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน คือ การท่ีบุคลากรไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน และขาดบุคลากรท่ีมีความชำานาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ นอกจากน้ี

วิศิษฐ์ ฝ่ากกา และเพ็ญณี แนรอท (2561: 149) กล่าวว่ากระบวนการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้น้ัน สาเหตุเกิดจากด้านบุคลากร เจ้าหน้าท่ี

ผู้ให้บริการ มีจำานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการเม่ือเทียบสัดส่วนกับผู้มาใช้บริการจำานวน

มากและมีแนวโน้มท่ีจะมากข้้น และประกอบกับประชาชนผู้มาใช้บริการเองมีมุมมองต่อ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานว่า ขาดความซ่ือสัตย์และความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น มีการ
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ขอรับส่ิงตอบแทน หรือการให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคยก่อน เป็นต้น จ้งเป็นประเด็น

ปัญหาท่ีสำาคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินเช่นกัน

 กรณีความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน เจ้าหน้าท่ีท่ีดินผู้ปฏิบัติงานใน

สำานักงานน้ันจะประกอบไปด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ กรณีเป็นคนรุ่นเก่าจะประสบกับ

ปัญหาท่ีไม่เคยใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่โดยการรังวัดด้วยดาวเทียม จ้งต้องอาศัยเวลาในการเรียน

รู้ ทำาให้ไม่ทันต่อความต้องการในการนำามาใช้งานจริง และกรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีดินบรรจุใหม่ท่ี

ขาดประสบการณ์การทำางานรวมท้ังบางสถานศ้กษาไม่ได้นำาเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใช้สอน

 เม่ือจบการศ้กษาออกมาปฏิบัติงานจริงจ้งไม่สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยได้ ขาดความรู้

ความชำานาญเฉพาะด้านในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องอันต้องปฏิบัติ ดังน้ัน จ้งต้องอาศัยการเรียน

รู้จากรุ่นพ่ีหรือต้องมีการฝึ่กอบรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือก่อให้เกิดความชำานาญซ่้งจะใช้ระยะ

เวลานาน 2-3 ปี สอดคล้องกับสมคิด เลิศไพฑู์รย์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาด้านความรู้

เป็นปัญหาท่ีสำาคัญท่ีสุด และวิทยา ราชแก้ว (2558) กล่าวเช่นกันว่า ความรู้ความเข้าใจใน

ด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีไม่มีความพร้อมย่อมส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ีเอกราช ปลอดโปร่ง (2557) กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีขาดประสบการณ์

ในการทำางานทำาให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเน่ือง และงานส่วนมากจะค่อนข้างด่วน

และเป็นงานเฉพาะหน้า ทำาให้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถ้งข้ันตอนและ

กระบวนการไม่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเน่ืองจากในบางคร้ังไม่มีค่าล่วงเวลา

ให้กับเจ้าหน้าท่ีจ้งทำาให้เจ้าหน้าท่ีไม่มีความพ้งพอใจในงานท่ีทำา กล่าวได้ว่า ประเด็นปัญหา

ของอัตรากำาลังของบุคลากร รวมถ้งความรู้ความชำานาญของบุคลากรจ้งเป็นส่วนสำาคัญท่ีส่ง

ผลให้งานน้ันเกิดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความล่าช้าได้

 4. ประเดน็ปัญหาด้านงบประมาณและการขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ

ปฏิิบัติงาน

 ปัญหางบประมาณท่ีเกิดข้้นโดยเฉพาะฝ่่ายงานรังวัดจ้งย่อมส่งผลต่อการดำาเนิน

การสำารวจรังวัด รวมท้ังงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้เพ่ือการรังวัด การมี

เคร่ืองมืออย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง ทำาให้เจ้าหน้าท่ีต้องแบ่งสัดส่วนวันของการนำา

ไปใช้    จ้งทำาให้บางส่วนต้องรอเคร่ืองมือและทำาให้งานล่าช้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ณัฎฐ์ธยาน์จารียากุล (2557) ท่ีกล่าวว่า งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีหลักเกณฑ์์ใน

การขอรับท่ียุ่งยากเกินไป ไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์จริง ใช้เวลาในการพิจารณานาน ก่อ

ให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการและมีการตัดงบประมาณเกินความเหมาะสม และปัญหาวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานท้ังด้านส่ือประชาสัมพันธ์
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และอปุกรณ์สำาหรบัการทำางานประจำาย่อมส่งผลกระทบในวงกวา้งของกระบวนการทำางาน

เช่นกัน  และวิทยา ราชแก้ว (2558) กล่าวเช่นกันว่าประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำาเนินงานในกรณีท่ีขาดแคลนในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ อันเป็นการกล่าวสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า ความไม่เพียงพอของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

