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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 งานด้านการวิจัยเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในนวัตกรรม

ทางวิชาการให้มีความเข้มแขง็ เป็นหวัใจส�าคญัต่อการพฒันาการเรยีนการสอน เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยาภาพในการแข่งขันของประเทศ

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนางานวิจัยอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง ซ่ึงได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง 

ต่อยุทธศาตร์ชาติกับนโยบายการวิจัยของชาติและยุทธศาตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เป็น

มหาวทิยาลยัวจิยัเพือ่พฒันาสงัคม ส่งเสรมิการสร้างผลงานวจิยัให้สามารถน�าไปใช้ได้จรงิในเชงิเศรษฐกจิ 

สังคม และสาธารณะในระดับชุมชน และระดับปรเทศ เสริมสร้างกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ออกสู่สังคม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดเด่น ตลอดจนสร้าง 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 ท้ายสุดในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอขอบคุณองค์ปาฐกถา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  

ขอชื่นชมกับผู้น�าเสนอผลงานทุกท่าน และขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ  

“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมสัมนา 

ทางวิชาการฯ ที่ได้ช่วยกันด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับทราบ 

ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ในอนาคตต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สารจากผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความ

ภาคภูมิใจที่ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในคร้ังนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เป็นเวทีน�าเสนอผลงาน ท้ังประเภทบรรยายและโปสเตอร์ เพ่ือน�า

องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การน�า

เสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ซึ่งรวมทั้งหมด 67 เรื่อง แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มศิลปะและ

วัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวรรณกรรมกับสังคม และกลุ่มภาษาและจารึกศึกษา ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ 

นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งนักวิจัยจากทั่วประเทศ  

 คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในฐานะผูร้บัผดิชอบในการประชมุสัมมนาฯ ดังกล่าว ใคร่ขอขอบคณุทกุท่าน

ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานครั้งน้ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ทุกท่านจะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณค่า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้

ของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

(รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ)

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ  บริเวณลานช้ัน 1  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน  ณ  ห้องโถงช้ัน 1  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน        
 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 
                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
     ประธานกล่าวเปิดโดย   นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 พิธีมอบของที่ระลึก  บันทึกภาพร่วมกัน  
09.30 – 12.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 
       โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ 
        คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
     ห้องโถงชั น  1  กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา 
       คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  มณีโชติ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย  วรรณอุดร 
     ห้องประชุมชั น  3  กลุ่มวรรณกรรมกับสังคม   
       คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      1. รองศาสตราจารย์  ดร.นิตยา  วรรณกติร ์
  2. อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา 
     ห้องประชุมชั น  4  กลุ่มภาษาและจารึกศึกษา 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา   
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 
*13.00 น. เป็นต้นไป น าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 (ผู้น าเสนอจะต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ เพื่อตอบข้อซักถามจากผูเ้ข้ารว่มงานและผู้สนใจ) 

............................................................ 
หมายเหตุ :  1.  การมอบเกียรตบิัตรภาคบรรยาย  จะมอบในห้องที่น าเสนอผลงาน 
                2.  รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มระหว่างการประชุม  
                    เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
                3.  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการ 
การน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 

ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ   
“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา                                                    ณ  ห้องโถงชั้น 1 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร 
13.00 น.–13.15 น. RINAC01 บทส ารวจสถานการณ์และการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง  

จังหวัดขอนแก่น 
โดย สุภาภรณ์  ค านวณดี            กระทรวงวัฒนธรรม 
      สุนทรชัย  ชอบยศ              วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      สุรชัย ทาระคุณ 

13.15 น.–13.30 น. RINAC02 “บุญซ าฮะ” อิทธิพลทางความเช่ือท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน 
โดย  ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์     คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร ์
       ส าเริง อินทยุง                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร ์

13.30 น.–13.45 น. RINAC03 การฟ้อนร าอันศักดิส์ิทธ์ิบูรณาการสู่การแสดงร าอัปสรามรดกการรา่ยร าแถบอีสาน  
โดย  ภัสสร  มิ่งไธสง                สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร ์
       สุริยา  คลังฤทธิ์               สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ส าเริง  อินทยุง                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร ์

13.45 น.–14.00 น. RINAC04 เครื่องมือดักจับสัตว์ : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทบรู   
โดย  มานิตย์  โศกค้อ               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

14.00 น.–14.15 น. RINAC05 พระพุทธรูปสกลุช่างเมืองอุบลราชธานี : ความสัมพันธ์ทางประวตัิศาสตร์และศลิปกรรมท้องถิ่น 
โดย  ปกรณ์  ปุกหุต                 พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม อุบลราชธานี 
       จิรวัฒน์  ต้ังจิตรเจริญ       ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

14.15 น.–14.30 น. RINAC06 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดย  สุทัศน์  ประทุมแก้ว          วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ 
       พระกัญจน์ แสงรุ่ง           วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
      พระพรสวรรค์ ใจตรง        วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
      พระมหาธงชัย ธรรมทวี      วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ 

14.30 น.–14.45 น. RINAC07 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปญัญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่1- 8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 
โดย  ธันยพงศ์  สารรัตน์           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
       โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
       เจษฎา สุขสนิท              มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

14.45 น.–15.00 น. RINAC08 เส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงค ามว่นถึงแขวงจ าปาสัก 
โดย  ประจวบ  จันทร์หมื่น        วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ 

15.00 น.–15.15 น. RINAC09 วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมของคนอีสาน 
โดย  ศาริศา  สุขคง                คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

15.15 น.–15.30 น. RINAC10 การเดินทางในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทย 
โดย  กิตติราช  พงษ์เฉลียว       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

15.30 น.–15.45 น. RINAC11 ภาพแทนบ้านกับการประกอบสร้างทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศยัทางสื่อสังคมออนไลน ์
โดย  ปฏิญญา   บุญมาเลิศ       คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  ณ  ห้องโถงชั้น 1  (ต่อ) 
 

15.45 น.–16.00 น. RINAC12 บทบาทของพระสีวลีกับความสัมพันธ์ในความเชื่อเรื่องโชคลาภที่ปรากฏในสังคมไทย 
โดย  พระชรันดร์  สาระกูล             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

16.00 น.–16.15 น. RINAC13 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม 
โดย  อภิรดี  แข้โส                       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 
      อธิราชย์ นันขนัตี                  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 
      มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์                คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 
      ภาวดี พันธรักษ์                    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 

16.15 น.–16.30 น. RINAC14 ศักยภาพการจดัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผูไ้ทส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน 
โดย  นิลวรรณ  สายสมบัติ             คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
       มัลลิกา นาจันทอง                คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

16.30 น.–16.45 น. RINAC15 ธุงผะเหวดอสีาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาจังหวัดอุบลราชธาน ี
โดย  วีณา  วีสเพ็ญ                      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16.45 น.–17.00 น. RINAC16 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
โดย  ทัศนีย์  บัวระภา                   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17.00 น.–17.15 น. RINAC17 เพศสภาพกับการประกอบสร้างตวัตนของผู้หญิงเวียดนามในบริบทสังคมวัฒนธรรม 
โดย  หนึ่งฤทัย  จันทรคามิ              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       Ms. Duong Thuy Duong     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       Ms. Doan Thi Thu Huyen  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       เมลดา เอกค าพันธ์               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       วันทนีย์ นาชันเงิน                มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
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กลุ่มวรรณกรรมกับสังคม                                                               ณ  ห้องประชุมชั น 3 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ และ อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา 

13.00 น.–13.15 น. RINAC18 การศึกษาของวิเศษจากนิทานวัดเกาะ 
โดย  ณมน  ปุษปาพันธุ์              คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

13.15 น.–13.30 น. RINAC19 การสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว 
โดย  ภควัต  รัตนราช                คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

13.30 น.–13.45 น. RINAC20 การสร้างวาทกรรมการเกลียดชังทางการเมือง ในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย 
โดย  สรรพัชญ์  เจียระนานนท์      คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
       ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์      คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
       พรทิพย์ นิพพานนท์            คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
       ภัสสร มิ่งไธสง                   สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลยัมหดิล 

13.45 น.–14.00 น. RINAC21 บทบาทของพามิลาตามแนวคดิสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาต ิ
โดย  พิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสมีา 

14.00 น.–14.15 น. RINAC22 กลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนติยสารลาวสมยัใหม่ 
โดย  สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม  

14.15 น.–14.30 น. RINAC23 ช้างและม้าในมหาชาติอสีานกณัฑม์หาราช 
โดย  สุทธินันท์  ศรีอ่อน               คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

14.30 น.–14.45 น. RINAC24 การศึกษาพฤติกรรมสตรีในละครโทรทัศน์เรื่อง ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาสเปรียบเทียบกับ
สุภาษิตสอนหญิง  
โดย  พระมหาศรายุทธ เจตรา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
       พระชัยยา หงส์เวียงจันทร์    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
       พระมหาพีระยุทธ ไกรบ้ารุง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

14.45 น.–15.00 น. RINAC25 การรับรูเ้วสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดย  กอบชัย  รัฐอุบล               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15.00 น.–15.15 น. RINAC26 สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง: อนุภาคตัวละครกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 
โดย  ดลยา  แก้วค้าแสน            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

15.15 น.–15.30 น. RINAC27 วาทกรรมการพัฒนาในนิทานลาวยุคหลังอาณานิคม 
โดย  ปียกนิษฐ์  สาธารณ์            ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

15.30 น.–15.45 น. RINAC28 กลวิธีทางภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของกลุ่มชาตพิันธุ์ในจังหวัดนครพนม 
โดย  ปุณชญา  ศิวานิพัทน์          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

15.45 น.–16.00 น. RINAC29 การเมืองเรื่องเพศในนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องนางครวญของภาคนิัย 
โดย  รังสรรค์  นัยพรม              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

16.00 น.–16.15 น. RINAC30 แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนในนวนิยายเรื่องสเินหามนตาแห่งลานนา  
โดย  อรวรรณ  ฤทธิ์ศรีธร           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

16.15 น.–16.30 น. RINAC31 การเปรยีบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือกับภาษาไทยมาตรฐาน 
โดย  อัญชลี  รัตนธรรม             มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรติ  
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16.30 น.–16.45 น. RINAC32 การเมืองของมายาคติภายใตค้ าว่า “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริง  

โดย  บัญชา  พุฒิวนากุล            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

16.45 น.– 17.00 น. RINAC33 การเปรยีบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมค าสอน : สอนหญิงในวรรณกรรมอสีานกับค าสุภาษิตเกี่ยวกับ 
ผู้หญิงของญี่ปุ่น 
โดย  ราชันย์ นิลวรรณาภา         สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
       ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
       มนสิชา  แก้วนันไชย         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
       วรเมธ ไทยเมืองทอง         Ritsumeikan University  จังหวัดเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น 
       เวียงสะหวัน สายสุมา        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
       สมพาวัน แก้วบุดตา          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 

13.00 น.–13.15 น. RINAC34 ความเชื่อ: การรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดต ารายาภาคใต ้
โดย  นายวิทยา  บุษบงค์                 สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13.15 น.–13.30 น. RINAC35 “ต านานมหาสักขาดโลก” พุทธท านายของกลุ่มชาติพันธ์ุไท 
โดย  จตุพร  เพชรบูรณ์                   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                                                วิทยาเขตหาดใหญ่   

13.30 น.–13.45 น. RINAC36 “แซนสน๊อป” พิธีกรรมไหว้ครูบรมครูช่างตีปะเกือมเงินโบราณ : กรณีศึกษาครูป่วน เจียวทอง  
ปราชญ์ท้องถิ่น  จังหวัดสุรินทร ์
โดย  กฤษนันท์  แสงมาศ                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร์ 
      ยโสธารา  ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสุรินทร ์
      สุพัตรา  วะยะลุน                    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
      ส าเริง  อินทยุง                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสุรินทร ์
      สุริยา คลังฤทธิ ์                      สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.45 น.–14.00 น. RINAC37 การศึกษาเปรยีบเทียบบทท าขวัญไทยกับบทท าขวัญเขมร 
โดย  ศุภชัย  จังศิริวิทยากร               คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

14.00 น.–14.15 น. RINAC38 อาหารโรงครัวหลวง : จดหมายเหตุบันทึกวัฒนธรรมการกิน 
โดย  ยุวเรศ  วุทธีรพล                     ส านักหอสมุดแห่งชาต ิ

14.15 น.–14.30 น. RINAC39 จารึกฐานพระพุทธรปู : คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน 
โดย  วชรพร  อังกูรชัชชัย                 ส านักหอสมุดแห่งชาต ิ

14.30 น.–14.45 น. RINAC40 ความเชื่อว่าด้วยพื้นที่ศกัดิส์ิทธ์ิในต านานอุรังคธาต ุ
โดย  ชาญยุทธ  สอนจันทร์                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14.45 น.–15.00 น. RINAC41 ร้อยเรยีงใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น : ภูมิปัญญาในการสรา้งและการอนรุักษ์คัมภรี์ 
ใบลาน วัดนากว้าว ต าบลป่าตัน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
โดย  ตุลาภรณ์  แสนปรน                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

15.00 น.–15.15 น. RINAC42 ช้างกับผลิตภณัฑ์ทางความเชื่อที่มีต่อชนกลุ่มชาวไทยกูยจังหวดัสรุินทร์ 
โดย  ยโสธารา  ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร์ 

15.15 น.–15.30 น. RINAC43 แซนพนม : ภูมิปัญญาเขมรโบราณมิตคิวามสมัพันธ์ระหวา่งคนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ และสิ่งแวดล้อม  
กรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง 
โดย  สุริยา  คลังฤทธิ์                      สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       ภัสสร มิ่งไธสง                       สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์          คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

15.30 น.–15.45 น. RINAC44 แซนพนม พิธีกรรมบูชาภเูขาของกลุ่มชาวไทยเขมรบ้านตะโก อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย ์
โดย  ส าเริง  อินทยุง                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสรุินทร์ 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       สุริยา  คลังฤทธิ์                      สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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15.45 น.–16.00 น. RINAC45 “จวมกรูก าเนิด”มรดกทางวัฒนธรรมที่ก าลังเลือนหายมรดกภูมิปญัญาของชาวไทยเขมร 
โดย  พระวัชระ  เกิดสบาย               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร ์
       ยโสธารา ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       ส าเริง  อินทยุง                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       สุริยา คลังฤทธิ์                     สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

16.00 น.– 16.15 น. RINAC46 “พิธีแซนกะโม๊ย” กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกยู   
จังหวัดสุรินทร ์
โดย  ทิตยาวดี  อินทรางกูล              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร ์
       ยโสธารา ศิริภาประภากร          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       ส าเริง  อินทยุง                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       สุริยา คลังฤทธิ์                     สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

16.15 น.– 16.30 น. RINAC47 “จวมกร”ู สัญลักษณเ์ชื่อมต่ออ านาจวิญญาณศักดิส์ิทธ์ิของชาวไทยเขมรกับการพัฒนาให้เป็นผลิตผล 
ทางความเชื่อที่ยั่งยืน บ้านตะโก ต าบลโคกยา่ง  อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบุรีรัมย ์
โดย  สุพัตรา  วะยะลนุ                   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
       ยโสธารา ศิริภาประภากร         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       ส าเริง  อินทยุง                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์
       สุริยา คลังฤทธิ์                     สาขาการวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

16.30 น.– 16.45 น. RINAC48 การศึกษาประเพณโีฎนตา ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์กับการบูรณาการลงสู่หลักสตูรสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
โดย  ฉัตราภรณ์  จันทร์แจ่มธารี       มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดศรสีะเกษ 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์

16.45 น.– 17.00 น. RINAC49 การรักษาภาษากวยและวัฒนธรรมลงสู่การเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
โดย  พระครูโสภณธรรมรังสี           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
       ยโสธารา ศิริภาประภากร        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสรุินทร ์

17.00 น.– 17.15 น. RINAC50 การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาและคุณคา่ของวรรณคดไีทยท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน 
โดย  พระรชต  มาตรสอน             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
       พระมหาโกสน สมอนา           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
       สามเณรจามิกร สัจจาสังข์       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
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บทส ารวจสถานการณ์การอนุรักษ์หมอล าสินไซ ต าบลนนน้ออ  อ าภออบอานฝา  จั หวัดขอนแก่น1 
Survey of Situation and Conservation of Mor Lam Sin Chai, Non Khong Subdistrict,  

Ban Fang District, Khon Kaen Province 
       สุภาภรณ์ ค านวณดี2 

สุนทรชัย  ชอบยศ3 
สุรชัย ทาระคุณ4 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล าสินไซ ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์
หมอล ากลอนสินไซได้แก่ 1) ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 2) ความเป็นสมัยใหม่ท าให้หมอล าสินไซถูกลดบทบาทความส าคัญลง 3) การ
ขาดการสนับสนุนและให้ความส าคัญจากฝ่ายนโยบายเพื่อการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ 4) การขาดความตระหนักในการสร้าง               
อัตลักษณ์ท้องถิ่น 5) การขาดการศึกษา การสืบค้นข้อมูล และการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้น าไปสู่การต่อยอดในเชิงนโยบาย 6) พื้นที่การ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีเปลี่ยนไป 
 
ค าส าคัญ : หมอล าสินไซ, ต าบลโนนฆ้อง, การอนุรักษ ์
 
Abstract  
 This article aims to study the situation in contemporary of conservation issues of  Mor Lam Sin-Chai  in 
Non Khong  subdistrict,  Ban Fang district, Khon Kaen province by qualitative research with in-depth interviews  
and discussion group by  Focused Group.  The study found that the situation in contemporary of conservation 
issues of  Mor Lam Sin-Chai verse  shows that  1) health problems of elderly 2) modern contemporary of Mor 
Lam songs made Mor Lam Sin-Chai verse was down of an importance song 3) the lack of support and lack the 
focus of importance from  the Policy Department for the conservation of Mor Lam  Sin-Chai verse 4) lack of 
awareness to create local identity 5) lack of study and database to use contribute to furthering positive policies 
6) learning areas to children and youth to learn of local identity.  
 
Keywords:  Mor Lam Sin-Chai, Non Khong  sub district, Conservation 
 
ความภป็นมาขอ ปัญหา 
 วรรณกรรมสินไซกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า เป็นวรรณกรรมร่วมสองฝั่งโขงที่มีความส าคัญในภาคอีสาน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เช่ือมโยงกับหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับมุมการใช้ชีวิตการ
ปกครองบ้านเมือง และยังสะท้อนสังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีในอดีตได้อย่างดี วรรณกรรมสินไซได้ถูกส่งผา่นและสืบทอดในหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านทางจิตรกรรมภายในโบสถ์หรือสิมโบราณที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซ  การเทศนาธรรม    
สินไซ สถาปัตยกรรมตัวละครในวรรณกรรมสินไซ และหนังประโมทัย หรือหนังตะลุงอีสานเกี่ยวกับเรื่องราวของสินไซ นอกจากนี้ยังมี
การเผยแพร่วรรณกรรมสินไซผ่านรปูแบบของหมอล า ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถพบเห็นในหลากหลายพื้นท่ีทั้งในภูมิภาคอีสานและใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ดูเพิ่มเติมใน ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์.  2558) 
 การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสามารถอธิบายตัวตนในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ  ได้ และยังสะท้อนที่มาและรากเหง้า             
บรรพบุรุษในแต่ละท้องถิ่น (สุนทรชัย ชอบยศ. 2561) พื้นที่ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีมรดกภูมิปัญญาทาง

                                                           
1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเร่ือง แนวทางการประยกุต์ใช้มรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีหมอล า  
 กลอนสินไซ ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
2นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Email: sunthonchaichopyot@gmail.com 
4 นักวจิัยผู้ช่วย 
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วัฒนธรรมที่ส าคัญคือ “หมอล าสินไซ” ซึ่งยังขาดการรวบรวมชุดข้อมูลในระดับพื้นที่ จึงท าให้ภาพความทรงจ าทางวัฒนธรรมค่อยๆ
เลือนรางและหายไป ส าหรับปัจจุบันหมอล าสินไซเสื่อมความนิยมลงรวมระยะเวลากว่า 60 ปี อันเนื่องมาจากการเข้ามาของหมอล า
เพลิน รวมถึงหมอล าซิ่ง ที่มีจังหวะลีลาที่ตื่นเต้นสนุกสนาน อีกทั้งยังเผชิญกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุภายในพ้ืนที่ ปัจจุบันผู้แสดง
หมอล าสินไซล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุและถือได้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอย่างมาก แต่เนื่องด้วยยังขาดการเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของมรดกทางภูมิปัญญาและขาดการสืบทอดต่อเยาวชนรุ่นหลังท าให้สถานการณ์ดังกล่าว เป็นปัญหาที่ขาดการเหลียวแลและขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ถึงแม้ในบางพื้นที่ในต าบลโนนฆ้องจะมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการ
สืบทอดหมอล าสินไซให้กับเด็กและเยาวชน แต่เป็นการด าเนินกิจกรรมแบบช่ัวคราวเท่านั้น ท าให้ขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่องส่งผลให้การ 
สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซนั้น ไม่สามารถด าเนินการไปต่อได้ ปัจจุบันการเข้าสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 ท าให้
เยาวชนในพ้ืนท่ีเริ่มให้ความสนใจเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมากกว่าที่จะมาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มี
ในชุมชน  
 ในบทความนี้จึงมีความประสงค์จะน าเสนอชุดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับความชุกของหมอล าสินไซในพื้นที่ต าบลโนนฆ้อง 
รวมถึงจะเน้นอธิบายสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของชุดข้อมูลสาระสนเทศและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประส ค์ขอ การวิจัย5 
 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล าสินไซ ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีด าภนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเริ่มจากส่วนที่เกี่ยวกับบริบทของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นการวิจัยซึ่งนอกจากจะใช้วิธีการศึกษาเอกสารแล้วยังใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์
รายบุคคล การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดของแหล่งของ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
   1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิของการวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
(Documents) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยและแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่น ามาก าหนดกรอบแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทชุมชน พัฒนาการของหมอล าสินไซ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ 
รายงานการวิจัย และชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ปัญหาอุปสรรคการอนุรักษ์หมอล าสินไซ โดยมีวิธีเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focused Group) เพื่อศึกษาปัญหาการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ  
 พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา ชุมชนในเขตต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           -กลุ่มผู้สูงอายุหมอล ากลอนสินไซ จ านวน 10 คน 
           -กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม จ านวน 20 คน 
           -กลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เป็นหมอล าแต่สามารถถ่ายทอดวรรณกรรมสินไซได้ จ านวน 10 คน 
           -กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน 
 
ผลการวิจัย 
 การส ารวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซ จากนักเรียนในพื้นที่ คณะครู ผู้สูงอายุ
ที่เคยรับชมรับฟังหมอล าสินไซ และกลุ่มหมอล าสินไซในต าบลโนนฆ้อง ทั้งที่ด าเนินการแสดงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกลุ่ มที่รับการแสดง
บ้างตามโอกาสอ านวยและกลุ่มหมอล าสินไซที่ไม่รับการแสดงแล้ว พบข้อมูลดังนี้ 

                                                           
5 การศึกษาเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีหมอล ากลอนสินไซ ต าบลโน นฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงอีกสองข้อคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในหมอล ากลอนสินไซที่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
2) เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้หมอล ากลอนสินไซเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ในบทความนี้จะน าเสนอเพียงสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์
หมอล ากลอนสินไซ ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น 
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  ขออมูลพ้ืนฐานคณะและกลุ่มหมอล าสินไซในพื้นที่ ต าบลนนน้ออ  อ าภออบอานฝา  จั หวัดขอนแก่น  
   หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของต าบลโนนฆ้องประกอบมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านสร้างแก้ว (หมู่ 1), 
บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 2), บ้านโนนคูณ (หมู่ 3), บ้านหินฮาว (หมู่ 4), บ้านหนองส าโรง (หมู่ 5), บ้านห้วยหว้า (หมู่ 6), บ้านหินตั้ง (หมู่ 7), 
บ้านห้วยหว้า (หมู่ 8), บ้านหนองนางเลิง (หมู่ 9), บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 10)  ซึ่งมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 6,263 คนแยกเป็นชาย 
1,109  และหญิงจ านวน 3,154 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2559) จากการส ารวจคณะหมอล าและกลุ่มหมอล าสินไซ และคนที่
เคยแสดงหมอล าสินไซในพื้นที่ต าบลโนนฆ้อง ข้อมูลในปีพ.ศ. 2562 พบว่า ในอดีตถึงปัจจุบันมีจ านวนหมู่บ้านที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
หมอล าสินไซทั้งสิ้นถึง 8 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1. บอานสรอา แกอว หมู่ที่ 1 พบว่ามีกลุ่มหมอล าสินไซที่ยังไม่มีการรวมตัวเป็นคณะจ านวน 3 ท่าน คือ นางกาสี กลาง
กันยา, นางอ่อน จันทร์วาส, นางเสาวภา กลางกันยา ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมและการรับจ้างท าการแสดงเหมือนแต่
ก่อนแล้วเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่แก่ชราการเดินทางไปไหนก็ยากล าบากจึงไม่สามารถท าการแสดงได้เหมือนแต่ก่อน 
    2. บอานนนน้ออ  หมู่ที ่2 พบว่ามีคณะหมอล าสินไซ 2 คณะ คือ คณะทองหล่อรุ่งอีสานต่อมาคือคณะทองหล่อร่วม
มิตร ซึ่งมีนางทองหล่อ ค าภู เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้นางทองหล่อ ค าภูได้เสียชีวิตลงในปีพ.ศ. 2562 และสมาชิกในวงชราภาพจึงไม่
สามารถรับงานแสดงได้ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะโนนฆ้องศิวิไล 2 (หมายเลข 2 หมายถึงหมู่ที่ 2-ผู้วิจัย) ต่อมาในช่วงราวพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 นายบุญทา ชารีดี อายุกว่า 80 ปี และนางศรีจันทร์ ชารีดี อายุกว่า 78 ปี ได้รวมศิลปินในบ้านโนนฆ้องตั้งคณะใหม่ช่ือว่า 
“คณะหมอล าโนนฆ้องสังข์สินไซ” โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัด
กิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 25 คน  
    3. บอานหินฮาว หมู่ที่ 4 พบว่ามีคณะหมอล าสินไซ ช่ือคณะทิวารุ่งเรืองศิลป์โดยมีนายหนูหลอด อุ่นทะวงศ์ เป็น
หัวหนา้คณะ ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้ว และยังมีสมาชิกหมอล าสินไซที่ยังมีชีวิตอยู่จ านวน 3 ท่าน คือ นางถัน ขุยมนตรี อายุ 77 ปี 
นางสุดใจ พานน้อย อายุ 75 ปี นายสวัสดิ์ สิบโท และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าได้มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบทอดหมอล ากลอนสินไซ
ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้กับเดก็และเยาวชนในหมู่บ้านแต่ในปัจจุบันไม่มีการด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องเนื่องมาจากไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้มีการไปเรียนนอกหมู่บ้านท าให้ไม่มีการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
    4. บอานหนอ ส านร  หมู่ที่ 5 ไม่ปรากฏว่ามีคณะหมอล าสินไซแต่มีกลุ่มผู้คนที่เคยแสดงหมอล าสินไซ ซึ่งแสดงเป็น
ตัวละครต่างๆในเนื้อเรื่อง โดยมีผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ คือ นายขันตี โยวะ, นางล าดวน เพชรสงคราม, นางสมจิตร ละว้า, ซึ่งในปัจจุบันนั้น
ยังคงมีการรับงานแสดงเป็นครั้งคราวในลักษณะเป็นงานโชว์ 
    5. บอานหอวยหวอา หมู่ที่ 6 และ 8 ได้มีคณะหมอล าสินไซ 2 คณะ คือ คณะบู่บันเทิงศิลป์และคณะชาลีบันเทิง
ศิลป์  ซึ่งมีสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ 11 ท่าน และปัจจุบัน (2562) ได้มีการด าเนินกิจกรรมผ่านการรวมกลุ่มในนามกลุ่มอนุรักษ์มรดก            
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซบ้านห้วยหว้า โดยกลุ่มศิลปินหลักที่รวมตัวกันคือ แม่ทองอ่อน ค ามี และแม่ถวัลย์ สวัสดิ์ทา               
การรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่ในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังมีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาดังกล่าวให้ลูกหลาน และบุคคลทั่วไปภายในชุมชน ผ่านการแสดงและการโชว์ในงานต่างๆภายในชุมชน เช่น งานบุญ
, งานประเพณีในชุมชน, และโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รวมถึงงานแสดงในระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนจากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น  

 
ภาพที่ 1  กลุ่มอนุรักษ์มรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซบ้านห้วยหว้า แสดง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

              โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
 
    6. บอานหินต้ั  หมู่ที่ 7 ไม่ปรากฏว่ามีคณะหมอล าสินไซแต่มีผู้ท่ีแสดงเป็นหมอล าสินไซซึ่งคือ นางสุพรรณ                
จันทะแสง ซึ่งได้เข้าร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซบ้านห้วยหว้าในการด าเนินกิจกรรมหมอล าสินไซใน
พื้นที่ต าบลโนนฆ้องและตามโอกาสที่มีผู้ติดต่อให้ไปแสดง 
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    7. บอานนนน้ออ  หมู่ที่ 10 พบว่ามีคณะหมอล าสินไซถึง 3 คณะ คือ คณะโนนฆ้องศรีวิไล2 (มีสมาชิกคาบเกี่ยวกับ
หมู่ที่ 2) คณะรวมดาวบันเทิงศิลป์ และคณะไหมไทยบันเทิงศิลป์ แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการยุบรวมเหลือเพียง 1 คณะ คือ คณะไหมไทย
บันเทิงศิลป์ โดยมีนางสมัย ซุยส าโรง เป็นหัวหน้าคณะเดิมคณะนี้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะช่วงที่นายอุทัย ซุยซ าโรงเป็นหัวหน้า                  
ผู้ควบคุมวงสามารถรับงานแสดงได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการรับงานแสดงในนามคณะและในนามส่วนตัวซึ่งเป็นลักษณะของงานโชว์ 
พร้อมกันนี้ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเยาวชนภายในหมู่บ้านโนนฆ้องที่สนใจศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับหมอล าสินไซ  

 
ภาพที่ 2 ภาพประชาสัมพันธ์หมอล าคณะโนนฆ้องสังข์ศิลป์ชัย 

 
 จะเห็นได้ว่าหมอล าสินไซเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสืบทอดวรรณกรรมสินไซผ่านทางหมอล าภายในพื้นที่ต าบลโนนฆ้องนั้นได้
พบว่ามีหมอล าสินไซและคณะหมอล าสินไซซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอย่างมาก นอกจากน้ียังพบว่าในบางหมู่บ้านได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าวไว้ ไม่ให้สูญหายและคงอยู่ให้กับคนในพื้นที่ ดังเช่น บ้านห้วยหว้า ที่ได้มี
การรวมกลุ่มในนามกลุ่มอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซบ้านห้วยหว้า  บ้านหินฮาวที่ได้มีการด าเนินกิจกรรมการ
สอนหมอล าสินไซให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการด าเนินการแล้วก็ตาม สุดท้ายคือบ้านโนนฆ้องซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่มีจ านวนคณะหมอล าสนิไซมากที่สุดในต าบลโนนฆ้อง และได้มีการด าเนินกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสิน
ไซให้กับกลุ่มวัยกลางคนท่ีมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหมอล าสินไซและยังถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้จากการจ้างไปแสดงใน
งานบุญต่างๆอีกท้ังยังเป็นนันทนาการในชุมชนลดภาวะซึมเศร้า และสร้างสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการ
ด าเนินกิจกรรมรื้อฟื้นหมอล าสินไซอยู ่แต่ก็ยังพบสถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์หมอล าสินไซในพื้นที่ต าบลโนนฆ้อง ซึ่งจะได้
อธิบายรายละเอียดในล าดับต่อไป 
  สถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล าสินไซในพื้นที่ต าบลนนน้ออ  อ าภออบอานฝา  จั หวัดขอนแก่น 
   หมอล าสินไซเป็นอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของคนในแถบสองฝั่งแม่น้ าโขงทั้งในภูมิภาค
อีสานของไทยและในดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ และสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้มรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าวได้เสื่อมความนิยมลงเพราะไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากมาย 
โดยในท่ีนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซในต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัยท่ีได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหมอล าสินไซในต าบลโนนฆ้องและได้วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    ประการแรก ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผลของสังคมผู้สูงอายุจึงพัฒนาการสู่กลุ่มหมอล าสินไซสูงอายุ หรือ  
“หมอล าพันปี” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวและสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ส่งผลให้การแสดงมี
ความยากล าบาก จนในท่ีสุดไม่มีการท าการแสดงและการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซ สังคมผู้สูงวัยก่อให้เกิด
ภาพการทยอยเสียชีวิตของอดีตหมอล า หากขาดการสานต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้ อาจเข้าท านองการเผาต าราทั้งเล่ม
ไปกับซากศพของครูภูมิปัญญาเหล่านั้น 
    ประการที่สอ  ความเป็นสมัยใหม่ท าให้หมอล าสินไซถูกลดบทบาทความส าคัญลงและเกิดกระแสความนิยมหมอล า
เพลินและหมอล าซิ่ง ซึ่งมีเนื้อหาท่ีสนุกสนานและเข้ากับยุคสมัย นอกจากน้ีในตัวเนื้อหาของกลอนล าสินไซนั้น มีเนื้อหาเดิมๆ ที่หมอล า
สินไซใช้ท าการแสดง เรื่องราวท่ีผู้คนเคยฟังเป็นเรื่องที่เล่าต่อเป็นนิทานที่สามารถคาดเดาได้ คล้ายกับพระเวสสันดรชาดกที่ทุกคนทราบ
เพราะถูกผลิตซ้ า แต่สินไซในพื้นที่ต าบลโนนฆ้อง ไม่ได้ถูกมองในฐานะชาดกนอกนิบาติ เป็นเพียงกลอนล านิทานที่ผ่านการแสดงเป็น
หมอล าในระยะต่อมาส่งผลให้ไม่เป็นที่นิยมนัก อย่างไรก็ตามหมอล าสินไซอาจฟื้นกลับมาหากหนุนเสริมกิจกรรมในเชิงการประยุกต์ให้
เข้ากับยุคสมัยหรือการผนวกกับกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มอื่นตามความสนใจ เพราะมีความสอดคล้องกับผู้สูงอายุเนื่องจาก 
เคยสัมผัสและรับรู้เรื่องราวสินไซผ่านการแสดงหมอล าเป็นอย่างดี 
    ประการที่สาม การขาดความตระหนักในการสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการสนับสนุนและให้ความส าคัญ
จากฝ่ายนโยบายเพื่อการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชุมชน โรงเรียน ท่ีจะน าไปต่อยอดในการ
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อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซ ให้เป็นท่ีรับรู้ของเด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปภายในชุมชนพร้อมทั้ง
บุคคลภายนอก ทั้งนี้หากมีการสืบสานไว้จะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงในหลายมิติ ทั้งในด้านการศึกษาท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวรรณกรรม เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรภายนอก เช่น จากส านักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างไรก็ตามเทศบาลต าบลโนนฆ้อง 
ก าลังมีความพยายามในการสนับสนุนกลุ่มหมอล าสินไซผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2562 
    ประการที่สี่ การขาดกิจกรรมท่ีต่อเนื่องในการอนุรักษ์หมอล าสินไซ เช่น กรณีของบ้านหินฮาว ต าบลโนนฆ้อง                
เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกิจกรรมจากส านักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการอนุ รักษ์และสืบทอด
หมอล าสินไซให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการก็ไม่มีการด าเนินกิจกรรม
ระหว่างเด็กและผู้ที่เป็นหมอล าสนิไซในหมูบ่้าน ท าให้กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่องและไม่สามารถสร้างเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนใน
ชุมชนทอ้งถิ่นได้ 
    ประการที่หอา การขาดการศึกษา การสืบค้นข้อมูล และการจัดท าฐานข้อมูล  เพื่อใช้น าไปสู่การต่อยอดในเชิง
นโยบายในการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซภายในต าบลโนนฆ้อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าต าบลโนนฆ้องเป็นต าบลแห่ง
หมอล าสินไซ  ดังจะเห็นได้จากทั้ง 8 หมู่บ้านท่ีมีหมอล าสินไซ หมู่บ้านที่มีหมอล าสินไซ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าที่สมควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดในพื้นที่ นอกจากนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากคณะหมอล าสินไซที่เป็นผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ หากเกิดการพัฒนาบนฐานชุดข้อมูลท้องถิ่นจะก่อให้เกิด ภาพสะท้อนท่ีสอดคล้องกับค าขวัญสั้นๆที่คนทั่วไปรู้จักว่า “ขอนแก่น
เมืองหมอแคนแดนหมอล า” อย่างแท้จริง 
    ประการที่หก พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ การเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ที่ดึงดูดให้เด็ก
เปลี่ยนพื้นที่การเรียนรู้ จากเดิมเด็กและเยาวชนจะเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซและฮีต -คองประเพณีในพื้นที่
เรียนรู้ เช่น วัด ฯลฯ แต่ในปัจจุบันสื่อต่างๆได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ท าให้เด็กและเยาวชนถอยห่างจากพ้ืนที่ของ วัดและหมู่บ้าน 
ในขณะเดียวกันการเรียนการสอนภายในโรงเรยีนนั้นก็มีหลักสตูรที่เน้นไปที่การสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกระทรวงศึกษาธิการ 
ท าให้ไม่มีพื้นที่ให้กับมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าได้ส่งผ่านสู่คนรุ่น
ใหม่ พอเด็กและเยาวชนไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟัง มรดกอันทรงคุณค่าจะเสื่อมสลายไปในท่ีสุด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาในการอนุรักษ์หมอล ากลอนสินไซ มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา 
โดยเฉพาะสภาพของหมอล าที่เข้าสู่วัยชรา แม้จะพอมีก าลังในการแสดงแต่ก็ไม่สามารถแสดงได้เต็มที่ดังเช่นเมื่อครั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาว 
ดังนั้นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญามีความส าคัญต่อท้องถิ่น คือ การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีฐานที่มั่นทางวัฒนธรรม โดยต้องมี
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน รวมถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้หมอล าสินไซที่ต่อเนื่อง  เพื่อการสร้างพื้นที่การ
เรียนรู้ใหม่ให้เด็กและเยาวชน ให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เข้าใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและช่วงวัยท่ีแตกต่าง อันเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21  
 
สรุปและการออิปรายผล 
 หมอล ากลอนสินไซ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ลาว ที่มีการขยายอิทธิพลความความคิดและการแสดงผ่าน
หมอล าเข้ามาตามชาติพันธ์ พื้นที่ต าบลโนนฆ้องกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนต าบลแห่งหมอล าสินไซ เนื่องจากเคยมีความเฟื่องฟูของหมอล า
สินไซในอดีต (ในพื้นที่ต าบลโนนฆ้องอยู่ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2500-2506) และเมื่อพิจารณาเชิงพื้นที่พบว่าต าบลโนนฆ้อง                    
มีสมาชิกหมอล าสินไซหลงเหลืออยู่ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่ กรณีศึกษาในพื้นที่เคยมีผู้ศึกษาแล้วคืองานของวรศักดิ์  วรยศ 
(2554) ซึ่งศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองสินไซจังหวัดขอนแก่น โดยเป็ น
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน ท านองสินไซบ้านโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยเน้นศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา ศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองสินไซ และหาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองสินไซ จังหวัดขอนแก่น งานช้ินนี้เน้นไปที่ศิลปะการแสดงเป็นส าคัญ โดยพบว่าปัญหาในปัจจุบันได้รับความนิยมจากคนรุ่ นใหม่
น้อย ผู้ชมส่วนใหญ่หันไปสนใจหมอล าร่วมสมัย ที่น าเอาวงดนตรีลูกทุ่ง มาเล่นผสมผสานกับการล าเรื่องต่อกลอน สอดแทรกสลับฉาก
ด้วยการแสดงตลก หรือการแสดงที่หลากหลายเรียกร้องความสนใจผู้ชมตลอดเวลา เป็นเหตุให้หมอล าท านองสินไซประสบปัญหา งาน
แสดงน้อย หรือไม่มีงานแสดงติดต่อกันหลายปี หมอล าท านองสินไซหลายคน หันไปแสดงหมอล าท านองใหม่ตามสมัยนิยมหรือไป
ประกอบอาชีพอ่ืน ยิ่งไปกว่าน้ันภาครัฐไม่เห็นความส าคัญ ขาดการอนุรักษ์ส่งเสริม ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ส่วนข้อเสนอแนวทางการ
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อนุรักษ์วรศักดิ์เน้นในเชิงรายละเอียดของตัวละคร แต่ไม่ได้เสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาท้องถ่ินแต่ประการใด 
ดังนั้นงานวรศักดิ์ วรยศ (2554) แม้จะศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองสินไซ 
จังหวัดขอนแก่น แต่เป็นการพัฒนาภายในตัวคณะหมอล าหากยัดขาดมิติส านึกร่วมของคนในชุมชนและการน ามาเป็นประเด็นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในเชิงนโยบาย เพราะเนื้องานไปเน้นท่ีคณะหมอล ากลอนสินไซเฉพาะที่บ้านโนนฆอ้งเพียงหมู่บ้านเดียว ไม่ได้เน้นท่ีการน า
หมอล ากลอนสินไซมาพัฒนาท้องถิ่นแต่ประการใด จึงเป็นที่น่าสนใจประเด็นที่จะพัฒนาแนวคิดการน าเอาสินไซมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ต่อยอดให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม เพราะหากน าประเด็นสินไซมาสู่การพัฒนาจะไม่จ ากัดวงเฉพาะกลุ่มหมอล าเท่าน้ัน หากแต่จะกระจาย
ไปยังทุกกลุ่มทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้   
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนอย่างมากในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานทางวัฒนธรรมเนื่องจากในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบัญญัติให้การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิ ปัญญา
ผู้สูงอายุในชุมชน ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรผู้สูงอายุในระดับในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุร่วมกัน (ธนพล โล่สุวรรณ และคณะ.  2557) เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งสามารถเช่ือมโยงสู่การบริหารจัดการพื้นที่ได้หลากหลายประเด็น  ทั้งนี้พื้นที่ในการจัดการทาง
วัฒนธรรมหน่วยงานหลักนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มหมอล าที่โดยส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ                
โดยเกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และรื้อฟ้ืนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าหมายที่ต่างไปจากเดิมที่เน้นเรื่องการ
จ้างงานแสดง เป็นเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้เรื่องคุณค่าเริ่มถูกให้ความส าคัญมากขึ้น 
การพัฒนาท้องถิ่นทีผู่กโยงกับกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายผ่านการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
แล้วยังสามารถลดปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอีกด้วย ดั้งนั้นการมองกิจกรรมทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่แค่เพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพียงเท่านั้น หากแต่มีมิติอื่นๆที่ซ้อนอยู่ในการพัฒนาคนและท้องถิ่นอีกด้วย 
 
ขออภสนอแนะ 
 ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (เทศบาลต าบลโนนฆ้อง) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรม ควรให้
ความส าคัญในการศึกษาข้อมูลรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์หมอล าสินไซ และยกระดับให้เป็นเอกลักษณ์ของต าบล ใน
นามต าบลสินไซ อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมในพ้ืนท่ี เพื่อการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนต่างช่วงวัยและก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ 
 ประการที่สอง การผลักดันสู่หลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพิ่มช่องทางในการน าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้เพื่อการพัฒนาคนในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสริมนอก
ห้องเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน และยังสามารถเสริมทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมเชิงศิลปะเน้นการสื่อสาร และการอยู่ในโลกแห่งความจริงมากกว่าในโลกออนไลน์ 
 ประการท่ีสาม การส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มคณะหมอล าสินไซในระดับต าบล เพื่อผนึกก าลังครูภูมิปัญญาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มหมอล าสินไซ รวมถึงการพัฒนากลุ่มหมอล าให้เป็นครูภูมิปัญญาและพัฒนาสู่ศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับต าบลต่อไป 
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 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สุนทรชัย ชอบยศ. 2561. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทา การประยุกต์ใชอประวัติศาสตร์ทออ ถิ่นภพ่ือการพัฒนาทออ ถิ่น 
 ที่ย่ั ยืน. รายงานวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
 
แหล่ ขออมลูที่ไดอจากการสัมอาษณ์และการสนทนากลุม่ย่อย 
นางสมัย  ซุยส าโรง อายุ 71 ปี เปน็ผู้ให้สัมภาษณ,์  สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 10  

6 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



7 
 
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562. 
นายบุญทา ชารีด ีอาย ุ80 ปี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสรุชัย ทาระคณุ เป็นผู้สมัภาษณ,์ หมู่ 10 ต าบลโนนฆ้อง  
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562, 23 กรกฎาคม 2562. 
นางศรีจันทร ์ ชารีดี อายุ 78 ปี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์  สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคณุ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ หมู่ 10 ต าบลโนนฆ้อง  
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 , การสมัภาษณ.์ 
นางเสาวภา กลางกันยา อายุ 64 ปี  เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้มัภาษณ,์ หมู่ 1   
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นายขันต ีโยวะ อายุ 66 ปี  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสรุชัย ทาระคณุ เป็นผู้สมัภาษณ,์ หมู่ 5 ต าบลโนนฆ้อง  
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , การสมัภาษณ.์ 
นางสมควร เดชนรสิงห์ อายุ 73 ปี เป็นผู้ให้สมัภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้มัภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 2  
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางถัน  ขุยมนตรี อายุ 77  ปี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ หมู่ 4  ต าบลโนนฆ้อง  
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางสุดใจ  พานน้อย อายุ 75 ปี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคณุ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 46 หมู่ 4 
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางทองหล่อ ค าภู อายุ 77 ปี เปน็ผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 75 หมู่ 2 
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางสุพรรณ  จันทะแสง อายุ 72 ปี เป็นผู้ให้สมัภาษณ,์  สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้มัภาษณ,์ บ้านเลขท่ี  
 120 หมู่ 7 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางถวัล สวัสดิ์ทา อาย ุ 72 ปี  เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 95 หมู่ 6  
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
นางทองอ่อน ค ามี อายุ 71 ปี  เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ สุนทรชัย ชอบยศและสุรชัย ทาระคุณ เป็นผูส้ัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 6 
 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. 
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“บุญซ าฮะ” อิทธิพลทางความเชื่อที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน 
"sam Ha" the influence of Beliefs on the life of the Isan People 

 
ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์1    

ยโสธารา ศิรภิาประภากร2  
ส าเริง อินทยุง3 

 
บทคัดย่อ 
  “ช าฮะ” เป็นพิธีงานบุญที่ชาวอีสานมักจัดขึ้นในเดือน 7 ตามฮีต 12 คอง 14 ดังนั้น เดือน 7 จึงกลายเป็นบุญซ าฮะ หรือช าระ 
ในที่น้ีหมานความว่าเป็นพิธีงานบุญที่เกี่ยวข้องทางพระพุทะศาสนาท่ีกล่าวถึง โรคที่เกิดขึ้นในเมืองไพศาลี ด้วยอ านาจของภูตผีวิญญาณ 
จึงท าให้เป็นโรคห่า และ โรคระบาดกันอย่างมากมายผู้คนล้มตายกันมาก ตามคัมภีร์ได้กล่าวว่าเจ้าเมืองหรือ พระราชาได้ทูลเชิญ
พระพุทธเจ้าให้มาช่วยโปรดดังนั้นพระพุทธเจ้าจงึส่งพระอานนท์ ไปสวดมนต์แล้วประพรมน้ าพุทธมนต์โดยรอบบริเวณบ้านเรือน อาคาร
ที่อาศัย พอครบวันท่ี 7 พระพุทธเจ้าได้เดินทางมาถึงเมืองนี้ปรากฏมีฝนตกลงมาท าให้น้ าฝนได้พัดเอาซากศพร่างคนตายและสิ่งสกปรก
อื่นๆ ออกไปด้วย หลังจากนั้นก็หายจากความทุกข์ร้อนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เองชาวอีสานมีการนับถือพระพุทธศาสนา และได้น าฐานคติที่
เคยมีมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยในรอบปี คือ เดือน 7 ชุมชนชาวอีสานจะจัดพิธีบุญซ าฮะ ให้กับหมู่บ้านชุมชน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี 
ไม่เป็นมงคล ให้ออกจากบ้านเรือน ชุมชน ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี บุญซ าฮะ จึงมีอิทธิพล บทบาทต่อการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน
มากด้วยหวังความเจริญ และความผาสุกในครอบครัว ของตนเอง ตลอดจนถึงความสบายใจ เป็นต้น และได้น าเอาฐานคติในเรื่องการ
ท าบุญ ช าฮะ คือ การช าระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกจากร่างกาย ซึ่งมีการผสมผสานความเช่ือแบบชาวบ้าน กับ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว   
 
ค าส าคัญ : ซ าฮะ, อิทธิพล, ความเช่ือ,การด าเนินชีวิต, ชาวอีสาน 
 
Abstract 
 "Sam Ha" is a merit-making ceremony that the Isan people usually hold in the 7th month according to the 
heat 12 Kong 14. Therefore, the month 7 became merit "Sam Ha" or "Cham Ra". This means that the ceremony is 
a merit ceremony that is related to the Buddha. Diseases that occur in the city of Paisali. With the power of 
ghosts thus making Asiatic cholera and epidemics. Many people die. According to the scripture, said the governor 
or The King invited the Buddha to help. Therefore, the Buddha sent Anon Went to pray and sprinkled the water 
around the house Building. At the end of the 7th day, the Lord Buddha came to this city, with rain falling, causing 
the rain to blow away the dead bodies and other dirt. After that he recovered from such suffering. For this 
reason, the Isan people have Buddhism. And have applied in their own area In the year . Is the 7th month. The 
Isan community will organize a merit ceremony "Sam Ha" for the community village. To dispel bad things, not 
favorable to leave the community. Therefore, the cultural tradition "Sam Ha" has an influence on the lives of the 
Isan people. With hope for prosperity And their family well-being, as well as comfort. And brought the motto of 
the merit making, which is to cleanse bad things from the body. Which is a combination of folk beliefs and 
Buddhist rituals. 
 