ค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องสำารองหรือจ่ายเอง ส่งผลต่อความเครียดด้านค่าใช้จ่ายต่อเจ้า

หน้าท่ี หรือความไม่พร้อมของเคร่ืองมือท่ีใช้ปฏิบัติงาน หน่วยงานควรดำาเนินการจัดเตรียม

เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้มีความเพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้วย และ

การขาดแคลนงบประมาณส่งผลต่อการจัดสรรซ้ือวัสดุอุปกรณ์และศักยภาพของผู้ปฏิบัติ

งานรวมถ้งขีดความสามารถในการเข้าถ้งและใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มาก (พระมหามหรรถพงศ์  

ศรีสุเมธิตานนท์, 2557: 46-47) ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการท่ีงบประมาณในหน่วยงานมีไม่เพียง

พอและไม่รองรับต่องบในการสนับสนุนเพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ยอ่ม

ส่งผลให้เกิดการสะสมของปรมิาณงานท่ีมากข้น้และทำาให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการต้อง

ได้รับผลกระทบตามมาเช่นกัน

 5. ประเด็นปัญหาความรับผิดของราชการท่ีไม่เท่าเทียมกันในบางหน่วยงาน 

 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินย่อมมีกระบวนการทำางานหลายข้ันตอนและ

ในการดำาเนินงานต้องอาศัยข้อมูลจากผู้มาใช้บริการ และจากการตรวจสอบ สอบสวนของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน ดังน้ัน กระบวนการต่าง ๆ จ้งต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ อาจส่งผล

ต่อความล่าช้าหรือเกิดการผิดพลาดในกระบวนการดำาเนินงานได้ และเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

ใด ๆ เกิดข้้นจากการปฏิบัติงาน โดยอาจเกิดจากการท่ีเจ้าของท่ีดินปิดบังข้อมูล หรือให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จเม่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีดินได้ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินไปให้ แต่กลับกลายเป็น

ท่ีดินของบุคคลอ่ืน จ้งส่งผลต่อการฟื้้องร้องดำาเนินคดีและเจ้าหน้าท่ีท่ีดินผู้ปฏิบัติงานย่อม

ถูกฟ้ื้องคดีให้รับผิดด้วยท้ัง ๆ  ท่ีบางคร้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีดินได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนอยา่งเต็ม

กำาลังและทำาตามข้อมูลท่ีได้รับมา รวมถ้งส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการท่ีมีมุมมองในแง่

ลบต่อกระบวนการทำางานอันส่งผลต่อขวัญกำาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวิศิษฐ์ ฝ่ากกา และเพ็ญณี แนรอท (2561) ท่ีพบว่ากระบวนการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้น้ัน สาเหตุเกิดจากด้านกระบวนการข้ัน

ตอนท่ีมีหลายข้ันตอนส่งผลให้เกิดความล่าช้า เช่น การยื่นคำาขอการสอบสวน การตรวจ

หลักฐาน คำานวณภาษี การประกาศ การจัดทำาสัญญาหรือบันท้กข้อตกลง การบันท้กสาระ

สำาคัญในการจดทะเบียน การตรวจสอบก่อนจดทะเบียน การลงช่ือและประทับตราซ่้งการ

แก้ทะเบียนสารบบยังเป็นระบบพิมพ์ดีดและระบบมือเป็นส่วนใหญ่ จ้งส่งผลให้ประชาชนมี
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ทัศนคติในแง่ลบว่าการปฏิบัติเช่นน้ีเอ้ือต่อการทุจริตหรือขาดความโปร่งใสในการให้บริการ

ตามลำาดับก่อนหลังอย่างเป็นธรรม

 โดยเม่ือเกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนน้ัน ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีดนิผู้ปฏิิบัติงานจึง

ได้เสนอแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงปัญหาการปฏิิบัติงาน เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบน้ัน

สามารถล่วงไปได้ในระยะส้ัน ๆ เท่าท่ีจำาเป็น และเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา

ในระยะยาวต่อไปน้ัน โดยการแก้ไขและดำาเนินการในเบ้ืองต้นอันเป็นการเฉพาะหน้า ดังน้ี

 ด้านป้องกันความล่าช้าของการด�าเนินงานในส่วนการรังวัด เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน

จะออกลำาดับคิวให้หมดครบทุกวันในวันท่ีได้มายื่นคำาขอและแจ้งให้ทราบเหตุพร้อมท้ังข้ัน

ตอนระยะเวลาการดำาเนินงานใหท้ราบวา่เร่ืองท่ีได้รับไว้น้ันดำาเนนิการถ้งข้ันตอนใด เพ่ือให้

เกิดความสบายใจท้ังสองฝ่่าย สอดคล้องกับความเห็นของนเรศ วงศ์หลวง (2550) ว่าด้าน

กระบวนการให้บริการหากพบปัญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการรอสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีท่ี

นานและเกดิความล่าช้าของข้ันตอนในการใหบ้ริการ ควรมกีารประชาสมัพันธ์ให้มีการใช้วิธี

การนัดจดทะเบียนล่วงหน้าให้มากข้้นเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยให้น้อยลง

 ด้านปัญหาเหตุอันเกิดจากภายนอก เช่น กรณีเจ้าของท่ีดินข้างเคียงไม่ยินยอม 

ไม่อยูห่รือไม่ทราบถ้งการรังวัดแนวเขต เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจะดำาเนินการแนะนำาให้เจ้าของท่ีดิน

ท่ีทำาการรังวัดไปดำาเนินการเจรจาด้วยตนเองและหากเม่ือพร้อมสรรพเม่ือใดเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน

จะดำาเนินการให้ในลำาดับต่อไป สอดคล้องกับความเห็นของณัฎฐ์ธยาน์ จารียากุล (2557: 

5-6) ว่าหากมีปัญหาในข้ันตอนกระบวนการนำาไปปฏิบัติ ต้องมีการพิจารณาในทุกข้ัน

ตอนเร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนการมอบหมายงาน การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 

การมอบหมายงานโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบหมายงาน 

การประสานงานหนว่ยงานภายในและภายนอกมคีวามร่วมมือท่ีดีต่อกัน รวมท้ังมีการติดตาม

และควบคุมงานในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด 

 ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจะดำาเนินการแก้ไขโดยการ

วางแผนในการใช้เคร่ืองมือร่วมกันโดยกำาหนดจุดพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีสามารถมารับช่วงเคร่ือง

มือโดยง่ายในวนัเดียวกัน หรอืมีการจดัลำาดับคิวในการใช้เคร่ืองมอืโดยยด้พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกัน

เป็นหลัก รวมท้ังให้ช่างรังวัดจัดหาซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นส่วนตัวโดยระบบเงินผ่อน และ

ในภายภาคหน้าควรจะจัดเตรียมความพร้อมและมีการวางแผนในการจัดหาเคร่ืองมือท่ีทัน

สมัยและให้เพียงพอต่อไป สอดคล้องกับข้อแนะนำาของบพิธ รัตนบุรี (2552: 1-2) ว่าควร

เร่งผลักดันงบประมาณ นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศูนย์บริการอย่างทันท่วงที

และจัดสรรกำาลังคนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่เจ้า

หน้าท่ีเป็นสำาคัญ ประการท่ีสำาคัญควรจัดทำาคู่มือการติดต่อขอรับบริการของประชาชนเผย
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แพร่ไปตามชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมท้ังการมีระบบประเมิน

ผลการให้บริการ ณ จุดบริการ

 ด้านความไม่เพียงพอของอัตราก�าลัง แก้ไขโดยการทำางานล่วงเวลา หรือมาทำางาน

ในวันหยุดโดยย้ดหลักการเสียสละเพ่ือส่วนรวมสอดคล้องกับนเรศ วงศ์หลวง (2550) ท่ี

กล่าวว่าหากมีจำานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทำางานของเจ้าหน้าท่ีแทนการเพ่ิมจำานวนคนและสอดคล้องกับปริศนา พิมพา (2559) 

ท่ีเห็นควรว่าผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะต้องร่วมกันกำาหนดข้ันตอนและวธีิการปฏิบัติ

งานเพ่ือให้ท้ังสองฝ่่ายเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับเป้าหมายขององค์กรเพ่ือนำาไปสู่แนวทางการ

แก้ไขปัญหาท่ีดีได้

 ด้านความไม่พร้อมของบุคลากร โดยเฉพาะการขาดความรู้ความชำานาญในการ

สำารวจรังวัดในการใช้เคร่ืองมือทันสมัย จะแก้ไขโดยการส่งไปฝึ่กอบรมความพร้อมในเบ้ือง

ต้น รวมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดินคนรุ่นใหม่คอยให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ สอดคล้องกับความ

เห็นของณัฎฐ์ธยาน์ จารียากุล (2557 5-6) ว่าควรมีการส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน

ท้ังในด้านบุคลากร โดยการจัดฝึ่กอบรมพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นขวัญและกำาลังใจกับเจ้าหน้าท่ี 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศ้กษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดินน้ัน 

ผู้วิจยัได้ทำาการเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระยะยาวเพ่ือปรับ

เปล่ียนหรือนำามาปรับปรุงในการดำาเนินงานให้ราบร่ืนและเกิดความคล่องตัว ดังเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกฯ น้ัน ดังน้ี

 ด้านอัตราก�าลังและด้านความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิิบัติงาน ควร