Keywords : Sam Ha, influence, Belief, lifestyle, Isan People 
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บทน า 
 สรรพสิ่งที่อาศัยอยู่บนโลกที่กระจายตามที่ต่างๆ บนพื้นโลกใบนี้ ได้เกิดสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและได้อาศัย พึ่งพากันในรูปแบบ
ต่างๆ ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดในการสรา้งสรรค์ และได้วางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดการ ในรูปแบบวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ
และพิธีกรรมอย่างชาญฉลาดนั้นคือมนุษย์นั้นเองมนุษย์ให้ความเชื่อที่มีต่อสิ่งเร้นลับ อ านาจเหนือสรรพสิ่ง พลังจักรวาล อ านาจมืด และ
ให้ความเช่ือต่อกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบหนึ่งเพื่อรองรับ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กับมนุษย์คือ พิธีกรรม มาตรฐานของพิธีกรรมมีอยู่ 
2 รูปแบบ พิธีกรรมที่มาจากศาสนา ประการหนึ่ง พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณความเช่ือดั้งเดิม เป็นต้น พิธีกรรมได้ผสมกับ
แนวคิดทั้งทางศาสนาและแบบดั้งเดิม เพื่อการสนับสนุนให้เกิดองค์รวมที่มีน้ าหนัก และเป็นที่ยอมรับเช่ือถือ ของผู้ที่ประสบภาวะ
ปัญหาชีวิต ที่เป็นผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก มนุษย์ได้อาศัยพื้นฐานความเช่ือในพิธีกรรมนี้มาเพื่อสนับสนุนความ
ต้องการของตน เพื่อความผาสุก และผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
 “ซ าฮะ” เป็นพิธีกรรมหนึ่งของชาวอีสาน เมื่อประสบปัญหาชีวิตและจิตใจ ต้องท าการช าระล้าง ค าว่าซ าฮะ เป็นภาษาเรียกตาม
ถิน่ฐานดั้งเดิมของชาวอีสาน เป็นส าเนียงลาว  มีความหมายถึงการช าระ หรือการล้าง ในความหมายนี้ได้แสดงถึงความอัปมงคล ความ
จัญไร และพ่วงไปถึงมารร้าย หรือวิญญาณช่ัวร้าย และสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย ดังนั้นพิธีกรรมของชาวอีสาน จึงให้ความส าคัญมากกับ
พิธีกรรมบุญช าฮะ  ในรอบปี ชุมชนหนึ่งเมื่อมีการจัดท าบุญหมู่บ้าน ชุมชนจะให้ความร่วมมือ ร่วมแรงในการจัดงาน จะท าพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีการ สวดมนต์ และการท าบุญด้วย และมีการสวดถอนสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากครอบครัว และตนเอง ด้วยพิธีกรรม
บุญช าฮะ มีการน ากระทงจัดเป็นรูป สามเหลี่ยม ภายในใส่ข้าว และอาหาร เมื่อมีการสวดถอน จะมีการจุดธูปเทียน เพื่อบอกกล่าว และ
เป็นการส่ง สิ่งช่ัวร้ายให้ออกไป เป็นพิธีกรรม ปัดเป่า และช าระตนเองให้บริสุทธ์ิ ด้วยสิ่งอัปมงคล ลางร้ายต่างๆ (พระส าเริง โกวิโท, 29 
มิถุนายน 2561) หรือ หมายถึงปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่ติดตัวมาจากทางไกล ท าให้เกิดภาวะ เหตุการณ์บางอย่าง ท่ีได้ดีนั้นจะประกอบพิธีกรรม 
เพื่อก าจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปในรอบปี หรือ ช่วงส าคัญของชีวิตด้วย 
 
 
 
 
 
 
 พิธีกรรม “ซ าฮะ” ถือว่าเป็นความเช่ือที่เกิดขึ้นกับชาวอีสานในยุคปัจจุบันยังมีการท าพิธีเพื่อการช าระสิ่งอัปมงคลในรูปแบบ
พิธีกรรม มี ขั้นตอน เครื่องที่ใช้พิธีกรรม อาจได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ  ผู้ท าพิธีต้องท าตามขั้นตอน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในการประกอบพิธีและปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้ก าหนดขึ้นตามรูปแบบ โดยส่วนมากของชุมชน (ยโสธารา ศิริภาประภากร .
2560 : 3-4) ผู้ท าพิธีกรรมมักเคยบวชเป็นพระภิกษุมาเคยเรียนอ่านภาษาบาลี เขียนเลขยันต์ ท่องจ า ค าสวดที่เราเรียกว่า “มนต์” และ
ต้องเป็นผู้รู้ในการประกอบพิธี มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรม “ช าฮะ” สาเหตุของการประกอบพิธีกรรมนั้น
ได้แก่ปัญหาทางใจท่ีไม่สบายที่เกิดจากเรื่องต่างๆ  ต่างก็มุ่งหาทางออกด้วยวิธีการที่มีแนวความคิดว่าสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ ความเช่ือที่
เกิดจาก เคราะห์สิ่งอัปมงคลต่างๆ ที่มีความเช่ือในชุมชนสังคม ของชาวอีสาน  มีกล่าวไว้ว่าสังคมไทย ตามความเห็นของ (ทวีวัฒน์ 
ปุณฑริกวัฒน์. 2553 :105-115) รากฐานมาจากความเช่ือเรื่อง คาถาอาคม ไสยศาสตร์มนต์ด า ฝันร้าย ลางร้าย และอ านาจภูติผี
วิญญาณที่รบกวนชีวิตและครอบครัว  มีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดอิทธิพลทางวัฒนธรรม (วิชาภรณ์ แสงมณี. 2530 : 31-32) 
และเกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย (วิรัช นิภาวรรณ. 2533 : 20)“บุญช าฮะ”ได้เป็นการ
ผสมผสานระหว่างความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (การเจริญพระพุทธมนต์) กับแนวคิดในเรื่อง เคราะห์ หามยามร้ายและสิ่งไม่เป็นมงคล
ที่ติดตัวมา จึงเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางความเช่ือและพิธีกรรม (พระมหาทวีศักดิ์ ใครบุตร. 2544 :34) ความเช่ือของประชาชนใน
สังคมแบบชาวบ้าน ได้ผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์ สังคมและประชาชนยังให้ความยอมรับและยังหวังพึ่งอยู่แม้ว่าโดยทั่วไปพิธีกรรม 
บุญช าฮะ จะให้การยอมรับ ผู้คนในสังคม ให้การยอมรับและเช่ือถือพิธีกรรม “ซ าฮะ”มากว่าเป็นพิธีก าจัดสิ่งช่ัวร้ายให้ออกจากตนไป
และเพิ่มพูนความเป็นมงคลให้กับชีวิตต่อไป   
 
 ความเชื่อที่มีต่อ พิธี“ซ าฮะ” 
  ค าว่า “ซ าฮะ” แปลเป็นความหมายตามภาษาลาวแถบอีสาน ได้ความว่า  ช าระ หมายถึง  การช าระล้าง ให้สะอาด ท าให้ดี 
เปลี่ยนจากร้ายเป็นดี การท าให้ดีขึ้น ด้วย 2 วิธี คือ   
   1) การช าระ  ในที่นี้หมายถึง เพื่อปัดเป่าโดยเช่ือว่าบุคคลนั้นถูก โดนคุณไสยศาสตร์ ต้องสิ่งอัปมงคล หรืออ านาจ
บางอย่างที่ไม่เป็นมงคล อ านาจเหล่านี้เชื่อว่าสามารถท าให้บุคคลนั้นวิกลจริต จากท่ีเคยเป็นอยู่ดีมีสุข อาจเกิดเคราะห์ร้าย เรื่องไม่ดี  

ภาพที่ 1 พิธีท าบุญเดือน 7 
 

9การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



10 

ดังนั้นการประกอบพิธีบุญช าฮะของชาวอีสานนี้ จึงถือเป็นพิธีกรรมในการช าระล้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆ ให้หมดสิ้นไป (พระครูโสภณ
ธรรมรังสี.  29 มิถุนายน 2561)  
   2) การช าระ ในที่น้ีหมายถึงตามความหมายของ ช าฮะ หรือการช าระล้างนี้อาจจะเป็นการเป่าด้วย หมาก พลู น้ ามนต์ 
หรือปัดเป่าด้วยข้าวสาร ไข่ไก่  โดยเช่ือว่าบุคคลผู้นั้นน่าจะมีสิ่ งช่ัวร้ายที่เป็นอันตรายอยู่ภายในร่างกาย แต่โดยส่วนมาก เรื่องนี้มักจะ
เป็นการเป่าด้วย น้ ามนต์โดยส่วนมาก อาทิ เช่น อาบน้ ามนต์ ดื่นน้ ามนต์ (ทองดา คลังฤทธิ์. 29 มิถุนายน 2561) ชาวอีสาน มีความเช่ือ
มากในเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ที่ท าให้ เช่ือมากขนาดนั้นเพราะแถบนี้นั้นเคยมีผู้เก่งกาจ สามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านนี้มามาก ทั้งผู้ประกอบพิธีเอง และผู้ที่ถูกสิ่งที่เรียกว่าสิ่งช่ัวร้ายด้วย ความเช่ือเหล่านี้ได้พัฒนาการมาจากความ
เช่ือสมัยโบราณ แถบนี้เคยเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์–ฮินดู มาก่อน ได้ปรากฏมีพิธีเหล่านี้เพื่อ 
หาทางออกให้กับชีวิตของตนเองด้วยการประกอบพิธีกรรมบูชาบวงสรวงสังเวยหรือบูชาในรูปแบบของตน (ขุ.ธ.25/188 /192–92)  
การสะเดาะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท าพิธีเพื่อปัดเป่า ก าจัดล้างสิ่งไม่ดี  
 
 
 
 
 
 
  สมัยก่อนจะเป็นหมอพราหมณผ์ู้ปฏบิัติตามกฎระเบียบเป็นผูรู้้ดา้นไสยศาสตร ์เวทมนต์ พร้อมกับเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมที่มี
หน้าท่ีและบทบาทที่ส าคัญ (พระครูโสภณธรรมรังสี,30 มิถุนายน 2561) สมัยปัจจุบันอาจเป็นหมอพราหมณ์ ท่ีสมมุติตนเป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรมเสียโดยสว่นมาก ซึ่งสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ และพิธีบุญช าฮะ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มาสวดมนต์ กับหมอพราหมณ์ที่
ต้องล าดับพิธีการที่มีขั้นตอน สวด ในรูปแบบชุมชนด้วยก็มี พระสงฆ์ที่ชาวอีสานมีความเช่ือว่าพระสงฆ์จะสามารถสาธยายมนต์ เจริญ
พระพุทธมนต์ ของพระพุทธเจ้าที่สามารถขจัดสิ่ งที่ไม่ดีได้ ดังนั้น พิธีบุญซ าฮะ นี้ถึงต้องมีการผสมผสานกับหมอพราหมณ์ และ 
พระภิกษุเพราะต้องมีการสาธยายมนต์ และรู้พิธีการขั้นตอน รูปแบบ กระบวนการ ของพิธีกรรมนี้ได้ (พระสมชาย สิริวัฒโณ . 30 
มิถุนายน 2561)    
  ฐานคติการซ าฮะ ตามคติของชาวอีสาน มีความเช่ือที่ว่าเมื่อท าพิธีบุญซ าฮะ แล้วสิ่งไม่ดี ไม่เป็นมงคล ในร่างกาย จะถูก
ช าระล้างออกไปด้วยอ านาจแห่งพุทธคุณการท าพิธีมีการเชิญเทวดาด้วย จุดประสงค์โยหลักของมนุษย์ คือ ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 
และอายุยืน (สุนทร ณ รังสี. 2542 : 9-10) จะพบว่าโดยประการทั้งปวงก็เพื่อให้เกิดสวัสดีมงคลกับตนเองและครอบครัว ชาวอีสานมี
ความเชื่อว่าเมื่อเกิดเคราะห์ร้าย ประสบสิ่งไม่เป็นมงคล เกิดอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยทางร่างกาย มีลางบอกเหตุบ้างอย่าง โดยฐานคติ  
มักนิยมท าพิธีเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย โดยพิธีกรรมขจัด ที่เรียกเป็นภาษาถิ่นชาวอีสาน นี้ว่า“บุญซ าฮะ”     
 ซ าฮะ บุญเดือน 7 
          บุญซ าฮะ เป็นบุญ เดือน 7 ท าเพื่อช าระล้างสิ่งที่สกปรก รกรุงรังออกจากร่างกาย และท าจิตใจให้สดใส ค าว่าซ าฮะ หรือ 
ช าระ หมายถึง ท าให้สะอาด ปราศจากมลทินโทษ การท าให้สะอาดนั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.ความสกปรก ภายนอก ได้แก่ร่างกาย เสื้อผ้า 
อาหาร การกิน ที่อยู่อาศัย สกปรก 2. ความสกปรกภายใน ได้แก่จิตใจ เกิด ความโลภ โกรธ หลงตามฮีต 12 มีว่าพอเมื่อ เดือน 7 ให้พา
กันบูชาเทวดาอารักษ์หลักเมืองทั้งมเหศักดิ์ด้วยเพื่อขอความคุ้มครองจากเทวดาอารักษ์มเหศักดิ์เมืองปู่ตาเมืองให้ปกปักรักษาบ้านเมือง
ให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีเหตุเภทภัยต่างๆมากล้ ากราย โดยแต่งเครื่องบูชาบวงสรวงเทพดังกล่าว พิธีนี้มีทุกบ้านทุกเมืองในเขตอีสาน 
 มูลเหตุเกิดพิธี “ซ าฮะ”  
  พระธรรมบทว่า ครั้งหนึ่งเมืองไพสาลีเกิดทุพภิกขภัย ภาวะข้าวยาก หมากแพง เพร าะเกิดฝนแล้ง สัตว์เลี้ยงต่างๆ                
ล้มตายเพราะความหิว เกิดโรคระบาด (โรคอหิวาตกโรค) ท าให้ผู้คนล้มตาย ชาวเมืองจึงพากันไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาขจัดปัดเป่า 
พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ 500 รูป โดยเดินทางมาทางเรือใช้เวลาเดินทาง 7 วัน จึงถึงเมืองไพสาลี เมื่อเสด็จมาถึงก็เกิดฝน "ห่าแก้ว"
ตกลงมาอย่างหนัก จนน้ าฝนท่วมแผ่นดินสูงถึงหัวเข่า และน้ าฝนก็ได้พัดพาเอาซากศพของผู้คนและสัตว์ต่างๆ ไหลล่องลอยลงแม่น้ าไป
จนหมดสิ้น พระพุทธเจ้าท าน้ ามนต์ใส่บาตรให้พระอานนท์ น าน้ ามนต์ไปรดให้ท่ัวพระนคร โรคร้าย ไข้เจ็บ ก็สูญสิ้นไปด้วยอานุภาพของ
พระพุทธเจ้าและน้ าพระพุทธมนต์ ดังน้ันคนลาวโบราณและคนไทยอีสานจึงถือเป็นประเพณี เมื่อถึงเดือน 7 ของทุกปี จะพากันท าบุญ 
ซ าฮะ เป็นประจ าทุกปี 
 อิทธิพลของพิธีกรรมบุญ ซ าฮะ 
  ชาวบ้านจะพากันมารวมกันท่ีศาลากลางบ้าน หากหมู่บ้านใดไม่มีศาลากลางบ้าน ชาวบ้านจะช่วยกั นท าปะร าพิธีกลาง
หมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะน าดอกไม้ ธูปเทียน ขันน้ า ขันใส่กรวดทราย และฝ้ายผูกแขนมารวมที่ศาลากลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์

ภาพที่ 2 พิธีซ าฮะ, 22 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองอีฮอ              
           อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ์
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มาเจริญพระพุทธมนต์ ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจะน าข้าวปลา อาหารมาท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ
แล้วจะให้พรและรดน้ ามนต์ให้กับชาวบ้านท่ีมาในงาน ทุกคนจะเอาขันน้ ามนต์ ด้ายผูกแขน กลับไปที่บ้านเรือนของตนเอง แล้วน า
น้ ามนต์ไปปะพรมให้แก่ทุกคนให้ครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือน วัว ควาย เอาด้ายผูกแขนลูกหลานทุกคน เช่ือว่าจะน าความสุขและ             
สิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะน าเอาไปหว่านรอบๆ บริเวณบ้านและที่สวนไร่นาเพื่อขับไล่เสนียด จัญไร และสิ่ง
อัปมงคลทั้งหลายให้หมดสิ้นไป 
 
 
 
 
 
 
         ซ าฮะ เป็นประเพณีหนึ่งที่ให้คนในหมู่บ้านร่วมกันท าความสะอาดบริเวณบ้านของตนและสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน 
และดอนปู่ตา ซึ่งถือว่าเป็นผีบ้าน เพื่อให้คุ้มครองชาวบ้านทุกคนท้ังหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข 
          พิธีเลี้ยงปู่ตา  หมู่บ้านแทบทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมี "ดอนปู่ตา" ซึ่งเป็นป่าสงวนของชาวบ้านที่ติดกับหมู่บ้าน โดยมี
ความเช่ือว่าบริเวณดอนปู่ตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านในบริเวณดอนปู่ตานี้ จะถือว่าเป็นสิ่งหวงห้าม ไม่ท าลาย                 
จึงท าให้ป่าในบริเวณนี้เจริญ และสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นในเดือน 7 นอกจากบุญซ าฮะแล้วยังมีบุญเลี้ยงหลักบ้าน จะมีบุญเลี้ยงผีปู่ตาด้วย 
          ดังนั้นฐานคติที่มาของซ าฮะของชาวอีสานนี้มีระเบียบ ข้ันตอน รูปแบบ และกระบวนการของพิธีกรรมแบบดั้งเดิมด้วยทั้งนี้
การประกอบพิธีบญุซ าฮะ นี้ก็เพ่ือขจัดสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากร่างกายมนุษย์ความเจ็บป่วย แม้นแต่สถานที่นั้นๆที่เช่ือว่าไม่เป็นมงคล 
ก็สามารถประกอบพิธีกรรม “ซ าฮะ” เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลได้ชาวอีสานมีความเช่ือในสิ่งเร้นลับในอ านาจเหนือธรรมชาติ ไสย
ศาสตร์  วิญญาณ สิ่งเหล่านี้เมื่อมากระท าให้เกิดทุกภัยมนุษย์ได้ให้ความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเคราะห์ร้ายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตท าให้เกิด
ความจัญไรหรือสิ่งที่ไม่ดีงาม (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 3-4)  ก็มีพิธีกรรม บุญซ าฮะ คือการกระท าให้หายไป จากสิ่งช่ัวร้าย  
  ดังนั้นพิธีกรรม “ซ าฮะ”ยังมีปฏิบัติกันในสังคมท้องถิ่นของชาวอีสาน (ศิริพร  สุเมธารัตน์ . 2554 :367) ที่บ่งช้ีเจตนาของ
ความส าคัญในพิธีกรรมจึงต้องมีการจัดสิ่งของเครื่องใช้หลักฐานทางคัมภรี์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกจะมีเพียงค า
ว่า “เคราะห์” ในภาษาบาลีในค าว่า  สุภคกรณ   ทุพฺภคกรณ  (ที.สี.อ. 1/1/14) แปลว่า ท าให้โชคดี ท าให้เคราะห์ร้าย (ที.สี. 9/26 /35) 
ในภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย แปลว่า ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย (ที.สี.อ.1/1/14) เฉพาะค าว่า ภะคะ แปลว่า โชค เมื่อเติม “สุ” 
หรือ “ทุ” เข้า ไปข้างหน้าจึงมีความหมายว่าเคราะห์ดี หรือเคราะห์ร้าย (พระอุดรคณาธิการชวินทร์ สระค า .2538 : 86) เป็นภาษา
ดั้งเดิมที่ให้ความหมายที่พอเข้าใจได้ว่า พัฒนาการของค าว่า ซ าฮะ ของชาวอีสาน ก็หมายความถึง ท าให้สะอาด และ ท าให้โชคดีขึ้น   
  ความเช่ือใน พิธีซ าฮะ ชองชาวอีสานเป็นบุญจัดขึ้นใน เดือน 7 เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการขจัดสิ่งช่ัวร้าย ลางร้าย 
เคราะห์ร้าย ที่เช่ือเป็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สิน ครอบครัวที่ท าให้ชีวิตมีแต่เรื่องยุ่งยาก ขัดข้อง ในทุกการด าเนินชี วิตให้เกิด
ความเดือดร้อน วุ่นวาย  เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแก่ชีวิตและครอบครัว เพื่อความผาสุก จากความเช่ือที่มีอยู่ ความเช่ือในบุญซ าฮะที่เช่ือ
กันว่าท าให้สิ่งไม่ดีให้หายไปได้ด้วย   
   
บทสรุป 
 พิธี “ซ าฮะ” ถือเป็นประเพณีพิธีกรรมหนึ่งของชาวอีสานที่สอดคล้อนกับฮีต 12 คอง 14 ตามวาระประเพณีของชาวอีสาน 
อิทธิพลของ พิธี ซ าฮะ นีถ้ือเป็นกุศโลบายในด้านหนึ่งของฐานคติความเชื่อของกลุ่มชนเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก สิ่งไม่ดี ไม่เป็นมงคลให้ออก
จาก คน สมาชิกในครอบครัว และสถานที่ต่างๆ  การผสมผสานที่พัฒนาการ ได้แก่ ความเช่ือที่มีต่ออ านาจเหนือธรรมชาติ ผีวิญญาณ 
ภูตผีปีศาจ และมีการจัดประกอบพิธีกรรมโดยอาศัยคติพิธีกรรมที่ได้พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์ได้แก่ ขั้นตอน สิ่งประกอบ               
ในพิธีกรรม อุปกรณ์ต่างๆ และศาสนาพุทธโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และมีกระบวนการในการรดน้ า                
พระพุทธมนต์ดังนั้นในด้านพัฒนาการความเช่ือของซ าฮะจึงมีการผสมผสานมาเป็นล าดับ บุญซ าฮะถือพิธีกรรมของคนชาวอีสานตาม
ท้องถิ่น ที่มีการจัดขึ้นเพื่อประกอบพิธี และถือเป็นงานบุญประจ าปี ดังนั้น อิทธิพลของบุญซ าฮะได้มีบทบาท และส่งผลให้กลุ่มชน             
ชาวอีสานได้มีการจัดงานประจ าปี มีรูปแบบข้ันตอน มีพิธีกรรมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ทีชุ่มชนได้มีกิจกรรมร่วมกันและร่วมกันสืบสาน
ต านาน ประวัติศาสตร์และความดีไว้สืบต่อไปได้    
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การฟ้อนร าอันศักดิ์สิทธิ์บูรณาการสู่การแสดงร าอัปสรามรดกการร่ายร าแถบอีสาน  
The sacred Dance is integrated into the Apsara Dance show,  

the Heritage Dance of the South isan 
ภัสสร มิ่งไธสง1 

ยโสธารา ศิรภิาประภากร2   
สุริยา  คลังฤทธิ์3 
ส าเริง  อินทยุง4 

บทคัดย่อ 
 อาณาพื้นท่ีเจตอีสานใต้ โบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ในยุคอาณาจักรขอม ตามศาสนสถานโบราณมีรูปพระศิวะท้วง
ท่าร่ายร า อย่างสวยงาม ถือเป็นการฟ้อนร าอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ตามคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ เป็นท่าร่ายร าที่เช่ือว่า 
เป็นการก าเนิดโลกและจักรวาล และจุดก าเนิดชีวิตทุกสรรพสิ่งด้วย ในอาณาเขตอีสาน ได้รับ อิทธิพล บทบาท จากความเช่ือตามคติ
ของศาสนาพราหมณ์มาช้านาน จึงได้ประดิษฐ์ท่าร่ายร าที่ถอดจาก รูปสลักพระศิวะ เพื่อมาบูรณาการให้เป็นการร่ายร า ที่ใช้ในการ
แสดง แสง สี เสียง ที่ได้มาจากศาสนสถาน และได้สร้างอัตลักษณ์ความโดดเด่นให้กับพื้นที่แถบอีสานจนเป็นที่รู้จักในนาม (การร านาง
อัปสรา) เป็นการร่ายร าที่แสดงถือ ความงดงาม อ านาจฤทธิ์ เช่ือกันว่าเป็นการร่ายร าอันศักดิ์ สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคลจึง
กลายเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง  
 
ค าส าคัญ : การฟ้อนร าอันศักดิ์สิทธิ์, การบูรณาการ, ร านางอัปสรา  
 
Abstract 
        South Isan Area Archaeological sites of Hindu Brahminism in the Khmer Empire era According to ancient 
religious places, There is a Beautiful statue of Shiva in the Dance Hall, considered a sacred Dance of Brahmanism 
according to the Brahmin scripture. Is a Dance that Believes Is the origin of the world and the universe And the 
origin of all life In the northeastern Territory, the influence of the Brahmin religious Beliefs Has Been influenced 
for a long Time. Therefore invented the Dance Posture That was removed from Shiva statue To Be integrated 
into a dance Used in the Display of sound and light from the religious Places And created a unique identity for 
the Isan region until known as (Apsara Dance) is a dance that shows the beauty of power Therefore Became 
Popular and widely Known 
 
Keywords : sacred dance, integration, Apsara dance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในพื้นท่ีแถบอีสานใต้ ได้ปรากฏหลักฐานทางวัฒนธรรม ด้านศาสนา ความเช่ือ  และพิธีกรรมของกลุ่มชนยุคโบราณสมัย       
อริยธรรมขอมหลักฐานทีแ่สดงถึงวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้รับอิทธิพลทั้งทางด้านการปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจด้วย
ยุคสมัยขอมได้รับเอาความเช่ือ ด้านศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือ (ภูมิจิต เรืองเดช. 2542) คือลัทธิไศวนิกายการบูชาพระศิวะโดย
ปรากฏหลักฐานด้าน การสร้างปราสาท เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าตามหลักการทางศาสนาและเป็นการสร้างด้วยหิน และศิลาแลง ซึ่งมี
การตกทอดมาถึงกลุ่มชนยุคปัจจุบัน ซึ่งน้ันหมายถึงการเดินทางมาของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และการสร้างปราสาทด้วยหินมรดกทาง

                                                           
1นักวิชาการอิสระ, สาขาการวจิัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลยัมหิดล, กรุงเทพมหานคร,  โทรศัพท ์089-9996002 
2อาจารย์ ดร., คณะพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตสุรินทร์,  
   โทรศัพท ์088-7147526,  
3นักวิชาการอิสระ,  สาขาการวิจยัประชากรและสังคม,  มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร, โทรศัพท์  089-9996002 ,  
  Email : missuniverse5000@yahoo.com 
4นักวิชาการอิสระ, สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร,์ โทรศัพท์ 089-5819532,     
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วัฒนธรรมนี้ได้เป็นบ่อเกิดการศึกษาความรู้ ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ พระเจ้า ฐานคติ และประเพณีการบูชาที่มนุษย์มีต่อ
เทพเจ้าด้วย  
 พระศิวะมหาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ถือเป็นเทพเจ้าสูงสุดของ ลัทธิไศวนิกาย ลัทธิบูชาพระศิวะ ถือว่าเป็นลัทธิหนึ่งที่ถูกน าเข้ามา
เผยแพร่ในพื้นที่แถบอีสานใต้ที่ปรากฏหลักฐานนั้นคือ รูปเคารพพระศิวะ อาจเป็นได้ทั้ง ลักษณะเป็นศิวะลึงค์ และการแกะสลักหน้า
บรรณปราสาทหินที่กล่าวถึงเรือ่งราว และความเป็นมา ตลอดถึงการสร้างถวายแด่เทพเจ้าองค์น้ันด้วย ดังนั้น เมื่อหน้าบรรพปราสาทถูก
แกะสลักรูป พระศิวะนาฎราชหลายกร ในทวงท่าร่ายร าถือได้ว่าเป็นเทวสถานเพื่อการอุทิศแด่พระศิวะ หรือสถานที่ไว้ส าหรับบูชา             
พระศิวะนั้นเอง  
 “ศิวนาฏราช”(Shiva Natarāja) หรือ“นฤตตมูรติ-นาฏะ มูรติ” (Nritta murti) เป็นเรื่องราวของพระศิวะในคติฮินดูที่กล่าวถึง
“การฟ้อนร าแห่งพระศิวะ”อันถือเป็นต้นแบบของศิลปะการรา่ยร า หรือ“นาฏยศาสตร์” ในอินเดียเป็นต้นมา และน าสัญลักษณ์นี้ในการ
ร่ายร า ดังนั้นเรื่องที่ท าการศึกษานี้จึงน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทั้งด้านประวัติศาสตร์ นาฎศิลป วัฒนธรรมประเพณีความเช่ือและ
พิธีกรรมที่ปรากฏกับบรรณที่แกะสลักภาพพระศิวะ แสดงท่วงท่าร่ายร า และได้น ามาประยุกต์ท่าร่ายร าของนักนาฎศิลปะเพื่อแสดง                   
ท่าร่ายร าที่มาจากท่วงท่าของพระศิวะที่ปรากฏบนหน้าบรรณปราสาทขอมจึงถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ น่าสนใจอยู่มิใช้น้อยที่มีประโยชน์
ของการถอดอัตลักษณ์ที่ปรากฏบนปราสาทมาเพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้เป็นอย่างดี  
 
การร่ายร าศิวะนาฎราช  
 “ภรตนาฏยศาสตร์ปุราณะ”(Bharata Natyasastra Purana) ของ“ภารตะมุนี”ที่อ้างอายุการประพันธ์มาตั้งแต่ราว             
พุทธศตวรรษที่ 5 กล่าวว่า เมื่อพระภรตมุนีได้ทราบว่าพระศิวะ ได้ทรงแสดงการร่ายร าอย่างงดงามและถือเป็นการร่ายร าที่ ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยแก่บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายที่ประชุมกันบนสวรรค์ไกรลาสบุรีได้เห็นจุดก าเนิดของท่าร่ายร าและการจดจารึกนี้ได้มีจุดเกิดคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 เหล่าทวยเทพได้ขอร้องให้พระคเณศ ไปขอให้พระศิวะได้แสดงการร่ายร า จะได้บันทึกท่วงท่าร่ายร านี้เป็นบทนาฎยศาสตร์ 
ให้กับมวลมนุษย์ พระศิวะจึงได้ร่ายร าในท่วงท่าท้ัง 108 อันทรงพลังและงดงาม ให้เหล่าเทพเทวดาทั้งปวง ได้ประจักษ์ ภารตะมุนี จึงได้
ประพันธ์นามของท่านาฏกรรมไว้ เช่น จตุระ ลลิตะติลกะ ภรมรกะ วีณาธร อาลิธพฤตตะ กฏิสมะ ภรมรกะ ใน “ไศวาคามะปุราณะ” 
(SaivĀgama Purana ) กล่าวยกย่องพระองค์ ว่าทรงเป็น “ราชาแห่งการฟ้อนร า" (The lord of dance Lord of Dancers or King 
of Actors)  ลัทธิไศวนิกาย (บูชาพระศิวะ) ถือว่า การฟ้อนร าของพระศิวะ เป็นการสร้างสรรค์โลก และ การท าลายไปพร้อมกัน หาก
เมื่อพระองค์ร่ายร าด้วยความงดงามในจังหวะสมดุล โลกก็จะบังเกิดความสุขสงบเกิดสรรพชีวิตที่งดงามแต่หากคราวใดที่พระองค์ร่ายร า
ด้วยความพิโรธ กระทืบพระบาทในจังหวะที่รุนแรง โลกก็จะถึงแก่ความพิบัติ 
 “คัมภีร์ซรีศิวะประโทษะ สฺโตตฺรมฺ” (Sri Shiva Pradosha Stotram) ในอินเดียใต้ ได้พรรณนาถึงการฟ้อนร าในจังหวะ และ 
ลีลาของพระศิวะบนยอดเขาไกรลาส ว่าภายหลังจากท่ีพระองค์ได้อัญเชิญพระนางปารวตี ขึ้นสู่ “ไกรลาสปติ”Kailashpati แล้ว 
พระองค์ได้ขึ้นฟ้อนร าบนยอดเขาเพื่อถวายแก่นางปารวตีผู้เป็นมารดาแห่งโลกทั้งสาม ท่ามกลางเหล่าเทพเจ้าและเทพบริวารทั่วทั้ง
สวรรค์พระสุรัสวดีทรงถวายเสียงพิณพระอินทร์ถวายเสียงขลุ่ยพระพรหมถวายจังหวะด้วยเสียงฉิ่ง พระวิษณุถวายจังหวะตีกลอง                 
พระนางลักษมีขับร้องบทเพลงถวายประกอบการฟ้อนร า นางกาไลกาลัมเมยา ประธานสาวกฝ่ายหญิง เป็นผู้ดูแลปะร าพิธีและน าสวด                  
สฺโตตฺรมฺโศลก แวดล้อมด้วยเทพเจ้า ฤๅษี คนธรรพ์ ยักษ์ - ยักษิณี ปัตถะ นาคอุรคะ สิทธะ สาธยะ วิทยาธร อัปสราจากทั่วจักรวาลมา
รวมกันที่เขาไกรลาสบุรี หน้าบันภาพสลัก “ศิวนาฏราช” ในวัฒนธรรมเขมรจึงนิยมสลักภาพการร่ายร าอันงดงาม ไว้ที่ส่วนส าคัญ
ด้านหน้าสุดของปราสาทเทวาลัย อาจแสดงถึงเทวะสถานนี้เป็นที่เคารพและบูชา ต่อพระศิวะ และถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สมบูรณ์ในสิ่งสร้างสรรค์ ต่อความเช่ือท่ีมีในศาสนาและผู้ที่สร้างปราสาท เพ่ืออธิฐานและมีผลทางความเช่ือ การอวยพรให้ส าเร็จ และ
ความสมบูรณ์ในอาณาจักรด้วยเช่นกัน   
           หน้าบันภาพสลัก “ศิวนาฏราช” ตามคติฮินดู โดยผ่านวัฒนธรรมขอมโบราณและที่พบตามปราสาทในประเทศไทยพบเห็น 6 
แห่ง คือที่ 1) หน้าบันปราสาทประธาน ปราสาทสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ อายุในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16, 2) หน้าบัน
ปราสาทประธานปราสาทหินสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว กลางพุทธศตวรรษที่ 16, 3) หน้าบันปราสาทประธาน ปราสาทหินพิมาย 
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จังหวัดนครราชสีมา ปลายพุทธศตวรรษท่ี 16, 4) หน้าบันปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร ปลายพุทธศตวรรษที่ 16, 
5) หน้าบันปราสาทประธาน เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นพุทธศตวรรษที่ 17 และ 6) ทับหลังปราสาทประธาน ปราสาทศรีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 หน้าบันประธานจะสะลักรูป ศิวะนาฎราช การร่ายร าของพระศิวะ   
 
  
 
 
 
 
 
        หน้าบันปราสาทพนมรุ้ง ศิวะนาฎราช (การร่ายร าของพระศิวะ) การร าถวายบนปราสาทพนมรุ้วได้น าท่ายร่ายร าศิวะนาฎราชมา
บูรณาการเข้ากับนาฎศิลปซึ่งนิยมมาก ในช่ือ ร านางอัปสรา ท่ีมาของภาพ, ยโสธารา ศิริภาประภากร ท่ีมาของภาพนาง 
อัปสราจาก อินเตอร์เน็ต 26 มิถุนายน 2561. 

         
 ทุกบันหน้าปราสาทท้ัง 6 แห่งนี้มีการ แสดงท่า “จตุระ” (Chatura) คือ การฟ้อนจีบนิ้ว 
ทั้ง 10–12 พระกร แยกพระเพลาตรงพระชานุออกแบบก าลังย่อตัวยกพระบาทข้างหนึ่งตั้งขึ้น
จิกปลายพระกรไว้ที่หน้าบัน “ปราสาทสระก าแพงใหญ่” ได้สะลักแสดงภาพศิวนาฎราช 10 
พระกร โดยปรากฏมีพระอาทิตย์ พระจันทร์ อยู่ด้านบนสุด พระพรหมตีฉิ่ง อยู่ทางด้านขวาสุด
ของกรอบหน้าบันสามเหลี่ยมถัดเข้ามาเป็นพระศรีลักษมีก าลังคอรัสขับร้องท านอง ด้านซ้ายสุด
ของกรอบหน้าบัน คอืนางกาไลกาลัมเมยา(ตัวเล็ก) และพระนางปารวตีตรงส่วนกลางของภาพ
ถูกกะเทาะไปท้ังหมดอาจหมายถึงพระอินทร์และพระวิษณุ 
 

         ถึงหน้าบันประธาน “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” จะถูกกะเทาะท าลายจนแทบไม่มีเหลือ
อะไรให้เห็น แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของพระหัตถ์ที่จีบพระกรอยู่ตรงมุมบนของลายใบไม้ม้วน 4 
พระหัตถ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของภาพศิวนาฏราช 10 พระกร ทางมุมขวาล่างเป็นภาพของบุคคล
ที่ก าลังนั่งชันเข่าหันหน้าไปตรงกลาง 2 รูป อาจหมายถึงพระคเณศและพระวิษณุ ทางมุมซ้าย
ปลายกรอบภาพด้านล่างเป็นภาพของบุคคลเพศหญิง 2 รูป ควรเป็นพระนางลักษมีและนาง
กาไลกาลัมเมยาผู้ภักดีแห่งปศุปตะตามขนบศิลปะแบบบาปวน 
        หน้าบันปราสาทประธาน “ปราสาทหินพิมาย” สภาพที่ถูกกะเทาะบ้างส่วนไป แต่ก็เป็น
ภาพพระศิวนาฏราช 10 กร ด้านล่างกรอบฝั่งขวาเป็นภาพของภารตะมุนี(หรือฤๅษีภิกครุ)              
โคอุศุภราช (นนทิ) พระพรหมก าลังตีฉิ่ง และพระวิษณุ 4 กร ก าลังตีกลอง ด้านซ้ายของรูป
ประธาน ปลายสุดกรอบเป็นภาพของนางกาไลกาลัมเมยา และเหล่าเทพเจ้าที่อาจมีพระอินทร์
เป่าขลุ่ยอยู่ด้านหน้า โดยมีพระนางศรีลักษมีแทรกอยู่ตรงกลาง เหนือกลุ่มบุคคลฝั่งซ้ายเป็น
ภาพของพระขันทกุมารทรงหงส์ กลับกันส่วนฝั่งขวาหายไปทั้งหมด ซึ่งก็ควรจะเป็นภาพของ 
“พระคเณศ” ที่ทรงเป็นพระราชโอรสเช่นเดียวกับพระขันทกุมาร ซึ่งถือเป็นหน้าบันปราสาทที่
ปรากฏอยู่ด้านหน้า เพื่อแสดงถึงการอุทิศถวายหรือการบูชาพระศิวะนั้นเอง  
 บัน“ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง”เป็นภาพพระศิวะ12 พระกร ก าลังร่ายร าโดยมี
พระคเณศแสดงสาธุการ พระพรหมตีฉิ่ง พระวิษณุตีกลอง ในกรอบฝั่งขวา นางกาไลการัมเมยา
ถือศิวลึงค์และปรากฏพระนางลักษมีด้วย 
 หน้าบัน “ปราสาทประธานเขาพนมรุ้ง” เป็นภาพศิวนาฏราช 10 กร ปลายด้านขวา
ของกรอบเป็นภาพพระคเณศแสดงอัญชุลี พระพรหมตีฉิ่ง พระวิษณุตีกลอง ฝั่งซ้ายของกรอบ 
เป็นภาพของยักษิณี 2 ตน ตัวแทนของสาวกฝ่ายยักษ์ ถือแขนและขามนุษย์เป็นเครื่องดนตรี
เคาะเสียงให้จังหวะ (เพื่อความสมดุลของฝ่ายดีและฝ่ายร้ายในการจัดวางภาพศิลปะ) ที่ปลาย
กรอบถูกกะเทาะออกไป เป็นภาพของนางกาไลกาลัมเมยา 
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 ทับหลังปราสาทประธาน “ปราสาทศรีขรภูมิ” แสดงภาพ  ศิวนาฏราช 10 กร ในท่านาฏกรรม “จตุระ” ประกอบด้วยบุคคลใน
วงใบไม้ม้วน ด้านล่างเป็นรูปของเหล่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ด้านขวาสุดเป็นภาพของฤาษี หรือภารตะมุนีถัดเข้ามาเป็น พระคเณศ
ก าลังประทับลลิตสนะเป็นคณปติ ประธานแห่งคณะพิธี และพระพรหมก าลังตีฉิ่ง ด้านซ้ายสุดเป็นนางกาไลกาลัมเมยา ในท่าสวด
ภาวนา ถัดเข้ามาหาศูนย์กลาง คือนางปารวตีในปางกาลีถือคฑาหัว   กระโหลก (อาจหมายถึงการฟ้อนร าในป่าช้าตาณฑวะมูรติ) พระ
วิษณุตีกรับ (แทนกลอง) ด้านบนเป็น มูรติ (ปาง – เหตุการ) ของพระศิวะในตอน“ศารภามูรติ”และ“กีรตะอรชุนมูรติ” มีการแกะสลัก
รูปเคารพในบันหน้าปราสาทไว้รวมกัน เพื่อแสดงถึงการประชุม เหล่าทวยเทพ และแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในการร่ายร าศิวะนาฎราช                
นี้ด้วย เพราะถือเป็นคติทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสรรพสิ่งและความงดงามด้วย พร้อมทั้งเป็นการ
ท าลายล้างในขณะเดียวกัน 
  
ศิลปะการแสดงชุดการร่ายร านางอัปสรา ที่ได้น าการร่ายร าของศิวะนาฎราชมาเป็นชุดการแสดงแบบเฉพาะอีสาน
ใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ท่วงท่าการร่ายร า ศิวนาฎราช                     ท่าศิวนาฎราชในชุดการแสดงประจ าปี     
 
 การแสดงการร่ายร า ชุดนางอัปสราที่ ใ ช้ในการร่ายร าถวายพระพร ที่ประกอบขึ้นในพิธีอันเป็นมงคล อาทิ เ ช่น                      
การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าที่สถิตตามปราสาทขอมในพื้นที่อีสานตามปราสาท โดยส่วนมากจะเป็นสตรีเพศ(อิตถี)                
เป็นหญิงสาว แต่งกายงดงาม ประดับด้วย มงกุฎ ก าไรแขน เท้า ต่างหู ท่ีงดงาม และการร่ายร าจะปรากฏการร่ายร าภาพ ศิวะนาฎราช 
เป็นการร่ายร าในท่า แสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ขององค์เทพเจ้า ถือเป็นท่าร่ายร าที่งดงาม ทรงพลัง และเป็นเฉพาะที่ได้ถูกน ามาจาก
ภาพแกะสะลัก บันหน้าปราสาท ที่ปรากฏเป็นภาพ ศิวะนาฎราช 
 
 
  
 
 
 
 
 
คุณค่า 
         1. คุณค่าทางการศึกษา ภาพสลักบันหน้าปราสาทขอมในพ้ืนท่ีต่างๆ สามารถศึกษาและถอดภาพต่างๆ โดยผ่านระบบการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ และความเป็นมา เพื่อน ามาเป็นชุดการสร้างสรรค์ทางปัญญา และให้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจ าถิ่นที่
เกี่ยวเนื่องจากองค์ปราสาท ภาพจ าหลัก และสื่อชุดการแสดง เพื่อสะท้อนถึงมรดกอันล าค่าได้ ถือเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ 
อย่างไม่สิ้นสุดและน่าเบื่อในการรับชมเช่นกัน 
         2. คุณค่าศิลปะ การร่ายร า ถือเป็นสิ่งขาดไม่ได้ในงานส าคัญทุกๆๆงาน เพราะเป็นการแสดงเสมือน ความอุดมสมบูรณ์ และการ
น ามาซึ่งความสวยงาม และความผ่อนคลาย และเกิดแรงใจท่ีงดงาม ดังนั้นคุณค่าทางศิลปะในด้านนาฎตยศาสตร์จึงส าคัญมาก และการ
น าภาพ สลักท่ีได้จาก ปราสาทขอม และท่วงท่าอื่นเพื่อการน ามาเสริมให้เกิดความงดงามมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะด้วย
ด้านหนึ่ง 
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        3. คุณค่าด้าน ต านานและความเชื่อ ภาพสลักศิวนาฎราช ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระศิวะไว้มากมาย และในต านานการร่ายร า
ในครั้งที่จารึกไว้ในคัมภีร์ กล่าวว่ามีถึง 108 ท่า และแต่ละท่าร าล้วนแล้วแต่ให้ความหมาย ดังนั้นที่มาของภาพสลักที่ปรากฏกับองค์
ปราสาทน้ัน ล้วนแล้วแต่ปรากฏความหมายไว้ท้ังสิ้น  
 4. คุณค่าทางฐานคติ ได้กล่าวถึงความเช่ือที่มีต่อ องค์พระศิวะ ในด้าน เทพเจ้าสูงสุด และผู้มีพละก าลังมากมายที่สามารถ
ท าลายโลกให้พินาศ หรือ แม้นแต่ การสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  
 
สรุป 
           หน้าบันภาพสลัก “ศิวนาฏราช” ในวัฒนธรรมเขมร จึงนิยมสลักภาพการร่ายร าอันงดงาม ไว้ที่ส่วนส าคัญด้านหน้าสุดของ
ปราสาทเทวาลัย อาจแสดงถึงเทวะสถานนี้เป็นที่เคารพและบูชา ต่อพระศิวะ และถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ในสิ่ง
สร้างสรรค์ ต่อความเช่ือท่ีมีในศาสนาและผู้ที่สร้างปราสาท เพื่ออธิฐานและมีผลทางความเช่ือ การอวยพรให้ส าเร็จ และความสมบูรณ์
ในอาณาจักรของตนเอง การแสดงชุดการร่ายร าชุด นางอัปสรา ท่ีใช้ในการร่ายร า ถวายพระพร ที่ประกอบขึ้นในพิธีอันเป็นมงคล อาทิ
เช่น การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า ที่สถิตตามปราสาทขอมในพื้นที่อีสาน ตามปราสาท โดยส่วนมากจะเป็น สตรีเพศ(อิตถี)เป็น
หญิงสาว แต่งกายงดงาม ประดับด้วยมงกุฎ ก าไรแขน เท้า ต่างหู ที่งดงาม และการร่ายร าจะปรากฏการร่ายร าภาพ ศิวะนาฎราชเป็น
การร่ายร าในท่า แสดงอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย์ ขององค์เทพเจ้า ถือเป็นท่าร่ายร าที่งดงาม ทรงพลัง และเป็นเฉพาะที่ได้ถูกน ามาจากภาพ
แกะสะลัก บันหน้าปราสาท ที่ปรากฏเป็นภาพ ศิวะนาฎราช  
 อาณาพื้นท่ีเจตอีสานใต้ โบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ในยุคอาณาจักรขอม ตามศาสนสถานโบราณมีรูปพระศิวะท้วง
ท่าร่ายร า อย่างสวยงาม ถือเป็นการฟ้อนร าอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ตามคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ เป็นท่าร่ายร าที่ เช่ือว่า 
เป็นการก าเนิดโลกและจักรวาล และจุดก าเนิดชีวิตทุกสรรพสิ่งด้วย ในอาณาเขตอีสาน ได้รับ อิทธิพล บทบาท จากความเช่ือตามคติ
ของศาสนาพราหมณ์มาช้านาน จึงได้ประดิษฐ์ท่าร่ายร าที่ถอดจาก รูปสลักพระศิวะ เพื่อมาบูรณาการให้เป็นการร่ายร าที่ใช้ในการแสดง 
แสง สี เสียง ที่ได้มาจากศาสนสถาน และได้สร้างอัตลักษณค์วามโดดเด่นให้กับพื้นที่ แถบอีสาน จนเป็นท่ีรู้จักในนาม(การร านางอัปสรา) 
เป็นการร่ายร าที่แสดงถือ ความงดงาม อ านาจฤทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นการร่ายร าอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคลจึงกลายเป็นที่นิยม
และรู้จักกันอย่างกว้างขวาง  

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมศิลปากร.  (2550).   ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งและพับลิชช่ิง. 
 . ท าเนียบโบราณสถานปราสาทขอมในประเทศไทย เล่ม 2 จังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรมัย์  :  ม.ป.ท.    
 .    แผนที่ทางโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์  :  ม.ป.ท.    
ไกรภพ  สาระกลุ. (2554).  เจาะอารยธรรมโบราณ ขอมพันปี.  กรุงเทพฯ : บริษัทพรอสเพอร์ เซอรว์ิส ซัพพลาย. 
เทพมนตรี ลมิปพะยอม. (2550). เนะขแมร์ อินไทยแลนด์ : หลากหลายมุมมองและเร่ืองราวของปราสาทเขมรในประเทศไทย.
 กรุงเทพฯ : มิวเซียม บุคส์. 
พระมหาถนอม  อานนโท. (2560).   คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอม.  พิมพ์ครั้งท่ี 5.   นครปฐม :  โรงพิมพ์สาละการพิมพ์.  
ภูมิจิต  เรืองเดช.   (2542).   วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : ร้านเอกสารซีพี. 
ยโสธารา ศิรภิาประภากร  และคณะ.  (2562).  บัน “ศิวนาฏราช” การฟ้อนร าอันศักดิ์สิทธิ์บูรณาการเข้าสู่การแสดงร าอัปสรา
 นางอัปสรสวรรค์ท่ีปรากฏในอีสานใต้. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา  
 คณะมนุษย์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี “ดินแดนแฟนตาซี ความจริง และจตินาการ 
 ในสังคมดิจิทัล,  23-24 สิงหาคม 2562. 
ส านักงานจังหวัดสรุินทร์. (2554).  มหัสจรรย์เมืองสุรินทร์.  สุรินทร์ : โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท. 
Chunpongtong, Loy (2008).  ปฏิทินไทย เชิงดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ:  สถาบันวิจัย 
 ดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

17การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



18 

เครื่องมือดักจับสัตว์ : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทบรู1  
Animal traps : Identity culture of Bru People 

มานิตย์  โศกค้อ2 
บทคัดย่อ 
 เครื่องมือดักจับสัตว์ หรือกับดัก เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งที่น าเสนอให้เห็นความเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
เช่นเดียวกันนี้ เครื่องมือดักจับสัตว์ของกลุ่มชาติพันธุ์บรู ก็เป็นข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งที่น าเสนอให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทบรูใน
บริบทสังคมไทย บทความนี้เป็นบทความวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวบรู บ้านท่าล้งและบ้านเวินบึก อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม” โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทางคติชนวิทยา สังคมวิทยา มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือดัก
จับสัตว์ หรือกับดักน าเสนอให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของชาวบรูใน 3 ด้าน อันได้แก่ การน าเสนออัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต การน าเสนอ 
อัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญา และการน าเสนออัตลักษณ์ด้านความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ลักษณะเช่นนี้สื่อให้เห็นถึงความเป็นบรูในบริบท
สังคมไทยได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ : เครื่องมือดักจับสัตว์, อัตลักษณ์, ชาวบรู 
 
Abstract 
 Animal traps or traps are another group of folklore information that presents the culture of the people. 
Animal traps of Bru ethnic groups It is another group of information that presents the identity of the local 
identity in the context of Thai society. This article is an academic article that is part of the research project “The 
Participation in Intangible Cultural Heritageof Bru People, Ta-Long and Vern-Bueg Village, KhongJiam District, 
UbonRatchathani Provincefor Tourism PromotionCultural” The researcher used the concept of folk sociology to 
apply this analysis The research found that Animal trap Or traps to show the identity of the people in 3 areas: 
Presentation of lifestyle identity The presentation of the identity of wisdom and the presentation of identity in 
beliefs, traditions, rituals, and characteristics in this way can be seen as interesting in the context of Thai society. 
 
Keyword : Animal traps, identity, Bru People 
 
บทน า 
 บทความนี้จะได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ของชาวบรูที่ถูกน าเสนอผ่านเครื่องมือจับสัตว์ที่ปรากฏในการรับรู้ของชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ท่าล้ง ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ให้เห็นความเป็นท้องถิ่นชาวบรูที่โดดเด่น 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี“อัตลักษณ์”หรือ“Identity”เป็นแนวคิดที่พยายามอธิบายถึงความ
เป็นลักษณะเฉพาะของชนกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือคนหนึ่ง ๆ โดยอาศัยการเทียบเคียงจากคนอื่น หรือกลุ่มอื่น ดังที่ คริส บาร์เกอร์ (Chris 
Barker 2000 : 93-94) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “Identity”โดยสามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเหมือนและ
ความแตกต่าง ความเป็นปัจเจกและสังคม เป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อรูป ปรุงแต่ง หรือ นิยามโดยบุคคล อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่
มีอยู่แล้วแต่เกิดจากการนิยามผ่านวาทกรรม ลักษณะเช่นนี้ สอดคล้องกับ อภิญญา เฟื้องฟูสกุล (2546: 5-6) ได้ชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์มี
สองระดับ ในด้านหนึ่งอัตลักษณ์คือ “ความเป็นปัจเจก” ที่เช่ือมต่อและสัมพันธ์กับสังคมอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์ก็เกี่ยวข้องกับมิติ 
“ภายใน”ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ท้ังในด้านอารมณ์ความรู้สึก เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับ
ตนเองในกระบวนการที่สัมพันธ์กับโลกจึงมีการแบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น สองระดับคือ อัตลักษณ์บุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม                  
เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ 
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 การศึกษาอัตลักษณ์จึงอาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นจากกระบวนการทางสังคมและมีความซับซ้อน เลื่อน
ไหล ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสถานที่ มีการก่อตัวหรือปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ และมีภาวะที่หลากหลายไม่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งมีการแย่งชิงต่อสู้กันอยู่เสมอดังนั้นการศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง ริดชาร์ด เจนกินส์ 
(Richard Jenkins. 1996 : 4) จึงเสนอให้ความส าคัญหรือเน้นการศึกษาในลักษณะที่เป็นกระบวนการสร้างหรือกระบวนการก่อตัว
ของอัตลักษณ์ ริดชาร์ดยังอธิบายเพิ่มเติมว่า “อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเองหรือก าหนดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ” 
แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเดียวกันนี้ พัฒนา กิติอาษา (2546 : 52) ก็ได้แสดงทัศนะว่า 
“อัตลักษณ์ไม่ใช้ความหมายที่มีอยู่แล้วอัตโนมัติในตัวมันเอง หรือก าหนดขึ้นพร้อม ๆ กับคนหรือสิ่งของแต่ละสิ่งที่ถู กสร้างขึ้นและมี
ลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา สาระส าคัญของความหมายของอัตลักษณ์จึงเป็นทั้งจิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกส่วนรวมในระดับที่
เกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างจากคนอ่ืน กลุ่มอื่นในสังคมอย่างไรและใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการ
แสดงอตัลักษณ์ดังกล่าว” ซึ่งข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ตนเองก าลังปะทะสังสรรค์อยู่ในขณะนั้น 
 ในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บรูในบริบทของคนพลัดถิ่น (diaspora) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ชายแดนและอยู่ห่างไกล ศูนย์กลาง
อ านาจ การเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีใหม่ สังคมใหม่ย่อมส่งผลให้ชาวบรูพยายามประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนข้ึนมาจากวาทกรรมหลาย ๆ 
ชุดทั้งที่เป็นเรื่องเล่า ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นการแปลวัฒนธรรมตามแนวคิดของ สจ็วด ฮอลล์ 
(Stuart Hall. 2002 : 51-59) ได้มองอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นว่า “อัตลักษณ์เป็นเพียงช้ินส่วนหลาย ๆ ช้ินที่ถูกประกอบรวมกันข้ึนมา
ในบริบทต่าง ๆ นั้นหมายความว่าในบริบทสถานการณ์อย่างหนึ่งอาจมีการเช่ือมต่อช้ินส่วนและแสดงออกในลักษณะหนึ่งแต่เมื่อบริบท
เปลี่ยนแปลงไปอาจมีรูปแบบการเชื่อมต่อและแสดงออกในรูปแบบหนึ่ง 
 ดังนั้นเขาจึงสรุปว่า อัตลักษณ์เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแย้งหรือส่งเสริมกัน อัตลักษณ์จึงมีขอบเขตที่
เลื่อนไหลยืดหยุ่น เป็นเวทีของการต่อรอง หยิบยืม ตีความและต่อสู้ในกระบวนการของการนิยามความหมาย ” อัตลักษณ์จึงเป็น
กระบวนการและพื้นท่ีทางสังคมที่มีการปฏิบตัิการอยา่งหลากหลายเพื่อช่วงชิงและสร้างต าแหน่งแห่งที่ของกลุ่มตนในสังคม จากแนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกันกับแนวคิดของ โฮมี่ เค บาบา (Homi K Bhaba. 1996 : 53-60) ได้แสดงความเห็นว่า อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ถูก
สร้างขึ้นมาจากความทรงจ าบางครั้งพูดหรือสร้างในเวลาที่จ ากัดและขาดแคลนการนิยามขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะที่ก าลังเผชิญอยู่ ดังนั้น 
อัตลักษณ์จึงยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์” 
 จากแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์และแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ดังที่กล่าวมาสามารถน ามาศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บรูที่มี
ถิ่นอาศัยอยู่ในสองฝั่งแม่น้ าโขงโดยพิจารณาผ่านตัวเครื่องมือดักจับสัตว์ของชาวบรู โดยเฉพาะประเด็นบทบาทของภูมิปัญญาเครื่องมือ
ดักจับสัตว์ที่มีต่อบริบทสังคมชาวบรู ดังที่มานิตย์  โศกค้อและกอบชัย รัฐอุบล (2561: 4) ได้เสนอให้เห็นว่า ในบางกรณีปัจเจกบุคคล 
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป็นสิ่งที่
ชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมของตนเป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึก มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้ น จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์การศึกษาอัตลักษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของชาวบรูที่ถูก
น าเสนอผ่านเครื่องมือดักจับสัตว์เป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
เครื่องมือดักสัตว์ : การน าเสนออัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต 
 เมื่อกล่าวถึงอัตลักษณ์ของชาวบรูที่ปรากฏในการรับรู้ของชุมชนจะเห็นได้ว่า การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวบรูด้านวิถีชีวิตนั้นได้
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนชาวบรูที่ได้รับการถ่ายทอดมาช้านานจากบรรพบุรุษ ทั้งที่น าเสนอให้เห็นผ่านเครื่องมือดัก
จับสัตว์ทั้งที่ใช้ในการดักจับสัตว์บก และเครื่องมือที่ใช้ในการดักจับสัตว์น้ า เช่น บ่วงแร้ว มองใหญ่ ลาน และ เบ็ด ซึ่งเครื่องมือดักจับ
สัตว์ในกลุ่มนี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวบรูได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ ดังนี้ 
 บ่วงแร้ว (เร้ว) 
  บ่วงแร้ว หรือ “เร้ว” ในภาษาบรู บ่วงแร้วของชาวบรูนั้นมีหลายประเภท เช่น บ่วงแร้วที่ท าเป็นกับดักขนาดใหญ่ โดยมีการ
วางตาข่ายและบ่วงแร้วเอาไว้ในทางเดินของสัตว์ เมื่อสัตว์เหล่านั้นเดินผ่านเข้ามาบ่วงแร้วก็จะลั่นและห่อหุ้มเอาตัวสัตว์เหล่านั้นไว้ บาง
ชนิดก็เป็นทั้งบ่วงและหลุมพราง เมื่อสัตว์เดินทางผ่านมาจึงตกทั้งหลุมพรางและติดบ่วงแร้วด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบ่วงแร้วเป็น
เครื่องมือดักจับสัตว์บก ชาวบรูนิยมท าบ่วงแร้วเพื่อดักสัตว์ประเภท เก้ง กวาง หมูปุา ซึ่งนิยมท าเป็นบ่วงแร้วและหลุมพรางด้วย อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่าบ่วงแร้ว เป็นเทคโนโลยีพื้นถิ่นอีกประเภทหน่ึงที่ถูกน ามาสร้างสรรค์เป็นภูมิปัญญาที่น ามาใช้ในการดักจับสัตว์เพื่อการ
ด ารงชีพ เทคโนโลยีพื้นถิ่นไทบรูจึงมิได้มีเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านหากแต่มีเครื่องมือดักจับสัตว์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาวไทบรูที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการใช้สอยเทคโนโลยีพื้นถิ่นประเภทเครื่องมือดักจับสัตว์อยู่
หลายชนิด ทั้งกลุ่มบ่วงบ่าง บ่วงแร้ว บ่วงผสมกับตาข่าย และบ่วงแร้วผสมหลุมพราง 
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 การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนชาวบรูที่สะท้อนผ่านเครื่องมือดักจับสัตว์ประเภทบ่วงแร้ว หรือเร้ว จึงสื่อให้เห็นถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท ามาหากิน โดยเน้นการเข้าปุาล่าสัตว์ เพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ บ่วงแร้วจึงสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ความเป็นบรูในฐานะที่เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยอยู่กับปุา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของคนที่อยู่กับธรรมชาติ การล่าสัตว์จึงถือเป็นวิถีชีวิตหลัก
ของชาวบรูที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในยุคดั้งเดิม นอกจากน้ียังพบว่าการใช้บ่วงแร้วเพื่อดักจับสัตว์ยังแสดงให้เห็นความเป็น
ตัวตนทางวัฒนธรรมของชาวบรูได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การใช้บ่วงแร้วของชาวบรูมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีสามารถพบเห็นได้ กระบวนการ
สร้างสรรค์เครื่องมือดักจับสัตว์แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน การใช้เครื่องมือดัก
จับสัตว์ในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ลักษณะเช่นน้ี อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546 : 
75-76) ได้เสนอให้เห็นว่า ของอัตลักษณ์ที่ช้ีว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ไม่จ าเป็นที่ต้องมีหนึ่งเดียวแต่อาจมี
หลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม (social 
construct) มักมีการลื่นไหล ผลิตซ้ า เปลี่ยนแปลงหรือมีกระบวนการตอบโต้ต่อรองได้ บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง ๆ อาจจะนิยามตัวตน
หรือเลือกที่จะแสดงตนแตกต่างออกไปได้ตามสถานการณ์ บริบท และช่วงเวลาที่ก าลังเผชิญอยู่ ดังนั้น อัตลักษณ์จึง จ าเป็นต้องมี
กระบวนการสร้างความเหมือนระหว่าง “พวกเรา” และความแตกต่างกับ “พวกเขา” หรือ “คนอื่น” แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบรูจึงอาจน าเสนอออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบ บ่วงแร้วก็เป็นอีกหนึ่งในการน าเสนออัตลักษณ์ของชาวบรูได้
เช่นกัน 
 มองใหญ่ (มวงปดื) 
  มองใหญ่ หรือ “มวงปิด” ในภาษาบรู เป็นหัตถกรรมพื้นถ่ินไทบรูที่ชาวบรูได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการจับปลาในแม่น้ า
โขง มองใหญ่จะมีลักษณะเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ ความกว้างของตาข่ายจะอยู่ที่ 10 - 20 เซนติเมตร เนื่องจากว่าแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ า
ขนาดใหญ่จึงมีความหลากหลายของพันธุ์ปลา และปลาส่วนใหญ่จะมีขนาดตัวโต เมื่อใช้มองใหญ่จับปลาก็จะได้ปลาที่มีขนาดน้ าหนักตัว
ละประมาณ 5 – 20 กิโลกรัม เช่น ปลาโจก ปลาเผาะ ปลาเลิม ปลาบึก เป็นต้น ชาวบรูนิยมสานมองใหญ่เอง โดยวัสดุที่ใช้สาน ปราชญ์
ชาวบรูเล่าว่า เดิมที่ใช้เส้นใยของปอมาฟั่นแล้วท าเป็นเชือก จากนั้นก็น าเชือกเหล่านั้นมาทอเป็นมองใหญ่ไว้ดักปลาช่วงน้ าหลาก 
เมื่อก่อนปลาในน้ าโขงชุกชุมมาก ใส่มองยังไงก็ได้ปลา เพราะน้ าโขงมีความอุดมสมบูรณ์มาก การหาปลาจึงไม่ใช่เรื่องยากส าหรับชาวบรู 
เพราะชาวบรูหาปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนไม่นิยมหาปลาขาย แต่ภายหลังความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามากขึ้น เทคโนโลยีในการจับปลา
มีความหลากหลายมากข้ึน ชาวประมงจากถิ่นอื่นก็เริ่มเข้ามาหาปลาใกล้หมู่บ้าน และได้น าเอามองที่ท าจากเอ็น หรือไนลอน มาใช้จับ
ปลา ชาวบรูจึงเริ่มปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลามากขึ้นแต่ก็คงไว้ซึ้งการจับเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันหมู่ญาติ                 
พี่น้องไม่นิยมหาปลาขายเป็นอาชีพ ชาวบรูจึงเริ่มหาวัสดุใหม่ๆ มาใช้สานมองใหญ่ เช่น เอ็น และไนลอน มาใช้ในการสานมอง ส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสานจะเรียกว่า “ซุน” ซึ่งจะท าจากไม้ไผ่ ด้านหนึ่งท าเป็นปลายแหลม อีกด้านท าเป็นง่าม ตรงกลางถูกเจาะสองข้าง
เพื่อให้สามารถร้อยเชื่อเอาไว้ขณะที่สาน ซุนจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเชือกเอ็นที่จะใช้สานด้วย   
 อย่างไรก็ตามมองใหญ่ (มวงปืด) ก็ยังคงเป็นเครื่องมือในการจับปลาที่ส าคัญของชาวไทบรูบ้านท่าล้ง อยู่เช่นเดิมซึ่งอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อการใช้งานท่ีคงทนกว่าแต่ก็ยังคงความเป็นวิถีชีวิตในแบบฉบับของลักษณะชาวบรูอยู่ โดย
ชาวบรู บ้านท่าล้ง ได้น าเสนออัตลักษณ์ผ่านวัฒนธรรมการหาอยู่หากินแบบพึ่งพิงธรรมชาติ และไม่ท าให้ธรรมชาติเสื่อมลงแต่อย่างใด 
เป็นการหากินแบบพอประมาณ หาแบบพอกินมิได้เพื่อการค้าขายให้ร่ ารวย และเพื่อบอกกล่าวเรื่องราวความเป็นบรูให้คนภายนอก
ทราบว่าเครื่องมือจับปลาชนิดนี้ยังไม่สูญหายยังคงด ารงอยู่กับคนบรูที่อาศัยอยู่แถบลุ่มน้ าโขงตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาเครื่องมือดักจับสัตว์ประเภทมอง หรือ ตาข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ส าคัญในการจับสัตว์น้ า 
แม้ว่าเครื่องมือประเภทมองจะเป็นเครื่องมือที่ชาวบรูอาจไม่คุ้นเคยเท่าใดนักเพราะในอดีตชาวบรูมิได้อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม้น าดังเช่น
ปัจจุบัน แต่เดิมชาวบรูอาศัยอยู่ในท่ีราบเชิงเขา อาศัยปุาไม้ และการล่าสัตว์ปุาเป็นอาหาร แต่เมื่อต้องโยกย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม
แม่น้ าชาวบรูก็ต้องปรับตัวให้สามารถด ารงอยู่ในบริบทของสังคมและบริบทของสถานท่ีได้เช่นกัน มองจึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ดักจับสัตว์
อีกประเภทหน่ึงที่มีความส าคัญต่อชาวบรูในฐานะของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เช่นกัน 

 
 

ภาพที่ 1 ลานหรือ “เลียน” อุปกรณ์จับปลา 
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูในชุมชนไทบรู 
        บ้านท่าล้ง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
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 ลาน (เลียน) 
  ลาน หรือ “เลียน” ในภาษาบรู เป็นหัตถกรรมพื้นถ่ินท่ีชาวบรูนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการดักจับสัตว์น้ าจ าพวกปลาเล็กปลา
น้อย เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลากุ่ม ปลาสะกาง เป็นต้น ขนาดของปลาจะมีความยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-5 
เซนติเมตร ซึ่งปลาเหล่านี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูง ปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้จะแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปลาที่หากินได้
ง่าย ปลาเหล่านี้ชอบร าอ่อน ชาวบรูจะนึ่งร าอ่อนแล้วปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าขนมไข่เต่า 3 -5 ก้อนมาเป็นเหยื่อล่อ การใช้ร าที่นึ่งแล้วจะ
ท าให้ร ามีความเหนียว ทน และอยู่ในน้ าได้นานกว่าร าที่ไม่ผ่านการนึ่ง  
  ลานของชาวบรูจะท าจากไม้ไผ่สานเอาไว้ ด้านล่างถูกท าให้เรียบเดิมใช้ไม่ไผ่สานคล้ายก้นกระติบข้าว ปัจจุบันมีการปรับใช้
เอาสังกะสีมาตัดเป็นวงกลมเพื่อให้ได้ขนาดแล้วเจาะรู ร้อยให้เข้ากับก้นของตัวลานที่สานเอาไว้ เพื่อให้มีน้ าหนัก เวลาน้ าโขงไหลเช่ียว
ตัวลานจะได้ไม่แก่วงไปมามากนัก ตัวลานถูกสร้างให้ด้านล่างมิดชิดเพื่อปกปิดจ านวนปลาด้านใน เพราะปลาที่อยู่ด้านนอกได้กลิ่นร านึ่ง
ที่ใช้เป็นเหยื่อด้านในก็จะกรูกันเข้ามาโดยไม่สามารถมองเห็นปลาที่ติดอยู่ด้านใน ส่วนบนถูกท าให้เป็นช่องที่สามารถล้วงมือเข้าไปได้
หรือใช้วิธีการคว่ าเพื่อเทปลาที่ได้ลงในล าเรือ ซึ่งด้านบนนี้จะใช้ฝาไม้เนื้อแข็งกลมๆ ปิดเอาไว้ มีเชือกร้อยและมีไม้คัดเอาไว้กับหูของลาน
ทั้งสองข้าง ด้านล่างถูกท าให้เป็นช่องสามเหลี่ยมมีเหล็กขนาดเล็กเท่าเข็มถูกถักให้เป็นซี่สอดประสานกัน  เมื่อปลาว่ายชนเข้ามาก็จะ
สามารถหลุดเข้ามาได้แต่เมื่อปลาจะว่ายออกไป ซี่ หรือ งา ของลานกลับสอดประสานกันไม่สามารถออกไปได้ ชาวบรูนิยมใช้ลานจับ
ปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว โดยน าปลาที่ได้มาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนบ้าง ท าปลาร้าบ้าง และท าเป็น
ปลาแห้งไว้กินในยามขาดแคลนด้วย  
 อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่าวัฒนธรรมการหาปลาโดยการใช้ลานของชาวบรูในลุ่มน้ าโขงยังคงเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชน
ชาวบรูที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการหาอยู่หากินตามวิถีของคนริมน้ าได้อย่างน่าสนใจ การปรับตัวจากคนที่
อาศัยพึ่งพิงจากปุามาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเป็นคนริมน้ าจึงถือได้ว่า เครื่ องมือจับสัตว์น้ าอย่างลานเปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่ชาวบรู
เรียนรู้ ถ่ายทอด สั่งสมกันเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน ลานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการหาปลาในยุคแรกๆ 
ของชาวบรูที่ต้องท าทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองและเผ่าสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เป็นที่น่าสังเกตว่า 
อัตลักษณ์ของชาวบรูที่ถูกน าเสนอผ่านเครื่องมือดักจับสัตว์อย่างลานจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตและการปรับตัวของชาวบรูใน
สภาพแวดล้อมแห่งใหม่ ลักษณะเช่นนี้ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545 : 155-156) กล่าวอีกว่า “อัตลักษณ์เป็นความรู้สึกส านึกเกี่ยวกับ
ตัวตน (Self) ที่พัฒนาขึ้นมาในขณะที่เด็กเริ่มแตกต่างไปจากพ่อแม่และครอบครัวและเข้าไปอยู่ต าแหน่งแห่งที่ในสังคมการสร้าง                 
อัตลักษณ์ในปัจเจกชนเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาและไม่ได้ด าเนินไปอย่างราบรื่น” การปรับตัวเพ่ือการด ารงตนของชาวบรูก็มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนั่นเอง 
 เบ็ด (กะบาย) 
  เบ็ดหรือ “กะบาย” เป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ าของชาวบรูและชาวบ้านในลุ่มน้ าโขง ซึ่งเบ็ดถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลาย
ชุมชนหลายวัฒนธรรม ส าหรับชาวบรูแล้ว เบ็ดก็เป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ าที่ชาวบรูนิยมใช้กันเป็นจ านวนมาก เบ็ดและเหยื่อถูก
เลือกใช้ให้เหาะสมกับช่วงเวลา และชนิดของปลา เบ็ดขนาดใหญ่จะใช้เหยื่อเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาหมอ ปลากระดี่ ปูนา หอยจุ๊บ 
เป็นต้น เพื่อจับปลาน้ าโขงที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาคางเบือน ปลากด ปลาเคิง ปลาเลิม และ ปลาหนังชนิดต่างๆ ส่วนรูปลักษณ์ของเบ็ด
นั้นมีท้ังเป็นเบ็ดคัน และเบ็ดสาย ซึ่งเบ็ดคันจะนิยมใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นคัน มีขนาดลดไหล่กันไปจากต้นไปถึงปลายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
เมื่อปลากินเป็ด และเบ็ดคันมีขนาดความสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปจนถึ ง 3 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และลวงปลาด้วย              
ส่วนเบ็ดอีกประเภทหนึ่งคือ เบ็ดสาย เบ็ดประเภทนี้จะท าเป็นเชือกผูกโยงกันไปเป็นสายยาว ตัวสายที่ใช้ผู้จะเป็นเชือกที่มีขนาดใหญ่
กว่าเชือกหรือเอ็นท่ีใช้ตะกรุดเบ็ด เพราะต้องรับกับแรงเสียดทานของน้ าและวัสดุที่ไหลตามน้ ามา หรือแม้แต่แรงของปลาที่กินเบ็ดแล้ว
พยายามดิ้นให้หลุด หากใช้เชือกท่ีไม่แข็งแรงพอ หรือเส้นไม่ใหญ่พอก็อาจจะขาดได้ เบ็ดสายจะถูกใช้ในกรณีใส่เบ็ดน้ าลึก ส่วนเบ็ดคัน
จะถูกใช้บริเวณน้ าตื้นหรือใส่เบ็ดริมฝั่ง การวางเป็นสายจะมีระยะห่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรส าเร็จหรือเคล็ดวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดมา 
นอกจากตัวสายเบ็ดแล้วยังมีทุ่นน้ าหนักที่ใช้ถ่วงเบ็ดไม่ให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ าและมีทุ่นลอยเพื่อไม่ให้สายเบ็ดจมลึกจนเกินไป 
  เป็นที่น่าสังเกตว่า เบ็ด เป็นเครื่องมือตกปลาที่มีการใช้แพร่หลายในสังคมและวัฒนธรรม อาจจะมีการผลิตที่ให้เข้ากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เบ็ดในลักษณะของชาวไทบรูจะเป็นเบ็ดไม้ไผ่ ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวไทบรู เบ็ด จึงเป็นตัวกลางที่จะน าเสนอผ่านวิถีชีวิตของชาวไทบรู
เพื่อสะท้อนให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทบรูว่าเป็นอย่างไร ในมุมมองที่ต่างออกไปพวกเขากลับมีความสุขกับ
ภูมิปัญญาที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้น และในมุมมองของคนเมืองอาจจะมีทัศนะคติที่ว่า บรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีความทันสมัย                  
ล้าหลังอย่างสิ้นเชิง 
  เครื่องมือดักจับสัตว์ของชาวบรู ได้มีการสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผ่านกาลเวลา ผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเช่ือ                  
เกิดเป็นกระบวนการทางความคิดให้มีการผลิตเครื่องมือดักจับสัตว์ขึ้น โดยใช้วิธีการสังเกตจากธรรมชาติ แหล่งอาศัยของดักสัตว์ และ
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สัญชาตญาณสัตว์ เพื่อให้เป็นความเกี่ยวโยงเข้ากับการผลิตเครื่องมือแต่ละชนิดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับชนิดของสัตว์ที่จะดักด้ว ย 
เพราะสัตว์แต่ละชนิดมแีหล่งอาศัยท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุให้มีการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นข้ึนมาท าให้เห็นวิธีการสร้างเครื่องมือชนิด
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องมือเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบรูผู้ที่เคยอยู่ในปุาอพยพมาสู่ผู้อาศัยในเข ต           
ลุ่มแม่น้ า การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเห็นถึงวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกันระหว่างธรรมชาติกับชาติพันธ์ุบรู 
 เคร่ืองมือดักสัตว ์: การน าเสนออตัลักษณ์ด้านภูมิปญัญา 
  ในประเด็นนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะน าเสนอให้เห็นการน าเสนอภาพอัตลักษณ์ของชาวบรูผ่านภูมิปัญญาเครื่องมือเครื่องใช้
ประเภทเครื่องมือดักจับสัตว์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะพบว่าเครื่องมือดักจับสัตว์ส่วนใหญ่มักสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็น
อย่างดี ธวัช ปุณโณทก (2531 : 40-41) ได้น าเสนอให้เห็นว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์
สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ของตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรอบรู้สะสม เหล่านี้เรารวมเรียกว่า             
ภูมิปัญญา หากแต่ภูมิปัญญานั้นมิได้หมายถึง เพียงการศึกษาอดีต ความคิดของคนในอดีตอย่างหยุดนิ่ง แต่หมายถึงศักยภาพในการ
ประสานความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อให้เกิดทางเลือกใหม่ ๆ นั่นคือภูมิปัญญาหยุดนิ่งสมัยหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปรไปตาม
การพัฒนาความรอบรู้ของสังคมในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงเครื่องมือดักจับสัตว์ท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบรู ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 กับดัก “อะต๊าย” พร้อมที่จะใช้งาน 
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูในชุมชนไทบรูบ้านท่าล้ง           
        อ าเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
  
 
 

 ไม้ดีด (อะต๊าย)  
  ไม้ดีด หรือ “อะต๊าย” ในภาษาบรู เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์บกประเภทที่ใช้ไม้เป็นกลไกในการดักจับสัตว์ ไม้ดีดนิยมใช้ไม้ไผ่
ซึ่งมีความเหนียว และคงทน เมื่อขึ้นกับดักแล้วตัวไม้มีความแข็งแรงสามารถหนีบสัตว์ที่เข้ามาให้ติดอยู่ไม่ให้หลุดออกจากไม้ได้ ไม้ดีด 
หรืออะต๊าย นิยมใช้ดักสัตว์ที่เดินทางตามพื้นดิน โดยจะวางกับดัก “อะต๊าย” ขวางทางเดินท่ีสัตว์ตัวนั้นว่ิงผ่าน เช่น หนู พังพอน กระแต 
กระรอก งู เป็นต้น เมื่อสัตว์เหล่านั้นวิ่งผ่านไปเชือกและไม้ขนาดเล็กที่ขวางเอาไว้ก็จะหลุดท าให้ไม้ที่ตรึงเอาไว้ถูกปล่อยให้หลุดลงมา
หนีบสัตว์ในทันที ไม้ดีดหรือ “อะต๊าย” นับเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวบรูที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นที่น่าสังเกต
ว่าอะต๊ายยังเป็นท่ีนิยมในการใช้ดักจับสัตว์ประเภท หนูนา หรือหนูภูเขาในวัฒนธรรมบรูมาจนถึงปัจจุบัน   
  เป็นที่น่าสังเกตว่า อะต๊าย ในบริบทของชาวบรูคือเครื่องมือดักจับสัตว์บกที่มีการใช้ในบางท้องถิ่นเท่านั้น ในบางพื้นที่ก็มี
ลักษณะต่างออกไป ในพื้นที่อื่น ๆ จะมีการใช้กับดักที่เรียกว่า “ฟูาลั่น” มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีกลไกการท างานที่คล้ายกันและมี
กลวิธีในการดักที่เหมือนกันด้วยแต่อะต๊ายของชาวบรู  จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมตีนทั้งสองข้างเหลาแหลมเพื่อใช้ปักเวลาวางกับดักเพื่อให้
ง่ายต่อการเก็บและเวลาสัตว์ถูกกับดักจะไม่สามารถลากกับดักเข้าไปในปุาได้วิธีการดักจะดักตามทางที่มีรอยเท้าสัตว์ผ่านอยู่เป็นประจ า 
ดังนั้น อะต๊ายจึงถือได้ว่า เป็นเครื่องมือเฉพาะท้องถิ่นของชาวไทบรูเท่าน้ันท่ีจะถูกผลิตขึ้นให้เป็นเครื่องมือประจ าชาติพันธุ์ ทั้งนี้ชาวบรู
ยังได้น าเสนอ อะต๊าย ให้เป็นเครื่องมือประจ าถิ่นท่ีสืบทอดกันมาอย่างช้านาน เช่นนี้เอง อะต๊าย จึงเปรียบเสมือนตัวแทนทางวัฒนธรรม
เฉพาะตัวของชาวบรู ดังที่ เกียร์ซ (Geertz.1997: อ้างใน อคิน รพีพัฒน์. 2551: 74) เสนอว่า “วัฒนธรรม คือ โลกทัศน์ ค่านิยม และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง (หรือสังคมหนึ่ง) โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นๆ”อะต๊ายจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ทีส่ะท้อนความเป็นบรูได้อย่างน่าสนใจ 
  บ่วงตาข่าย (ตังบาน) 
  บ่วงตาข่ายหรือ “ตังบาน” เป็นเครื่องมือในการดักจับสัตว์ที่มีการน าเอาไม้และตาข่ายมาสร้างเป็นกลไกในการดักจับสัตว์ 
ตังบานสร้างขึ้นมาโดยใช้ไม้ท าเป็นขอบเหมือสวิง แล้วใช้ตาขายที่มีความกว้างประมา 2 เซนติเมตร มาร้อยให้เป็นวง ทั้งสองวง แล้วน า

ไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือมาท าเป็นโครงพร้อมติดตั้งกลไกในการดีด ร้อยเชือกให้พร้อมส าหรับ
การติดตั้ง  