มีการเพ่ิมอัตรากำาลังให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานจริงในฝ่่ายงานท่ีจำาเป็น โดยมีการ

วางแผนระยะยาวรองรับและควรมีการจัดฝึ่กอบรมการใช้เคร่ืองมืออย่างสมำ่าเสมอและมี

การจัดโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานท่ีจะได้รับประโยชน์อันสามารถ

นำาไปใช้ได้อย่างแท้จริง

 ด้านงบประมาณ ควรต้องมีการจัดหางบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมใน

แต่ละสำานักงาน และสนับสนุนให้ฝ่่ายส่วนช่างมีเคร่ืองมือเป็นของตัวเอง โดยใช้ระบบ

เงินผ่อนจากหน่วยงาน

 ด้านผู้มาใช้บริการ ควรต้องทำาความเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
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กระบวนการข้ันตอนการทำางาน กรอบระยะเวลาการทำางานแต่ละเร่ืองให้มากข้้น และการ

จัดโครงการใหค้วามรู้เบ้ืองต้นก่อนมาบริการท่ีสำานักงานท่ีดิน รวมถ้งโครงการท่ีมีประโยชน์

ต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดินผู้ปฏิบัติงาน
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 “เงียบ” หรือช่ือในภาษาอังกฤษว่า Silence: In the Age of Noise เขียนโดย 

Erling Kagge แปลโดย วรรธนา วงษฉั์ตร เป็นหนังสือท่ีเขียนเล่าเร่ืองราวท้ังจากชีวิตประจำา

วัน เหตุการณ์ท่ีพบ และประสบการณ์การเดินทางและผจญภัยของนักเขียน เช่ือมโยงสู่ความ

เงียบในหลากหลายมิติท่ีผู้อ่านอาจได้มุมมองหรือแนวคิดใหม่เพ่ิมข้้น เม่ือความเงียบท่ีเรา

เข้าใจและรับรู้ได้โดยง่ายคือ การปราศจากเสียง เป็นมิติท่ีเข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมท่ีสุด

แต่หนังสือเล่มน้ีสามารถพาเราไปค้นหา พบเจอ พบคำาตอบและเกิดคำาถามในใจข้้นมาได้ 

ในมิติท่ีล้กลงไปในจิตใจของเราท่ีมากกว่าการปราศจากเสียง ท้ังเสียงท่ีต้องการ (Sound) 

และเสียงท่ีไม่ต้องการ (Noise) ในรูปแบบนามธรรม

บัที่วิจัารณ์หนังส้อ

เง่ยบั 
(Silence: In the Age of Noise)

ผู้วิจารณ์: อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ�นแก้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Erling Kagge เขียน
วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล

สำานักพิมพ์ โอ้มายก้อด (OMG BOOKS)



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

188

 ภาพรวมของหนังสือเล่มน้ี นักเขียนได้เช่ือมโยงและนำาเสนอความเงียบผ่านเร่ือง

ราวต่าง ๆ  ท้ังในชีวิตประจำาวัน การทำางาน ประสบการณจ์ากการเดินทางพิชิตข้ัวโลกเหนอื

ข้ัวโลกใต้ และยอดเขาเอเวอร์เรสต์ รวมถ้งเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี ความว้าวุ่นในยุคสมัย 

โดยการเรียบเรียงเร่ืองราวและเน้ือหาน้ัน เป็นการเล่าอย่างอิสระ ไม่จำากัดเน้ือหาก่อนหรือ

หลัง ซ่้งทำาให้ผู้อ่านสามารถคิดตามในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างอิสระเช่นกัน หากนับเป็น

ตอนของงานเขียนจะมีท้ังหมด 33 ตอน ต่างเร่ืองราวออกไป แต่ละตอนผูกโยงเข้าหาความ

เงียบในบริบทน้ัน ๆ  คล้ายเป็นการยกกรณีศ้กษาหรือยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าถ้งเร่ืองราว

ได้ง่าย ซ่้งท้ัง 33 ตอนมีความหลากหลาย สะท้อนมุมมองท้ังของนักเขียนเองต่อเหตุการณ์

ท่ีได้พบ หรือต่อสังคม ความเป็นไปของโลกใบน้ี และท่ีสำาคัญคือสะท้อนส่ิงท่ีอยู่ภายในของ

มนุษย์ ภายในส่วนล้กของจิตใจมนุษย์ ในท่ีน้ีหมายถ้ง ความเงียบท่ีอยู่ภายใน การนำาพาผู้

อ่านให้ลองค้นหาส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจตัวเราเอง ผ่านความเป็นอยู ่การดำารงชีวิตในแต่ละวัน 

หรือเหตุการณ์การท่ีได้พบผ่านจากตัวเราเอง เหมือนเป็นการพาเราสำารวจตัวเอง ท้ังความ

น้กคิด ทัศนะคติ มุมมองต่อส่ิงรอบตัวท่ีเกิดข้้น เข้ามาสู่ภายในตัวเรา ซ่้งเช่ือมเข้าหาความ

เงียบของแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน ด้วยท่ีนักเขียนเป็นท้ังนักสำารวจ นักผจญภัย นักกฎหมาย 

เจ้าของสำานักพิมพ์ และนักสะสมผลงานศิลปะ จ้งอาจเป็นส่วนท่ีทำาให้สามารถยกตัวอย่าง

จากหลายเร่ืองราวมาสู่ความเงียบได้ นอกจากจะกล่าวถ้งความเงียบแล้ว หนังสือเล่มน้ียัง

กล่าวถ้งเสียงรบกวน (Noise) และท่ีว่าง (Space) ท่ีเกิดข้้นระหว่างท่ีได้พบกับความเงียบ 

(Silence) โดยท้ังท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างความเงียบให้เกิดข้้นภายในตัว

เรา หากทบทวนตัวเองในขณะท่ีกำาลังอ่านอยูน้ี่ ผู้อ่านอาจกำาลังได้พบความเงียบในรูปแบบ

ของตัวเอง เช่น ผู้อ่านกำาลังอ่านหนังสือในร้านกาแฟื้ท่ีเปิดเพลงคลอเบาๆ ซ่้งเสียงเพลงไม่

ได้รบกวนหรือไม่ใช่เสียงท่ีผู้อ่านไม่ต้องการ (Noise) แต่เสียงกลับช่วยสร้างบรรยากาศให้

เกิดสมาธิ (Sound) ในการอ่านหนังสืออยู่ก็เป็นได้ จ้งเป็นองค์ประกอบท่ีเกิดข้้นระหว่าง

พบเจอความเงียบภายในตัวเรา 

 “ความเงียบรอบตัวเรากับความเงียบภายในตัวเรา” เม่ือคิดตามข้อความ 2 วลีน้ี

หากจะตีความจากการรับรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองน้ัน ความเงียบรอบตัว

เราคือการไร้ซ่้งเสียง ท้ังเสียงรบกวนและเสียงท่ีไพเราะ เงียบสนิทกระท่ังได้ยินลมหายใจ

ตัวเอง เป็นการปราศจากเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ส่วนความเงียบภายใน ตีความ

ถ้งการมีสมาธิ แน่วแน่ แม้จะพบกับส่ิงรบกวนรอบๆ ตัวทุกรูปแบบ ก็สามารถพบกับความ

เงียบภายในได้ถ้าอยู่ในห้วงของสมาธิ เป็นการพบตัวเอง พบความต้องการของตัวเองอย่าง
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แท้จริง ซ่้งนักเขียนให้ความสำาคัญกับความเงียบภายในเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์

การเดินทางและผจญภัยมากหลายพ้ืนท่ี ทำาให้เขาได้พบกับความเงียบภายในตัวเอง พบ

คุณค่าของความเงียบจากการเกิดคำาถาม 3 ข้อด้วยกัน “ความเงียบคืออะไร มันอยู่ท่ีไหน 

ทำาไมเวลาน้ีมันจ้งสำาคัญกว่าท่ีเคย” จากน้ันผู้เขียนจ้งสืบค้นและเสาะแสวงหาคำาตอบของ 3 

คำาถามน้ี และได้พบกับคำาตอบท้ังหมด 33 ข้อ ซ่้งเป็นคำาตอบท่ีนักเขียนค้นพบด้วยตนเองจ้ง

ถ่ายทอดมุมมองและทัศนคติออกมาในหนังสือเล่มน้ี เม่ือผู้อ่านได้อ่านแล้วก็เป็นสิทธิของผู้

อ่านในการตีความ มีความเช่ือหรือมุมมองต่อคำาตอบน้ันอย่างไร โดยไม่จำาเป็นต้องเช่ือตรง

ตามผู้เขียนก็ได้ สามารถคิดพิจารณาได้ด้วยตัวท่านเอง หากเพียงประโยชน์ของเล่มน้ีคือการ

ได้กลับมาทบทวนถ้งความเงียบภายในตัวเรา และอาจจะเกิดคำาถามให้กับตัวเราเองได้ เป็น

เช่นเดียวกันกับผู้เขียน

 จาก 3 คำาถาม สู่การค้นพบคำาตอบ 33 ข้อของความเงียบ โดยจะเป็นการด้ง

ประโยคท่ีน่าคิดตามและให้ลองกลับมาถามตัวเองว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ดังน้ี