 
ภาพที่ 3 “ตังบาน” เครื่องมือดักจับสัตว์ของชาวบร ู
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูในชุมชนไทบรูบ้านท่าล้ง  
        อ าเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธาน ี
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  ตังบานเป็นกับดักสัตว์จ าพวกนก เช่น นกเค้าแมว นกเขา นกเอี้ยง นกพิราบ เป็นต้น ตังบานนิยมใช้เป็นกับดักนกโดยมักจะ
น าไปติดตั้งไว้บนต้นไม้ที่สังเกตว่านกเหล่านั้นบินไปเกาะอยู่บ่อยๆ โดยจะน าเอาผลไม้สุก เช่น ต าลึงสุก ผลไม้ปุาสุก มาเป็นเหยื่อล่อ 
เมื่อนกเหล่านั้นสังเกตเห็นเหยื่อก็จะบินมาเพื่อจิกกินผลไม้สุกนั้น กลไกของตังบานก็จะท าการลั่นและส่งผลให้ตาขายท่ีอยู่ด้านบนปิดลง
มาประกบกับด้านล่างท าให้นกเหล่านั้นไม่สามารถบินออกมาได้ และติดกับดักในท่ีสุด  นอกจากการใช้เหยื่อท่ีเป็นผลไม้สุกแล้วยังมีการ
ใช้หนูนาตัวเล็กๆ เป็นเหยื่อล้อนกเค้าแมว นกฮูก เหยี่ยว ให้มาติดกับดักตังบานด้วยเช่นกัน ตังบานถือเป็นภูมิปัญญาการดักจับสัตว์ที่
ชาวบรูนิยมใช้มาอย่างยาวนานและยังคงมีการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมช้ินนี้เอาไว้มาจนถึงปัจจุบัน  
  ตังบาน เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายไปแถบภาคอีสานของประเทศไทย ขึ้นอยู่กัน
สภาพแวดล้อมและภูมศิาสตร์ของแต่ละพื้นท่ีด้วย ลักษณะของ ตังบาน จึงแตกต่างกันออกไป  มีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ในบางพื้นที่จะใช้ตัง
บานตั้งไว้บนพ้ืนราบมีเป็นสัตว์เล็กเป็นเหยื่อล่อ แต่ ตังบาน ในลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง เป็นการใช้กับดักในลักษณะที่
เป็นภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นเท่าน้ัน คือ การวางกับดักไว้บนต้นไม้ เป็นกลวิธีที่เกิดจากการสังเกต จดจ าสัญชาติญาณของสัตว์และเกิดเป็น
ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์เอง จะเห็นได้ว่า ตังบาน คือภาพอัตลักษณ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้งได้น าเสนอออกมาผ่านวิถีทาง             
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่บรูจะอพยพเข้ามาในประเทศไทย 
 
        ภาพที่ 4  กับดัก “ตะเว้ต” ของชาวบร ู
        ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูในชุมชนไทบรูบ้านท่าล้ง  
                อ าเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 กวง (ตะเว้ต) 
 
  กวง หรือ “ตะเว้ต” ในภาษาบรู เป็นเครื่องดักจับสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชาวบรูนิยมท าขึ้นเพื่อดักจับสัตว์จ าพวกกระรอก 
กระแต หนู ตะเว้ตถูกสร้างขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ท่อนหนึ่งเป็นราวให้สัตว์ไต่ ท าหน้าที่คล้ายกิ่งไม้ และมีไม้ไผ่ที่เหลาแล้วท าเป็นสามเหลี่ ยม
พร้อมมัดด้วยเชือก และเดือยไม้ขนาดเล็กอีกตัวหนึ่ง ปลายเชือกถูกท าเป็นบ่วงเอาไว้ส าหรับดักสัตว์ ชาวบรูนิยมวางตะเว้ตไว้อยู่บน
ต้นไม้และห้อยเชือกเอาไว้ เมื่อกระรอกหรือหนูวิ่งเข้ามาเพื่อกินเหยื่อท่ีวางเอาไว้บริเวณปลายไม้ก็จะผ่านบริเวณสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีบ่วง
ซ่อนเอาไว้ เมื่อผ่านไปแล้วก็จะโดนกลไกของไม้และเชือกท าให้กับดักท าการลั่นบ่วงนั้นก็จะรัดตัวหนู หรือกระรอกเอาไว้ไม่สามารถหนี
ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวบรูในปัจจุบันยังคงมีการใช้ตะเว้ตในการดักสัตว์ที่เข้ามากินพืชในไร่นาของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน กวงหรือ 
ตะเว้ต ยังสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการล่าสัตว์ในอดีตที่รู้จักใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายมาเป็นเครื่องมือในการท า มาหากิน การพึ่งพิง
ธรรมชาติ การเข้าปุาเพื่อหาของปุา การล่าสัตว์จึงเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวบรูที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน   
  กวง หรือ ตะเว้ต ชาวบรูจะรู้จักกันในช่ือนี้ ตะเว้ตเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์ประเภทสัตว์บก สัตว์ที่ดักเป็นสัตว์ประเภทฟัน
แทะ เช่น หนูนา หนูภูเขา กระรอก กระแต โดยจะวางกับดักตามทางที่สัตว์ผ่านประจ า ตะเว้ต จึงเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์ที่ชาวบรู 
บ้านท่าล้ง ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทย โดยน าวัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือและเครื่องมือการ
หาอยู่หากินแบบชาวบรูเข้ามาด้วย ตะเว้ตจึงเครื่องมือที่ชาวบรูนิยมใช้ในการล่าสัตว์ ด้วยบริเวณของหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยปุาและ
ภูเขา ตะเว้ต จึงเหมาะส าหรับที่จะใช้ดักสัตว์ประเภทนี้ ตะเว้ตเป็นเครื่องมือที่ชาวบรู บ้านท่าล้งได้น าเสนอผ่านอัตลักษณ์ทางด้าน               
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นลักษณะเดียวท่ีบ่งบอกถึงความเป็นบรู 
 กับ (อะกั๊บ) 
  กับหรือ “อะกั๊บ” ในภาษาบรู เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์บกอีกประเภทหนึ่งที่ชาวบรูนิยมใช้ในการดักจับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์
จ าพวกกระรอก กระแต พังพอน และหนูภูเขา ชาวบรูจะท าอะกั๊บเอาไว้แล้วใช้ผลไม้ เช่น กล้วยสุก มะม่วงสุก  ฯลฯ และพืชผัก เช่น 
แตงกวา ถั่ว ฯลฯ มาเป็นเหยื่อเมื่อกระรอก หรือ หนูได้กลิ่นผลไม้ก็จะเข้ามากิน เมื่อผลไม้ขยับกลไกของกับดักก็จะลั่นและท าการปิดท า
ให้กระรอก กระแต หรือหนูไม่สามารถออกมาจากอะกั๊บได้ อะกั๊บส่วนใหญ่จะสามารถดกัจับหนูภูเขาไดเ้ป็นจ านวนมาก ซึ่งหนูภูเขาเป็น
สัตว์ที่แพร่หลายและเป็นท่ีนิยมน ามาท าเป็นอาหารรับประทานกัน ซึ่งหนูภูเขาผัดเผ็ดเป็นต าหรับอาหารเพื่อสุขภาพท่ีได้ชื่อว่ามีช่ือเสียง
เป็นอย่างยิ่ง   
  ในวัฒนธรรมของบรูมีเครื่องมือดักจับสัตว์มากมายที่สามารถจับสัตว์ได้ทั้งบกและน้ า อะกั๊บจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ชาวบรู
น ามาดักสัตว์จ าพวก หนู กระรอก และพังพอน โดยวางกับดักไว้ทางเดินของสัตว์หรือที่ที่มีรอยเท้าสัตว์ผ่านเป็นประจ า วางเหย่ือล่อไว้
ปลายเดือยอะกั๊บ เมื่อสัตว์ผ่านมากินเหยื่ออะกั๊บจะท างานโดยอัตโนมัติ หนีบจนสัตว์จะไม่สามารถหลุดไปได้และตายในที่สุด อะกั๊บ 
หรือ กับ มีการใช้ในหลายพื้นท่ีในบางพื้นที่ใช้อะกั๊บล่าสัตว์เพื่อการค้าขาย แต่บรูก็ยังคงเป็นบรู ล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัว
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และชุมชน ชาวบรูได้น าเอา อะกั๊บแสดงผ่านอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่ชาวบรูได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ชาวบรูเอง ที่มีปุาเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของหมู่บ้านดังนั้นชาวบรูบ้านท่าล้งจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก 
  เป็นที่น่าสังเกตว่า เครื่องมือดักจับสัตว์ประเภท “อะต๊าย” “ตังบาน” “ตะเว้ต” “อะกั๊บ” สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการ
สร้างสรรค์เครื่องมือในการดักจับสัตว์บก ทั้งที่เป็น นก หนู กระรอก กระแต ฯลฯซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่พบมากในชุมชนดังกล่าว 
เครื่องมือดักจับสัตว์เหล่านี้จึงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี   
 ตุ้ม (ตุ้ม) 
  “ตุ้ม” เป็นหัตถกรรมพื้นถ่ินไทบรูที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดักจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็ก คล้ายกับลาน แต่ตุ้มจะมี
ปลาที่หลากหลายกว่าลานเพราะมีทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังที่เข้ามาติดในตุ้ม บางครั้งชาวบรูใส่ตุ้มโดยไม่มีการวางเหยื่อ แต่ปลาเล็ก
ปลาน้อยเหล่านั้น โดยธรรมชาติแล้วจะเข้าหาที่ซ่อนตัว และถ้าหากเข้ามาซ่อนในตุ้มแล้วก็จะไม่สามารถออกไปได้ ตุ้มถูกสร้างขึ้นใสให้
คล้ายกับธรรมชาติมาก กล่าวคือ ตุ้มจะใช้ไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ผ่าเป็นซี่ๆ ด้านเดียว จากนั้นก็น าไม้มาเหลา
เอาเฉพาะส่วนเปลือกที่มีความแข็งแรงและเหนียวมาสานถักทอกันไปมาจนถึงปลายสุด ซึ่งส่วนนี้จะท าเป็นงาสอดประสานกันเพื่อให้
เป็นทางเข้าของปลาและสามารถเปิดออกได้เมื่อต้องการไปเก็บกู้และเทปลาออกจากตุ้ม การใส่ตุ้มสามารถใส่ได้ทุกฤดู โดยเฉพาะช่วง
น้ าหลากและช่วงปลายฝนต้นหนาว ปลาจะเข้าตุ้มเป็นจ านวนมาก 
  ตุ้ม เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ าอีกประเภทที่นิยมใช้กันเป็นจ านวนมากของคนท่ีอยู่แถบริมฝั่งแม่น้ าโขง เช่นกันชาวบรูได้น าตุ้ม
มาเป็นเครื่องมือในการจับปลา ตุ้มที่ชาวบรูสานขึ้นมาเป็นตุ้มที่มีใช้ในเฉพาะถิ่นเท่านั้นตุ้มที่ชาวบรูได้สร้างขึ้นถือเป็นภูมิปัญญาที่มีการ
คิดค้นมาอย่างช้านานเพื่อให้เข้ากับสถานที่และลักษณะการใช้งาน ตุ้มของชาวบรูจะเป็นลักษณะไม้ไผ่ท่อนเดียวเป็นหลัก ใช้การสาน
วนรอบไปจากที่แคบไปหาที่กว้างจึงจะมีปากตุ้มที่กว้างและมีงาที่ให้ปลาเข้าไปแล้วไม้สามารถกลับออกมาได้ ตุ้มของชาวบรูจึงเป็น
เครื่องมือท่ีน าเสนอให้เห็นภูมิปัญญาผ่านอัตลักษณ์ความเป็นบรูที่แท้จริง 
 ลอบ (ล็วบ) 
  ลอบ หรือ “ล็วบ” ในภาษาบรู เป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ าที่มีมาช้านาน ลอบถูกใช้ในหลายวัฒนธรรม ส าหรับชาวบรู
แล้ว ลอบถูกใช้ในการจับสัตว์น้ าหลายชนิด เช่น ปลา เต่า หรือแม้กระทั่งงูที่ไหลมาตามทางน้ า ลอบจะถูกวางขวางทางน้ าไหล หรือ
เยื้องๆ กับทางน้ าไหล ซึ่งสัตว์น้ าก็จะว่ายตามน้ า หรือทวนน้ ามา เมื่อเจอทางตันก็จะว่ายเลียบแผ่นกั้นไม้ไผ่ที่ท าเอาไว้ พอเจอทางโล่งก็
จะรีบว่าเข้าไปทันทีโดยไม่รู้ว่าทางโล่งนั้นมีลอบวางเอาไว้ เมื่อปลาเข้าไปตรงงาของลอบก็จะเข้าไปในงาช้ันที่สองอีก ยิ่งจะท าให้ออกมา
ได้ยากมาก โดยทั่วไปแล้วลอบจะถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้งาน สองช้ัน ช้ันแรกจะมีลักษณะกว้างมากๆ หากเข้าไปแล้วรู้ตัวสามารถหนี
ออกมาได้ แต่งาท่ีสองค่อนข้างแคบ เมื่อเข้าไปแล้วค่อนข้างยากที่จะออกมาได้ การท าลอบแต่เดิมใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดมีเพียงเถาวัลย์เท่านั้น
ที่น ามาใช้เป็นเชือกร้อย โดยชาวบรูจะตัดไม้เป็นท่อนขนาด 150 – 200 เซนติเมตร จากนั้นก็ผ่าเป็นซี่ๆ เหลาเพื่อลบคมไม้ไผ่ น าไปลน
ไฟเพื่อไม่ให้มอดและแมลงกินไม้เจาะได้ จากนั้นก็น าไม้ไผ่ส่วนหนึ่งมาท าเป็นวงกลมเพื่อจะท าโครงแล้วน าไม้ที่เหลาเป็นซี่นั้นมาถักทอ
รอบตัวโครงเอาไว้ จากนั้นก็ท างา สอดประสานกันสองช้ัน ช้ันแรกทางเข้าจะกว้าง และสอดประสานกันห่างๆ ในขณะที่งานช้ันท่ีสองจะ
มีความถี่ขึ้น เมื่อปลาเข้าไปในช้ันท่ีสองแล้วก็จะออกมายาก การเก็บปลาจะเก็บจากด้านหลังที่ท าช่องส าหรับเปิด-ปิดได้ ปัจจุบันการท า
ลอบสะดวกขึ้น ชาวบ้านจะท าเฉพาะโครง ส่วนท่ีรอบตัวลอบและงาจะใช้ตาขายส าเร็จรูปท่ีซื้อจากในเมืองมาประยุกต์ใช้แทน 
 
                   ภาพที่ 5 ลอบ หรือ “ล็วบ” อุปกรณ์จับสตัว์น้ า 
          ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูในชุมชนไทบรูบ้านท่าล้ง  
                            อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
  ลอบ (ล็วบ) เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ าอีกประเภทหนึ่งที่นิยมมากในกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมถิ่นอาศัยแถบราบลุ่มแม่น้ า ลอบจึง
เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญก็ว่าได้ที่ชาวบรูใช้ดักสัตว์น้ า จ าพวกปลา หอย ปู  สามารถดักได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูที่น าหลากชาวบรูจะน า
ลอบไปวางไว้ตามจุดที่คิดว่าปลาชุม โดยมัดเชือกใส่ลอบกับไม้ที่ใช้ปักเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในวันรุ่งขึ้น  ลอบ ท าให้เห็นว่า เป็น
เครื่องมือที่ชาวบรูได้น าเสนอผ่านความคิดจิตวิญญาณความเป็นบรูที่มีภูมิปัญญาการหาอยู่หากินโดยอาศัยแม่น้ าที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชุมชน 
  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า เครื่องมือดักจับสัตว์ประเภท “ตุ้ม” และ “ล็วบ” เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์ที่สะท้อนให้เห็นถึง              
ภูมิปัญญาของชุมชนชาวบรูที่เรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ามาหากินลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนตัวตนเพื่อให้สามารถด ารงชีพอย่างในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ภูมิปัญญาจึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเฉลียว
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ฉลาดของบุคคล ดังท่ีจารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 1) ได้เสนอว่า“ภูมิปัญญาเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึง                   
ความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ ก็ได้ 
ทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา” ในขณะที่ ปฐม  หงษ์สุวรรณ (2554 : 1) เสนอให้เห็นว่า ผลงานทางศิลปวัตถุต่างๆ ล้วนเป็น
มรดกอันล้ าค่าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพชนได้เช่นกัน” เช่นนี้เองเครื่องมือดักจับสัตว์จึงสะท้อนให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาวบรูในขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นบรูได้เป็นอย่างดี ดังที่  พัฒนา กิติอาษา 
(2546 : 52) ก็ได้แสดงทัศนะว่า “อัตลักษณ์ไม่ใช่ความหมายท่ีมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติในตัว  มันเอง หรือก าเนิดขึ้นพร้อมๆ กับคนหรือ
สิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ มีลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา สาระส าคัญของความหมายของอัตลักษณ์จึงเป็นทั้งจิตส านึก
ส่วนตัวและจิตส านึกส่วนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอื่นใน
สังคมอย่างไรและใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงอัตลักษณ์ดังกล่าว” 
  กล่าวโดยสรุป เป็นที่น่าสังเกตว่าการน าเสนออัตลกัษณ์ดา้นภูมปิัญญาของชาวบรู จะแสดงออกได้เด่นชัดท่ีสุด เพราะชาวบรู
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดกับปุา จึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดการเรียนรู้การดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากความอยากจึงท าให้ปัญหา
เหล่านั้นเกิดเป็นภูมิปัญญาของชาวบรู ดังจะเห็นจากเครื่องมือดักจับสัตว์น้ าประเภทตุ้มและล็วบ ที่ใช้วิถีชีวิตเป็นตัวบ่งบอกถึง                       
ภูมิปัญญาความเป็นอยู่ของชาวบรูว่าเป็นอย่างไร เครื่องมือประเภทสัตว์บก เช่น อะต๊าย ตังบาน ตะเว๊ต และอะกั๊บ เครื่องมือกับดัก
สัตว์เหล่านี้จะเห็นได้ทั่วไปในวัฒนธรรมภายนอก แต่ชาวบรูยังได้เอามาประยุกต์ให้เข้าสภาพพื้นที่แหล่งชุมชนของเขาเอง โดยการสร้าง
ลักษณะการผลิตเครื่องมือขึ้นใหม่ในแบบของบรู ซึ่งจะท าให้เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างจากท่ีอื่นอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือกับดัก
สัตว์บกหรือน้ าก็ยังคงเห็นเป็นเครื่องมือของชาวบรูที่เสนอผ่านด้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่กลุ่มชาติพันธุ์  บรูได้ร่วมกันสร้างและยังคง
อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน 
 
กับดัก : อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม 
 เมื่อกล่าวถึงความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
เพราะความเชื่อบางอย่าง หรือประเพณีบางประเพณี พิธีกรรมบางพิธีกรรมต่างก็มีความเหมือนและแตกต่าง ซึ่งในบางกลุ่มชนพิธีกรรม
เหล่านี้ได้น าเสนอให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนชาวบรูเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอัตลักษณ์ที่ถูกมองผ่านเครื่องมือดักจับสัตว์ได้สะท้อนให้เห็นความเป็นตัวตนคนบรูได้เป็น
อย่างดี  
 ลูกดอก (ก าสะนา) 
  เมื่อกล่าวถึงลูกดอก หรือ“ก าสะนา”ในภาษาบรูก็จะพบว่า ลูกดอกคืออาวุธและอุปกรณ์ส าคัญที่อยู่เคียงคู่หน้าไม้หรือสะนา 
มาอย่างช้านาน ชาวบรูมีวัฒนธรรมเก่าแก่อันเป็นภูมิปัญญาดัง้เดิมของชนเผ่าในการสรา้งสรรค์องค์ความรู้เพื่อให้ตนเองและเผ่าสามารถ
อยู่รอดในปุาทึบขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ที่มีความพิเศษเฉพาะด้านอย่างก า
สะนา ซึ่งหากโดยทั่วไปแล้วก็จะเหมือนลูกดอกธรรมดา ท าจากไม้ไผ่ เหลาให้มีขนาดกลมเท่าไม้ตะเกียบ ปลายด้านหนึ่งเหลาให้แหลม
คมไว้ส าหรับพุ่งชนเข้ากับตัวสัตว์ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง ผ่าครึ่งประมาณ 1 นิ้ว ไว้ส าหรับใส่ใบไม้หรือไม้ไผ่บางๆ แบนๆ ที่ใส่ไว้เพื่อ
ก าหนดทิศทางของลูกดอก 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าลูกดอกของชนเผ่าบรูนั้นเป็นลูกดอกท่ีสามารถจับสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วยความแม่นย าของ
พรานชาวบรูที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและฤทธิ์ของ  ยาพิษที่ติดไว้ปลายลูกดอก จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้รับเกียรติ
อย่างยิ่งจากปราชญ์ชาวบรูหลายท่านท่ีได้ร่วมมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาพิษท่ีใช้ท าลูกดอก ซึ่งในภาษาบรูเรียกยาพิษนั้นว่า “ป๊ิ” ยาพิษที่ใช้
ส าหรับทาก าสะนาเมื่อต้องเข้าปุาเพื่อล่าสัตว์นั้นจะพบว่า เป็นการน าเอายางไม้ที่อยู่ในปุามาใช้เป็นตัวยาส าคัญ กล่าวคือ ชาวบรูจะ
น าเอายางของ “ต้นน็อง” ซึ่งเป็นช่ือเรียกของต้นไม้พื้นถ่ินในปุาลึก และนับวันจะหาได้ยากมาก ซึ่งการเข้าปุาเพื่อเอายางของต้นน็องนั้น
จะต้องมีการเอากล โดยนายพรานสองคนต้องท าเล่ห์กลเพื่อเอายางน็อง คนหนึ่งท าท่าเอาหน้าไม้ยิงใส่อีกคน ส่วนคนที่ถูกยิงก็ท าท่าร้อง
ว่า “โอ้ย...เจ็บ”แล้วท าท่าล้มลง จากน้ันก็ใช้มีดฟันที่ล าต้นของต้นน็องให้ถึงระดับเปลือกไม้ก็พอ เพื่อให้ยางของต้นไม้ไหลออกมา เมื่อมี
ยางน็องไหลออกมาก็น าเอาบั้งไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้มารองน้ ายาง จากน้ันก็จะน าเอายางไม้ที่ได้มาคั่วไฟอ่อนๆ จนยางไม้นั้นมีลักษณะข้น 
เหนียว ซึ่งขณะที่คั่วไฟนี้นายพรานบางคนอาจบริกรรมคาถาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความเข้มขลัง เมื่อสัตว์
ต้องลูกดอกก็จะล้มลงด้วยทั้งอ านาจของอาคมและอ านาจของฤทธิ์ของยางน็องด้วย จากนั้นเมื่อคั่วยางน็องได้ที่แล้วก็จะน ายางน็องที่มี
ลักษณะเหนียว ค้น มาใส่ในภาชนะที่เรียกว่า “บั้งแหล่ง” ซึ่งเป็นภาชนะที่ไว้ส าหรับใส่ยางน็องเท่านั้น บั้งแหล่งจะมีขนาดเล็กเท่าหัวแม่
มือ ท าจากไม้ไผ่ มีฝาปิดมิดชิด ภายในบรรจุยางน็องเอาไว้ เวลาใช้งานก็ให้ถุยน้ าลายของนายพรานใส่ยางน็อง จากนั้นก็น าเอาด้าน
ปลายแหลมของลูกดอกหรือก าสะนา ทิ่มลงไปยังบั้งแหล่ง หมุนไปมา เพื่อให้ยางน็องซึมเข้าสู่ปลายแหลมของลูกดอก แค่นี้ก็พร้อมใช้
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งาน นอกจากน้ีปราชญ์ชาวบรูยังบอกเล่าวิธีการสังเกตว่ายางน็องมีประสิทธิภาพหรือไม่ให้ดูว่า เมื่อยิงลูกดอกอาบยางน็องแล้วหากสัตว์ 
ฉี่ราด แสดงว่าฤทธ์ิยาท างานแล้ว หากเป็นสัตว์เล็ก นก ไก่ หนู กระรอก ตายคาที่ หากสัตว์ใหญ่ เช่น หมูปุา ลิง เก้ง กวาง ต้องตาม 
เล็กน้อย ไม่นานก็สลบ ส่วนวิธีการถอนพิษ ต้องน าปูนามาปิ้งกิน (จี่ปู) แก้พิษเท่าน้ัน 
 หน้าไม้ (สะนา) 
  หน้าไม้หรือ “สะนา” ในภาษาบรู เป็นเครื่องมือจับสัตว์ประเภทที่ใช้ส าหรับยิงสัตว์ ซึ่งหน้าไม้เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ชาวบรูใน
อดีตจะต้องมีประจ ากาย ในยุคที่ปุายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก การเข้าปุาจะต้องมีหน้าไม้เป็นอาวุธประจ ากาย  ขนาดของหน้าไม้
หรือ สะนามีผลต่อสัตว์ที่ต้องการล่า กล่าวคือ หากต้องล่าสัตว์ใหญ่ เช่น หมูปุา กวาง เก้ง ฯลฯ จะต้องใช้สะนาขนาดใหญ่ เพราะสะนา
ขนาดใหญ่จะมีแรงส่งลูกดอกให้ออกไปไกลที่สุด และเมื่อลูกดอกถึงตัวสัตว์ก็จะมีพลังเข้าถึงจุดส าคัญของสัตว์ให้ลึกที่สุด สะนาขนา ด
เล็กก็จะเป็นสะนาที่ใช้ส าหรับยิงนกยิงหนูท่ัวไป ส่วนสะนาขนาดใหญ่จะมีเฉพาะหัวหน้าเผ่าหรือ หัวหน้าโคตรที่มีความสามารถในการ
ยิงและสามารถปกปูองคุ้มครองลูกเผ่าให้รอดพ้นอันตรายได้ สะนา  จึงไม่ได้มีหน้าที่ส าหรับล่าสัตว์เท่านั้นแต่สะนายังสามารถใช้เป็น
อาวุธในการปูองกนัตัวจากอันตรายระหว่างการเดินปุาและที่ส าคัญสะนายังเป็นเครื่องบ่งช้ีฐานะทางสังคมของชาวบรูในอดีต หากใครมี
สะนาขนาดใหญ่ ผู้นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นผู้น าที่มีความส าคัญของชาวบรูด้วย 
 
 
                     ภาพที่ 6 หน้าไม้ หรือ “สะนา” พร้อมลูกดอก หัตถกรรมพื้นถ่ินของชาวบรู 
                         ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเกบ็ข้อมูลในชุมชนไทบรูบ้านท่าล้ง  
                      อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ในอดีตชาวบรูมีความผูกพันกับสะนาเป็นอย่างยิ่ง การส่งต่ อสะนาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
เปรียบเสมือนการส่งมอบภาระหน้าที่ในการน าชนเผ่าบรูไปสู่ความอยู่รอด ไม่ให้คนในเผ่าอดอยาก เพราะสังคมชาวบรูไม่ใช่สังคม
เกษตรกร แต่เป็นสังคมคนที่อาศัยพึ่งพิงอยู่กับปุา การหาของปุาการล่าสัตว์ในอดีตจึงถือเป็นเรื่องใหญ่และมีความส าคัญต่อชาวบรูเป็น
อย่างยิ่ง ในอดีต การเปลี่ยนผ่านอ านาจการปกครองเผ่านอกจากจะมอบสิทธิ์ขาดทั้งหมดให้อยู่ภายใต้อ านาจปกครองของตะละโบ หรือ
ผู้น าเผ่าแล้ว การส่งมอบสะนาขนาดใหญ่ของอดีตผู้น าเผ่าเพื่อส่งต่อให้ว่าที่ตาละโบผู้น าเผ่าคนปัจจุบันก็สื่อความหมายทางสังคมของ
ชาวบรูในอดีตอย่างน่าสนใจ และนอกจากนี้สะนายังถูกส่งมอบจากพ่อไปสู่ลูกด้วย เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันสถานภาพของสะนา
นั้นได้รับความสนใจจากคนไทบรูลดน้อยลงมีเพียงบางครอบครัวที่ยังคงเก็บรักษาสะนาเอาไว้ในฐานะมรดกตกทอดของบรรพชน    
 การน าเสนออัตลักษณ์ด้านความเช่ือ ประเพณีพิธีกรรม เกี่ยวกับ สะนา และก าสะนานี้จะต้องด าเนินไปพร้อมกัน เพราะสะนา
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ก าสะนาไปข้างหน้าโดยอาศัยแรงยืดจากหนังสติ๊กหรือเยื่อเถาวัลย์ที่ใช้ในการท าเชือกสะนา ในส่วนของสะนา               
เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับครอบครัวการส่งมอบอ านาจผ่านเครื่องมือท่ีช่ือว่าสะนาบ้านไหนมีสะนาใหญ่แสดงให้เห็นว่าบ้านนั้นมีความเป็น
ผู้น าและความรับผิดชอบมาก สะนาจะถูกถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูก จากผู้น าหมู่บ้านและไปสู่ผู้น าหมู่บ้านคนต่อไป ใน
ความเชื่อเหล่านี้มักจะมีแค่กับชาวบรูเท่านั้น และความเชื่อยังถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย แต่ในที่นี้สะนาจะมีความเช่ือที่โดดเดี่ยว
ไปมิได้ เพราะสะนาถูกสร้างให้มาคู่กับก าสะนาเสมอ ก าสะนาเกิดจากกระบวนการทางความคิดที่ท าให้เกิดเป็นความเช่ือของคนภายใน
หมู่บ้านที่ถูกปลูกฝังให้เช่ือตามกันมา การที่จะท ายาสลบของก าสะนานี้ต้องใช้ยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีช่ือว่า ยางน็อง ที่มีพิษท าเป็น
ยาสลบ แต่การจะเอายางชนิดนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้กระบวนการทางความเช่ือโดยการให้พรานสองคนท าท่าทางเหมือนนายพราน
ด้วยกันยิงกันแล้วร้องออกมาว่า “โอ๊ย...เจ็บ” แล้วใช้มีดฟันเอายางน็อง จะเห็นได้ว่า ชาวบรูมีการหลอกลวงอ านาจเหนือธรรมชาติที่
เกิดเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บรูเท่านั้น ถึงจะมีประเพณีพิธีกรรมความเช่ือประเภทน้ี ในอีกประเด็นหนึ่ง คือ เวลาจะยิงก าสะนาก่อนยิงต้อง
บ้วนน้ าลายใส่ในทางความเชื่ออาจจะเป็นวิธีการแก้เคล็ดเพื่อให้ก าสะนาขลังมากกว่าเดิมก็เปุามนต์คาถาให้ก าสะนาลูกนั้นเป็นไปตาม
กระบวนการทางความคิดของผู้ยิง นั่นท าให้ สะนา และก าสะนา จึงถูกใช้ร่วมกันอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
 
บทสรุป  
 เครื่องมือดักจับสัตว์เปรียบเสมือนเทคโนโลยีของชุมชนที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพของคนใน
ชุมชนโดยเฉพาะชาวไทบรู ลักษณะเช่นนี้จึงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ของชา วบ้าน                 
ในขณะเดียวกันเครื่องมือดักจับสัตว์เหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าบรูได้อย่างน่าสนใจ (มานิตย์ โศกค้อ
และกอบชัย รัฐอุบล.  2560: 6) นอกจากน้ีการศึกษาอัตลักษณ์ของชาวบรูผ่านเครือ่งมือดักจับสตัว์ยังสะท้อนความเปน็ตัวตนของคนบรู 
ตั้งแต่การรวมตัวเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่ราบเชิงเขา จึงได้ช่ือว่า“ไทบรู”หรือ“คนภูเขา”นั่นเอง จนเคลื่อนย้ายลงมาสู่ที่ราบเชิงเขา
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ริมน้ า จากคนเขาสู่คนริมน้ าชาวบรูต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทบรูจึงคิดค้นและสร้างสรรค์
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องมือดักจับสัตว์เพื่อใช้งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
นั่นเอง 
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พระพุทธรูปสกุลช่างเมืองอุบลราชธานี : ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่น 
The Buddha images of Ubon ratchathani style: The Historical and  

local Buddhist arts relation 
      ปกรณ์  ปุกหุต1  

จิรวัฒน์  ตั้งจิตรเจริญ2 
บทคัดย่อ  
 เมืองอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ส าคัญที่มีการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะลาว นับแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา หากแต่การส ารวจของคณะผู้วิจัยกลับพบว่า นอกจากรูปแบบพุทธศิลป์
ล้านช้างแท้ ที่พบในเมืองอุบลราชธานีแล้ว ยังมีพระพุทธรูปที่แสดงรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร่วมกันจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่มาของ
ประเด็นปัญหาว่าสามารถจัดเป็น “สกุลช่าง”หนึ่งของพุทธศิลป์เมืองอุบลราชธานีได้หรือไม่ หากสามารถจัดเป็นสกุลช่างได้ มีอายุอยู่ใน
ยุคสมัยใด และมีรูปแบบทางพุทธศิลป์อย่างไร อีกทั้งรูปแบบดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมือง
อุบลราชธานีได้หรือไม่ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แก่ 1)การจัดระบบสกุลช่างจากพุทธลักษณะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
และอายุสมัย 2)ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี ด าเนินการศึกษาจากพระพุทธรูป
จ านวน 25 องค์ เป็นพระพุทธรูปโลหะ 16 องค์ พระพุทธรูปไม้ 4 องค์ พระพุทธรูปศิลา 1 องค์ พระพุทธรูปปูนปั้น 4 องค์ ตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบพุทธศิลป์ของ
เมืองอุบลราชธานีในการศึกษาแก่ผู้สนใจต่อไป  
 ผลจากการศึกษา พบว่ารูปแบบทางพุทธศิลป์ขององค์พระพุทธรูปในจ านวนศึกษาได้แสดงรูปแบบของศิลปกรรมอันมี
เอกลักษณ์ตามความนิยมในศิลปะล้านช้างจริง แต่ในทางตรงกันข้าม ได้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ในรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน เช่น ลักษณะพระพักตร์ที่ค่อนข้างป้านกว่าพระพุทธรูปล้านช้างที่มักมีเค้าพระพักตร์ค่อนข้างเสี้ยม เม็กพระศกที่นิยมท าเป็น
หนามขนาดเล็ก โดยไม่เรียงล าดับจากแนวเม็ดพระศกท่ีเป็นแบบในขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ตามความนิยมในศิลปะล้านช้างแท้               
พระเนตรที่มักนิยมท าเป็นเส้นเล็กบาง หรือ กล่าวในภาษาอย่างง่าย คือ มักท าเป็นพระเนตรที่ “ตี่”ลักษณะการวางพระหัตถ์ข้างซ้าย
ขององค์พระบนพระเพลา ที่ค่อนข้างเอียงออกจากส่วนพระนาภีอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น  โดยทั้งหมดย่อมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและ
ความพิเศษขององค์พระพุทธรูปในแถบเมืองอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียงอันมีเอกลักษณ์แตกต่างจากศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
อย่างเวียงจันทน์และหลวงพระบางอย่างชัดเจน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “สกุลย่อย” ของงานศิลปกรรมแบบล้านช้างได้ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุจากความพยายามเป็นเอกเทศทางการเมือง จากศูนย์กลางอย่างเวียงจันทน์ และความพยายามในการมองตนเองเป็น“ราชธานี” 
ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสานในระยะแรก ส่งผลให้รูปแบบพุทธศิลป์ที่สืบเนื่องในระยะเวลาต่อมา ติดขนบ รูปแบบตามจารีตพื้นเมือง
อุบล จนเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องยาวนาน จนกระทั่งเสื่อมสูญและทรุดโทรมลงเมื่ออิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างสยามเข้ามา
อย่างเต็มรูปแบบในเมืองอุบลราชธานี ราวช่วงรัชกาลที่ 6-7เป็นต้นมา อันสอดรับปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในพ้ืนถ่ินอีสาน 
  
ค าส าคัญ : พระพุทธรูป, สกุลช่างเมืองอุบลราชธานี, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์   
 
Abstract 
 Ubon Ratchathani is a significant place that has created a variety of Buddhist art works. Especially the 
Buddha image which was influenced by Lao art from the 17th century AD. onward. According to recent survey, 
the researchers found out that in addition to the Buddha images belonged to Lan Chang arts of Ubon 
Ratchathani, there are also a number of Buddha images that show a unique local form. Therefore, it led to the 
purpose of study whether this kind of unique Buddhist arts can be noticed as the other “local school of arts” 
found in Ubon Ratchathani province. Furthermore, as they are grouped as different school of arts, the problem 
of dating would have to be concerned as well as their significant features reflecting the development of 
historical context in Ubon Ratchathani province. This article aims to study 1) The style arrangement based on 
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artistic characters and dating. 2) The relation of historical context and artistic features reflecting through the 
forms of Buddha images. The method of this study was mainly done by the basis of Art-History, including 25 
Buddha images. Among them, there are 16 images made of bronze, 4 wooden carved images, 4 stucco images 
and a stone one.  
 The result of the study stating that the special group of Buddha images, besides of getting art influenced 
from Lan Chang style, they obviously show some significant features such as their face are more rounded, small 
scattered sharpened hairs and smaller eyes. Their pose also reflects a special feature as their left hand which 
posted on the knee are slightly everted from the abdomen. All of these features show the form and specialness 
in the group of the Buddha image found in Ubon Ratchathani and the neighboring areas that are distinctly 
different from the main cultural centers like Vientiane and Luang Prabang. Possibly, it can be recognized to be a 
"sub-school " of Lan Chang arts. This might have happened due to political independence efforts from the 
center of Vientiane. And also the attempting to create themselves as one of the important "provinces" in the 
northeast region as seen in a Buddhist art which had continuously practiced in Ubon Ratchathani province and 
became its significant feature until to the reign of King Rama 6-7 when the political power from Siamese central 
government had occupied Ubon Ratchathani province. Thus, the Buddhist arts of Ubon Ratchathani had to adapt 
into modern way of arts from Bangkok which leading to the declination of its local forms.  
 