 1. ความสงสัยเป็นหน่้งในพลังท่ีทรงอานุภาพท่ีสุดท่ีเรามีมาต้ังแต่เกิด มันยังเป็น

ทักษะท่ีดีท่ีสุดของเราด้วย 

และการพูดคือส่ิงท่ีความเงียบควรทำา มันควรพูดและคุณก็ควรคุยกับมันเพ่ือประโยชน์ท่ี

แฝ่งเร้นของมัน

 2. ยิ่งเงียบมากเท่าไร ก็ยิ่งได้ยินมากเท่าน้ัน

 3. การไดป้ลดอปุกรณรั์ดเท้าสกีออกเพ่ือต้ังแคมปใ์นเยน็วันน้ัน ทำาใหรู้้ส้กสงบมาก

ข้้นและพอใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่มากข้้น 

 4. เป็นไปได้ท่ีทุกคนจะค้นพบความเงียบน้ีภายในตัวเอง มันอยู่ท่ีน่ันตลอดเวลา

แม้ในทุกสภาพแวดล้อมท่ีต้องพบเจอ

 5. เสียงไม่ได้เป็นแค่เสียง เพราะบางเสียงเตือนให้เราไม่ลืมหน้าท่ีสำาคัญท่ีต้องทำา 

บางเสียงกลับเป็นพลังด้ังเดิมท่ีสง่างามและหล่อเล้ียงจิตใจได้

 6. ความเงียบอาจน่าเบ่ือและน่าอ้ดอัด ความเงียบอาจเป็นสัญญาณของความ

เหงาหรือความเศร้าเสียใจ และความเงียบก็อาจเป็นเพ่ือนได้ด้วย ความเงียบในตัวมันเอง

คือความม่ังมี มีความเฉพาะตัวและหรูหรา เป็นกุญแจไขสู่วิธีคิดแบบใหม่

 7. จงไม่รู้จักเบ่ือ 

 8. เราหนีจากตัวเองอยูเ่สมอ เป็นความจริงท่ีโหดร้ายมาก จนเราต้องพยายามหลีก

เล่ียงการคิดถ้งมัน เพราะอยากคิดถ้งและรู้ส้กถ้งส่ิงอ่ืนมากกว่า



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

ปีที่
� 6

 ฉ
บับั

ที่� 
2 

(ม
.ค

. 6
4 

- 
มิ.

ย.
 6

4)

190

 9. การเห็นคุณค่าของความเงียบน้ันยากกว่าการเห็นคุณค่าของเสียง

 10. ชีวิตเรายืนยาว ถ้าเราฟัื้งตัวเองให้มากพอ และค้นหา

 11. ในบางพ้ืนท่ี บางสภาพแวดล้อม คุณไม่สามารถรอให้มนัเงียบได้ คุณต้องสร้าง

ความเงียบของคุณข้้นมาเอง

 12. ความเบ่ือหน่ายมักทำาให้เรารู้ส้กเหมือนถูกจำากัดอิสรภาพ ยิง่พยายามหนีความ

เบ่ือหน่าย คุณจะยิ่งรู้ส้กเบ่ือหน่าย เราควรต้ังเป้าหมายเล็กๆ ไว้เพ่ือน้กถ้งโอกาสต่อไป

 13. ความเงียบคือความหรูหราแบบใหม่ ความเงียบให้สิทธิพิเศษและมีอายุยืน

กว่าความหรูหราอ่ืนๆ

 14. บางคร้ังส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิตก็เป็นของฟื้รี ความเงียบอาจพบได้ในใจของคุณ ไม่ว่า

คุณจะอยูท่ี่ไหน ถ้าใส่ใจให้มากพอ คุณไม่ตอ้งไปไกลถ้งศรีลงักา คุณพบมันได้ในอ่างอาบนำ้า

ของคุณเอง

 15. ความเงียบคือการหวนกลับไปพบ (ผ่านการหยุด) ส่ิงท่ีทำาให้เราเบิกบาน และ

ความเงียบมีอยู่ทุกท่ีทุกเวลา มันอยูต่รงปลายจมูกเราน่ีเอง

 16. ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่า 

 17. ในการรู้จักตัวเอง คุณจะรู้จักผู้อ่ืนด้วย และสมอง...กว้างใหญ่กว่าท้องฟ้ื้า

 18. ความเงียบก็สามารถเป็นเคร่ืองมือได้ น่ันคือ การฟัื้งผู้อ่ืนพูด และต่อยอดจากตรงน้ัน

 19. ส่ิงท่ีเราพูดออกมาไม่ได้ เราต้องส่งผ่านมันไปในความเงียบ (ลุดวิจ วิตเกนสไตน์)

 20. คำาพูดสามารถทำาลายบรรยากาศได้ เพราะการพูดถ้งมันอาจทำาให้เราเหินห่าง

จากส่ิงท่ีกำาลังเกิดข้้น 

 21. โลกถูกปิดก้ันช่ัวขณะ ความสงบและความเงียบภายในเข้าครอบงำา ทุกคนมี

ได้ในระดับและวิธีการท่ีแตกต่างกัน

 22. การประพันธ์บทกวีคือการฟัื้ง ถ้าคุณฟัื้ง มันจะมีอะไรบางอย่างกำาลังพูดกับ

คุณ และน่ันคือส่ิงท่ีคุณเขียนออกมา “ภาษาฟัื้งตัวมันเอง”

 23. พ้งระล้กว่า ความเงียบท่ีคุณพบเจอน้ันแตกต่างจากความเงียบท่ีผู้อ่ืนพบเจอ

 ทุกคนมีความเงียบเป็นของตัวเอง

 24. ความเงียบเป็นวิธีการท่ีปฏิบัติได้จริงเพ่ือค้นหาคำาตอบของปริศนา เพ่ือช่วย

ให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ของอะไรก็ตามท่ีหลบซ่อนอยู่พ้นขอบฟ้ื้า

 25. ความเงียบยังมีอยูใ่นเสียงเพลง และความเงียบยังก่อให้เกิดความคาดหวังและ

ความรู้ส้กว่าอะไรบางอย่างกำาลังจะเกิดข้้น
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 26. ศิลปะเตือนผมว่ายังมีอะไรอีกมากมายท่ีผมไม่เข้าใจและไม่สามารถข้ามผ่าน

 27. บางคร้ังเราสร้างความเงียบข้้นได้ด้วยการกระทำาเล็กๆ น้อยๆ เช่น การจด

ความคิดท่ีกระเจิดกระเจิงบนกระดาษเพ่ือให้สมองว่างจากความคิดพวกน้ัน หลังจากน้ันก็

ดูข้อความท่ีจดไว้ว่ามีอะไรน่าสนใจมากพอท่ีควรจะทำาหรือจดจำา

 28. ความเงียบในญ่ีปุ่นกลับเป็นส่วนสำาคัญส่วนหน่้งของการสนทนา เป็นความ

เงียบท่ีดูเหมือนแฝ่งอะไรไว้มากมายเท่าๆ กับคำาพูด มันคือการเข้าถ้งความเงียบเพ่ือความ

เงียบเอง

 29. การพูดคุยและการฟื้ังเพลงน้ันเปิดประตูได้ แต่มันก็สามารถปิดประตูบาน

เดียวกันใส่ส่ิงท่ีมีความสำาคัญแท้จริงได้ด้วย

 30. ช่วงเวลาส่ีนาทีแห่งความเงยีบท่ีไม่มีอะไรนอกจากการสบตา ช่วงเวลาน้ันไม่ใช่

แค่ว่าฉันกำาลังมองเห็นใครบางคนจริงๆ แต่เป็นการท่ีฉันกำาลังมองเห็นใครบางคนท่ีกำาลัง

มองเห็นฉันจริงๆ

 31. การเดินทางมักให้ความพอใจมากกว่าไปถ้งเป้าหมายเสมอ เราชอบการไล่ล่า

กระต่ายมากกว่าจับตัวมันได้

 32. จงอยู่คนเดียวสักสามวัน อย่าคุยกับใครเลย คุณจะค่อยๆ ค้นพบอีกด้านของ

ตัวคุณเอง เพราะเป็นส่ิงท่ีเราต่างค้นพบความเงียบด้วยวิธีการของเราเอง

  

 คำาตอบท้ัง 32 ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อความท่ีข้าพเจ้าหยิบยกประเด็นท่ีน่าสนใจ 

ทำาให้เกิดคำาถามกับตัวเอง และได้ลองยอ้นกลับมาถามตัวเอง หรือจะเรียกว่าเป็นการสำารวจ

ตัวเองก็ยอ่มได้ ซ่้งการสำารวจตัวเองน้ีมีความเช่ือมโยงกับศาสตร์เพ่ือความเข้าใจตนเองและ

ผู้อ่ืน หรือท่ีเรียกกันว่า นพลักษณ์ (Enneagram) คือ บูรณาการของภูมิปัญญาโบราณ 

ใช้ในการศ้กษาบุคลิกลักษณะของบุคคล โดยแบ่งคนออกเป็น 9 ประเภท ทำาให้เข้าใจตนเอง

และผู้อ่ืนอยา่งล้กซ้้ง นำาไปสู่การพัฒนาตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของเพ่ือนมนุษย ์และ

ช่วยพัฒนาทำาให้ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน ปัจจุบันนิยมใช้เอ็นเนียแกรมในทางจิตวิทยา 

และเป็นซอฟื้ต์สกิลในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เดวิด แดเนียลส์ และเวอร์จิเนีย 

ไพรซ์, 2018) หากเพยีงในหนงัสือเล่มน้ีมุ่งเปา้ไปท่ีการคน้พบความเงยีบภายในตวัเราเทา่น้ัน