Keywords: Buddha statues, Ubon Ratchathani school of arts, Historical development 
 
ความเป็นมาของปัญหา  
 เมืองอุบลราชธานีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความเจริญทางพระพุทธศาสนา            
การสถาปนาเมืองอุบลราชธานีในช่วงแรก สมัยกรุงธนบุรี–ต้นกรุงรัตนโกสินทร ์ได้มกีารสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ตามแบบศิลปะลา้นช้าง
ในเมืองอุบลราชธานี ในฐานะที่เมืองอุบลราชธานีถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกลุ่มหนึ่ง ที่อพยพด้วยเหตุผลจากภัยสงครามความขัดแย้ง
ของเจ้าพระวอ–เจ้าพระตา กับพระเจ้าสิริบุญสารแห่งนครเวียงจันทน์ ซึ่งตามหลักฐานประวัติศาสตร์ช้ันต้นและช้ันรองต่างๆ เช่น 
พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตร และวรรณกรรมเรื่อง “พื้นเมืองอุบล” ให้ภาพสอดคล้องกันในระยะก่อนการ
สถาปนาเมืองอุบลราชธานี ด้วยในเวลาราว พ.ศ. 2310 (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร. 2506 : 200–202) พระวอ–พระตา (เจ้าพระวรปิตา 
หรือเจ้าพระวรราชวงศา หรือเจ้าพระวรราชภักดี) เกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสาร (พระไชยเชษฐาธิราชที่ 3) กษัตริย์ล้านช้าง
แห่งนครเวียงจันทน ์ได้เกิดสงครามขึ้นในพ้ืนท่ีเมืองหนองบัวล าภู สู้รบกันอยู่ราว 3 ปี พระเจ้าสิริบุญสารยกทัพมาตีเมืองหนองบัวล าภู 
จึงได้หนีภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น้ ามูล (ธีระวัฒน์ แสนค า. 2560 : 10-11) พระวอ พระตา จึงเป็นผู้น าพลเมืองจากเมืองหนองบัวล าภู
หรือนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในปลายเขตแดนนครจ าปาศักดิ์ ซึ่งนอกจากพลเมืองแล้ว สันนิษฐานว่ามี
พระภิกษุสงฆ์ติดตามมาด้วย และมีการน าศาสนวัตถุ เช่น คัมภีร์ใบลานหรือพระพุทธรูปมาพร้อมกันด้วย 
  ขอบเขตพื้นท่ีซึ่งปัจจุบันคือ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ และร้อยเอ็ดบางส่วน โดยเฉพาะอุบลราชธานีเป็นพื้นที่
ศูนย์กลางของลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าโขง ได้รับอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างโดยตรง ภายหลังการแตกออกเป็น ๓ อาณาจักร ได้
มีการอพยพของกลุ่มคนเข้ามาเป็นระยะ (สมศรี ชัยวณิชยา  และคณะ. 2556 : 23) นอกจากเป็นเขตอิทธิพลพื้นที่ของนครจ าปาศักดิ์
แล้ว ยังเป็นพื้นที่ของชุมชนลาวท่ีเคยตั้งหลักหลักแหล่งอยู่ก่อนบ้างแล้ว เช่นในกรณีของเมืองยโสธร ท่ี “พื้นเมืองยศ” (พงศาวดารเมือง
ยโสธร) กล่าวว่า บ้านสิงห์ท่ามีพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่แต่ดั้งเดิม (ลุน  เสน่หา. 2540 : 12) คือ พระเจ้าใหญ่วัดสิงห์ท่า หรือพระ
นามปัจจุบัน “หลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร”  ในต านานดังกล่าวได้สะท้อนความเช่ือว่าชุมชนเหล่านี้เป็นชาวเวียงจันทน์ ดังที่ว่า                 
“...อันว่าพระใหญ่นี่หักแป เพหลาย ทั้งอาฮามก็ห่วงผุเพม่าง มันก็เหิงนานล่ าแวนหลายเหลือยิ่ง จิงแหล่ว  อันว่าต่อแต่เค้าหมอเมืองเจ้า
สร่างมา  มันก็เหิงนานล้ าแต่เวียงจันยังฮุ่ง พุ่นแหล่ว  มันก็เถิงต่อเท่าเดียวนี้สืบมา ท่านเอย...” (ลุน  เสน่หา, 2540 : 21)  
 ขณะที่ภายในเมืองอุบลราชธานี การสร้างวัดวาอาราม และจารีตต่าง ๆ นับได้ว่ารับจากเวียงจันทน์มาเป็นต้นแบบ ดังที่
ภายหลังเรียกกลุ่มพระภิกษุที่ถือจารีตดั้งเดิมนี้ว่า “พระครองลาว” (สมศรี ชัยวณิชยา. 2561: 2) ดังได้มีการบวชพระภิกษุและสถาปนา
ต าแหน่งสมณศักดิ์ตามธรรมเนียมเวียงจันทน์  แม้ว่าพ้ืนท่ีภาคอีสานมักจะเป็นเขตที่ห่างไกลจากความควบคุมของราชส านักเวียงจันทน์
ก็ตาม แต่การตั้งหลักแหล่งของชุมชนลาวได้ปรากฏอยู่ทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อ าเภอพนา ที่มีการสร้างพระเหลาเทพนิมิต               
ราว พ.ศ.2263 ฉะนั้นรูปแบบพุทธศิลป์ลาวที่ปรากฏในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงการก่อตั้งชุมชนของเจ้าพระวอ–เจ้าพระตา จึงมีที่มาทั้ง
จากการสร้างขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่เอง หรือน ามาจากจ าปาศักดิ์ เช่น ชาวบ้านชีทวน อัญเชิญพระธรรมเทโว จากนครจ าปาศักดิ์มา
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ประดิษฐานท่ีวัดพระธาตุสวนตาล อ าเภอเขื่องใน เมื่อราว พ.ศ. 2352 (ระลึก ธาน.ี 2527 : 43-45) และการอัญเชิญพระพุทธรูปมาหรือ
สร้างขึ้นใหม่ของกลุ่มเจ้าพระวอ – เจ้าพระตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในยุคต้นได้ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าใหญ่ปากด า พระบาง
จ าลอง ของวัดหลวง เป็นต้น ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามจากการส ารวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ของวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และการส ารวจของคณะผู้วิจัยในเวลาหลายปีนี้ กลับพบว่า นอกจากรูปแบบ
พุทธศิลป์ล้านช้างแท้ ท่ีพบในเมืองอุบลราชธานีแล้ว  ยังมีพระพุทธรูปที่แสดงรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร่วมกันจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
ที่มาของประเด็นปัญหาว่า พระพุทธรูปกลุ่มดังนี้จะสามารถจัดเป็น“สกุลช่าง”หนึ่งของพุทธศิลป์เมืองอุบลราชธานีได้หรือไม่                    
หากสามารถจัดเป็นสกุลช่างได้ มีอายุอยู่ในยุคสมัยใด และมีรูปแบบทางพุทธศิลป์อย่างไร อีกทั้งรูปแบบดังกล่าว สามารถสะท้อนถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีที่สอดคล้องกับรูปแบบทางศิลปกรรมได้หรือไม่ การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งอธิบาย
พระพุทธรูปกลุ่มดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าสามารถจัดเป็นสกุลช่าง “กลุ่มหนึ่ง” ของเมืองอุบลราชธานีได้ โดยที่สอดคล้องไปกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่อุบลราชธานี ทั้งนี้มิได้หมายความว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ที่พบและสร้างในยุคสมัยเดียวกัน จะมิใช่สกุลเมือง
อุบลราชธานี แต่เป็นผลงานของคนละกลุ่มช่างกันเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. การจัดระบบสกุลช่างจากพุทธลักษณะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ และอายุสมัย  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.ประเภทของการวิจัย  
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธีหลัก คือ (1) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่วัดต่าง ๆ ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี และที่พบกลุ่มตัวอย่างพระพุทธรูป (2) การศึกษาจากเอกสาร ที่มีผู้เขียนศึกษาไว้แล้วในประเด็นด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุบลราชธานี และพุทธศิลป์  
 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ด าเนินการศึกษาจากพระพุทธรูปจ านวน 25 องค์ เป็นพระพุทธรูปโลหะ 16 องค์ พระพุทธรูปไม้ 4 องค์ พระพุทธรูปศิลา 1 
องค์ พระพุทธรูปปูนปั้น 4 องค์ ที่ส ารวจพบโดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม และคณะผู้วิจัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ จังหวัด
อุบลราชธานี 23 องค์ จังหวัดมหาสารคาม 1 องค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัด จ านวน 22 
องค์ จัดแสดงหรือเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ านวน 2 องค์ และประดิษฐาน ณ สถานที่ราชการ จ านวน 1 องค์ อนึ่ง
ทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัยจ านวน 23 องค์ และพระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางห้ามญาติหรือประทาน
อภัย 2 องค์  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
  ใช้กล้องถ่ายรูป เป็นเครื่องมือส าคัญในการบันทึกภาพพระพุทธรูป  และสมุดบันทึกภาคสนาม เพื่อใช้ในการจดบันทึก
ข้อสังเกตต่าง ๆ และใช้การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นตัวก าหนดอายุ และจัดกลุ่มสกุลช่าง  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ส ารวจตามวัดต่าง ๆ สถานที่ประดิษฐาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ถ่ายภาพ
รายละเอียดต่าง ๆ เท่าท่ีสภาพการณ์ของพื้นทีจ่ะเอื้ออ านวย พระพุทธรูปบางองค์ไม่สามารถถ่ายภาพเองได้  จึงได้รับความอนุเคราะห์
ภาพจากทางวัด และผู้อนุเคราะห์ภาพท่านต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ตามวิธีทางการทางประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดรูปแบบอายุสมัย โดยใช้
พุทธลักษณะ และศักราชที่ปรากฏบนจารึกขององค์พระ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การถอดความตัวอักษรธรรมอีสานจากผู้รู้หลาย
ท่าน นอกจากน้ันรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ การน าเสนอใช้วิธีบรรยายเชิงคุณภาพ น าข้อมูลมาเรียบเรียงและน าเสนอด้วยการ
บรรยายประกอบภาพตามความเหมาะสม ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 เป็นเวลา 4 ปี  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ  และประวัติศาสตร์  โดยคณะผู้วิจัยใช้แนวคิดว่าพระพุทธรูปจัดเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์รูปแบบหนึ่ง อาจใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงพัฒนาการของยุคสมัยได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์
ที่ว่า “...งานพุทธศิลป์ในแต่ละยุคสมัยจึงเป็นส่วนหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะผู้คน สภาพสังคมความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรืองและ
ความเสื่อมได้เป็นอย่างดี...” (ศักดิ์ชัย  สายสิงห์. 2554 : ค าน าผู้เขียน) พระพุทธรูป ท่ีสร้างขึ้นในเมืองอุบลราชธานี จึงเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านงานศิลปกรรม ที่มีความเหมือนและแตกต่างจากกรุงเทพฯ และล้าน
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ช้างอย่างเห็นได้ชัด กรอบการวิเคราะห์ ได้แก่ การคัดเลือกพระพุทธรูปขึ้นเป็นสกุลช่างหนึ่งของอุบลราชธานี จากการจ าแนกลักษณะ
เด่นท่ีร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด จัดเรียงตามล าดับยุคสมัยจากจารึก และการเทียบเคียงรูปแบบ ซึ่งจะสามารถจะสะท้อนการเกิดขึ้นของ
สกุลช่างกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องไปกับบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องได้  
 
ผลการวิจัย  
 รูปแบบของสกุลช่างอุบลราชธานี  
  ลักษณะที่เป็นจุดสังเกตหลักของพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองอุบลราชธานี อันแตกต่างจากความเป็นศิลปะลาวล้านช้างแท้ 
ได้แก่ ลักษณะการท าพระพักตร์ที่ค่อนข้างกลมและป้าน แตกต่างจากพระพุทธรูปในศิลปะลาวล้านช้างแท้ที่มักมีพระพักตร์ค่อนข้าง
เสี้ยม โดยเฉพาะพระพุทธรูปล้านช้างที่มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา ซึ่งมีลักษณะพระพักตร์ที่ออกเสี้ยม             
พระหนุที่แหลม เป็นต้น (ประภัสร์ ชูวิเชียร . 2557 : 77) ลักษณะเด่นอีกประการ คือการท าเม็ดพระศกที่มีขนาดเล็กเป็นหนามขนุน
เสมอกันทั้งส่วนพระเกศามิได้มกีารไล่ล าดับของเม็ดพระศกจากใหญ่ไปเล็กเสมือนพระพุทธรูปล้านช้างแท้ ลักษณะการท าพระเนตร ที่มี
ผู้ให้ความเห็นว่าคล้ายอาการ “หลับ” (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. 2532 : 178)  หรือ พระเนตรที่ค่อนข้างเล็ก เป็นเส้นบางเรียก
อย่างง่าย คือ “ตี่” ลักษณะที่สังฆาฏิที่มักเป็นแผน่ใหญ่ ปลายตัดเรียบ ไม่นิยมประดับลวดลายสลักหรือลายนูนบนตัวสังฆาฏิซึ่งแตกต่าง
จากพระพุทธรูปล้านช้างแท้เช่นกัน เอกลักษณ์ส าคัญอีกประการ คือ การวางพระหัตถ์ซ้ายขององค์พระบนพระเพลาที่ค่อนข้าง                  
เฉียงออกจากพระนาภี เป็นต้น ก็ล้วนนับเป็นรูปแบบท่ีพบได้ในศิลปะล้านช้าง สกุลช่างอุบลราชธานีได้อย่างชัดเจน 
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปล้านช้างแท้ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา จนถึงช่วงร่วมสมัยกับงานขอบเขต
งานวิจัย จะพบว่ามีรูปแบบทั้งที่แตกต่างและล้อไปกับรูปแบบล้านช้างแท้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของพระพุทธรูปล้านช้างแท้ที่มี 
พระพักตร์ป้อม ส่วนใหญ่พระนลาฏกว้างและพระหนุที่เสี้ยมเลก็น้อย มีกรอบพระพักตร์ (ไรพระศก) เป็นเส้นเล็ก ๆ ขมวดพระเกศาเป็น
เม็ดเล็กอย่างมาก เรียกว่าแบบหนามขนุน ขนาดใกล้เคียงหรือเล็กกว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองในศิลปะไทย ส่วนพระรัศมีเป็นเปลวใหญ่
มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนองค์พระ พระขนงโก่ง มักท าเป็นสัน ยกข้ึนมาเป็นเส้นคู่เหมือนการปั้นแปะลงไป พระเนตรมองตรง พระนาสิก
ใหญ่มากและมีสันพระนาสิกเป็นเส้นคม ปลายพระนาสิกเล็กและโด่ง พระโอษฐ์ทรงแย้มสรวล ปลายพระโอษฐ์ทั้งสองข้างตวัดข้ึน             
ริมพระโอษฐ์บนหนา แสดงเส้นขอบพระโอษฐ์ท้ังข้างและมีสันเชื่อมต่อมาจากพระนาสิก ซึ่งพบในศิลปะล้านนาด้วยเช่นกัน ลักษณะการ
แย้มพระโอษฐ์เช่นนี้เป็นอาการ “ยิ้มแบบล้านช้าง” (ศักดิ์ชัย สายสิงห์. 2556 : 480-481) 
 ตัวอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างอุบลราชธานี และการก าหนดแบ่งอายุสมัย และความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อุบลราชธานี  
 คณะผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตจากรูปแบบของสกุลช่างอุบลราชธานี จึงได้ท าการส ารวจและรวบรวมจากกลุ่มพระพุทธรูปตัวอย่าง
ส าคัญ ซึ่งมีลักษณะร่วมดังที่กล่าวไป ส่วนมากประดิษฐานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหลัก โดยอาจจะมี การน าพระพุทธรูปซึ่งมี
ประวัติหรือความเป็นไปได้ว่าอาจเคยประดิษฐานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมาผนวก หากพระพุทธรูปองค์นั้นๆ มีรูปแบบที่เข้าเค้าพุทธ
ลักษณะแบบอุบลราชธานี จ านวนทั้งหมด 25 องค์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัยทั้งหมด 23 องค์ และพระพุทธรูปประทับ
ยืน แสดงปางห้ามญาติ หรือประทานอภัย 2 องค์ พระพุทธรูปส่วนมากเป็นพระพุทธรูปที่มีจารึกก ากับชัดเจนหรือมีประวัติและความ
เป็นไปท้ังจากทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะที่จะสามารถก าหนดค่าอายุที่ค่อนข้างแน่นอน จึงสามารถน ามาไล่เลียงและ
น าเสนอในที่น้ีได้  
 อนึ่งกลุ่มตัวอย่างพระพุทธรูปโดยส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่สามารถเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นได้ จึงอาจเป็นพระพุทธรูปที่
ไม่ได้สร้างที่อุบลราชธานี จากปัจจัยดังกล่าวนี้ การพิสูจน์ทราบได้จึงจ าเปน็ต้องเปรียบเทียบรปูแบบพุทธศิลป์ รวมถึงตรวจสอบสารัตถะ
จากจารึกขององค์พระและประวัติความเป็นมาที่อาจสามารถบ่งช้ีได้ว่าสร้างในเมืองอุบลราชธานี เช่น การปรากฏนามของ “มหาราช
ครู” หรือ “อัครวรราชครูเจ้า” ในจารึกฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นต าแหน่งการปกครองของคณะสงฆ์ที่เป็นลักษณะเด่นของเมือง
อุบลราชธานี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะทางพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปที่มีจารึก พบว่ามีความใกล้เคียงท่ีสามารถเปรียบเทียบได้
กับพระพุทธรูปที่ไม่ปรากฏจารึก ท าให้อนุมานได้ว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในเมืองอุบลราชธานี หรือกรณีของพระเจ้าใหญ่องค์เงิน 
วัดทุ่งศรีเมือง แม้จะเป็นพระพุทธรูปโลหะขนาดไม่ใหญ่เกินไปที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ หากแต่เป็นพระพุทธรูปที่สอดคล้องกับ
สถานท่ีประดิษฐาน คือ หอพระพุทธบาท ตั้งแต่แรกสร้าง จึงควรเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับศาสนสถานหรืออาคารมาแต่เดิม ซึ่งสร้างใน
ราวยุครัชกาลที่ 2 – รัชกาลที่ 3 
  หากแต่กลุ่มพระพุทธรูปที่น ามาศึกษานี้ มี 2 องค์ ท่ีพบนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี สามารถอธิบายจากประวัติได้ว่าน ามาจาก
อุบลราชธานี ด้วยการมอบให้ ในกรณีของพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่ง ดร.
บ าเพ็ญ ณ อุบล และนางรัตนา ณ อุบล เป็นผู้มอบให้จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อ พ.ศ.2536 และพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ 
ปางมารวิชัย   วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของวัด สันนิษฐานว่าอัญเชิญมาจากเมืองอุบลราชธานี 
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เหตุด้วยพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ได้รวบรวมคัมภีร์ใบลานจากเมืองอุบลราชธานีกลับมาที่วัดแห่งนี้จ านวนหนึ่ง อีกทั้ง                 
พระคุณท่านยังได้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากท้องถิ่นอีสาน เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ พ.ศ.2509 จึงอาจอัญเชิญพระพุทธรูป
องค์นี้มาพร้อมกันในระหว่างที่ไปรวบรวมคัมภีร์ใบลาน อีกทั้งเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีสภาพช ารุดบางส่วนแล้ว              
จึงไม่น่าเป็นอุปสรรคในการขอมา หรือทางวัดที่เก็บรักษาจะถวายเพื่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจก็เป็นได้ 
 นอกจากน้ี สิ่งที่ต้องค านึง คือ รูปแบบการจ าลองพระปฏิมาตามคติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นิยมของล้านนาหรือล้านช้าง 
เช่น พระรัตนปฏิมา (พระแก้วมรกต เป็นต้น) พระพุทธสิหิงค์ พระบาง พระแก่นจันทร์ เป็นต้น ในกลุ่มตัวอย่างพระพุทธรูปที่น ามา
ศึกษาเกือบท้ังหมดนี้ ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มคติพระปฏิมาจ าลองข้างต้นได้ หากแต่เป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างเป็นปางมารวิชัย ตามคติ
นิยมส่วนใหญ่เป็นหลัก ยกเว้นแต่เพียง พระพุทธรูปประทับยืน ปางประทานอภัย วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่สามารถตีความได้ว่าเป็น 
“พระบางจ าลอง” เพียงองค์เดียว ประเด็นการจ าลองพระปฏิมาศักดิ์สิทธ์ิ จึงไม่สามารถใช้ศึกษาหรือเป็นประเด็นหลักในงานวิจัยนี้  
 ทั้งนี้จากการพิจารณาและวิเคราะห์ทางศิลปกรรม พบว่ารูปแบบพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองอุบล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
สมัย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกแบ่งจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี ซึ่งตามข้อ
สันนิษฐานเช่ือได้ว่ารูปแบบทางศิลปกรรม ย่อมสัมพันธ์กับเง่ือนไขดังกล่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

  
ภาพที่ 1 ตัวอย่างพระพุทธรูปช่วงร่วมรัชกาลที่ 1 -2 จ านวน 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปจากวัดมหาวนาราม และพิพิธภัณฑสถาน 

        แห่งชาติ อุบลราชธาน ี
 
 โดยในช่วงสมัยแรก คณะผู้วิจัยได้ก าหนดให้อยู่ในช่วงร่วมสมยัรัชกาลที่ 1-2 เป็นหลัก อันเป็นช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับการตั้งเมือง
อุบลราชธานีในระยะแรก เป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง 1 องค์ พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย 1 องค์ รวม
ทั้งหมด 3 องค์ ข้อท่ีน่าสังเกตคือ จ านวน 3 องค์ เมื่อเทียบจากท้ังหมด 25 องค์ เป็นจ านวนท่ีค่อนข้างน้อย ย่อมสะท้อนว่าพระพุทธรูป
รูปแบบนี้ในระยะเวลาตั้งต้นของเมืองอุบลราชธานียังมิไดเ้ป็นที่นิยมเท่าที่ควร ปัจจัยที่ยังพบน้อยอาจเป็นได้ว่า ในระยะแรกอิทธิพลของ
พุทธศิลป์ล้านช้างที่ปรากฏยังคงได้รับความนิยมมากกว่า ทั้งกลุ่มบรรพบุรุษของชาวเมืองอุบลราชธานีคงจะมีช่างฝีมือ หรือการน า
พระพุทธรูปจากท้องถิ่นเดิมมาก็เป็นได้ ด้วยว่าเมืองหนองบัวล าภู หรือ “หนองบัวลุ่มภู” อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวเมือง
อุบลราชธานนีั้น  เป็นหัวเมืองส าคัญของอาณาจักรล้านช้าง มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ดังมีโบราณสถานที่เป็นวัดวาอาราม
จ านวนหลายแห่งที่มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22–24 (ธีระวัฒน์ แสนค า. 2560 : 17) จึงอาจอนุมานได้ว่า บรรพบุรุษเมือง
อุบลราชธานีจากหนองล าภู ได้น าพระพุทธรูป หรือช่างฝีมือเยี่ยมมาในการอพยพย้ายถิ่นด้วย ทั้งนี้ได้พบพระพุทธรูปในรูปแบบที่
เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปล้านช้างแท้ ปรากฏอยู่หลายองค์ เช่น พระเจ้าใหญ่ปากด า วัดหลวง เป็นต้น ในกรณีช่างฝีมือ มักจะ
ปรากฏในประวัติของพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ เช่น ในกรณีของพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง ที่กล่าวว่า“...พระพุทธประธานที่
อยู่ศาลาโรงธรรมดูสวยสดงดงาม ท้ังสองนี้ฝีมือชาวเวียงจันทน์สร้าง...” (ปรีชา  พิณทอง. 2538 : 166) ดังกล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมพุทธศิลป์ล้านช้างในระยะต้นของการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี  
 นอกจากน้ี การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องและพระพุทธรูปนาคปรกแบบล้านช้าง ยังอาจสะท้อนได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การ
สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอาจสัมพันธ์กับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่นิยมสร้างขึ้นในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครก็เป็นได้ เนื่องจาก
ศูนย์กลางอย่างเวียงจันทนไ์ด้เสื่อมอ านาจลง นอกจากนี้ การสร้างพระพุทธรูปนาคปรกแบบล้านช้างและเค้าพระพักตร์ที่แสดงออกถึง
รูปแบบพุทธศิลป์ล้านช้างสกุลช่างอุบลราชธานี ก็ยังสะท้อนได้เช่นกันว่า แม้พระพุทธรูปกลุ่ มนี้ยังมิได้เป็นที่นิยมนัก แต่ในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็ได้ก่อก าเนิดขึ้นเป็นรูปร่างในระดับหนึ่งได้อย่างชัดเจน โดยอาจมีแหล่งอ้างอิงหรือต้นแบบจากพระพุทธรูปล้านช้างบางองค์ 
ซึ่งท าขึ้นอย่างน้อยราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 น้ันเอง 

       
ภาพที่ 2 ตัวอย่างพระพุทธรูปช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ 3 จากวัดมณีวนาราม วัดทุ่งศรเีมือง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง 

                    วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และวัดวาลุการาม  

32 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



33 

 ช่วงเวลาที่สอง คอื ช่วงร่วมสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ 3 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 11 องค์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัยทั้งหมด 
10 องค์ และพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร 1 องค์ ข้อท่ีน่าสังเกต คือ พระพุทธรูปในช่วงระยะเวลานี้ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นถึง 11 องค์
จากระยะเวลาแรก อันอาจสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีการติดต่อกับคณะสงฆ์ทางกรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด เหตุด้วยว่า 
“...ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชส านักกรุงเทพได้เพิ่มความสนใจที่จะควบคุมหัวเมืองอีสานเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งการจัดเก็บผลประโยชน์จากหัวเมืองแถบนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย...”(กิติรัตน์  สีหบัณฑ์. 2533 : 23–24)  ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การส่ง
ข้าหลวงจากกรุงเทพฯ ออกมาสักเลขเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บส่วยบรรณาการ การจัดการปกครองอย่างใกล้ชิดหลังกบฏ                 
เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369 และสงครามกับญวนตลอดยุครัชกาลที่3   
 ในระยะเวลานั้นกรุงเทพฯมีความเจริญรุ่งเรอืงทางด้านการศึกษาพระปริยตัิธรรมเป็นอยา่งยิ่ง อีกทั้งบริบูรณ์ด้วยวัดหลวงและวดั
ราษฎร์มากกว่ารัชกาลอื่น ๆ ด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาในการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอาราม 
(ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 2542 : 302) ทั้งสองปัจจัยนี้จึงเป็นเหตุให้มีพระภิกษุจากเมืองอุบลราชธานี 
หรือ หัวเมืองอื่น ๆ ในภาคอีสาน  ได้เริ่มลงไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ ดังมีหลักฐานบันทึกไว้เกี่ยวกับพระเถระส าคัญจาก
พื้นที่เมืองอุบลราชธานี เช่น พระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย ป.ธ.3) วัดมณีวนาราม จากส านักวัดสระเกศ และ
พระครูบุญมา วัดพระเหลาเทพนิมิต จากส านักวัดจักรวรรดิราชาวาส  ทั้งสองรูปกลับมาสู่พื้นที่เดิมของตน ในช่วง พ.ศ. 2364–2374 
ดังนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาจากศูนย์กลางอย่างกรุงเทพที่รุ่งเรืองขึ้นแล้ว (ภายหลังการล่มสลายของเวียงจันทน์) อุบลราชธานีในสถานะ
เมืองที่มีความสัมพันธ์และยืดโยงกับกรุงเทพ จึง “เอาอย่าง” กรุงเทพมหานครเป็นแบบ โดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน คือ 
การสร้างพระพุทธรูป ให้เกิดรูปแบบที่ชัดเจนและตายตัวมากยิ่งข้ึนก็เป็นได้ 
 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย (องค์แสนสามหม่ืน) วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อาจ ใช้เป็นสิ่งแสดง
บริบทความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี  ด้วยผู้สร้างพระ คือ มหาราชครูธรรมคุต ใช้ระบบการเขียนอักษรดูจะได้รับอิทธิพล
สยาม กล่าวคือ แม้จะใช้อักษรธรรมจารึก แต่ไม่ได้บอกปีหนไทย กลับใช้เป็นปีขอม และใช้พุทธศักราช แทนจุลศักราช กับบอกศก
สยาม ซึ่งมีความแตกต่างจากยุคของมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา ประมุขสงฆ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเห็นได้ว่าคงเป็นอิทธิพลจากภาคกลางที่
น ามาใช้ตั้งแต่พระอริยวงศาจารย์ฯ กลับมาจากกรุงเทพฯ (บุญชู  ภูศรี.  2561 : 48)  
 นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตอีกว่าจากจ านวนทั้งหมด 11 องค์ ทั้งหมดล้วนเป็นโลหะส าริดทุกองค์ จึงอาจจะสะท้อนได้ว่าการที่
จ านวนของพระพุทธรูปกลุ่มนี้มีมากขึ้นกว่าเท่าตัวจากช่วงสมัยแรก เพียงในช่วงเวลา ราว 25 ปี ของรัชกาลที่ 3 ย่อมบ่งช้ีได้ว่ารูปแบบ
พระพุทธรูปที่มีรูปแบบตามสกุลช่างอุบลราชธานี มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นจากช่วงเวลาแรกจนเป็น“มาตรฐานทางศิลปกรรม”ได้ใน
ระบบหนึ่งทีเดียว และยังสะท้อนถึงความนิยมได้ว่าในช่วงเวลานี้ พระพุทธรูปในกลุ่มนี้อาจเป็นที่นิยมขึ้นได้แล้วในหมู่ชนช้ันสูงของ
สังคมได้เช่นกัน สังเกตได้จากการที่พระพุทธรูปกลุ่มนี้มักประดิษฐานอยู่ตามวัดส าคัญในเมืองเป็นหลักนั้นเอง  เช่น วัดมณีวนาราม                
วัดทุ่งศรีเมือง วัดหลวง เป็นต้น  
 ช่วงเวลาที่สาม คือ ช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ 4–5 มีจ านวนท้ังสิ้น 11 องค์เช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง ทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปประทับ
นั่งแสดงปางมารวิชัย ข้อท่ีน่าสังเกต คือ ในระยะเวลานี้พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ มีการคลี่คลายจากวัสดุขององค์พระ สังเกตได้จากมีการ
น าไม้และปูนปั้นมาสร้างหรือปั้นองค์พระในสกุลช่างนี้ได้มากขึ้นนั้นเอง รวมไปถึงขนาดขององค์พระพุทธรูปที่มักจะมีขนาดเล็กลงใน
กลุ่มที่เป็นส าริดหรือโลหะ แต่อาจจะมีขยายให้มีขนาดใหญ่กับองค์พระที่ประดิษฐานเป็นพระประธานมาก่อนได้เป็นกรณีพิเศษไป              
อาจเป็นได้ว่าในระยะนี้มีกลุ่มช่างที่สร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นใหม่อีกหลายกลุ่ม ด้วยมีการสร้างวัดของคณะสงฆ์กลุ่มธรรมยุติกนิกายขึ้น
แล้วในเมืองอุบลราชธานี และขยายสู่เมืองอื่นๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2396 เป็นต้นมา  

    

     
ภาพที ่3 ตัวอย่างพระพุทธรูปช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ 4 -5 จากวัดโนนบอน วัดปทุมมาลัย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภ ู

    วัดหมากมี่ วัดค าไฮใหญ่ วัดแจง้ วัดมหาชัย พระอารามหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
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 นอกจากน้ี ยังมีการน าอิทธิพลทางศิลปกรรมจากภายนอกเข้ามาเป็นแหล่งบันดาลใจมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนกว่าสองระยะ 
เช่น ลักษณะการท าฐานรองประทับนั่งเป็นฐานบัวประทับลวดลายของพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย วัดโนนบอน 
ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการท าชุดฐานของกลุ่มพระพุทธรูปทรงจีวรลายดอกที่มักปรากฏในภาคกลาง เป็นต้น ลักษณะการท าพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนชุดฐานผ้าทิพย์ อย่างกรณีของ พระเจ้าวิเศษ และพระเจ้าประเสริฐ วัดปทุมมาลัย ซึ่งแม้จะปรากฏพบมากตั้งแต่รัชกาล
ที่ 3 แต่สังเกตได้ว่าความนิยมยังมีไม่มากเท่าอย่างชัดเจน  ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงสมัยแรกที่พบว่า บุคคลสามัญสามารถสร้าง
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้ด้วย ขณะที่แต่เดิมผู้สร้างเท่าที่พบจะเป็นพระภิกษุทั้งสิ้น เช่น อัครวรราชครู มหาราชครู หัวเจ้าซา หัวครู เจ้าครู 
แต่พระเจ้าวิเศษ วัดปทุมมาลัย ผู้สร้างกลับเป็นสามัญชน คือ หลวงทิพย์ แม่กองศักดิ์ กับทั้งสัปบุรุษทั้งปวง จึงอาจสะท้อนว่า กลุ่มช่าง
ในเวลาดังกล่าว เริ่มได้รับความอุปถัมภ์จากพลเมืองมากขึ้นก็เป็นได้  
 น่าสังเกตว่าภายหลังจากช่วงรัชกาลที่ 5-6 เป็นต้นมา ความนิยมในการท าพระพุทธรูปสกุลช่างอุบลได้ลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน 
อันอาจสะท้อนได้ถึงการขาดแคลนช่างที่มีความสามารถในการสืบทอดเชิงช่างตลอดถึงการเพิ่มจ านวนของกลุ่มช่างที่สร้างพระพุทธรูป 
มีจ านวนหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้นให้ส าหรับพระสงฆ์หรือเจ้าศรัทธาเลือกใช้ ซึ่งก็อาจจัดเป็นสกุลอุบลราชธานีกลุ่มอื่นๆ ได้เช่นกัน  อาทิ 
กลุ่มช่างของพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) ขรัวตามหาเสนา เป็นต้น แต่ในที่นี้ คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถรวบรวมพระพุทธรูป
ตัวอย่างได้มากพอ จึงไม่ได้น าเสนอในการวิจัยนี้ หรือความนิยมทางศิลปกรรมใหม่ที่เข้ามาอย่างมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นด้วยได้เช่นกัน เช่น 
ความนิยมพระพุทธรูปจากกรุงเทพฯ เช่น พระประธานปางมารวิชัย ทรงจีวรลายดอกพิกุล พระประธานของสิมวัดหลวง พระพุทธ
อนันตชินะ พระประธานศาลาการเปรียญ วัดมณีวนาราม ซึ่งคงได้รับการอัญเชิญเข้ามาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ของ
เส้นทางคมนาคมรถไฟมายังอุบลราชธานีท่ีริเริ่มมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 6 มาถึงอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2473   
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า รูปแบบพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองอุบล มีพุทธลักษณะส าคัญ ได้แก่ ลักษณะการท าพระพักตร์ที่
ค่อนข้างกลมและป้าน แตกต่างจากพระพุทธรูปในศิลปะลาวล้านช้างแท้ ที่มกีารท าเม็ดพระศกที่มีขนาดเล็กเป็นหนามขนุนเสมอกันทั้ง
ส่วนพระเกศา พระเนตรที่ค่อนข้างเล็ก เป็นเส้นบาง เรียกอย่างง่าย คือ “ตี่” ลักษณะที่สังฆาฏิที่มักเป็นแผ่นใหญ่ ปลายตัดเรียบ ไม่
นิยมประดับลวดลายสลักหรือลายนูนบนตัวสังฆาฏิ ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปล้านช้างแท้เช่นกัน เอกลักษณ์ส าคัญอีกประการ คือ 
การวางพระหัตถ์ซ้ายขององค์พระบนพระเพลาที่ค่อนข้าง เฉียงออกจากพระนาภี เป็นต้น ก็ล้วนนับเป็นรูปแบบที่พบได้ในศิลปะล้าน
ช้าง สกุลช่างอุบลราชธานีได้อย่างชัดเจน 
 ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงสมัย โดยคณะผู้วิจัยเลือกแบ่งจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี ซึ่งตามข้อสันนิษฐานเช่ือได้ว่ารูปแบบทางศิลปกรรม ย่อมสัมพันธ์กับเง่ือนไขดังกล่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
โดยในช่วงสมัยแรก คณะผู้วิจัยได้ก าหนดให้อยู่ในช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ 1-2 เป็นหลัก อันเป็นช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับการตั้งเมือง
อุบลราชธานีในระยะแรก พบพระพุทธรูปจ านวน 3 องค์ สอดคล้องกับพัฒนาการในช่วงแรกของการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ที่รับ
อิทธิพลเวียงจันทน์เป็นหลัก ช่วงเวลาที่สอง คือ ช่วงร่วมสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ 3 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 11 องค์ พบจ านวนพระพุทธรูปมาก
ที่สุด สอดคล้องกับพัฒนาการการติดต่อกับกรุงเทพฯ ที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงรัชกาลที่ 3 ด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองและการ
คณะสงฆ์ ช่วงเวลาที่สาม คือ ช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 องค์เช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง มีการเพ่ิมความหลากหลาย
ในวัสดุประเภทปูนปั้นและไม้ เพิ่มขึ้น ขณะที่ส าริดลดจ านวนการสร้างลง สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของกลุ่มช่างที่อาจมาพร้อมกับการ
เกิดขึ้นของวัดต่าง ๆ เพิ่มข้ึน และหลังจากยุครัชกาลที่ 5 – 6 เป็นต้นมา ความนิยมพุทธศิลป์จากกรุงเทพฯ ได้เข้ามาทดแทนเนื่องจาก
เหตุผลเรื่องการคมนาคมติดต่อท่ีสะดวกสบายยิ่งข้ึน เช่น เส้นทางรถไฟท่ีมาถึงอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2473  
 
สรุปผลการวิจัย  
 รูปแบบทางพุทธศิลป์ขององค์พระพุทธรูปในจ านวนศึกษาได้แสดงรูปแบบของศิลปกรรมอันมเีอกลักษณต์ามความนิยมในศิลปะ
ล้านช้างจริง แต่ในทางตรงกันข้าม ได้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ในรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะพระพักตร์ที่
ค่อนข้างป้านกว่าพระพุทธรูปล้านช้างที่มักมีเค้าพระพักตร์ค่อนข้างเสี้ยม เม็กพระศกที่นิยมท าเป็นหนามขนาดเล็ก โดยไม่เรียงล าดับ
จากแนวเม็ดพระศกท่ีเป็นแบบในขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ตามความนิยมในศิลปะล้านช้างแท้ พระเนตรที่มักนิยมท าเป็นเส้นเล็กบาง 
หรือ กล่าวในภาษาอย่างง่าย คือ มักท าเป็นพระเนตรท่ี “ตี่” ลักษณะการวางพระหัตถ์ข้างซ้ายขององค์พระบนพระเพลา ที่ค่อนข้าง
เอียงออกจากส่วนพระนาภีอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น  โดยทั้งหมดย่อมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและความพิเศษขององค์พระพุทธรูปในแถบ
เมืองอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียงอันมีเอกลักษณ์แตกต่างจากศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอย่างเวียงจันทน์และหลวงพระบางอย่าง
ชัดเจน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “สกุลย่อย” ของงานศิลปกรรมแบบล้านช้างได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากความพยายามเป็นเอกเทศทาง
การเมือง จากศูนย์กลางอย่างเวียงจันทน์ และความพยายามในการมองตนเองเป็น “ราชธานี” ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสานใน
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ระยะแรก ส่งผลให้รูปแบบพุทธศิลป์ที่สืบเนื่องในระยะเวลาต่อมา ติดขนบรูปแบบตามจารีตพื้นเมืองอุบล จนเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่อง
ยาวนาน จนกระทั่งเสื่อมสูญและทรุดโทรมลงเมื่ออิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างสยามเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในเมือง
อุบลราชธานี ราวช่วงรัชกาลที่ 6-7 เป็นต้นมา อันสอดรับปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในพ้ืนถ่ินอีสาน   
 
ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากการรวบรวมในครั้งนี้ เป็นเพียงการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างพระพุทธรูปที่ส าคัญและมีประวัติเท่านั้น ยังไม่มีการ
รวบรวมให้สมบูรณ์ครบถ้วนว่าพระพุทธรูปในสกุลช่างเมืองอุบลราชธานีดังที่ได้เสนอไป มีจ านวนทั้งหมดกี่องค์ หากมีการส ารวจและ
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น อาจจะสามารถระบุและยืนยันถึงสายสกุลของพระพุทธรู ปในกลุ่มได้อย่างแน่นอนมากขึ้นนั่นเอง 
ขณะเดียวกันการศึกษานี้ก็เป็นเบื้องต้นในการขยายผลไปศึกษาพระพุทธรูปสกุลช่างอุบลราชธานี ในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได้ด้วย 
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 คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.วีณา วีสเพ็ญ ผู้ ช้ีแนะให้ด าเนินการศึกษาวิจัยนี้ และเป็นผู้น าในการส ารวจของ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนารามมาโดยตลอด ดร.วรรณพรรธน์  เฟรนซ์ ที่ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ และอนุเคราะห์
ช่วยเหลือในการแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์จันดี สุจนฺโท วัดทุ่งศรีเมือง และ
ขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผศ.ดร.บุญชู  ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
นายพจนวราภรณ์ ขจรเนตรวณิชกุล พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายรัฐศาสตร์ บาทชารี นายณัฐพงค์  
มั่นคง พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี นายหัตธไชย ศิริสถิตย์ และนายชาญชวิศ ทุ่มโมง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส าหรับความช่วยเหลือในการถอดความจารึกฐานพระพุทธรูปที่น ามาศึกษา และเอื้อเฟื้อข้อมูลกับ
ภาพถ่ายพระพุทธรูปที่น ามาศึกษาบางองค์ ตลอดจนให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
The Development of the Products and the Straight and Narrow path of the Village, keep the 

five Precepts in the Sisaket Province 
สุทัศน์ ประทุมแก้ว 1  
พระกัญจน์ แสงรุ่ง 2  

พระพรสวรรค์ ใจตรง 3  
พระมหาธงชัย ธรรมทว ี4 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาหลักสัมมาชีพที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 2. ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ และ 3.วิเคราะห์ศีล 5 กับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สัมมาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ จากการศึกษาพบว่า  การส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 ด้านคือ                
(1)ด้านเศรษฐกิจ คือ การแก้ไขป๎ญหาความยากจนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ซึ่งจะสามารถเพิ่มทรัพย์สินได้ (2)ด้าน
สังคม คือ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยปฏิบัติตาม 
“โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ป๎ญหาความยากจนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการน าทุนชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางชีวภาพ และ
ทุนทางสังคม มาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น มูลเหตุที่มาของการน าศีล 5 มาสอนนั้น ก็เพื่อให้สังคมได้
ตระหนักถึงความส าคัญของศีล 5 มิใช่แต่เป็นเพียงความประพฤติที่ดีงาม เป็นศีลธรรมในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ไปถึงความ
ประพฤติในระดับสังคมด้วย หากว่าสังคมหมู่ใดก็ตามมีผู้ผิดศีล ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตาม ย่อมสร้างความเบียดเบียนซึ่งกันและกันใน
สังคมให้ขยายมากขึ้น ศีล 5 ในระดับบุคคลนั้น ข้ออทินนาทานเป็นจุดเริ่มของการผิดศีล ท าให้เกิดการละเมิดศีลข้ออื่นตามมาด้วย 
 
ความส าคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์, สัมมาชีพ, หมู่บ้านรักษาศีล 5 
 
Abstract 
 This research article is objectives 1) to study the principles of the honest livelihood to appear in 
Buddhism, 2) to study the development of production and promotion of the welfare of the villages’ five 
percepts in Sisaket Province 3) to analyze the five precepts and the promotion of the development of the 
production and the honest livelihood  in Sisaket Province, the study found that The promotion of community of 
the honest livelihood  must be focus on the development of quality of life to be  two kinds;  (1) the economy 
is; it solves the poverty by increasing income, reducing expenses, reducing debt, which can increase the assets 
(2) the social is;  the development of the relationship of people in society without conflict, it has the unity, the 
mutual supports by following the "One Sub-District Project One product " which is a project that the objective 
solves the poverty by focusing on strengthening the community economy, which is the foundation economy of 
the country, the bringing cultural, Biological and social capital come as an important mechanism for driving 
community enterprises. Therefore, the source of the five precepts was taught for the society to recognize the 
importance of the five precepts, not just a good behavior, its moral at the individual level only, but also related 
to social behavior, If any of the social groups has a fault, they will create more harm to each other in society, 
because of  the Silas are  the beginning of the precepts causing, violations of other precepts. 
 