ดังเช่นข้อท่ี 17 “ในการรู้จักตัวเอง คุณจะรู้จักผู้อ่ืนด้วย และสมอง...กว้างใหญ่กว่าท้องฟ้ื้า”เม่ือ

เรารู้จกัตนเองดพีอ เข้าใจตวัเองกเ็หมือนเข้าใจมนษุยทุ์กคนท่ีเราเรียกว่า ผู้อ่ืน จากน้ันระบบ

การคิด ทัศนคติ มุมมองของเราเองก็จะเปิดกว้าง กว้างใหญ่กว่าท้องฟ้ื้า และอาจหมายรวม
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ไปถ้งจิตใจของเราด้วย ซ่้งตรงตามนพลักษณ์ ศาสตร์เพ่ือความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือนำา

ไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ เม่ือมองย้อนกลับไปยังนักเขียนจะพบว่า ช่วงเวลา

ท่ีออกเดินทางไปยังข้ัวโลกหรือยอดเขาเอเวอเรสต์ท่ีสภาพแวดล้อม สภาพอากาศมีผลต่อ

ร่างกายและจิตใจ การมุ่งม่ันในการค้นพบตัวเองด้วยความเงียบจ้งเป็นเหมือนพลังในการ

พิชิตภารกิจท่ีต้ังเป้าไว้ให้สำาเร็จ และยังสะท้อนไปถ้งการมีสมาธิ อันหมายถ้ง ความมีใจต้ังม่ัน 

แน่วแน่ ไม่ฟุ้ื้งซ่าน เพ่ือให้จิตใจสงบ ซ่้งในหนังสือเล่มน้ีเอ่ยถ้งความสงบท่ีมาพร้อมกับความ

เงียบ ดังเช่นคำาตอบในข้อ 21 “โลกถูกปิดก้ันช่ัวขณะ ความสงบและความเงียบภายในเข้า

ครอบงำา ทุกคนมีได้ในระดับและวิธีการท่ีแตกต่างกัน” นอกจากความสงบแล้ว“ความเงียบ

ยงัก่อให้เกิดความคาดหวังและความรู้ส้กว่าอะไรบางอยา่งกำาลังจะเกิดข้้น” (คำาตอบข้อท่ี 25) 

ตามบริบทท่ีแต่ละคนจะได้พบเจอ ซ่้งความเงียบท่ีคุณพบเจอน้ันแตกต่างจากความเงียบท่ีผู้

อ่ืนพบเจอ ทุกคนมีความเงียบเป็นของตัวเอง (คำาตอบข้อท่ี 23) จากคำาตอบทุกข้อน้ัน เป็น

เพียงบางส่วนของเน้ือหาในแต่ละตอนท่ีนักเขียนเล่าและนำาเสนอ ความละเอียดของเร่ือง

ราวน้ันคงเป็นการต่อยอดของผู้อ่านเอง ในบางข้อข้าพเจ้าเองก็พบคำาตอบในคำาตอบจาก

ข้อเหล่าน้ัน แต่ในบางคำาตอบก็ก่อเกิดคำาถามให้ได้สงสัยและฉุกคิด ซ่้งเป็นการสร้างมุมมอง

ใหม่ๆ ของอะไรก็ตามท่ีหลบซ่อนอยู่พ้นขอบฟ้ื้า (คำาตอบข้อท่ี 24) 

 คำาตอบข้อสุดท้าย ข้อท่ี 33. เป็นเสมือนท่ีว่างท่ีนักเขียนได้มอบไว้ให้กับผู้อ่าน 

เพ่ือการค้นพบความเงียบในแบบของตนเอง เพราะความเงียบมีอยูทุ่กท่ีทุกเวลาและเราเอง

สามารถสร้างมันข้้นมาเองได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทวิจารณ์น้ีจะสามารถเป็นอีกแนวทาง

หน่้งในการนำามาซ่้งความสงบในจติใจให้กับผู้อ่าน สามารถนำามุมมองจากวถีิของความเงยีบ

ในหลายมิติของหนังสือเล่มน้ี มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้ หวังว่าจะ

เป็นประโยชน์และพบกับความสุขท่ีซ่อนอยูใ่นความเงียบ

เอกสารอ้างอิง

เดวิด แดเนียลส์ และเวอร์จิเนีย ไพรซ์. (2018). แก่นนพลักษณ์: คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง.  

 Harper Collins.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2545). พระแท้. ปทุมธานี: หน้า 210.
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ข้อกำาหนดการเสนอบัที่ความวิชีาการหร้อบัที่ความวิจััย
เพ้�อต่พิมพ์ในวารสารมนุษย์กับัสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุชือ่บทความ และช่ือ-นามสกลุจรงิของผูเ้ขียนบทความ พร้อมวฒุกิารศก้ษา 

ตำาแหน่งและสถานที่ทำางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง, ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุ

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
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