Keywords: Development, Products, honest livelihood, Villages’ five precepts 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 หลักสัมมาชีพ หรือเรียกอีกอย่างว่า“สัมมาอาชีวะ”ถือเป็นหลักธรรมส าคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหนึ่ง              
ในอริยอัฏฐังคิกมรรค 8 ประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2546: 215) ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล                
ผู้มุ่งหวังผลแห่งความสุขในด าเนินชีวิต การปฏิบัติตามหลักสัมมาชีพจะตอ้งกระท าอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมและกฎหมายที่ทางรัฐบาลได้
ประกาศใช้ โดยยึดความสุจริตทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ ที่ไม่ตกอยู่ในอ านาจ ของความโลภ ความโกรธ และความหลง อันเป็น
เหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม แต่ป๎จจุบันสังคมได้ปฏิบัติตรงกันข้ามกับหลักสัมมาชีพด้วยการด าเนินชีวิตไปในทางที่ผิด 
และขัดแย้งกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ด้วยการยึดความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น การค้ายาบ้า 
การค้ามนุษย์หรือแม้แต่การค้าของเถื่อนต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นการประกอบอาชีพด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ผิดตามหลักอาชีวะ ที่เรียกว่า 
มิจฉาวนิชชา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2546: 234) อันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและสังคมให้ได้รับความเดือดร้อน ยิ่งภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองในป๎จจุบันเป็นประเด็นส าคัญที่มีการสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เกิดการ
ประกอบอาชีพที่ยึดผลประโยชน์ อันเกิดจากความโลภเป็นหลักในการแสวงหาเลี้ยงชีพแม้แต่ชาวชนบทก็ยังถูกกระตุ้นด้วยยอดขาย
รายได้ให้เกิดความกระหายอยากท าให้เกิดการท าการเกษตรแบบเร่งเร้าให้ทันความต้องการด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
และเทคนิควิธีการที่ผิดและฝืนธรรมชาติ (เทียนชัย วงค์ชัยสุวรรณ. 2541: 151-153)  
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา และ
บริการสาธารณสุข การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ การกระจายการจัดการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง และการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก น่ันคือ “รายได้” โดยการสร้างอาชีพ จึงเป็นท่ีมาของ “สัมมาชีพชุมชน” (ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ. 2560: 1) ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเปูาหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ โดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่มีความ
ถนัดและอยากท า ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถน าไปเป็นอาชีพได้ คัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการน าเสนอให้กับคนเหล่านี้เพื่อ
ยกระดับเป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” จากนั้นจึงกลับไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบ่้านเพิ่มเติม และเปิดรับชาวบ้าน
ที่มีความสนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้าน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วข้ันพ้ืนฐานที่สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะน าไปสู่การสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อต่อยอดอาชีพ สร้าง
ผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยายตลาดในวงกว้าง แนวคิด“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”เป็นการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนพื้นฐานภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือต าบลนั้น แนวคิดนี้เป็น
การเน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของ
ตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน และพัฒนาคุณภาพการผลิตของชุมชนให้ได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดสากล อันจะส่งผลให้รากฐานของเศรษฐกิจชุมชนมีควา มเข้มแข็งต่อไป (ธวัชชัย                        
กฤติยาภิชาตกุล. 2547: 71) และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นได้ โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
 ความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการตื่นตัว
ที่จะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ในส่วนของประเทศไทยรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทั้งทางบวกและ
ลบ กล่าวคือ ในทางบวกจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีความทันยุคทันสมัย ในขณะเดียวกันผล
ในทางลบก่อให้เกิดป๎ญหาหลายประการ เช่น การท าร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตหรือการเบียดเบียนกัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การล่วงละเมิด
ทางเพศ การไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด เป็นต้น จึงเป็นเหตุท าให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม และจริยธรรม ท าให้ผู้คนห่างเหินทางศาสนา ขาดการศึกษาและการอบรมที่ดีด้านจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน
ไทย ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ในขณะ เดียวกัน จุดแข็งอย่างหนึ่งของสังคมไทยก็คือ 
การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ และได้รับการยอมรับโดยพฤตินัยว่า ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา  
 การที่สังคมไทยป๎จจุบันหรือแม้แต่ในจังหวัดศรีสะเกษเองมีความวุ่นวาย ไม่ค่อยสงบสุข  และมีป๎ญหาการใช้ความรุนแรง                
หากพิจารณามองถึงต้นเหตุของป๎ญหา พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่แล้วมาจากการละเมิดศีล 5 แทบทั้งสิ้น ป๎จจุบันประเทศไทยมีการล่วง
ละเมิดศีล 5 มากแทบจะเรียกได้ว่าไร้ศีล ป๎ญหาเรื่องการละเมิดศีล 5 นี้ควรหาแนวทางแก้ไข (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 
2539: 485) จากการรวบรวมผลงานวิจัยสามารถสรุปสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาศีล 5 ได้นั้นเป็นเพราะการมองว่าศีล 5 ว่า
เป็นเรื่องอุดมคติยากที่จะใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน (พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. 2542 : 2) การไม่สามารถเอาชนะใจต่อสิ่งยั่วยุได้ 
การตกอยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม เห็นความสุขทางกายเป็นสิ่งส าคัญในชีวิต (พระมหาป๎ญญา ชยปํฺโญ, 2541: 4) มีทัศนคติว่า 
หากรักษาศีลแล้วเสียประโยชน์ก็ไม่อยากท า (พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม. 2551: 5) การตั้งอยู่บนความประมาทท าให้ขาดสติ และขาด
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ความละอายเกรงกลัวต่อการท าช่ัว (พระมหาส ารวย ญาณสวโร. 2542: บทคัดย่อ) ด้วยทัศนคติดังกล่าวนี้ จึงท าให้แรงจูงใจในการ
รักษาศีล 5 ของคนไทยน้อยลง แม้ว่าจะมีการเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจมากข้ึนก็ตาม  
 จะเห็นได้ว่า การใช้แรงจูงใจด้วยการสมาทานรักษาศีลไม่น่าจะเพียงพอท่ีจะชักจูงให้คนในสังคมอยากน ามาปฏิบัติ เพราะยังไม่
เข้าใจถึงความส าคัญของศีล 5 อย่างแท้จริง จึงเป็นเรื่องทีค่วรจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจให้คนไทยหันมารักษาศีล 5 อย่างจริงจัง อันจะเป็นหนทางที่จะนาสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดทั้งศึกษา
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักสัมมาชีพอย่างไร ด้วยการ
ตั้งสมมุติฐานในการศึกษาในส่วนพ้ืนท่ีชนบทที่ห่างไกลจากสังคมเมือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชาวบ้านว่ายังมีแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตที่มีหลักการทางพุทธศาสนาแทรกฝ๎งอยู่ในกระบวนการแสวงหาเลี้ยงชีพท่ีมีความเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุูงเฟูอ ไม่ตก
เป็นทาสของอบายมุขและวัตถุนิยม ด้วยการเข้าไปศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากจังหวัดศรีสะ
เกษเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะมีอาชีพที่หลากหลาย มีวิถีชีวิตที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์  4 กลุ่ม คือ เขมร ส่วย ลาว และเยอ               
ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ และ
ผลการวิจัยอันน าผลไปสู่กระบวนการพัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ศีล 5 กับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสัมมาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5                    
ในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
  1. รูปแบบการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัย
ที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวที
วิชาการของกลุ่มชุมชนต่างๆ  ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม   
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ท าการวิจัยทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 4 อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
    2.1 บ้านอีเซ ต าบลอีเซ อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  
    2.2 บ้านเมืองแสน ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
    2.3 บ้านเขวา ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
    2.4 บ้านบักดอง ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
    2.5 บ้านหนองกอง ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
   นอกจากการเลือกสถานท่ีแล้ว ผู้วิจัยยังท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม  โดยมี
การก าหนดกฎเกณฑ์ด้านจ านวนและคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี ้
    1. กลุ่มผู้รู้ ประกอบด้วย 
     - ผู้น าหมู่บ้านฝุายปกครอง 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 5 คน 
     - ผู้น าทางจิตวิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 10 คน 
     - ผู้น าด้านการพัฒนา 5 อ าเภอ อ าเภอละ 1 คน รวมเป็น 5 คน 
     - นักวิชาการ 5 อ าเภอ อ าเภอละ 1 คน รวมเป็น 5 คน 
    รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
    2. กลุ่มผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
     - ผู้น าชุมชน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 5 คน 
     - พระภิกษุ / ผู้น าทางพระพุทธศาสนา 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 รูป/คน รวมเป็น 10 รูป/คน 
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     - กะจ้ า / ผู้น าพิธีกรรม 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 5 คน 
      รวมเป็นจ านวนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น 20 รูป/คน  
    รวมสถานท่ีในการเก็บข้อมูลการท าวิจัยครั้งนี้รวม 5 สถานท่ี 4 อ าเภอ รวมเป็นจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 45 รูป/คน 
นอกจากน้ีผู้วิจัยยังจะได้เก็บข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจัดอยู่
ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝุายต่างๆ ที่จะท า ควบคู่กับการ
สัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็นกรณศีึกษา เพื่อเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
   3.2 การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับพระสงฆ์ ชุมชน และผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 5 พื้นที่ 4 อ าเภอ  
   3.3 การประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบเกณฑ์ช้ีวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ และการประยุกต์เกณฑ์ช้ีวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
สัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตของชุมชน 
  4. การเก็บรวบร่วมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยในภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการใน 6 ลักษณะ คือ   
    (1) ศึกษารวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการการอยู่ร่วมกันของชุมชน  
สถานศึกษา และวัด  
    (2) การศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรม ป๎จจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานศึกษา 
และวัด โดยใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน  
    (3) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
       (4) การพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับป๎จจัยเกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์จากปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 
    (5) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบร่วมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 หมู่บ้าน ทั้งหมด 4 อ าเภอ                
ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เก็บรวบร่วมข้อมูลตามกรอบวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 
    (6) จัดท าผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพ
ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร และข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 
    5.1 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์  การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
    5.2 สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจากการสัมภาษณ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญ กล่าวคือ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการน า
ผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  
    5.3 วิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และการเช่ือมโยงการส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างมีประสิทธิภาพ              
รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน 
    5.4 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 1. หลักสัมมาชีพที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ผลจากการศึกษาพบว่า การประกอบสัมมาชีพในสมัยพุทธกาล                
เริ่มจากวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่ตอนต้นแห่งวิวัฏกัปตามที่ปรากฏอยู่ในอัคคัญญสูตร โดยอาชีพประเภทแรกเกิดขึ้นก่อน  คือ อาชีพ
เกษตรกรรม จากสังคมเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ยุคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้านั้น ระบบชนช้ันมีความ
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เข้มข้นอย่างมาก การที่บุคคลจะประกอบอาชีพประเภทใดได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่า เกิดในตระกูลวรรณะใดการแบ่งประเภทอาชีพของคน
อินเดียในสมัยพุทธกาล จึงเป็นไปตามความเข้มแข็งของวรรณะ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาอาชีพของบุคคลในสมัย
ป๎จจุบัน จึงพบว่า อาชีพมีความซับซ้อนหรือยุ่งยากมาก เนื่องจากระบบสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน อาชีพมีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ จึงเป็นเหตุให้การประกอบอาชีพแต่ละประเภทมีการค านึงถึงผลก าไรในทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น เกณฑ์
ตัดสินทางพุทธศาสนาอันเป็นเกณฑ์หลักท่ีจะน ามาตัดสินการประกอบสัมมาชีพว่าอย่างไร ควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดี อย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ ต้องใช้เกณฑ์อื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย กล่าวคือ เกณฑ์รอง ได้แก่ “มโนธรรม” และเกณฑ์ร่วม ได้แก่ “กฎหมาย” รวมทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อหาทางออกให้กับอาชีพบางอาชีพในป๎จจุบัน  
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลจากการศึกษาพบว่า  
“สัมมาชีพชุมชน” จึงเปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศในมิติด านเศรษฐกิจ โดยการสรางอาชีพที่ไม เบียดเบียนตัวเอง                       
ไม เบียดเบียนผู อื่น ไม เบียดเบียนสิ่งแวดลอม ใหมีรายจายนอยกวารายได ทั้งนี้ต องสอดคลองกับวิถีของชุมชน เพื่อความ                        
มุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน โดยนัยนี้ ภาครัฐก าหนดกลไกในการสร างสัมมาชีพชุมชนผานกระบวนการ                     
ตาง ๆ ตามล าดับ กล่าวคือ  
  (1) การพัฒนาผูน าสัมมาชีพชุมชน  
  (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมาชีพระดับจังหวัด  
  (3) การเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน  
  (4) การสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน  
  (5) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ  
 โดยกระบวนการทั้ง 5 น้ี อาศัยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ปราชญชุมชน ครัวเรือน-เปาหมาย และผูแทนครัวเรือน ซึ่งความรวมมือในการด าเนินงานตาม
กระบวนการดังกลาวนี้ เปนการสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุงเนนการน าความคิดสรางสรรคและ
การผนึกก าลังในการผลักดัน ขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาคสวน  
 3. วิเคราะห์ศีล 5 กับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสัมมาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ ผลจากการศึกษาพบว่า                   
การรักษาศีล 5 กับการส่งเสริมสัมมาชีพในสังคมไทยให้ยั่งยืนน้ัน เป็นการน าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน คือ การรักษาศีล 5 
มาปฏิบัติ เพื่อให้เป็นข้อบังคับและข้อห้ามไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นหรือสัตว์ทั้งหลายด้วย                 
โดยเมื่อสังคมเกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย มีอาชญากรรมสูง ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้ชุมชนมีสัมมาชีพ ด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง
ในสังคม จึงมีการน าเอาแนวคิดหลักการรักษาศีล 5 มาปรับใช้เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของศีลมากขึ้น โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักการ
รักษาศีล 5 อาจส่งผลให้เกิดความสงบสุขของชีวิต ทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่น ท าให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดสันติสุขไ ด้ 
ซึ่งการรักษาศีล 5 จะส าฤทธิ์ผลมากหากทุกคนน าหลักการรักษาศีล 5 ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง น าไปสู่ความสงบสุข ส่งเสริม
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านสิทธิและเสรีภาพ เกิดสันติภาพของคนในชุมชนและสังคมของไทยได้ สันติภาพเป็นสภาวะที่
ปราศจากความรุนแรง ท้ังความรุนแรงต่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น กรณีเกิดความขัดแย้งทางด้านทรัพยากร ก็สามารถแก้ความขัดแย้งโดย
การเจรจาไกล่เกลี่ย ยึดความสัมพันธ์มากว่าผลประโยชน์ น าไปสู่การแบ่งป๎นทรัพยากรอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยการน าหลักศีล 5 คือ 
ข้อ 1 ไม่พยาบาท ไม่ประทุษร้ายกันและกัน และ ข้อ 4 ไม่พูดเท็จ ไม่พูดใส่ร้ายกันและเจรจากันอย่างมีศีล เพราะศีล 5 เป็นพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิตและแก้ป๎ญหาความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สัมมาอาชีพ หมายถึงการด าเนินชีวิตด้วยการท ามาหาเลี้ยงชีพที่สุจริต ปราศจากการหลอกลวง ทรยศ ต้มตุ๋น หน้าเลือด                  
ไม่ประกอบอาชีพท่ีเป็นภัย เช่น ค้าอาวุธ ค้าเนื้อสัตว์ ค้าสิ่งมีชีวิต ค้าสารเสพติดและสารพิษให้โทษ เป็นต้น ผู้ด าเนินชีวิตตามแนวสัมมา
อาชีพโดยนัยนี้ ย่อมไม่ควรประกอบอาชีพในโรงงานผลิตอาวุธ โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานสร้างสารพิษอันก่อให้เกิดมลภาวะต่อมนุษย์ 
สัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่ไม่ประกอบอาชีพตามบ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี และการยิงนกตกปลา ซึ่งถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย
เช่นเดียวกัน 
           การส่งเสริมสัมมาชีพ จึงหมายถึง การท ามาหาเลี้ยงชีพที่เพียงแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมเท่ านั้น              
แต่ต้องเป็นการประกอบอาชีพที่เอื้ออ านวยให้เกิดความสุข ความส าเร็จตามอัตภาพของบุคคลแต่ละคนด้วย โปรดสังเกตว่า มรรคทั้ง
สาม คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เป็นข้อก าหนดในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีล ซึ่งประกอบด้วยทางกายกรรม 3 ข้อ 
ได้แก่ การละเว้นจากการปลงชีวิต การลักขโมย ประพฤติผิดในกาม ทางวจีกรรม 4 ข้อ คือ เว้นจากการกล่าวเท็จ การพูดส่อเสียด               
การพูดค าหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ ท่ีสัมพันธ์อยู่ภายใต้มโนกรรม 3 ข้อ คือ อนภิชญา ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น อพยาบาท 
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ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น และสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบถูกต้องตามท านองคลองธรรมแห่งกุศลกรรมบถท้ัง 10 ข้อ ซึ่งทางพุทธศาสนาถือ
เป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของ “การละเว้นจากการท าช่ัว” เพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนาจริยธรรมขั้นสูงตามหลักค าสอนในโอวาท                
ปาฏิโมกข์ “ท าแต่ความดี” และ “ท าจิตให้บริสุทธ์ิ” 
 ประเด็นของศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 ไม่ละเมิดสิทธิทางร่างกาย ลักษณะพื้นฐานของการละเมิดทางร่างกาย คือ การใช้ความรุนแรงเด็ดเดี่ยวซ้ าซ้อนและ
มีวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดอาการปวดทางร่างกาย 
  ข้อที่ 2 ไม่ละเมิดทรัพย์สิน ฉ้อโกง ธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะมนุษย์มีความรู้เรื่องกรรมสิทธิ์
ว่านี่ของเขา น่ีของเรา แต่สัตว์ไม่รู้ถ้าใครลักขโมยจี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่น  ก็แสดงว่าขณะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาสูญเสีย
ไป 
  ข้อที่ 3 ไม่ละเมิดทางเพศ ไม่ดูถูกเพศ ปกติมนุษย์รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ต่างจากสัตว์ 
  ข้อที่ 4 ไม่ใส่ร้ายให้ข้อมูลเท็จ ปกติมนุษย์จะไม่หลอกลวงกันและไม่เบียดเบียนคนอ่ืนด้วยค าพูดต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขที่อยู่
ในบ้าน พอมีสุนัขตัวอ่ืนหรือมีคนเดินผ่านมามันจะเห่าทันที แต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้น อยู่ดีๆ เราจะไม่ว่าร้ายใคร 
  ข้อที่ 5 ไม่ท าลายสุขภาพของตนเอง ปกติสัตว์ใหญ่มีก าลังมากกว่ามนุษย์แต่บังคับทิศทางไม่ค่อยได้เพราะไม่มีสติควบคุม 
แต่เมื่อใดที่มนุษย์ดื่มสุราของมึนเมา หรือยาเสพติดเข้าไป ก็จะขาดสติ ขาดความยับยั้งช่ังใจ ท าให้สามารถท าเรื่องเลวร้ายได้ 
 ดังนั้น ศีลเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล รู้จักยับยั้งช่ังใจ และสิ่งนี้เอง คือ ศักดิ์ศรีที่แท้จริงแห่งความ
เป็นมนุษย์ ศีลเป็นมหาทาน การรักษาศีล ไม่เพียงเป็นการรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์หรือเพื่อรักษากฎเกณฑ์ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ทานท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุใดๆ ทั้งสิ้น เพราะในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีล ทุกชีวิต
จะได้รับประโยชน์อันมหาศาล น่ันคือ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 หลักความประพฤติที่ ดีงามของพุทธศาสนา อันมีหลักศีลธรรมซึ่งมาจากค าสอนจากพระพุทธเจ้า ที่แน่นอนตายตัว                
ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัว ผิด-ถูก บุญ-บาป แยกส่วนกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาตามเปูาหมายแล้ว สามารถแบ่งได้ 2 ระดับคือ 
(1) ระดับโลกิยธรรม ได้แก่ ธรรมอันเป็นวิสัยของปุถุชนผู้ครองเรือน เป็นข้อปฏิบัติส าหรับปุถุชนให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม มุ่งสอน
เพื่อให้เกิดการลดละกิเลสที่เป็นอกุศล สาเหตุที่ก่อให้เกิดอกุศลต่างๆ ให้กระท าความดี เว้นจากการกระท าความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน (2) โลกุตรธรรม ได้แก่ ธรรมอันไม่ใช่วิสัยของชาวโลก แต่เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยะ พุทธจริยธรรมในขั้นนี้เป็นขั้นสูงของ
พระอริยบุคคลผู้พัฒนาจิตใจ จนเกิดป๎ญญาสามารถละกิเลสหรือสังสารวัฏได้อย่างเด็ดขาด  จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน. (2559: 47) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดป๎ญหา
การฉ้อโกงทางการค้า” พบว่า สัมมาอาชีวะเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนด ารงอยู่ในศีลส าหรับด าเนินชีวิต ซึ่งนับได้ว่าเป็นทั้ง
ศีลระดับธรรม และระดับวินัย บุคคลผู้ประกอบตนตามหลักสัมมาอาชีวะ ย่อมชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลอยู่ในตัวด้วย โดยเฉพาะการปูองกัน
ป๎ญหาการฉ้อโกงผู้บริโภค ท่ีต้องประกอบด้วยจริยธรรมอันมีสัมมาอาชีวะ เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามหลักกฎหมายและ
จริยธรรม เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในได้ใช้และไดป้ระโยชน์จากทรัพยส์ินท่ีตนได้รบัจากการค้าขาย เป็นหลัก
ความประพฤติที่มีลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ส าหรับเกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นเกณฑ์ส าหรับวินิจฉัยความดีและความช่ัวของมนุษย์ ทั้งนี้โดยอาศัยการกระท า 2 ลักษณะเป็นตัว
จ าแนก กล่าวคือ การกระท าใดมีรากฐานมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ถือว่าเป็นการกระท าที่ดีมีประโยชน์ มีคุณค่า 
และการกระท าใดมีรากฐานมาจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ ถือว่าเป็นการกระท าที่ช่ัว  ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบ 2 อย่าง 
เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยโดยพิจารณาจาก 1) เจตนาของผู้กระท า และ 2) ผลที่เกิดจากการกระท านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ                  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2555: 561) ได้กล่าวไว้ว่า หลักพุทธจริยศาสตร์ที่น ามาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยอาชีพว่า อาชีพที่
ประกอบนั้น  ดี ช่ัว ถูก ผิด ควร หรือไม่ควร อย่างไรนั้น ได้แก่ เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1) สัมมากัมมันตะ  2) สัมมาอาชีวะ 3) การงานอันไม่
อากูล (อนากุลา จ กมฺมนฺตา) 4) การงานไม่มีโทษ (อนวชฺชกมฺมานิ) 5) ศีล 5 6) หลักธรรมที่เป็นอุปการะต่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
สันโดษ 3 ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 สัปปุริสธรรม 7 อริยทรัพย์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพ เป็นการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงจากท้องถ่ินสู่สากลในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดให้                      
“การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP” เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญ  เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นโดย
มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ศุภมาส                
เหล็นเรือง และคณะ (2560 : 1) ผลจากการศึกษาพบว่า การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “การสร้างรายได้” 

42 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเริ่มจากการรวมกลุ่มของประชาชนระดับฐานรากในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งใน
การสร้างพลังการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันของชุมชน เพื่อแก้ไขป๎ญหาการประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล  ระดับครัวเรือน ระดับ
กลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสอดคล้องกับ ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล (2547 : 71) ผลจากการศึกษาพบว่า แนวคิด “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 
เป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บน
พื้นฐานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือต าบล
นั้น สามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไป รัฐบาลได้ด าเนินโครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน (3)ส่งเสริม
การใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (4)ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5)ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน จากกระบวนการที่กล่าว
มานี้มรความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชัญ จงเจริญ (2554 : 6-7) ผลจากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีการคัดสรร 
แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
  1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป                 
ทั้งอาหารแปรรูปท่ีพร้อมบริโภค หรืออาหารแปรรูปกึ่งส าเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
น้ าพริก เป็นต้น 
  2. ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุราแช่  สุรากลั่น เป็นต้น และไม่มี
แอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่นที่พร้อมดืม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย เช่น ขิงผลส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้ า
ผลไม้ น้ าสมุนไพร ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นต้น 
  3. ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยธรรมชาติผสมเสน้ใยสังเคราะห์ เช่น 
ผ้าแพรวา ผ้าถักโครเชท์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุทุกประเภท เช่น ผ้าพันคอ หมวก 
กระเป๋า เข็มขัด สร้อยคอ ต่างหู รองเท้า เป็นต้น 
  4. ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องใช้
สอยต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจักสาน ถักสานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
  5. ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริโภค เช่น เครื่องส าอางสมุนไพร            
สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร น้ามันหอมระเหย เป็นต้น  
 ดังนั้น การวิเคราะห์ศีล 5 กับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสัมมาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ จะเห็นได้ว่า ศีลในฐานะเป็น
พื้นฐานของมนุษยธรรม เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจ าให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ ์คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติ
ผิดในกาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่มสุราเมรัย ศีลจึงเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมเป็นลักษณะมีความปรกติทางกาย วาจา เป็นที่ตั้ง โดยมี
องค์ประกอบของศีล 5 แต่ละข้อ คือ เจตนาเป็นความไม่ก้าวล่วงทางกายและวาจา ให้พ้นจากความช่ัวทั้งปวงย่อมมีความสงบสันติสุข
ในชีวิตป๎จจุบัน และอนาคต โทษของการละเมิดศีล เป็นเหตุให้ประมาท เป็นบ่อเกิดแห่งภัยเวรโดยประการต่างๆ ย่อมประสบทุกข์ทั้งใน
ป๎จจุบัน และสัมปรายภพ มีความสอดคล้องกับ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546: 245) พบว่า ศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมต่างๆ 
คือ ความมีเมตตา กรุณา มีหิริโอตตัปปะ ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ศีล 5 จึงเป็น
คุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกาย วาจา ของมนุษย์ให้เรียบร้อย หากมีผู้ใดท าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้วก็จะแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท าท่ีผิดปกติของมนุษย์ออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองหมู่คณะและ
สังคมส่วนรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. ภาครัฐควรสนับสนุนในด้านการประสานงานหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
  2. การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ชุมชน ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีแล้วผู้เข้าร่วม
โครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมสัมมาชีพท่ีครัวเรือนด าเนินการอยู่ได้   
  3. ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน   
  4. ภาครัฐท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  5. ภาครัฐควรจัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าและบริการจากประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีน่าสนใจต่อป๎จจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  
  2. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนอย่างครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดมาตรการหรือวิธีการในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
   3. ควรมีการศึกษาวิจัยชุมชนที่ไม่ประสบผลส าเร็จในการการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนเพื่อให้ทราบถึงประเด็นป๎ญหาและ
อุปสรรคในการการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการวางแนวทางการในการการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนใน
อนาคต 
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แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1- 8 ต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ1 

Local Wisdom Conservation Guidelines of the Communities in Village No. 1 – 8 ,  Ya Plong 
Sub-district, Mueang District, Sisaket Province  

    ธันยพงศ์ สารรัตน์2  
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์3  

เจษฎา สุขสนิท4 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาพื้นบ้าน และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของชุมชนหมู่ที่ 1 - 8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า มรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมขนมเทียน ขนมกลีบล าดวน ขนมเปี๊ยะ ภูมิปัญญาหมอดูไพ่ยิปซี 
อุตสาหกรรมสานตะกร้า ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ (เครือ พันแสน) อุตสาหกรรมชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมชุมชนท ามีด และ       
ภูมิปัญญายาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งความเป็นมาข้างต้นสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงการเรียนรู้เองจากประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ โดยมีเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียงคือ“หลวงปูุธัมมา พิทักษา”เป็นผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่น ส่วนแนวทางการอนุรักษ์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ให้ชัดเจนต่อเนื่อง มีการให้ความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีระบบ
เครือข่าย สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานการอนุรักษ์  รวมกลุ่มพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว                
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ค าส าคัญ: การอนุรักษ์, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 
Abstract   
 The objective of this research was to study the history of local wisdom in village no.1–8 , Ya Plong Sub-
district, Mueang District, Sisaket Province and local wisdom conservation guidelines of those communities. This 
study was a qualitative research through an interviews and non-participant observation from 25 key informants. 
The sample was selected based on a purposive sampling. Data were analyzed using content analysis. The results 
of this research indicated that important heritage of local wisdom of the communities consisted of Kanom Tian 
(Stuffed Dough Pyramid), Kanom Kleeb Lum Duen (Thai Shortbread Cookies), Thai Moon Cake (Kha-Nhom Pia), 
Gipsy card fortune teller, basket weaving, vine products (khruea Phan Saen), garment sewing community, knife 
production community, and local herbal medicine. These local wisdoms have been inherited from ancestors as 
well as self-learning from experience and geographic environment. Luang Phu Thammaphithaksa is a famous 
master with religious leadership. Local wisdom conservation guidelines of those communities include that 
relayed agencies should clearly and continuously formulate conversation policy, educate knowledge about local 
wisdom for both formal and informal education. A network of information system should be provided for public 
relations. Honors of conservation work producers should be realized and announced. Tourism development 
group should be established to raise public awareness to realize the importance of local wisdom, leading to 
improvements to keep up with the current era and establishment of a collaborative network. 
Keywords: conservation, local wisdom 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 ต าบลหญ้าปล้องตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าปล้องเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 4 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 5 บ้านเอก หมู่ที่ 6 บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 7 บ้านโนนแย้ 
และหมู่ที่ 8 บ้านโนนส านัก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนมีอาชีพท านาเป็นหลักและรับจ้างทั่วไป (ส านักงานจังหวัดจังหวัด             
ศรีสะเกษ. 2535 : 11 ; และอุดม เชยกีวงศ์. 2545 : 9) 
 ภูมิปัญญาพื้นบ้านหมู่ที่ 1-8 มีความหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมขนมเทียน ขนมกลีบล าดวน ขนมเปี๊ยะ(หมู่ 1-2) ภูมิปัญญา
หมอดูไพ่ยิปซี (หมู่ 3) อุตสาหกรรมสานตะกร้าผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ (เครือพันแสน) (หมู่ 4) อุตสาหกรรมชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า(หมู่ 5) 
อุตสาหกรรมชุมชนท ามีด (หมู่ 6-7) และภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน (หมู่ 8) ซึ่งความเป็นมาข้างต้น สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึง
การเรียนรู้เองจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมรดกภูมิปัญหาเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต ไม่มีหลักฐานยืนยันได้
อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เช่ือว่าเกิดขึ้นมานานแล้ว เนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่ของกลุ่มชนสี่เผ่า (ส่วย ลาว เขมร 
และเยอ) ที่มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย ซึ่งชุมชนหมู่ที่ 1-8 นี้ เป็นชุมชนที่ประชาชนยังมีความยึดมั่นในหลักของพุทธศาสนา โดยมี
เกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในชุมชน คือ“หลวงปูุธัมมา พิทักษา”แห่งวัดบ้านสร้างเรือง (วัดพระธาตุ
เรืองรอง) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพแก่คนในท้องถิ่น โดยใช้กุศโลบายของศาสนาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงใจของคนในชุมชนในการที่ด ารงไว้ซึ่งศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป  และในงานนมัสการ       
พระธาตุเรืองรองช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี มีการน าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านมาเผยแพร่และจ าหน่าย จึงท าให้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านจากแต่ละชุมชนได้รับความนิยมจากประชาชนในชุมชนต าบลหญ้าปล้องเป็นอย่างมาก และมีช่ือเสียงในระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดใกล้เคียง โดยถือเป็นงานประเพณีที่ส าคัญของชุมชนในงานเทศกาลส าคัญต่างๆ ของชุมชนและจังหวัด รวมถึงมีคนจาก
ภายนอกชุมชนมาซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในชุมชน ดังนั้นเพื่อมิให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน              
ที่ดีงาม สูญหายไปกับการจากไปของบุคคลผู้มีความรู้เหล่านั้น อันจะเป็นผลให้แต่ละคนหรือแต่ละชุมชนต้องสร้างความรู้ใหม่ขึ้นใช้เอง
โดยไม่จ าเป็นน้ัน ชุมชนต าบลหญ้าปล้องควรจะมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ที่มีความหลากหลายให้เยาวชนรุ่น
หลังได้สืบทอดในภูมิปัญญาที่ดีงามของชุมชนสืบไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ไม่พบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่พบมีเพียงเอกสารเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หญ้าปล้อง เกี่ยวกับชุมชนบ้านโนนแย้ โนนหล่อ เรื่อง“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านโนนแย้โนนหล่อ”(องค์การบริหาร              
ส่วนต าบลหญ้าปล้อง. 2561 : บทคัดย่อ) และเอกสารเรื่อง“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ” (องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง. 2562 : บทคัดย่อ) โดยคณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมและ
เรียบเรียงด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้อาศัยเอกสารดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและอภิปรายผลเกี่ยวกับเรื่อง“แนวทางการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ” ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประเภทของการวิจัย  
  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 2. ขอบเขตของการวิจัย 
  2.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
   การก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนท่ี โดยเจาะจงเลือกพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
   2.2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 4,317 คน และกลุ่มเปูาหมาย 
   2.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกรวม 25 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากภายในหน่วยงาน รวม 3 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ 2)กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

46 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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จากภายนอกหน่วยงานรวม 22 คน ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าศาสนา กลุ่มเจ้าของภูมิปัญญา กลุ่มข้าราชการอื่นๆ และเอกชน  
และกลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเครื่องมือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  4.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตการณ์ในประเด็นท่ีก าหนด  
 5. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านผู้วิจัย และ 3) ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยจะน าผลการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบ  ไม่มีส่วนร่วมมาเรียบเรียงเพ่ือวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา  และน าเสนอแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
  ประวัติหมู่บ้านภายในต าบลหญ้าปล้องอ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านหญ้าปล้อง หมู่ 1 หมู่ 2 ต าบลหญ้าปล้องอ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ ก่อตั้งมาประมาณ 50 ปีโดยอพยพมาจากบ้านจังเกาตะวันตก บ้านลาวเดิม อ าเภอขุขันธ์ (ปัจจุบันคือ อ าเภอไพรบึง) 
ท้าวบุญมาได้อพยพราษฎรมาอยู่ที่ริมหนองน้ าที่มีหญ้าปล้องมาก ราษฎรบ้านนี้เดิมมีฝีมือช่างโลหะ เดิมเรียกว่าบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ปัจจุบันกลายเป็นบ้านหญ้าปล้อง  
 1. ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
  1.1 อุตสาหกรรมขนมเทียน ขนมกลีบล าดวนขนมเป๊ียะ บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1-2 อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ขนมเทียนแต่ดั้งเดิมใช้แปูงข้าวเหนียวท า เป็นขนมไทยที่คนสมัยก่อนใช้ในพิธีท าบุญต่างๆ หรือท าให้ลูกหลาน
รับประทานเป็นของว่าง เป็นขนมที่สามารถท าได้ทุกครัวเรือน รสชาติยังไม่เป็นท่ีนิยม เพราะเป็นขนมพื้นบ้าน ต่อมาได้เริ่มคิดค้นน าเอา
สูตรใหม่มาผสมผสานก่อนท่ีจะมาเป็นขนมเทียนแก้ว โดยได้ทดลองใช้แปูงมันส าปะหลังแทนแปูงข้าวเหนียว รูปทรงของขนมเทียนแก้ว
จะแตกต่างและอร่อยกว่าแปูงข้าวเหนียวและมีการน าเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมของแปูง เช่น ใบเตย ดอกค าฝอย 
ดอกอัญชัญ ดอกเก๊กฮวย เพราะพืชสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นอาหารว่างที่กินแทนข้าวได้ เป็นของฝากที่ขึ้นช่ือของ
ต าบลหญ้าปล้อง ใช้ในการท าบุญตักบาตร เช่น งานประเพณีต่างๆ จะใช้ขนมเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตรุษจีน สารทจีน  ผู้ให้
สัมภาษณ์เล่าว่า ขนมนี้เป็นขนมท่ีท ารายได้มาสู่ครอบครัว จากขนมที่คนส่วนมากไม่นิยมเพราะสมัยก่อนท าด้วยแปูงข้าวเหนียว ต่อมามี
การพัฒนาจากสูตรเดิมท าให้คนนิยมรับประทานมากขึ้นและท าให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถส่งบุตรให้มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต และแต่เดิมพื้นที่นี้คือหมู่ 11 ต่อมาแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ 1-2 ซึ่งหมู่ 1 ไม่ได้
ประกอบอาชีพอะไร ผู้ให้สัมภาษณ์จึงถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ 1-2 ที่จะให้ข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งการท าขนมนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์
เรียนรู้จากหนังสือต าราขนมต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันอาทิตย์เท่านั้น  เพราะเป็นสูตรอาหาร สูตรที่คนท าแล้วประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสูตรนี้จะมีความแปลกใหม่ ซึ่งไม่เหมือนสูตรทั่วๆ ไป (บุญเริ่ม พงศ์ศรีระ.  สัมภาษณ์ : 19 ตุลาคม 2560) 
  1.2  ภูมิปัญญาหมอดูไพ่ยิปซี บ้านหญ้าปล้อง หมู่ 3 อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า อาชีพหมอดูไพ่ยิปซีนี้เริ่มท ามาตั้งแต่ พ.ศ.2530 และเริ่มมาท าจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา 
เนื่องจากสมัยก่อนผู้ให้สัมภาษณ์เรียนหนังสือไม่เก่ง ก็เลยหันมาเอาดีด้านดูดวง ไพ่ยิปซีมีลักษณะเป็นศาสตร์เฉพาะตัว มีบทสวด มีมนต์
ด า ซึ่งต่างจากการดูดวงแบบไทย ซึ่งจะดูแต่เพียงวันเดือนปีเกิดเท่านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ เล่าว่า อาชีพหมอดูไพ่ยิปซีนี้เริ่มท ามาตั้งแต่ พ.ศ.
2530 และเริ่มมาท าจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา จากการดูดวงให้ตนเองก่อน เมื่อได้เป็นจริงๆ และมีคนมาเรียนมากมาย                
ค่าเรียนจะอยู่ที่ 4,990 บาท และค่าดูดวงต่อคน 199 บาท ซึ่งจะเริ่มดูตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปแล้วในวันปกติ เนื่องจากไม่รบกวนเวลา
ราชการ และจะดูทั้งวันในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทุกวันน้ีลูกสาวก็เริ่มที่จะดูไพ่ยิปซีเป็นแล้ว เนื่องจากได้รับการสืบทอดจากแม่ ในส่วนการ
ประชาสัมพันธ์นั้นจะไม่ไดม้ีการประชาสมัพันธ์เป็นทางการ คนท่ีเคยมาดูก็จะเล่าตอ่ปากต่อปาก การดูไพ่ยิปซีครั้งน้ีได้รับอิทธิพลมาจาก
มนต์ด าทางอียิปต์ เทคนิคการดูเพิ่มเติมคือ การที่รู้ภาษาอังกฤษ รู้รากศัพท์ พิจารณาว่าฐานของไพ่คือฐานของเราเอง จับขึ้นถูก
ต าแหน่งใครก็สามารถทายได้เลย ดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน (พรทิพย์ แสงฟูา. สัมภาษณ์ : 12 ธันวาคม 2561) 
  1.3 อุตสาหกรรมสานตะกร้า ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย ์(เครือพันแสน) 
   ตะกร้าเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ด้วยชุมชนมีปุาไม้และเครือไม้ ในท้องนามีต้นกก(ภาษาถิ่นเรียกต้นผือ) คนใน
หมู่บ้านมีภูมิปัญญาในการน าวัตถุดิบเหล่านี้มาจักสานและถักทอเข้ากับโครงไม้ไผ่เพื่อใช้ใส่สิ่งของต่างๆ ใช้ส าหรับจัด กระเช้าดอกไม้ 
กระเช้าผลไม้ หรือกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ท าให้เกิดความประทับใจและความผูกพันท้ังคนและปุาท่ีได้อาศัยพึ่งพากันและกัน
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เป็นแบบเกื้อกูล ที่ส าคัญท าให้คนมีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ อุปสรรคที่ส าคัญคือฟื้นที่ปุาบางพื้นที่เป็นเขตหวงห้ามและบางพ้ืนที่
น้ าท่วม ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการหาวัตถุดิบ (ณี บัวงาม และสวัสดิ์ บัวงาม. สัมภาษณ์ : 19 ตุลาคม 2560) 
  1.4 อุตสาหกรรมชุมชนตัดเย็บเสือ้ผ้า บ้านเอก หมู่ 5 อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า ท าอาชีพน้ีมานานแล้ว อาศัยการเรียนรู้แบบครูพักลักจ าตั้งแต่อายุ 10 ขวบ หมู่บ้านนี้เป็นกลุ่มคน
วัฒนธรรมไทย-ลาว ผลิตภัณฑ์เป็นทีน่ิยมของผู้บรโิภค คือ ผ้าลายลูกแก้ว ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้า 
มีหน่วยงานสนับสนุนเต็มที่ นอกจากน้ียังนิยมตัดเป็นเสื้อแล้วน าไปย้อมมะเกลือย้อมเย็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกว่า“เสื้อด าไหม” 
ซึ่งชุมชนได้มีการเลี้ยงไหมและสาวไหมเอง “ผ้าไหมจึงนุ่ม ทิ้งตัวดีมีน้ าหนัก ไม่ยับง่ายใส่สบาย หน้าร้อนใส่แล้วไม่ร้อน หน้าหนาวใส่แล้ว
อบอุ่นดี” (สุวรรณศรี พงศ์พิละ. สัมภาษณ์ :  18 ตุลาคม 2560) 
  1.5 อุตสาหกรรมชุมชนท ามีด บา้นโนนหล่อ หมู่ 6 
   เป็นการรวมกลุ่มของคนบ้านโนนหล่อแทบจะทุกครัวเรือน โดยเป็นอุตสาหกรรมท ามีดและของมีคมที่ท าจากโลหะ
หลายชนิด เช่น มีดโต้ มีดขอ (ใช้ถางปุา) จอบ เสียม เป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ มีการพัฒนาเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ และรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมากมาย โดยสั่งวัตถุดิบคุณภาพดีจากกรุงเทพฯ คือ“เหล็กแหนบ” ซึ่งเป็นท่ีสนใจของกลุ่มลูกค้าที่มี
การสั่งสินค้าครั้งละจ านวนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ รวมถึงศรีสะเกษเอง พอผลิตเสร็จจะสลักช่ือของช่างแต่
ละคนไว้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะและเพื่อให้สามารถจดจ าได้ง่ายว่าเป็นผลงานของช่างคนใด แรงงานทุกคนที่ท างานในหมู่บ้านจะมี
เงินเดือนเป็นประจ าทุกคน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มีหน่วยงานและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาหมู่บ้านโนน
หล่อมีผู้คนอยู่อาศัยมากขึ้น จึงได้แบ่งการปกครองเพิ่มอีก คือบ้านโนนแย้ หมู่ 7 ซึ่งประกอบอาชีพตีมีดเป็นหลักเช่นกัน (สมชัย                
พันธ์ทอง. สัมภาษณ์ : 18 ตุลาคม 2560) 
  1.6  อุตสาหกรรมชุมชนท ามีดบา้นโนนแย้ หมู่ 7  
   ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า บ้านโนนแย้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 ชาวบ้านมีอาชีพท ามีดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถือได้ว่า              
เป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน แต่ไม่ทราบว่าเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยใด มีค าบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเริ่มตีเหล็กประมาณ 200 ปีมาแล้ว (สงบ 
แก้วบุญธรรม. สัมภาษณ์ : 18 ตุลาคม 2560) 
  1.7  ภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้าน หมู่ 8  
   ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า ยาฝรั่งและยาปฏิชีวนะมีราคาแพง ทางครอบครัวจึงคิดค้นยาสมุนไพร เพราะหาได้ง่าย ท าง่าย 
และปลอดภัยต่อร่างกาย สมุนไพรที่ผลิตจะเป็นลูกประคบ และที่ทานสดๆ สมุนไพรที่น ามาใช้ ได้แก่ ไพล หรือว่านไฟ (ยอดแดงๆ คือ 
ไพลบ้าน) จะน ามาต า โปฺะ ทาท้อง แก้ปวดท้อง ใช้รักษาแผลได้ ฝนบนหัวแก้พิษไข้ นอกจากน้ีตามความเช่ือ สบู่เลือดใช้กันผี ใบหนาด
ใช้กันผีปอบ คนโบราณจะน าไปไว้ใต้ถุนเรือนเพื่อกันผีเปูา ผีโพง ต้นลิ้นฟูาห้ามปลูกในบ้าน เพราะมันจะเลียคน ท าให้คนในบ้านไม่มี
ความสุข เสลดพังพอนใช้เวลาตะขาบกัด แมงปุองต่อย น ามาโขลกๆ และโปะที่แผล รวมถึงหากปลูกไว้ในบ้านงูจะไม่เข้าบ้าน 
เช่นเดียวกับว่านพญาลิ้นงูที่จะเอามาบดและแปะไว้ที่แผลอสรพิษกัด ว่านคังคีหัวเล็กๆ เหลือง ไปหาขุดเอาตามปุา ต้นรางจืด                      
แก้ปวดท้อง ผู้ให้สัมภาษณ์มีวิธีในการสอนลูกหลานคือ จะชอบสอนเขาเวลาไปปลูกข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จะอธิบายว่าอันนี้มีสรรพคุณ
ใดบ้าง นอกจากน้ีทางบ้านก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง มีต้นออมซึ่งเป็นไม้มงคล เมื่อมดกัดก็จะน าปูนขาวกินหมากผสมกับน้ า
ขมิ้น (น าขมิ้นมาต า) หรือหากลิ้นเป็นร้อนในให้ใช้สมุนไพรจากต้นสบู่ด า ต้นเยาว์ที่เป็นยาง หรือยางจากต้นประดู่ที่เป็นยางสีแดงๆ 
(ทัศนีย์ สิงห์ทอง. สัมภาษณ์ : 20 ตุลาคม 2560) ปัจจุบันภูมิปัญญาของชุมชนได้รับความนิยมจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และพัฒนาเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่คนในชุมชนเสมอ  
 2. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ของต าบลหญ้าปล้อง พบว่า 
  2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ให้ชัดเจนต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน               
การรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 
การผลิตสื่อ ต ารา เอกสารการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีหลากหลาย ดังค ากล่าวของอมรศักดิ์ ก าจรจักษ์  (อมรศักดิ์ ก าจรจักษ์. 
สัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2562) กล่าวว่า“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ควรมี
นโยบายในการอนุรักษ์ให้ชัดเจนและต่อเนื่องกัน อุดหนุนงบประมาณ รวบรวมองค์ความรู้ ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาจจะมีการ
เรียนการสอนในโรงเรียน เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
  2.2 ควรมีการพัฒนาระบบการให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านระบบ และนอกระบบ
โรงเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยการจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนได้สืบทอดต่อไป เช่นมี
รายงานเกี่ยวกับการท าขนม และหัตถกรรมพื้นบ้าน มีการน านักเรียน นักศึกษา ร่วมชมงานศิลปะ และฝีมือเชิงช่าง หรือช่วงเย็นอาจใช้

48 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



49 
 

 

เด็กมาศึกษาสวนสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรอย่างง่าย เพื่อจ าหน่าย เพื่อสร้างความผูกพันและหวงแหนผลงานของตน ดึงดูดเยาวชนให้
หันมาสนใจ มรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่นให้มา 
  2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนทั้ง 8 เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชน เข้าใจและควรมีการเผยแพร่ กิจกรรมผ่านสื่อและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน
และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จัก และเข้าถึงข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนทั้ง 8 ของต าบลหญ้าปล้องได้สะดวก
มากขึ้น เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต การท าปูายประชาสัมพันธ์ในชุมชน แผ่นพับ เป็นต้น ดังค ากล่าวของ สมหวัง ค ามี (สมหวัง ค ามี. 
สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2561) กล่าวว่า “ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่กว้างขวาง เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ปูาย
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและผู้สนใจได้รับรู้ภูมิปัญญาของบ้านหญ้าปล้องที่เด่นดังทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยมีทุกหมู่บ้าน รวมทั้ง
ควรมีการสืบทอดไว้ให้คนรุ่นหลังรับรู้” 
  2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการประกาศยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานการอนุรักษ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
  2.5 ประชาชนในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีการถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
ในทุกกระบวนการ เช่นประวัติความเป็นมา ความเช่ือ ขั้นตอนการท าสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ท าให้
ชุมชนภาคภูมิใจ อีกทั้งควรส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้น าความรู้ออกมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน โดยการเป็นวิทยากร ครู ฝึกอบรม 
หรือผู้สอนภูมิปัญญาให้กับสถาบันการศึกษา 
  2.6 ควรจัดเวทีภูมิปัญญาพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญานั้นทั้ง 
6 รายการ จาก 8 ชุมชน และสร้างโอกาสให้การเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงวัฒนธรรมชุมชน 
  2.7 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงต าบลหญ้าปล้องมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมาย หากน าภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้ง 6 รายการ                 
มาบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในเทศกาล โดยจัดให้มีไกด์เยาวชนในท้องถิ่น 
เป็นผู้น าเที่ยว รวมทั้งมีการจัดจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้ง 6 รายการ หรืออาจตั้งเป็นศูนย์รวม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของบ้านหญ้าปล้อง เพื่อจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
ให้กับชุมชน ดังค ากล่าวของอารมณ์ ชูจันทร์ (อารมณ์ ชูจันทร์. สัมภาษณ์ : 11 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า ชุมชนเรามีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศมากมาย ควรน าภูมิปัญญาพื้นบ้านท้ัง 6 รายการมาบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
เข้ามาเที่ยวในงาน แล้วเราก็จัดจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับชุมชนและ
ยังเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนรู้จักด้วย 
  2.8 ควรประชาสัมพันธ์และปลุกจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกของคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านใช้เป็น เอกลักษณ์ของ
ต าบลหญ้าปล้องอย่างต่อเนื่อง โดยการชักชวนให้เยาวชนตลอดจนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมของประเพณี เช่นการให้นักเรียนหรือ
โรงเรียนร่วมกันท ากิจกรรมของชุมชน ร่วมให้กระบวนการพัฒนามรดกภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ชักชวน ให้กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านร่วม         
แต่งกายย้อนยุค และส่งเสริมประชาชนทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี ประกอบในงานนมัสการพระธาตุเรืองรอง 
รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  และกระตุ้นจิตส านึกให้คนในชุมชนรู้จักเป็นเจ้าของมรดก                    
ภูมิปัญญาในชุมชนตนเอง ให้ความส าคัญกับคุณค่าของประเพณี ความสามัคคี และการใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนมากกว่าผลการ
ประกวดและความสนุกสนาน ดังค ากล่าวของสมโชค พิกุลศรี (สมโชค พิกุลศรี. สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่าควรมีการจัด
กิจกรรมที่ปลุกจิตส านึกให้กับประชาชนได้เห็นคุณค่าของงานเทศกาลไหว้พระธาตุเรืองรอง เช่น ให้นักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่ หรือเชิญ
ชวนชาวบ้านทุกเพศทุกวัยมาแต่งกายย้อนยุค เล่นดนตรี ตีกลองยาว ฉิ่งฉาบ ก็ได้ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในประเพณี และซึมซับ
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เด็กๆ เห็นทุกปี ก็ซึมซับไปเอง 
  2.9 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงรูปแบบของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเกิด
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตเช่น การพัฒนารูปลักษณ์ของขนม และเสื้อผ้าให้สอดคล้องกับยุคสมัย และติดตามความต้องการของคนรุ่น
ใหม่มากขึน้ ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม 
  2.10 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมิปัญญาพื้นบ้านทั้ง 6 
รายการกับชุนชนอ่ืนๆ หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชน
หมู่ 1-8 รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป 
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 จากแนวทางการอนรุักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการอนรุักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของ ชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง 
 

อภิปรายผล 
 1. ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ส าคัญคือ 
อุตสาหกรรมขนมเทียน ขนมกลีบล าดวน ขนมเปี๊ยะ ภูมิปัญญาหมอดูไฟยิปซี อุตสาหกรรมสานตะกร้าผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์               
(เครือพันแสน) อุตสาหกรรมชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมชุมชนท ามีด และภูมิปัญญายาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยจะมีการจัดแสดงผล
งานมรดกทางวัฒนธรรมในงานเทศกาลประเพณีนมัสการพระธาตุเรืองรองของทุกปี ถึงความเป็นมาข้างต้นสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
รวมถึงการเรียนรู้เอาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ โดยมีเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียง คือ“หลวงปู่ธัมมา พิทักษา”               
เป็นผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ ซึ่งงานวิจัยนี้มีแนวทางสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
ไชยยา พิณบรรเลง (ไชยยา พิณบรรเลง. 2552 : หน้า 145) ได้ท าการวิจัยเรื่อง“การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการแข่งเรือบก 
จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่พบว่าการเล่นแข่งเรือบกเ กิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ กล่าวคือเมื่อแม่น้ าเพชรบุรีแห้งขอดอันมีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ าเพชรบุรี การเล่นแข่งเรือน้ าที่เคยเป็นที่
นิยมเล่นของชาวเพชรบุรี มาแต่เดิมไม่สามารถเล่นได้อีก จึงได้มีผู้พัฒนารูปแบบการเล่นให้มาเล่นบนบกได้ แล้วเรียกกันว่า“แข่งเรือ
บก” ซึ่งมีรูปแบบการเล่นคล้ายกับการแข่งเรือน้ า และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของจั่นเพชร สืบนาค (จ่ันเพชร สืบนาค. 2554 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง“แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน : กรณีศึกษาประเพณีร าเหย่ยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” ที่พบว่าประวัติความเป็นมาของเพลงร าเหย่ย ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่ามีมาแต่สมัยใด 
ซึ่งมักจะใช้ร้องกันในวันตรุษ สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน เนื่องจากเพลงเหย่ยเป็นเพลงที่ร้องกันเพ่ือความสนุกสนาน เป็นเพลงที่ใช้
ร้องเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอ่อนตา ยวนเกิด (อ่อนตา ยวนเกิด. 2557 : 41) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบก ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ที่พบว่าอ าเภอกาญจนดิษฐ์มี
การสืบทอดประเพณีชักพระมานานนับร้อยปี เริ่มจากประเพณีชักพระทางน้ าในชุมชนบ้านสะท้อน ต าบลท่าทอง ต่อมาจึงมีการท าเรือ
พระบกขึน้ในพ้ืนท่ีอื่นๆ ของอ าเภอ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันน้ี  
 2. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ให้ชัดเจนต่อเนื่อง มีการให้ความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานการอนุรักษ์ ประชาชนในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านควรมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง จัดเวทีภูมิปัญญาพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น รวมกลุ่มพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด 
ตระกรุดเดิม (บรรเจิด ตระกรุดเดิม. 2550 : 52) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวไทย
เบิ้ง ในชุมชนนาตะกรูด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์” ที่พบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมกระตุ้นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยา           
พิณบรรเลง(ไชยยา พิณบรรเลง.2552:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเห่เรือบก จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่พบว่ารูปแบบการอนุรักษ์มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ข้ันตอนคือ (1)อนุรักษ์ของเดิมไว้เป็น 
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แม่บทโดยการอนุรักษ์แบบคือ อนุรักษ์เรือ เครื่องแต่งกาย และเพลงในรูปแบบเดิม และการอนุรักษ์เนื้อหาโดยการศึกษาและเก็บ
เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการเห่เรือบกไว้เป็นระบบ (2)ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัยแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ และ 
(3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเห่เรือบก โดยน าเสนอในรูปแบบของความบันเทิง น าเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสนใจและจะช่วยให้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านนี้ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ ไม้เจริญ 
(ประจักษ์ ไม้เจริญ. 2552 : 10) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านภาคกลาง” ที่พบว่า
การอนุรักษ์การแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านภาคกลางควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หรือจัดท าเป็นเทป
บันทึกภาพการแสดงหุ่นกระบอกมอบให้สถาบันการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และมอบให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด    
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการแสดงหุ่นกระบอก จัดนิทรรศการ จัดท าเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงหุ่นกระบอกเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาไปทั่วโลกและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอ่อนตา ยวนเกิด (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง“พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ที่พบว่า 
ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเชิงช่างท าเรือพระบกควบคู่กันไป ซึ่งคณะผู้วิจัยได้อาศัยแนวทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าวมา
ประยุกต์ในพ้ืนท่ีวิจัย เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน รวมถึงภูมิปัญญาเชิงช่างที่ปรากฏใน
การสร้างสรรค์ผลงานบางชนิด เช่น มีดและเสื้ออย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน ยังความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ส าคัญคือ 
อุตสาหกรรมขนมเทียน ขนมกลีบล าดวน ขนมเปี๊ยะ ภูมิปัญญาหมอดูไพ่ยิปซี อุตสาหกรรมสานตะกร้า ผลิตภัณฑ์จา กเถาวัลย์                  
(เครือพันแสง) อุตสาหกรรมชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมชุมชนท ามีด และภูมิปัญญายาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งความเป็นมาข้าง
ข้างต้นสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงการเรียนรู้เองจากประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ โดยมีเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียง
คือ“หลวงปูุ ธัมมา พิทักษา”เป็นผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่น และมีการใช้กุศโลบายของพุทธศาสนาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับการ
ด ารงชีวิตของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนในการที่ด ารงไว้ซึ่งศาสนาพุทธให้คงอยู่ ส่วนแนวทาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
นโยบายในการอนุรักษ์ไว้ชัดเจนต่อเนื่องทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นความร่วมมือจากทุกฝุาย รวมทั้งคนในชุมชนที่ได้
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนตนเอง 
  
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  จากการศึกษาท าให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนามรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาวิเคราะห์ถึง
แนวโน้มในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และความหลากหลายของกลุ่มคนในท้องถิ่นด้วย โดยให้ประชาชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย และควรน าแนวทางการศึกษาครั้ งนี้ไปทดสอบได้กับพื้นที่กรณีศึกษาอื่นๆ ต่อไป อันจะ
สามารถน าไปต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการ และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป   
    จากการวิจัยพบว่ายังมีประเด็นการท าวิจัยในลักษณะในเชิงการท่องเที่ยว การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเชิง
สังคมศาสตร์อีกมากมายหลายด้าน ซึ่งสามารถขยายประเด็นและพื้นที่ในการศึกษาออกไปได้อีกหลายประเด็นโดยการศึกษาอาจขยาย
พื้นที่ออกไปเป็นระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ หรือศึกษาในบริเวณพื้นที่ๆ แคบลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ศึกษาหลายด้าน 
ให้ลึกซึ้งและเจาะจงกว่าเดิมก็ได้ 
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เส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามลุ่มน ้าโขงไทย-ลาว  
พื นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก1 

Tourism Route and Sustainable Travel Itinerary of Thailand–Laos Mekong River along 
Provinces of Nakhon Phanom to Ubon Ratchathani and Districts of Khammouane  

to Champasak 
ประจวบ จันทร์หมื่น2 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามลุ่มน้้าโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัด
อุบลราชธานีและแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามล้าน้้าโขงอย่างยั่งยืนให้กับ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน้าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้้าโขงไทย-ลาวได้ 
 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวของท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ  และอุบลราชธานี
จ้าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเข็มทิศ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดเข้าด้วยกัน ส่วนการเช่ือมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว เป็นแนวทางการพัฒนาในอีกขั้นหนึ่งหลังจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีความสมบูรณ์น่าสนใจ                  
มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 
 
ค้าส้าคัญ : เส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว, แผนการท่องเที่ยวไทย-ลาว, ความยั่งยืน, เชื่อมโยง 
 
Abstract  
 The research of tourism route and sustainable travel itinerary of Thailand–Laos Mekong River along 
Provinces of Nakhon Phanom to Ubon Ratchathani and Districts of Khammouane to Champasak  aimed to 
sustainably study the concrete tourism development approach along the Mekong River for the country which was 
able to conduce to policy proposals on the Thai-Laos Region tourism. 
 The study revealed that tourism development in Provinces of Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen 
and Ubon Ratchathani required a tourism development strategy using community as a compass to link the provinces 
together. In addition, linking to neighboring countries, such as Lao PDR, was another step after the tourism 
development of the provinces was complete, interesting and attractive to both domestic and foreign tourists. 
 
Keywords: Thai-Laos tourism route, Thai-Laos travel itinerary, sustainability, link 
 
บทน้า 
 ในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงไทย-ลาว จากจังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก มีแหล่งท่องเที่ยวจ้านวน
มาก ซึ่งเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันก็พบจุดอ่อนส้าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาคือ ขาดการพัฒนา
กิจกรรมที่มีในแหล่งท่องเที่ยว จึงท้าให้เกิดลักษณะการท่องเที่ยวแบบมาชม ถ่ายรูปแล้วก็กลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ส่งผลให้ไม่เกิดการจับจ่ายซื้อขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวเท่าท่ีควร กรณีการไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจดังกล่าวยังส่งผลให้การจัดการ
                                                           
1 งานวิจยันี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิยัเร่ือง เส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามลุ่มน้า้โขงไทย -ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัด 
  อุบลราชธานีและแขวงค้าม่วนถึงแขวงจา้ปาสัก ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558  
2 อาจารย์ประจ้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ ,Prajuab21600@Gmail.com 
  โทรศัพท์ 081-9921600 
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ท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่เป็นที่ดึงดูดใจส้าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ทั้งกลุ่มยุโรป อเมริกา หรือกลุ่มเอเชียด้วยกัน เช่น จีน ญี่ปุุน มาเลเซีย               
ในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวลาวถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่เริ่มขยายตัวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ศึ กษามากขึ้น อย่างไรก็ตาม
จุดอ่อนของการไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ ต่างส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ในด้านหนึ่งมีงานศึกษาเสนอ
ว่าเกิดจากการขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (จักรี เตจ๊ะวารีและคณะ.
2556) อีกทั้งยังขาดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (ส้านักงานจังหวัดนครพนม.
2557)  
 นอกจากน้ีการศึกษาที่ผ่านมาเสนอให้เห็นว่าทั้ง 4 จังหวัด (นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญและอุบลราชธานี) ขาดการเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน มีลักษณะการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแยกส่วนกัน ทั้งที่มีล้าน้้าโขงเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ (ประจวบ จันทร์หมื่น. 2557)  จึงพบว่าโปรแกรมจ้านวนมากจัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดตนเอง ไม่เช่ือมต่อกับกลุ่ม
จังหวัดตามล้าน้้าโขงจึงท้าให้โปรแกรมการท่องเที่ยวไม่น่าสนใจเท่าที่ควร การวิจัยนี้มุ่งศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวและน้ามาก้าหนด
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว ก่อนจะน้ามาวิเคราะห์เสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีวิจัย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญและอุบลราชธานี และพื้นที่แขวงค้าม่วน             
แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวันและแขวงจ้าปาสัก  
 2. เพื่อเสนอเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญและ
อุบลราชธานี 
 
ขั นตอนวิธีการวิจัย  
 การก้าหนดเนื้อหาการวิจัย ประกอบด้วย เนื้อหาการศึกษาดังนี้  
  1. อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Identities)  
  2. เรื่องราว (Story telling) เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงไทย-ลาว (ประเพณี การด้าเนินวิถีชีวิต วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
เรื่องเล่า นิทานต้านาน ท่ีเกี่ยวข้องกับแม่น้้าโขง และวิถีชีวิตคนริมโขง)   
  3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Infrastructures)  
  4. คุณภาพ และมาตรฐานเส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Standards)  
  5. นักท่องเที่ยว (Tourist) 
 การประเมินศักยภาพของการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงไทย - ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก ซึ่งประกอบด้วย 
  1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) 
  2. สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการเดินทาง (Amendments) เช่น โครงสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน การสื่อสาร
โทรคมนาคม พิธีการเข้าเมืองและศุลกากร และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  3. สถานท่ีพักแรม (Accommodations)   
  4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)   
  5. การคมนาคม (Accessibilities)  
  6. คุณภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (sustainable tourism) 
  7. ความต่อเนื่องของการท่องเที่ยว 
  8. นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 จากเนื้อหาดังกล่าวผู้วิจัยก้าหนดกลุ่มประชากรในการศึกษาดังนี้   
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  กลุ่มประชากรในการศึกษาจะจ้าแนกตามรปูแบบและเครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณเ์ชิงลึก(In-depth 
interview) และการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) และการระดมความคิดเห็น (Focus group) ซึ่งประกอบด้วย 
   1. การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ประกอบด้วย 
         1.1 ผู้รู้ ประกอบด้วย ผู้น้า ผู้เ ช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน พื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก จ้านวนพื้นที่จ้านวน 16 คน 
        1.2 ผู้ปฏิบัติผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัด
อุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก ทั้งภาครัฐ และเอกชน พื้นที่ละ 3 คน รวม 24 คน 
        1.3 ผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสักพ้ืนท่ีละ 5 คน รวม 40 คน 
   2. การแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)  
    ตามการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พื้นที่จังหวัด
นครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานี  และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยวในในพื้นที่พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก แบบก้าหนดความน่าจะ
เป็น ด้วยเทคนิควิธีการแบบช้ันภูมิโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 90 % โดยอ้างอิงจากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(2556) ได้รวบรวมไว้ โดยเลือกสถิติในปี พ.ศ. 2555   ดังนี ้
    จังหวัดอุบล -แขวงจ้าปาสัก 

จ้านวนนักท่องเที่ยว  1,307,342  คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  100  คน 
ชาวไทย  1,250,348 คน 96   คน 
ชาวต่างประเทศ  56,994 คน 4 คน 

 
    จังหวัดอ้านาจเจริญ -สะหวันนะเขต 

จ้านวนนักท่องเที่ยว 151,916 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  100  คน 
ชาวไทย  145,770  คน 95 คน 
ชาวต่างประเทศ  6,146 คน 5 คน 

    จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
จ้านวนนักท่องเที่ยว 365,447 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  100  คน 
ชาวไทย  359,824 คน 98 คน 
ชาวต่างประเทศ  5,623 คน 2 คน 

    จังหวัดนครพนม-แขวงค้าม่วน   
จ้านวนนักท่องเที่ยว 358,227 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  100  คน 
ชาวไทย  347,296 คน 95 คน 
ชาวต่างประเทศ  10,931 คน 5 คน 

 
   3. การระดมความคิดเห็น (Focus group) ประกอบด้วย 
         3.1 ผู้รู้  ประกอบด้วย ผู้น้า ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน พื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก จ้านวนพื้นที่ละ 2 คน  รวม 16 คน 
        3.2 ผู้ปฏิบัติผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัด
อุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสัก ทั้งภาครัฐ และเอกชน พื้นที่ละ 5 คน รวม 40 คน 
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        3.3 ผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงค้าม่วนถึงแขวงจ้าปาสักพ้ืนท่ีละ 10 คน รวม 80 คน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 จากประเด็นการจัดการท่องเที่ยวท่ีไม่เช่ือมโยงกันและการจัดการท่องเที่ยวท่ีขาดมิตเิรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีในแหล่งท่องเที่ยว 
การศึกษาครั้งนี้ ได้สรุปวิเคราะห์และเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เสนอว่าการ
ท่องเที่ยวควรจะเป็นมากกว่าการมาเที่ยว นักท่องเที่ยวควรได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวด้วยการเข้าไปมี             
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจ ได้เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของผู้คนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจับจ่ายซื้อ
ขายสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นโดยชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว (ส้านักงานจังหวัดอ้านาจเจริญ. 2557) จากการศึกษาและวิเคราะห์บริบทด้านการ
ท่องเที่ยวและลักษณะส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยและเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใน 2 เส้นทางดังนี้  
  เส้นที ่1 วิถีน้้า วิถีปลา วิถีคนริมโขง (ฝึกวิธีหาปลา ปรุงอาหารปลา กินปลา แปรรูปปลา บูชาแหล่งน้้าท่ีหาปลา) ไชยบุรี-ต้าบล
สามผง-วัดมรุกขนคร (3 วัน 2 คืน ) 

 
ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางท่องเที่ยวเส้นท่ี 1 
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   วันแรก สนามบินนครพนม-ต้าบลไชยบุรี  
    08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง  
    09.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนครพนม  
    10.45 น.  เดินทางไปต้าบลไชยบุรี ต้าบลริมชายโขงและริมแม่น้้าสงคราม และเยี่ยมชมและนั่งจิบกาแฟฟังเรื่องราว
เมืองไชยบุรีจากไกด์ชุมชน  
    12.00 น.  รับประทานอาหาร ที่ได้จากชุมชน เมนูผลิตภัณฑ์จากปลา แม่น้้าโขงและแม่น้้าสงคราม (ปลาส้มย่างใบตอง 
ต้มส้มปลาเนื้ออ่อน ปลาทอด ส้มต้าจากปลาร้าไชยบุรี ผักสดและผลไม้)  
    13.00 น.  เยี่ยมชมสินค้าของฝากของดีเมืองไชยบุรี (ปลาร้า ปลาส้ม) พร้อมทดลองท้าปลาส้ม ของฝากขึ้นช่ือจากไชย
บุรี โดยวิทยากรชุมชน และน้ากลับไปเป็นของฝากจากการท่องเที่ยว  
    15.00 น.  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อชมโบราณสถานที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองไชยบุรีทั้งเจ็ดแห่ง  คือ 
1) วัดยอดแก้ว 2) มหาอุตมะนันทะอาราม (วัดกลาง) 3)วัดศรีบุญเรือง 4)วัดศรีสุนันทามหาอาราม(วัดไตรภูมิ) 5)วัดโพธิ์ไชย 6)วัดไตรภูมิ 
(ใหม่) 7) วัดปุานิเวศน ์พร้อมชมวิวโขง บรรยากาศริมโขงที่สวยงาม ดูวิถีชีวิตผู้คนชายฝั่งล้าน้้าโขง พร้อมชมความมหัศจรรย์ของสองสายน้้า 
แม่น้้าโขง และแม่น้้าสงครามที่มาบรรจบกัน อันเป็นที่มาของแม่น้้าสองสีเมืองไชยบุรี  
    17.30 น.  ร่วมปรุงอาหารจากเมนูปลา เช่น ไข่เจียวปลาส้ม ปลาเนื้ออ่อนลวกจิ้ม พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  
    20.00 น.  แยกย้ายกันกลับที่พัก (พักโฮมเสตย์)  
   วันที่สอง ต้าบลสามผง-วัดมรุกขนคร-บ้านหนองหล่ม  
    06.00 น.  จิบกาแฟ ดูวิถีชีวิตการประมงของคนริมโขง พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก  
    08.00 น.  น้าท่านเดินทางสู่ ต้าบลสามผง ล่องเรือล้าน้้าโขง ชมทัศนียภาพแม่น้้าสงคราม ชมหาดทราย  
    13.00 น.  เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของฝากจากชุมชน และทดลองท้าปลาวง และปลาร้า  
    16.00 น. เดินทางถึงไปบ้านหนองหล่ม มุกดาหาร  
    18.00 น.  พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน ชมการแสดงพื้นบ้านล้าผญาและการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรม          
เต้นบัดสะโลปกับกลุ่มชาวบ้าน เลือกซื้อแสดงสินค้า Otop ผู้ผลิตอาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคราม ผ้าฝูายท้าจากธรรมชาติ ตะกร้าสาน บริการ
อาหารค่้าแบบพาแลง ณ บ้านหนองหล่ม  
    20.00 น.  แยกย้ายกันกลับบ้านพัก  
   วันที่สาม วัดมรุกขนคร-บ้านหนองหล่ม  
    06.00 น.  ร่วมท้าบุญตักบาตรรับบรรยากาศริมโขง  
    07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ บ้านพัก  
    08.00 น.  เยี่ยมชม หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์บ้านหนองหล่ม เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2337 มีเช้ือสายมาจากเผ่า              
ภูไท ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงวังอ่างค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 210 ปี ได้มาตั้งถิ่นฐานที่ม ี                  
หนองน้้าแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีความอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การท้าการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง  ชาวบ้านได้เรียกหนองน้้าแห่งนี้ว่าหนองหล่ม               
บ้านหนองหล่มเป็นพ้ืนท่ีที่อุดมสมบรูณ์ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก เคยใช้เป็นที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเมื่อครั้งลาวใช้เป็นฐานปฏิบัติการ 
เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้น ชาวหนองหล่มจะลงเรือไปเก็บหญ้าจากบนดอนมาเลี้ยงวัวหรือเก็บผักมาเป็นอาหาร  หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้เป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี เหมะแก่การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้้าโขง 
นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวภูไท ชมการทอผ้ากลุ่มแม่บ้าน ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ชมพระธาตุเก่าแก่อายุ 
800 ปี  
   ล่องเรือล้าน้้าโขง ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง ชมเกาะแก่งกลางล้าแม่น้้าโขงได้ โดยไกด์ท้องถิ่นในหมู่บ้าน   
    13.00 น.  เดินทางสู่สนามบินนครพนม เช็คอินสัมภาระ ณ เคาท์เตอร์สายการบิน  
    16.55 น.  ออกเดินทางสู่ดอนเมือง  
    18.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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  เส้นที ่2 วิถีประมงพ้ืนบ้าน และการหาอยู่หากินคนริมโขง (วิธีการท้าประมงพ้ืนบ้าน อุปกรณ์การประมงพ้ืนบ้าน แหล่งประมง
ของชุมชน) 

 
ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางท่องเที่ยวเส้นท่ี 2 

 
   วันแรก สนามบินอบุล-โขงเจียม  
    10.00 น. เดินทางจากสนามบิน สู่อ้าเภอโขงเจียม ระหว่างการเดินทางทาง แวะเยี่ยมชมผาแต้ม จากนั้นก็เดินทางสู่
อ้าเภอโขงเจียม ที่อ้าเภอโขงเจียม แวะเที่ยววัดถ้้าคูหาสวรรค์  
    12.00 น.  รับประทานอาหารพื้นถิ่น  
    13.00 น. เที่ยววัดถ้้าคูหาสวรรค ์ 
    18.00 น.  เข้าที่พัก  
   วันที่สอง โขงเจียม-ผาชัน -ต้าบลสองคอน-เขมราฐ  
    8.00 น.  เดินทางสู่บ้านผาชัน หมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้าโขง มีบรรยากาศที่เป็นแบบวิถีชนบท มีระบบนิเวศ เกาะแก่งหิน 
สวยงาม และมีปลาแม่น้้าโขง จ้านวนหลากหลายและมีทุกฤดูกาล จนหมู่บ้านผาชันแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มสหกรณ์ปลาที่รับซื้อปลาจาก
ชาวประมงพื้นบ้านท่ีเป็นคนในหมู่บ้านแล้วน้ามาวางขาย ให้กับนักท่องเที่ยวหรือพ่อค้า หรือคนในชุมชนที่สนใจน้าปลาไปบริโภค ที่บริเวณ
บ้านผาชันยังสามารถเยี่ยมชมเสาเฉลียงเสาหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างต่างๆและบริเวณเสาเฉลียงน้ียังมีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม  
    09.00 น.  เดินทางสู่หาดสลึง เยี่ยมชมบริเวณหาดสลึงและล่องเรือเที่ยวชมสามพันโบก สามพันโบกเป็นพื้นที่ที่มีแก่ง
หินเป็นโบกหรือเป็นหลุมมีลกัษณะรูปรา่งต่างๆอยู่มากมาย จนได้ชื่อว่าสามพันโบก นักท่องเที่ยว นิยมนั่งเรือจากหาดสลึงที่บ้านปากกะกลาง
ต้าบลสองคอน โดยล่องตามล้าน้้าระยะทาง 4 กิโลเมตร ในระยะทาง 4 กิโลเมตรนี้จะผ่านปากบ้อง จุดแคบที่สุดของแม่น้้าโขง  
    11.30 น. เดินทางสู่แก่งชมดาว วัดปากแซงและชมหาดทรายสูง  
    16.30 น. เดินทางเข้าสู่ อ้าเภอเขมราฐ เป็นอ้าเภอที่มีบ้านเรือนเก่าอายุกว่า 200 ปีที่บ้านราษฎร์เจริญซึ่งเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆริมฝั่งแม่น้้าโขงมีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายมีบริการโฮมสเตย์ที่เขมราฐนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยว                
ริมน้้าโขง รวมทั้งจะได้รับประทานอาหารจากปลาน้้าโขง 
   วันที ่3 สนามบินนครพนม-มุกดาหาร-บ้านภู  
    08.00 น. การเดินทางตั้งแต่อ้าเภอเขมราฐ ไปอ้าเภอชานุมานจังหวัดอ้านาจเจริญ  
    09.00 น.  เยี่ยมชมยักษ์คู ่ชมบรรยากาศวิวโขง และนั่งเรือชมเกาะแก่ง 4 แก่ง  
    12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง  
    13.00 น. ออกเดินทางสู่พระมงคลมิ่งเมืองอ้านาจเจรญิ  
    14.00 น. เยี่ยมนมสัการ ขอพรพระมงคลมิ่งเมือง  
    14.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบล เพื่อเดนิทางกลับ โดยเครื่องบิน 
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 โดยสรุปแล้ว จากกรณีเส้นทางท่องเที่ยวตามกผลการศึกษาของโครงการ จะพบว่าการท่องเที่ยวตามล้าน้้าโขงมีจุดแข็งในหลาย
ประการคือ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนลุ่มน้้าโขงที่สามารถน้ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ แต่ก็ยังคงพบข้อด้อยคือ
ขาดการก้าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะทิศทางการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 ข้อเสนอส้าคัญของการวิจัย คือให้ภาครัฐ เอกชนและชุมชนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามล้าน้้าโขงให้              
มากขึ้น โดยยึดแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง และข้อเสนอส้าคัญอีกประการคือการพัฒนารูปแบบการบริหาจัดการแบบกลุ่มองค์ก รชุมชนที่ให้
ความส้าคัญกับการท่องเที่ยว โดยเสนอให้หน่วยงานท่ีท้างานกับชุมชน เช่น ส้านักงานพัฒนาชุมชน ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
ส้านักงานวัฒนธรรมชุมชน ร่วมมือกันวางแผนและก้าหนดให้มีแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 กรณีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่าจ้าเป็นจ้าต้องมี “ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน” เนื่องจากแนวคิดการท่องเที่ยวดังกล่าวคือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนทั้งด้านประวัติศาสตร์ 
เรื่องเล่า ทรัพยากรธรรมชาติ อาหารการกิน วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเช่ือ ที่เมื่อน้ามาบริหารจัดการให้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้  
 จากการศึกษา เสนอให้ท้ัง 4 จังหวัดต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยใช้วิสัยทัศน์“เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามล้าน ้าโขง พัฒนาการท่องเท่ียวสู่สากล” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยว  
  เปูาประสงค:์  
   1. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ ปรับปรุงพัฒนา 
   2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวท่ีเสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาและบูรณะ เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ :  
         1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว   
   2. สร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ คงความสมดุลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
   3. บูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวท่ีเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
   4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องสมดุล
และยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน  
  เปูาประสงค์:  
   1. ภาพลักษณ์และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดได้รับการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและ              
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
   2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายทุกเพศ ทุกวัย 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
   3. เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
  กลยุทธ์ : 
          1. สร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มแรงดึงดูดความสนใจและความเช่ือมั่น
ของนักท่องเที่ยว 
   2. เพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ              
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คุณภาพสินค้าและมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 
  เปูาประสงค:์  
   1. บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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   2. สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพ สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
  กลยุทธ์ : 
          1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและภาคการผลิต 
   2. พัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญและอุบลราชธานี 
จ้าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเข็มทิศ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดเข้าด้วยกัน ส่วนการเช่ือมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว เป็นแนวทางการพัฒนาในอีกขั้นหนึ่งหลังจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีความสมบูรณ์น่าสนใจ             
มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  
 ปัจจุบันการเช่ือมต่อเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถท้าได้โดยสะดวกเนื่องจากการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีการสร้างข้อตกลงเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอยู่อย่ างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงให้น้้าหนักกับ               
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดของประเทศไทยในเบื้องต้น 
 อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วข้อเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ ในการน้าไปใช้ประโยชน์ท่ีเป็นจริงนั้นต้องเกิดจากการน้าไปปฏิบัติใน
พื้นที่ ซึ่งหน่วยงานท่ีจ้าเป็นต้องน้าไปใช้และขับเคลื่อนในเบื้องต้นประกอบด้วย ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จ้าเป็นต้องเป็นเจ้าภาพ 
ประชุมเพื่อเชื่อมโยง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสรุปความชัดเจนของยุทธศาสตร์ จากน้ันเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ให้แจ่มชัดเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะน้าสู่หน่วยงานที่ 2 คือ  ส้านักงานจังหวัดเพื่อน้าเข้าสู่ข้อเสนอของบประมาณหรือเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในส่วนราชการแต่ละส่วนจะมีการประเมินขั้นตอนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้ว                    
นั่นหมายถึงว่าการน้ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าสู่การปฏิบัติสามารถด้าเนินการได้ในทุกช่วงเวลา  
 คณะวิจัยเห็นว่าส้านักงานจังหวัดของแต่ละจังหวัดสามารถจัดท้าแผนยุทธศาสตร์เช่ือมโยงและกระจายแผนสู่การปฏิบัติได้ โดยใช้
กระบวนการประชุมกลุ่มจังหวัดในแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่ากลุ่มจังหวัดตามข้อเสนอจากการวิจัยครั้งนี้จะยังไม่ได้ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ              
แต่เมื่อพิจารณาถึงภาระงานของแต่ละจังหวัดจะพบว่าต่างก็ด้าเนินการตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตนเองอยู่ประจ้าแล้ว อาทิ 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนด้าเนินการพัฒนาสินค้าโอทอปของแต่ละชุมชน ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่างมีข้อมูลและมีกิจกรรมส่งเสริมด้าน
สังคมประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ด้านส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีแผนงานด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว การน้าภาระงาน
ของหน่วยงานต่างๆมาบูรณาการเข้ากับมิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอวิจัยครั้งนี้ สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ยากนัก               
หากหน่วยงานดังท่ีกล่าวมามีแผนการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
  ดังนั้นการเช่ือมโยงให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังที่คณะวิจัยได้เสนอไว้ในเบื้องต้นนี้จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูง                
ในการใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ขณะเดียวกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนก็จะน้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน เกิดมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต 
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วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะทุนทางสังคมของคนอีสาน 

Kong Sib See Literature as a Social Capital of E-san People 
 

       ศาริศา สุขคง1   
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมข้อมูลหนึ่ง ในประเด็นแนวคิด 
ทุนทางสังคมที่มีบทบาทให้คุณค่าต่อความคิด และจิตวิญญาณของความเป็นท้องถิ่นอีสาน ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมกรรมเรื่อง 
คองสิบสี่ได้สร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติร่วมกันให้แก่คนทุกสถานภาพ ในสังคมอดีต และสามารถน าเนื้อหามาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบัน
อย่างร่วมสมัย นอกจากนี้วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ยังเป็นทุนทางสังคมที่สร้างพลังทางสังคมให้เกิดพลังเครือข่ายในสังคมที่รักใคร่
สามัคคีกันอันน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในประเพณีส าคัญต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้อย่างมีพลวัต อีกนัยหนึ่งยัง แฝงฝังอัตลักษณ์ของ              
“ความเป็นอีสาน” และสร้างความภาคภูมิใจใน“ความเป็นท้องถิ่น” ทั้งในระดับปัจเจกชน และในระดับชาติพันธุ์อันมีสายสะดือมาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้อย่างลุ่มลึก สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมอีสานด ารงอยู่ภายใต้รัฐไทยด้วยความเข้มแข็งจนถึง  
ทุกวันน้ี 
 
ค าส าคัญ : วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่, ทุนทางสังคม, พลังทางสังคม, คนอีสาน  
 
Abstract 
 This article aims to study Kong Sib See literature, 14 social principles, as a kind of information. In 
accordance with the concept of social capital, it has a role to value thinking and the spirit of being a local E-san. 
According to the research result, Kong Sib See Literature has created a norm for common practice for all people 
in the past. Besides, the content can be used in contemporary life. In addition, Kong Sib See literature is also a 
social capital that creates social power or empowerment creating a united network power in a society and 
leading to a common practice in various important traditions as provided dynamically. In other words, it also 
embeds the identity of “Being E-san” and creates pride in “Localization” at both the individual level and the 
ethic level, as the umbilical cord from the Lao People’s Democratic Republic. It is important in creating social 
network power as immunity for the E-san society to remain with strength under the Thai state until nowadays.  
 
Keywords: kong sib see literature, Social Capital, Empowerment  E-san people 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 คนอีสานเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เช่ือกันว่าผู้คนส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                
เพื่อหนีความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งหลักแหล่งในภูมิภาคอีสานแล้วก่อบ้านสร้างเมืองขึ้นใหม่ ต่อมาภายหลังปี พ.ศ.2400 ฝรั่ งเศส       
ยึดฝั่งขวาแม่น้ าโขงไว้ท้ังหมดและก าหนดเส้นกั้นอาณาเขตโดยมีน้ าโขงเป็นแดน อีสาน ถูกผนวกเป็นราชอาณาจักรสยาม แต่คนอีสาน     
ก็เรียกตัวเองว่า“ลาว”เช่นเดียวกับท่ีคนกรุงเทพฯ เรียกคนอีสานว่า “คนลาว”แม้ว่าประเทศสยามจะเปลี่ยนเป็นประเทศไทย และคน
อีสานที่อาศัยอยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะถูกนิยามนามใหม่ว่า“คนไทยอีสาน”(สุจิตต์ วงศ์เทศ. 2554 : 14) หรือ“คน
อีสาน” ก็ตาม ทว่าส านึกของความเป็นลาวยังคงถักทอและสืบทอดมายังคนอีสานกระทั่งปัจจุบัน  
 คนอีสานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 73 ของประเทศเป็นกลุ่มที่ใ ช้ภาษาไทยอีสาน หรือไทยลาวซึ่งเป็นตระกูลไท             
(Thai Language Family) (กองบรรณาธิการ. 2556 : 133) แม้จะหลากส าเนียงมาจากต่างที่อพยพการตั้งถิ่นฐานแต่คนที่พูดอีสาน 
หรือเว้าลาว ก็มักจะถูกเรียกว่า คนลาว กระนั้น ปัจจัยด้านภาษาอย่างเดียวก็ไม่สามารถก าหนดความเป็นชาติพันธุ์ ได้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างหากท่ีเป็นตัวก าหนดส าคัญ รวมทั้งขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะมีส านึกในกลุ่มชาติพันธ์ุใด ท้ังนี้ บางบุคคล    

                                                 
1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย , E-mail: sarisa.chom@gmail.com , โทรศัพท์ 085-1995436 
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ยังไม่อาจยึดในกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งตลอดไป คนอีสานอาจเป็นคนลาว คนไทยอีสานหรือคนไทยก็ได้ เพราะความส านึก      
เรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ (อมรา พงศาพิชญ์ . 2541 อ้างตาม ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2561:460) ซึ่งคนอีสานส่วนใหญ่           
รับวัฒนธรรมมาจากลาวอาณาจักรล้านช้างในอดีต จึงมักนิยามตนเองว่าเป็น “ลาว” เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวัฒนธรรม      
กับบ้านพ่ีเมืองน้องอย่างประเทศลาวมากกว่าความเป็นไทยของภาครัฐ  
 ข้อมูลทางวัฒนธรรมข้อมูลหนึ่งซึ่งเช่ือมโยงคนลาวกับคนอีสานไว้อย่างเหนียวแน่นเด่นชัดก็คือ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”ฮีตสิบสอง 
คือจารีตสิบสองรายการ หรือประเพณีประจ าสิบสองเดือนท่ีส่งเสริมให้ผู้คนในสังคม  มีโอกาสได้พบปะท าบุญร่วมกันเป็นประจ า        
ทุกเดือน (ลือ ศรปุนะเดช และพรหมา พรมดาว. 2539: 12) แสดงให้เห็นความใกล้ชิดทางพระพุทธศาสนาที่ผสมผสานความเช่ือแบบ
ดั้งเดิมอย่างฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนอีสาน และมีผู้รู้หลายท่านศึกษาอธิบายความเกี่ยวกับฮีตสิบสองไว้ เช่น ประมวล พิมเสน               
สาร สาระทัศนานันท์ พระมหาวีระวงศ์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้อปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม และระบุไว้ชัดเจนในแต่ละเดือนว่า 
ต้องร่วมปฏิบัติตนอย่างไร ในพิธีกรรมใดบ้างในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่วนคองสิบสี่ที่บัญญัติเป็นแนวปฏิบัติตนต่างๆ นั้นมี               
ผู้ศึกษา หรือปริวรรตเรียบเรียงไว้น้อย เพราะต้นฉบับค่อนข้างหาได้ยาก ทว่า ข้อปฏิบัติที่ปรากฏในคองสิบสี่นั้นกลับมีเนื้อหาที่น่าศึกษา
ในมิติทางวัฒนธรรมศึกษาอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงเลือกตัวบทเฉพาะเนื้อหาจากวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่มาศึกษาเท่านั้น  
 คองสิบสี่ แปลว่าทาง แนว หรือคลองธรรม หมายถึงแนวทางปฏิบัติวิถีทางที่ดีที่นักปราชญ์บรรพบุรุษอีสานได้วางไว้เพื่อให้
ผู้ปกครองน าไปเป็นแนวทางในการปกครอง พ่อแม่น าไปสอนลูก ปู่ย่าตายายน าไปสอนหลาน พระน าไปสอนพุทธศาสนิกชนและให้
ประชาชนน าไปปฏิบัติ มีท้ังหมด 14 ข้อ และมักเรียกต่อท้ายเหมือนค าสร้อยต่อจากค าว่า “ฮีตสิบสอง” เพราะข้อปฏิบัติของคนอีสาน
แต่เดิมนั้นมีว่า “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตยี่คองเจียง ฮีตผัวคองเมีย ฮีตเพียคองบ้าน”(ส าลี รักสุทธี. 2560 : 123) ความโดดเด่นของ              
คองสิบสี่นั้นนับเป็นธรรมนูญที่มีเนื้อหาระบุช้ีน าแนวปฏิบัติหรือสอนคนครอบคลุมทุกสถานภาพในสังคม จึงอาจมีคุณค่าต่อการเป็นทุน
ทางสังคมในการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคม หรืออาจสร้างพลังทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม และอาจเป็นทุน
สร้างเครือข่ายทางสังคมของคนอีสานท่ีขับเคลื่อนอัตลักษณ์ “ความเป็นลาว” ให้ด ารงอยู่ในถิ่นอีสาน และท าให้เกิดพลังเครือข่ายใน
กลุ่มคนอีสานที่มีศักยภาพในการแสดงตัวตนภายใต้รัฐไทยเพื่อด ารงอยู่อย่างมีความหมาย อีกทั้งยัง ฝากแฝงพลังภูมิปัญญา           
ของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็น อุดมการณ์ ความเชื่อ บรรทัดฐาน หรือค่านิยม ตอกย้ าให้สังคมอีสานอยู่อย่างไม่ห่างไกลจากอุดมคติที่ควร
จะเป็น ผู้เขียนจึงมีความสนใจใคร่ศึกษาวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะท่ีเป็นทุนทางสังคมของคนอีสาน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในแนวคิดทุนทางสังคมอันมีบทบาทส าคัญในสร้างบรรทัดฐานสร้างพลังทางสังคม และ
เครือข่ายทางสังคมผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคองสิบสี่     
2 ลักษณะตามการแบ่งของปราชญ์ท้องถิ่น 4 ท่าน 4 ส านวน คือ 
  1. สาร สาระทัศนานันท์ (แบ่งคองสิบสี่เป็น 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องในครอบครัว สังคม และผู้มีหน้าที่
ปกครองบ้านเมือง คองสิบสี่แบบที่ 2 กล่าวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย์จะปกครองบ้านเมือง คองสิบสี่แบบที่ 3 ข้อปฏิบัติหนักไปทาง
ให้ประชาชนยึดถือจารีตประเพณี และคองสิบสี่แบบที่ 4 ข้อปฏิบัติหนักไปทางฮีตบ้านคองเมือง) 
   2. สวิง บุญเจิม  
  3. ส าลี รักสุทธี  
  4. บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล (ปราชญ์ทั้ง 3 ท่านในข้อ 4..2-4.4. แบ่งคองสิบสี่ออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งถอดจากของเดิมฉบับหลวง
พระบาง ได้แก่ ฝ่ายพระราชา 14 ข้อ ฝ่ายพระสงฆ์ 14 ข้อ และฝ่ายชาวบ้าน 14 ข้อ)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลวรรณกรรม เรื่องคองสิบสี่มาจาก     
4 ส านวนเพื่อสังเคราะห์เนื้อหาในเบื้องต้น จากนั้นจัดประเภทตามวิธีการแบ่งเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมู ลในประเด็นแนวคิดทุน       
ทางสังคมที่มีบทบาทในการสร้างบรรทัดฐาน สร้างพลังทางสังคม และสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณท์างชาติพันธ์ุ อภิปรายผล สรุป และ
ข้อเสนอแนะ น าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
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ผลการวิจัย 
 วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่นับเป็นวรรณกรรมต้นแบบแนวทางการใช้ชีวิตของชาวอีสานอันมีรากรอยภูมิปัญญาจากวัฒนธรรม
ล้านช้างที่สืบทอดมายาวนาน และงอกงามบนแผ่นดินไทยพ้ืนถ่ินอีสาน แง่งามอันทรงคุณค่าที่ปรากฏ ในวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่             
ยังแสดงบทบาท และสื่อความหมายในฐานะทุนทางสังคมของคนอีสานอย่างน่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นทุนสร้างบรรทัดฐาน  
ในสังคม การเป็นทุนสร้างพลังทางสังคม และการเป็นทุนสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ ดังจะขออรรถาธิบายต่อไปนี้ 
  คองสิบสี่คือทุนสร้างบรรทัดฐานในสังคม  
   ค าว่า “ทุนทางสังคม” หรือ Social Capital รู้จักแพร่หลายมากขึ้นหลังจากมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องประชาสังคม 
(Civil Society) จากแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ช่ือ Putnam และนักวิชาการคนอื่นที่ต้องการอธิบายถึงการน าวิถีชีวิตที่เหมาะสมของ
สังคมกลับคืนมา (reclaim public life) และธนาคารโลก (World Bank) ได้มีการน าค าว่าทุนทางสังคมไปใช้อย่างกว้างขวางในด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ทุนทางสังคมอาจมองในมิติของระบบและกระบวนการทางสังคมได้ โดยทุนทางสังคมที่เป็นเรื่องของ
ระบบคิดและอยู่ในรูปของค่านิยม วัฒนธรรมของประชาชน ความไว้วางใจกัน ความส านึกร่วมกันในความเป็นเจ้าของ และความเป็น
ชุมชนเดียวกัน มีความเคารพต่อกัน มีความไว้วางใจกัน มีจารีต และมีค่านิยมต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. 2548 : 
16)  
   ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม เราไม่อาจรู้ว่าตนเองเติบโตมาเป็นผู้เข้าใจวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างไร รู้วิธีปฏิบัติ
ในประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ได้อย่างไร เข้าถึงวัฒนธรรมอย่างผู้มีวัฒนธรรมได้อย่างไร และด ารง อยู่ท่ามกลางความภาคภูมิใจในกลุ่มชาติ
พันธุ์ตนเองได้อย่างไร หากไม่มีทุนทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2561 : 362) ที่ว่า “ทุนทางสังคมมี
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาและการท าความเข้าใจบริบทของชุมชนท้องถิ่นและสังคม ทุนทางสังคมมีผลต่อระบบความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ที่ก่อให้เกิดความเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งช่วยท าให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งและมีพลังขับเคลื่อนให้ด าเนินไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนได้” 
   ทุนทางสังคมจึงมีความส าคัญต่อทุกสังคมท้องถิ่น รวมถึงสังคมอีสานที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย 
สังคมอีสานจึงมีข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางสังคมมากมายในฐานะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากรอยจากวัฒนธรรมล้านช้างแต่   
เดิมมา มีการผสมผสาน ปรับเปลี่ยน และสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ทุนทางสังคมที่สะท้อนถึงความเป็นอีสานที่ส าคัญที่สุดข้อมูลหนึ่งคือ      
คองสิบสี่ ซึ่งข้อบัญญัติแต่ละข้อ นอกจากจะมีไว้เพื่อเป็นธรรมนูญตัวอย่างอันดีงามแล้ว ยังสามารถใช้บอกสอนบุคคลได้ทุกกลุ่ม       
อาจจัดกลุ่มสถานภาพที่มีคองสิบสี่ก ากับได้ 3 กลุ่ม คือ 1)สถานภาพทางการปกครองและอาชีพ เช่น ฮีตเจ้าคองขุน (หลักปฏิบัติของ
กษัตริย์หรือผู้ปกครองเมืองกับขุนนาง) ฮีตท้าวคองเพีย (หลักปฏิบัติระหว่างเจ้านายช้ันผู้ใหญ่กับขุนนาง) ฮีตไพร่คองนาย (หลักปฏิบัติ
ของไพร่ต่อนาย) ฮีตบ้านคองเมือง (หลักปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน) ฮีตไร่คองนา (หลักปฏิบัติของผู้ท าไร่ท านา) 2)สถานภาพใน
ครอบครัวและเครือญาติ เช่น ฮีตปู่คองย่า (หลักปฏิบัติของปู่ย่าตายายต่อลูกหลาน) ฮีตพ่อคองแม่ (หลักปฏิบัติของพ่อแม่ต่อลูก)      
ฮีตใภ้คองเขย (หลักปฏิบัติของสะใภ้/เขยตอ่ครอบครัวและเครือญาติของคู่สมรส) ฮีตลูกคองหลาน (หลักปฏิบัติของลูกหลานต่อบุพการ)ี 
ฮีตเฒ่าคองแก่ (หลักปฏิบัติของผู้สูงอายุที่ต้องวางตนเป็นที่เคารพของลูกหลาน)  3)สถานภาพด้านศาสนา(พุทธและผี) เช่น ฮีตวัด              
คองสงฆ์ (หลักปฏิบัติต่อพระสงฆ์) ฮีตปีคองเดือน (หลักปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาพุทธและผีในการจัดงานประเพณีแต่ละเดือน)    
(เบญจวรรณ นาราสัจจ์. 2560: 141) การจัดกลุ่มตามสถานภาพดังกล่าวท าให้เราเห็นบทบาทของคองสิบสี่ในการขัดเกลาและควบคุม
ความประพฤติของผู้คนอย่างมีมิติในสังคม 
   ในสถานภาพทางการปกครองและอาชีพได้หลอมรวมความประพฤติอันดีงามไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนช้ัน
ปกครอง เจ้านายผู้มีอ านาจ หรือผู้น้อยในสังคมเข้าด้วยกันด้วยข้อปฏิบัติส าหรับการเป็นคนดีของสังคม ด้วยแนวค าสอนที่ระบุว่า     
อย่าโกงตาชั่ง อย่าจ่ายเงินกู้ อย่าปลอมแปลงเงินตรา และอย่ากล่าวค าหยาบต่อกัน เป็นการควบคุมและขัดเกลาความประพฤติของคน
ในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เพราะการค้าขายที่ไม่คดโกงการไม่ปล่อยเงินกู้ การไม่ปลอมเงิน และไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อผู้อื่น 
ย่อมเป็นการไม่สร้างวัฒนธรรมเอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างสาเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง เมื่อทุกคนในสังคมสามารถปฏิบัติตามได้
สังคมก็จะน่าอยู่อย่างผาสุกดังปรากฏในคองข้อที่ 2 ความว่า    
           อย่าโลบล่ายตาซิงตายอย  อย่าจ่ายเงินแดง อย่าแปงเงินคว้าและอย่าก่าวค าหยาบซ้าก้าแข็งต่อกัน 
                 (บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล. ฮีต คอง คะล า วิถึชีวิตของคนล้านช้างและไทอีสาน. 2539 : 38) 
 
   ในสถานภาพครอบครัวและเครือญาติยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างแน่นแฟ้น เช่น เม่ือลูกหลานคน
ใดแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ย่อมมีสถานภาพเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งสถานภาพคือการเป็นสะใภแ้ละเป็นเขยซึ่งการจะปรับตัวเข้าคนในครอบครัว
ของภรรยา หรือสามีนั้นก็จ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกท่ีควรที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ ดังปรากฏในฮีตใภ้คองเขย ท่ีบัญญัติไว้ว่าการเป็น
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สะใภ้ที่ดีนั้นต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ ปู่ย่าให้ดี พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ควรโกรธ และไม่ควรโกรธสามี พ่อปู่แม่ย่า ต้องรู้จักอด ทน
แยกแยะดีช่ัวจึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ความว่า 
    คันว่านางหากมีผัวแล้ว อย่าลืมคณุพ่อแม ่ คุณเพิ่มมีมากล้น เพียรเลี้ยงใหญม่า 
  มารดาฮ้าย ให้อดทนอย่าเคียดต่อ                    คุณพ่อฮ้าย ให้นางน้อยอย่าติง 
    คันผัวฮ้าย ให้เอาดสีู้ใส ่   ปู่ย่าฮ้าย ให้นางก้มหมอบฟัง 
  ทางใดฮ้าย ให้ปุนปองใส ่          ทั้งฝ่ายพุ้นฝ่ายพี้ ใจนั้นพร่ าเสมอ  

        (ส าลี รักสุทธี. 2560 : 155) 
 

   ส่วนในสถานภาพด้านศาสนา คองสิบสี่มีบทบาทในการช้ีน าข้อปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ เพราะนับเป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีหลักปฏิบัติของพระสงฆ์เพื่อให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชนในสังคมตามบทบาท
หน้าที่ที่ตนได้รับถึงสิบสี่ข้อตามคองสิบสี่ที่สืบทอดกันมา ข้อที่หนึ่ง ให้ศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้า และถือศีล 227 ข้ออย่าได้ขาด  
ข้อที่สองให้ท าความสะอาดกุฏิ และวิหารภายในวัดอย่าให้สกปรกดูรกร้าง ข้อที่สาม ให้ปฏิบัติสนองศรัทธาประชาชน ข้อที่สี่ ถึงเดือน
แปดให้เข้าพรรษาตลอดสามเดือน จนถึงเดือนสิบเอ็ดแรม 1 ค่ า ระยะนี้จนถึงขึ้น 15 ค่ า เดือนสิบสอง ให้รับผ้ากฐินและให้ครองผ้ากฐิน
จนครบสี่เดือน ข้อท่ีห้า ฤดูหนาวออกพรรษาแล้ว ภิกษุสงฆ์ต้องเข้าอยู่ปริวาสกรรม ดังความว่า 
 ข้อที่หน่ึง ให้พระสังฆเจ้าสูตรเฮียน ธรรมค าสอนขอพระพุทธเจ้าและฮักษาศีล 227 อย่าให้ศีลด่างพร้อยและศีลขาด 
 ข้อที่สอง ให้บัวระบัติกุฏิวิหาร ปัดตาดกวาดยู อย่าให้วัดศร้าหมอง  
 ข้อที่สาม ให้ปฏิบัติจัดท าไปตามศรัทธาชาวบ้านนิมนต์ มีการท าบุญให้ทานบวชหด เป็นต้น  
 ข้อที่สี่ เถิงเดือนแปด ให้เข้าวัสสาตลอดสามเดือนจนเถิงเดือนสิบเอ็ดเพ็ง แต่เดือนสิบเอ็ดแฮมค่ าหนึ่งไปหาเดือนสิบสองเพ็ง   
ให้ฮับผ้ากฐิน ฮักษาคองผ้าเถิงสี่เดือน ข้อที่ห้า ออกวัสสาแล้ว ฤดูหนาวภิกษุสังฆเจ้าเข้าปริวาสกรรม ฯลฯ  

     (สวิง บุญเจิม. 2554 : 572) 
 

   การสร้างบรรทัดฐานเพื่อควบคุมขัดเกลาความประพฤติดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นทุนทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนทุก
สถานภาพในสังคม สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงได้ร่วมกันจากการซึมซับ การสั่งสอนการรับค าสอน และน ามาปฏิบัติ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องบรรทัดฐานทางสังคมของวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548 : 80) ที่ว่า “บรรทัดฐานทางสังคมเป็นรูปแบบการควบคุมที่ไม่เป็น
ทางการ หรือเป็นการควบคุมทางอ้อม ซึ่งถือว่าการควบคุมแบบนี้มีความจ าเป็นมากกว่าแบบที่เป็นทางการ หรือการใช้กฎหมายของ
สถาบัน บรรทัดฐานทางสังคมมีความจ าเป็นส าหรับตรวจสอบพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังในสังคม รวมทั้งการก าหนดพฤติกรรมที่มีคุณค่าที่
สังคมยอมรับ เพราะ บรรทัดฐานทางสังคมเป็นข้อยุติที่บุคคลในสังคมได้ท าร่วมกันและเป็นที่ยอมรับและเข้าใจร่วมกัน”  
 คองสิบสี่คือทุนสร้างพลังทางสังคม 
  การสร้างพลังทางสังคม หรือ Empowerment เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่กลุ่มคนใน
สังคมเพื่อต้องการให้สังคมของตนหรือชุมชนนั้นมีศักยภาพหรือความเข้มแข็ง เสมือนมีภูมิคุมกันให้แก่สังคมของตน นอกจากนี้ยัง
สามารถท าให้ผู้คนในสังคมเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน มีจิตส านึกท่ีดีต่อกัน(ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2561:364) คองสิบสี่นับว่ามีความส าคัญ
ต่อการสร้างพลังทางสังคมให้เกิดขึ้นในสังคมอีสานที่จะน าไปสู่ความรักความสามัคคีของผู้คนในการปฏิบัติร่วมกันในประเพณีส าคัญต่าง 
ๆ ดังปรากฏในคองสิบสี่ส าหรับประชาชนท่ัวไป ข้อที่ 1 ความว่า 
  เมื่อได้เข้าใหม่ หลือหมากไม้เป็นหมากใหม่ ตนอย่าฟ้าวกินก่อน ให้เอาท าบุนท าทานแก่ท่านผู้มีสีนกินก่อน แล้วตนจึงกิน
เมื่อพายลุน และให้แจกแบ่งแก่ยาดติพี่น้องน าท าทานผู้มีสีนกินก่อน แล้วตนเองจึงกินเมือพายลุน และให้แจกแบ่งแก่ญาดติพี่น้องน า 

         (บุญเกิด พิมพ์วรเมธากลุ. ฮีต คอง คะล า วิถึชีวิตของคนล้านช้างและไทอีสาน. 2539 : 37) 
 

   การน าข้าวใหม่ หรือผลไม้ที่ให้ผลผลิตใหม่ไปท าบุญท าทานให้แก่ผู้มีศีล แล้วจึงกิน และแจกจ่ายญาติ  พี่น้องนั้น แสดง
ให้เห็นถึงพลังทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะหากทุกคนทุกบ้านปฏิบัติร่วมกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะมีอาหารบริบูรณ์ ส่งผลให้มี
สมาธิในการปฏิบัติธรรม และเผยแพร่พุทธศาสนา อีกทั้งการน าข้าวที่เหลือจากการท าบุญท าทานมาแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็
นับเป็นการแสดงน้ าใจซึ่งกันและกันท่ีต่อยอดไปอย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ เพราะเมื่อทุกบ้านปฏิบัติเหมือนกัน แต่ละบ้านก็จะได้รับผลทานน้ าใจ
ตอบแทนจากผู้อื่นเช่นกัน มีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์ ไม่มีวันอดยาก ความเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ าชูพระพุทธศาสนา และความมีน้ าใจจึงไม่
เคยหมดไปจากสังคมอีสานคองสิบสี่ข้อที่ 1 ส าหรับประชาชนทั่วไปนี้จึงนับว่าเป็นการสร้างพลังทางสังคมที่เข้าถึงง่าย สามารถน าไป
ปฏิบัติ และ สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายสังคมอีสานให้มีความรักความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
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  หรือในคองสิบสี่แบบท่ี 3 (ตามการจัดประเภทของสาร สาระทัศนานันท์) ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี ดังปรากฏในคองหลายข้อ ได้แก ่
 คองที่ 1 ซึ่งบอกให้มีการขนทรายเข้าวัดในเดือนหกเพื่อก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อสร้างกุศลและช าระบาป ความว่า 
   เดือนหกให้ขนทรายเข้าวัด ก่อพระทรายทุกปี 

                    (สาร สาระทัศนานันท.์ 2530 : 104) 
 

   นอกจากการขนทรายเข้าวัดจะแสดงพลังทางสังคมที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือผ่านเง่ือนไขของจารีตประเพณีอันดี
งามแล้ว ยังแฝงนัยยะของการขอขมา หรือสมมาวัดของคนในท้องถิ่น เนื่องจากวัดนับเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์กลางของชุมชนใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งคนอีสานให้ความส าคัญเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วการเหยียบเดินเข้าวัด และก้าวเดินออกจากวัดนั้น 
ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม บางครั้งทรายที่อยู่ในวัดอาจติดไปพร้อมกับรองเท้าที่ญาติโยมสวมใส่เข้ามา ท าให้พื้นดินในวัด
พร่องลง การขนทรายเข้าวัด และก่อพระทรายทุกปี จึงนับเป็นขอขมาพระแม่ธรณีที่อยู่ในบริเวณวัด และน าทรายที่เคยเหยียบตดิเท้าไป
มาคืนวัดด้วยอีกนัยหนึ่ง 
  คองที่ 14 เป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขนข้าวมารวมเป็นกองที่ลาน และก่อนที่จะท าการฟาดนวดให้เมล็ดข้าวหล่นจากรวง 
ชาวอีสานมีความเช่ือว่าควรท าเครื่องขวัญข้าวเสียก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยไข่ต้ม เมี่ยงหมาก กล้วยอ้อย ข้าวนึ่ง ข้าวต้ม และขนม      
น าใส่ภาชนะวางไว้ที่กองข้าว และท าเฉลวปักไว้ที่ลานทั้งสี่มุมเพื่อให้ขวัญข้าวคือแม่โพสพมาอยู่ที่กองข้าว และเพื่อให้แม่โพสพไม่ตื่ น
ตกใจหนีไป เมื่อนวดข้าวเสร็จ เวลาขนข้าวไปใส่ยุ้งเรียบร้อยแล้วก็มัก  มีการเชิญขวัญแม่โพสพไปไว้ที่ยุ้งข้าวด้วย โดยเชิญขวัญข้าว     
ไปพร้อมกับเครื่องขวัญข้าวนั่นเอง ท้ังนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้คนจะได้ไม่อดอยาก และมั่งมีศรีสุข ความว่า  
  ถ้าเอามัดข้าวมารวมกองในล้านท าเป็นล้อมแล้ว ให้พากันปลงข้าวหมกไข่ ท าตาแหลว แล้วจึงพากันฟาดตีแท้แล 

                    (สาร สาระทัศนานันท.์ 2530 : 106 ) 
 

   การขนข้าวมารวมกัน และร่วมกันท าขวัญข้าว หรือท่ีเรียกว่า บุญคูนลาน เป็นพิธีที่สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวนา และ
เป็นการขอขมาที่แสดงให้เห็นความกตัญญูของชาวอีสานที่ส านึกในบุญคุณของแม่โพสพที่เลี้ยงดูลูกหลานชาวอีสานมาจนถึงทุกวันนี้ 
เหตุผลของการท าพิธีร่วมกันน่าจะเป็นการสร้างพลังทางสังคมให้เกิดขึ้นจากพิธีกรรม น ามาสู่ความเป็นกลุ่มก้อนสามัคคีที่ขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด  
   แต่หลังจากที่รัฐไทยเริ่มมีอิทธิพลตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา พิธีกรรมบางอย่างในแต่ละฮีตก็ปรับเปลี่ยนให้                
สอดคลอ้งกับประเพณีสิบสองเดือนของภาคกลาง และสอดคล้องกับยุคสมัย ปัจจุบันชาวบ้านเลิกท า ลานนวดข้าวแบบเดิม กลับใช้วิธี 
ปูตาข่ายหลายช้ันแทน และเมื่อเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ ชาวนาอีสานหลายพื้นที่จึงจ้างเครื่องสีขาวมาสีเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟาง
บรรจุลงกระสอบแทน บางแห่งใช้รถเกี่ยวข้าวพร้อมแยกเมล็ดข้าวออกจากฟางทั้งเกี่ยวและสีในนา จึงไม่ได้ใช้ลานนวดข้าว บุญคูนลาน
จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ หลายพื้นที่หันไปท าบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งเป็นงานบุญที่ชาวบ้านน าข้าวเปลือกมากองรวมกันแล้วถวายพระ
แทน (เบญจวรรณ นาราสัจจ์. 2560 : 152) 
   กระนั้นวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ก็ยังคงท าให้เราเห็นร่องรอยของความคิดความเช่ือของบรรพบุรุษ  ชาวอีสานที่น าไป  
สู่พิธีกรรมต่างๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าเราเห็นพลวัตของพิธีกรรมในปัจจุบัน เพราะหากเราไม่ย้อนดูอดีต ก็จะไม่เข้าใจปัจจุบัน 
วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่จึงความส าคัญในฐานะเป็นพลังทางสังคมอีสานที่ปลูกฝัง “ความเป็นลูกอีสาน” จากการบอกสอน บอกเล่า 
และบอกให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็ง แม้จะสืบทอดผ่านกาลเวลามาหลายช่ัวอายุคน วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ได้ท้าทายเวลาที่ผันแปร
ด้วยการสร้างเสริมให้เกิดส านึกและการยอมรับความเป็นท้องถิ่นอีสานของคนอีสาน การสร้างพลังทางสังคมจากคองสิบสี่จึงเป็นการ  
วัดทุนทางสังคมอีกนัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนในสังคมอีสานสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จริง  
  คองสิบสี่คือทุนสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
   การศึกษาวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะทุนทางสังคมยังแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็น “คนอีสาน” ได้อีก
ประการหนึ่ง ดังค ากล่าวของศิราพร ณ ถลาง. (2559 : 181) ที่ว่า 
 “การแสดงตัวตนทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติพันธุ์เป็นเรื่องส าคัญของมนุษย์ ความเป็นตัวตนเกิดจากการเติบโตมาในสังคม 
ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากครอบครัว ผ่านการอบรมระเบียบสังคมจากคนรอบข้างในสังคม และผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอัน
หมายถึงค่านิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เป็นเรื่องของความคิดและความเช่ือที่ก าหนดพฤติกรรมการกระท าของเราอีกที
หนึ่ง เหล่านี้เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิด ตัวตนของชาติพันธ์ุ คนเราเคยชินกับวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติในสังคมที่เติบโตมา และสิ่งนี้เป็นสิ่ง
ที่ “ติดตัว” เรา ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจไปพ้นความเคยชินเดิมๆ ได้”   
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   ดังนั้น วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมจึงสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเป็นลาว แม้จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่นอกมาตุภูมิก็ตาม แต่ยังแฝงอยู่ในคองสิบสี่ธรรมนูญที่สืบทอดความเป็นลาว
มาจนถึงทุกวันนี้ ดังปรากฏในคองส าหรับพระเจ้าแผ่นดินข้อที่ 11 ที่บัญญัติไว้ว่าเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดให้ท าบุญออกพรรษา      
ให้พระสงฆ์ปวารณา ให้ไปนมัสการ และมุรธาภิเษก (สรงน้ า)  พระธาตุหลวง พระธาตุภูจอมศรีทุกปี บ้านเมืองจุงจะเจริญ ครั้นถึง             
วันแรมหนึ่งค่ าให้ป่าวประกาศเตือนให้ประชาชน  พากันไหลเรือไฟเพื่อบูชาพญานาค บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข ความว่า 
  ถึงเดือนสิบเอ็ดเพ็ง ให้ปะซาซนเฮ็ดบุนออกวัดสา ให้สังคเจ้าปะวาละนาไป นะมัด สะกาน และมุทาพิเสกพะทาดหลวง             
พะทาดพูสีทุกปี บ้านเมืองจึงอยู่ วุดทิจ าเลินคันเถิงแฮมค่ าหนึ่ง ให้บ่าวเตินปะซาซนไหลเฮือไปบูซาพยานาก บ้านเมืองจึงอยู่สุก  

        (บุญเกิด พิมพ์วรเมธากลุ. ฮีต คอง คะล า วิถึชีวิตของคนล้านช้างและไทอีสาน. 2539 : 35) 
 

   คองดังกล่าวเป็นบทบัญญัติให้พระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้าชีวิตผู้ปกครองสูงสุดต้องปฏิบัติกรณียกิจส าคัญตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน และสะท้อนให้เห็นความเป็นลาวในแง่ที่มี ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ผู้คนทุกสถานภาพแม้กระทั่งผู้ปกครองประเทศก็จ าต้องปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ท านุบ ารุง             
พุทธศาสนาอยู่เสมอ นอกจากนี้พระธาตุหลวงยังเป็นปูชนียสถานส าคัญอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวที่ตั้งอยู่นครเวียงจัน  และ           
พระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่หลวงพระบางยังเช่ือมโยงจิตส านึกความเป็นลาวให้ประจักษ์อีกด้วย  
   อีกทั้งในเนื้อความคองสิบสี่ข้อนี้ยังปรากฏค าว่า “พญานาค” ซึ่งเป็นความเช่ือที่เกี่ยวพันกับต านานพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะต านานเกี่ยวกับพระธาตุส านวนต่าง ๆ ของชนชาติไท-ไทย เช่น กลุ่มไทยยวน ไทยอีสาน ไทลาว และไทด าไทขาว เป็นกลุ่ม
คนไทที่อาศัยอยู่ตอนกลางของดินแดนชนชาติไท ส่วนใหญ่มีคติความเช่ือเกี่ยวกับการก าเนิดฝนว่าเกิดจากพญาแถนเป็นผู้บันดาลฝนลง
มายังโลกมนุษย์ กลุ่มไทยยวนและไทยอีสานซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็มีคติความเช่ือ เกี่ยวกับฝนแล้งว่าเกิดจาก
พญาแถนไม่ยอมใหพญานาคลงไปเล่นน้ า เพราะมนุษย์หันไปนับถือพญาคันคากซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้ท าให้พญานาคมี
อานุภาพที่จะบันดาลให้เกิดฝนได้ (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2561 : 136) ในคองสิบสี่ส าหรับพระเจ้าแผ่นจึงบัญญัติให้บูชาพญานาคเพ่ือให้
บ้านเมืองอยู่เย็น เป็นสุขเพราะพญานาคสามารถบันดาลน้ าท่ีเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ และเป็นอัตลักษณ์ที่เช่ือมโยงของความ
เป็นลาวอีกประการหนึ่ง 
 
อภิปรายผล 
 คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า “วัฒนธรรมคือความหมาย” (อคิน รพีพัฒน์. 2551 : 73) การศึกษา
วัฒนธรรมจึงจ าเป็นต้องศึกษาความหมายที่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทในแต่สังคม และการจะค้นหาความหมายของวัฒนธรรมจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องสืบแสวงหาความเป็นมาแห่งจุดเริ่ม เพราะทุกวัฒนธรรมย่อมมีที่มา ที่ไปเสมอ และที่มาที่ไปของวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตชาว
อีสานนั้นก็คือ คองสิบสี่ ธรรมนูญที่เป็นมากกว่ากฎหมาย ทว่าหยั่งลึกถึงภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของคนอีสาน ซึ่งเป็นแก่นสารของ
การพัฒนาตนเองจากภายใน และแสดงออกให้เห็นเชิงประจักษ์ด้วยหลักปฏิบัติอันดีงามที่เสมือนหมุดหมายการมีชีวิตอยู่อย่างมี
วัฒนธรรม เพราะเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ทุกชาติพันธุ์ด ารงอยู่อย่างปราศจากเป้าหลอม หรือต้นแบบเพื่อเข้าถึงการรู้ว่าอะไร    
ควรท า หรือไม่ท า ในฐานะที่คองสิบสี่เป็นทุนทางสังคมของคนอีสานที่สามารถวัดได้ เราอาจวัดทุนทางสังคมเมื่อได้สร้างบรรทัดฐาน 
เป็นข้อประพฤติควบคุมและขัดเกลาคนในสังคมจากความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ คนอีสานส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญ กับครอบครัวและ
ญาติพี่น้อง ดังจะเห็นได้จากการให้ความนับถือผู้อาวุโส และเรียกคนท่ีอยู่นอกครอบครัวเสมือนญาติ พี่น้อง เช่น พ่อ แม่ ลุง ป้า เป็นต้น 
หรือการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเข้าวัดท าบุญ เคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้า เนื่องจากคองสิบสี่มีหลักปฏิบัติตัวของพระสงฆ์
ควบคุมความประพฤติเพื่อให้สมควรแก่การยกย่อง สะท้อน ให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงเครือญาติคือเสน่ห์ทางชาติพันธ์ุอย่างหนึ่งของคน
อีสานที่น ามาซึ่งความสงบงามในสังคมท้องถิ่น เราอาจวัดทุนทางสังคมในการสร้างพลังทางสังคมได้จากการปฏิบัติร่วมกันในวันส าคัญ 
เช่น การร่วมกันน าข้าวใหม่ หรือผลไม้ที่เพิ่งออกผลไปถวายพระ แล้วจึงกินและแจกจ่าย เป็นการสร้างพลังทางสังคมให้มีความ           
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข หรือการท าบุญคูณลาน ร่วมกันท า ขวัญข้าวขอขมาพระแม่โพสพ 
นับเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่น และทุกคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน แสดงให้เห็นการเช่ือมโยง
วัฒนธรรมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นไว้อย่างแนบแน่น 
 นอกจากนี้ เรายังอาจวัดทุนทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้จากส านึกในชาติพันธุ์ลาวที่
กลายเป็นอัตลักษณ์ยึดโยงคนอีสานไว้กับวัฒนธรรมล้านช้างในอดีต เช่น การนับถือพระธาตุหลวง พระธาตุ ภูจอมศรี และพญานาค              
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความเป็นลาวท่ีชัดเจนท่ีสุด และเป็นสายใยความผูกพันทางสายสัมพันธ์ ของชาติพันธ์ุลาวอันสืบทอดมายังชาวอีสานใน
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ภูมิภาคอีสานแดนสยามจนถึงทุกวันนี้ สื่อถึงความเป็นพวกพ้องน้องพี่    ที่ยังมีอยู่เป็นปึกแผ่น ดังนั้น วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่จึงเป็น
ทุนทางสังคมที่คนอีสานปรารถนา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 วรรณกรรมเรื่อง คองสิบสี่คือทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่งของคนอีสาน ทุนประการแรกคือทุนในการสร้าง บรรทัดฐาน ข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ให้แกผู่้คนครอบคลุมทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น สถานภาพทางการปกครองและอาชีพ ซึ่งรวมหลักปฏิบัติส าหรับคนช้ันปกครอง 
ชนช้ันผู้อยู่ใต้อ านาจ และอาชีพเกษตรกรรมหรือชาวนา อาทิ สอนให้เป็นคนดีไม่  คดโกง ซึ่งเป็นค าสอนที่คนทุกชนช้ันและทุกอาชีพ 
พึงมี หากมีแล้วสังคมย่อมสงบสุข ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือสถานภาพในครอบครัวและเครือญาติที่มีหลักปฏิบัติครอบคลุม
ทุกคนในเครือญาติ ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกหลาน หรือเขยสะใภ้ อาทิ การสอนลูกสะใภ้ให้รู้จักอดทน ไม่โกรธเมื่อผู้ใหญ่   
สอนสั่ง เคารพเชื่อฟังและดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็จะอบอุ่นเป็น
ทุนทางจิตใจ ให้แก่ลูกหลานได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือสถานภาพด้านศาสนา (พุทธและผี) ที่รวมหลักปฏิบัติต่อพระสงฆ์ และหลักปฏิบัติ
ของผู้นับถือศาสนาพุทธและผี อาทิ การสอนให้พระสงฆ์หมั่นรักษาศีลให้ครบ 227 ข้ออย่าให้ขาด เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติตนในทางปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบย่อมสมควรแก่การเคารพยกย่อง และเมื่อเทศน์สอนสิ่งใดย่อมน่าเช่ือถือศรัทธากลายเป็นพลังและทุนทางปัญญาให้แก่สังคม
ท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง  
 ประการที่สองคือ การสร้างพลังทางสังคม ซึ่งสื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่อยา่งแยบยล เพราะพลงัทาง
สังคมเป็นพลังที่เกิดจากความสามัคคี และยินยอมพร้อมใจของคนในสังคม เป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถขับเคลื่อนผู้คนในสังคม
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามทิศทางที่คนส่วนหมู่มากก าหนดไว้ได้ดั่งใจหวัง อาทิ การท าบุญคูณลาน ซึ่งเป็นพิธีท่ีสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวนา 
และแสดงให้เห็นความกตัญญูของชาวอีสานที่ส านึกในบุญคุณของแม่โพสพ โดยการขนข้าวมาท าพิธีร่วมกัน จากพิธีกรรมดังกล่าว   
น ามาสู่ความเป็นกลุ่มก้อนความสามัคคี ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมมือกันท าสิ่งที่ดีจึงเกิดเป็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ ประกอบสร้าง
ความหมาย “ความเป็นท้องถิ่น” อันทรงคุณค่าใหด้ าเนินสืบมา 
 ประการสุดท้ายคือ การเป็นทุนสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวระหว่างคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับคนอีสานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเราทราบกันดีว่าล้วนรับวัฒนธรรมล้านช้างเช่นเดียวกัน 
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปพร้อมกับการปะปนทางชาติพันธุ์ ทว่า วรรณกรรมเรื่อง คองสิบสี่ยังเป็นทุนสร้างเครือข่ายผ่านอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธ์ุลาวไม่เสื่อมคลาย อาทิ การกล่าวเชื่อมโยงถึงพระธาตุหลวง พระธาตุภูจอมศรี และบูชาพญานาคในเดือนสิบเอ็ด ยังคงตอกย้ า
ส านึกความเป็นลาวให้แก่ผู้คนสองฝั่งโขง และสืบทอดมาช่ัวลูกช่ัวหลาน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าตนเองให้ด ารงอยู่อย่าง        
มีความหมายภายใต้รัฐไทย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ บทความนี้อาจสร้างความตระหนักในคุณค่า และความหมายของข้อมูลทางวัฒนธรรม
เช่น คองสิบสี่ที่สามารถเป็นทุนทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อคนในสังคมได้ 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจน าวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ไปศึกษาในฐานะทุนทางวัฒนธรรม ศึกษาการต่อสู้
และต่อรองกับอ านาจรัฐ และในบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยา  
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การเดินทางในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทย  
Concept Travel in the cultural context of the Thai national group 

 
กิติราช  พงษ์เฉลียว1  

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมการเดินทางของกลุ่มชนชาติไทยถึงสมัยรัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในบทความจะ
กล่าวถึงการเดินทางและบริบทวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ส าคัญในภูมิภาคนี้ ซึ่งท าให้เห็นว่า
ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาส่งผลให้ผูค้นเกิดการเดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อไปจารีกแสวงบุญที่พระธาตุศักดิ์สิทธ์ิของล้านนาท้ัง 
12 แห่ง ของชาวล้านนา ต านานและการเดินทางเพื่อไปสักการะบูชาพระธาตุที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) และการเดินทางไป
สักการะพระพุทธบาท เป็นต้นความเชื่อต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิถูกราชส านักรวบรวมพระพุทธรูปส าคัญมาไว้ศูนย์กลางของประเทศใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่งผลต่อการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้คนตามความศรัทธา ส่วนการเดินทางออกนอกพระนครของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้น แนวคิดเร่ืองเทวราช สมมติราช รวมไปถึงพระราชาผู้ทรงธรรม ความเช่ือเรื่องมหาบุรุษและ
จักรพรรดิราช ถือเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ท าให้พระมหากษัตริย์ต้องเดินทางออกนอกพระนครเพื่อการศึกสงครามและการขยายอาณาเขต 
รวมถึงการเดินทางเพื่อออกปุาล่าสัตว์และการคล้องช้าง ซึ่งแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราชของไทยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องมหา
บุรุษในพุทธศาสนาและแนวคิดเทวราชาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ส่วนกิจการการค้าขายถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการ
เดินทางซึ่งการค้าขายแลกเปลี่ยนมีมาตั้งแต่โบราณในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์มีการค้าขายกับต่างประเทศส่งผลให้เกิดการ
เดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คน นอกจากนี้การล่าอาณานิคมในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลให้
กษัตริย์และชนช้ันปกครองสยามต้องเดินทางทั้งในประเทศและเดินทางไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย 
 

ค าส าคัญ: การเดินทาง, บริบทวัฒนธรรม, ชนชาติไทย   
 
Abstract 
 This article is a study of the travel culture of the Thai nationals during the reign of King Rama V 
Rattanakosin. In which the article discusses travel and cultural contexts that result in travel and movement of 
people in this region, Made the belief that religious beliefs resulted in people traveling such as traveling, 
traveling to go to the pilgrimage, the Holy relics of Lanna, the 12 Lanna people, legends and travel to worship 
the Buddha Elements that contain Phra Uang Khak (Phra That Phanom) and travel to pay homage to the 
Buddha's footprint etc. The belief in the Buddha image, being right, was taken by the royal court to gather 
important Buddha images in the center of the country in the early Rattanakosin period, affecting the travel and 
movement of people according to faith. While traveling out of the capital city of the King in the Ayutthaya period 
The concept of the royal throne, including the King of the righteous The belief in the great man and the royal 
emperor Is another concept that makes the monarch to travel outside the capital city for war and territory 
expansion. Including traveling to go out for forest hunting and elephant lacing, The concept of the Emperor of 
Thailand was influenced by the concept of the great man in Buddhism and the concept of the king of Brahman-
Hindu religion. As for the trading business, it was one of the activities that resulted in the travel, which had been 
traded since ancient times in the Ayutthaya period to the beginning of Rattanakosin. In addition, colonization 
during the reign of King Rama IV and the reign of King Rama V is considered an important event that resulted in 
the king and the Siamese ruling class having to travel both in the country and traveling abroad. Both countries in 
Asia and Europe to maintain sovereignty. 
 

Keywords: Travel, Culture context, Thai national group 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 การเดินทางหรือ “Travel” เป็นค าที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ค าว่า “Travail” มีความหมายถึงการท างานหนัก เพราะในอดีตนั้น
การเดินทางของมนุษย์นั้นต้องใช้เท้าเป็นส าคัญ ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเดินทาง พัฒนาไปสู่การเดินทางทางน้ า 
ทางทะเลตามล าดับ ซึ่งการเดินทางอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งของการเดินทาง ในยุคดึด าบรรพ์ท่ีมนุษย์ไม่ได้มี
ถิ่นอาศัยถาวร มนุษย์จะเดินทางเร่ร่อนไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีน้ า อาหารอุดมสมบูรณ์ และมีความปลอดภัย เมื่อมนุษย์รู้จักตั้งถิ่นฐาน
และรวมกันเป็นกลุ่มเมืองจึงมีการเดินทางเพื่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสนิค้า นอกจากน้ีแล้วสัญชาตญาณของการเดินทางที่มีมาแต่ยุคดึก
ด าบรรพ์และความอยากรู้อยากเห็น ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ มนุษย์จึงเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ความแปลก
ใหม่ของสถานท่ี พิสูจน์ความลี้ลับของธรรมชาติ รวมถึงการเดินทางตามความเช่ือความศรัทธา การเดินทางของมนุษย์จึงค่อยๆ พัฒนา
จากความอยากรู้อยากเห็นต่อประสบการณ์ใหม่ๆ ไปสู่การเดินทางที่มีมโนทัศน์และวัตถุประสงค์ที่หลายหลายตามแต่ละยุคสมัย ควบคู่
กับความเจริญทางศิลปะวิทยาการและสภาพสังคมที่แตกต่างกัน   
  การเดินทางในยุคโบราณอาจมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกได้ต่อไปนี้ คือ 1)การเดินทางเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันของรัฐและประเทศต่างๆ ท าให้มีการเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศ              
2) การเดินทางเพื่อประโยชน์ทางการค้า 3) การเดินทางเพื่อประโยชน์ทางศาสนา 4) การเดินทางเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
พักผ่อน 5) การเดินทางเพื่อสุขภาพและอนามัย (Coltman. 1989) กิจกรรมการเดินทางเหล่านี้ถือเป็นจุดประสงค์หลักที่ท าให้มนุษย์
เกิดการเดินทางจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อแต่ความซับซ้อนและรูปแบบการเดินทางแตกต่างกันตามความเจริญของแต่ละยุคสมัย 
 ส่วนในบริบทวัฒนธรรมการเดินทางของชนชาติไทยในแถบภูมิภาคนี้ถึงแม้จุดประสงค์ในการเดินทางจะเหมือนกับจุดประสงค์
หลักของการเดินทางตามที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่รายละเอียดของวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคย่อมมีความแตกต่างและจ าเ พราะกันไป
ตามแต่วัฒนธรรมของชนชาตินั้น ๆ  ในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทยในบทความนี้หมายถึงเมืองต่างๆ ที่แคยตกเป็นเมื่องขึ้น
ของสยามที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน บริบทวัฒนธรรมการเดินทางย่อมมีรากฐานค่านิยม ความเช่ือต่างๆ ที่ใกล้แค่และมีฐานความคิด
ความเชื่อมาจากทีเ่ดียวกัน คติความเชื่อที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางส่วนหน่ึงมาจากความเช่ือทางศาสนาท้ังศาสนาพุทธและพราหมณ์ ใน
สมัยสุโขทัยศาสนาพุทธถือได้ว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการปกครองแบบธรรมราชา หรือราชาผู้ทรงธรรม ประชาชนนับถือ
ศาสนาพุทธส่งผลให้เกิดการเดินทางเพื่อสักการะบูชาสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา นอกจากน้ีแนวคิดเรื่องมหาบุรุษของพุทธศาสนาและ
แนวคิดเทวราชในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกอย่างในแผ่นดินของพระองค์ ความเช่ือ
เรื่องมหาบุรุษและจักรพรรดิราช เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ท าให้พระมหากษัตริย์ต้องเดินทางออกนอกพระนครเพื่อการศึกสงครามและการ
ขยายอาณาเขต แนวคิดเรื่องจักรพรรดิราชของไทยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องมหาบุรุษในพุทธศาสนาและแนวคิด เทวราชาของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู การสถาปนาการปกครองแบบเทวราชในสมัยอยุธยาท าให้กษัตริย์มีอ านาจสูงสุดเท่าเทพเจ้าตามแนวคิดเทวภาพ 
(Divinity) ของฮินดู แนวคิดเร่ืองเทวภาพเป็นพ้ืนฐานส าคัญแห่งอ านาจทางการเมืองและการปกครองของลัทธิเทวราช นอกจากนี้
การค้าขายและการปูองกันอ านาจอธิปไตยในประเทศก็ส่งผลให้เกิดการเดินทางเช่นเดียวกัน ดังจะกล่าวต่อไปในประเด็นต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาการเดินทางของผู้คนในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 บทความนี้เป็นบทความวิชาการ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าใช้การวิจัยเอกสาร ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ และสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าในการเขียนบทความนี้   
 ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาวัฒนธรรมการเดินทางของกลุ่มชนชาติไทยถึงสมัยรัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ จากข้อมูลเอกสารต่างๆ ซึ่งใน
บทความจะกล่าวถึงการเดินทางและบริบทวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้คนท่ีส าคัญในภูมิภาคนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 การเดินทางของผู้คนในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาตไิทยมีบริบทการเดินทางดังต่อไปนี ้
  การเดินทางกับความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา 
   ศาสนาในความหมาย กว้าง ๆ คือ การบวงสรวงบูชา หรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เช่ือว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ มนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทาง
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มานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์
และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิง่สากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ. 
2537:214) ในมิติวัฒนธรรมของการเดินทางของผู้คนความเช่ือความศรัทธาทางศาสนาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการ
เดินทางของบุคคล เช่น การเดินทางแสวงบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ และปัญหาต่างๆ               
ที่เกิดขึ้นในชีวิต รวมถึงความต้องการที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้หลุดพ้นทุกข์ในโลกหน้า และในบ้างครั้ง
ผู้คนก็เคลื่อนยายอพยพถิ่นฐานตามสิ่งศักดิ์สิทธ์ิส าคัญเมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปยังสถานท่ีอื่น เป็นต้น 
   การเดินทางในบริบทวัฒนธรรมไทยนั้นปรากฏการเดินทางตั้งแต่ยุคของอาณาจักรต่างๆ ที่มีพื้นที่ภายใต้อาณาบริเวณ
และติดต่อสัมพันธ์กันในแถบภูมิภาคนี้ ความเชื่อและความศรัทธาถือได้ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางเพื่อจารีตแสวงบุญ
ขึ้น เช่น การเดินทางจารีตแสวงบุญของชาวล้านนา ชาร์ลส์ คายส์ (Charles Keyes) (ชาร์ลส์ คายส์ อ้างถึงใน ธงชัย วินิจจะกูล. 
2556:32-33) กล่าวว่า ผู้คนมีการเดินทางเพื่อไปจารีกแสวงบุญที่พระธาตุศักดิ์สิทธิของล้านนาทั้ง 12 แห่ง ชาวล้านนาเช่ือกันว่าแต่ละ
พระธาตุมีอ านาจเหนือปีเกิดในรอบ 12 นักษัตร น่ันหมายความว่าดวงชะตาของคน ๆ หนึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของพระธาตุประจ าปีเกิด
ของตน ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องเดินทางเพื่อสักการะบูชาพระธาตุของตน วงจร 12 นักษัตร คือ ระเบียบของจักรวาล
ก่อนยุคมหาภารตะที่มีมาแตโ่บราณในภูมภิาคนี้ก่อนจะเปลีย่นเป็นระเบียบจักรวาลแบบพุทธในเวลาต่อมา สถานท่ีศักดิ์สิทธิทั้ง 12 แห่ง
นี้รวมกันเป็นภูมิลักษณ์ของจักรวาล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของพม่า ลาว และภาคเหนือของไทย ที่ผู้คนต้องเดินทางไปสักการะ            
ให้ครบ พ้ืนท่ีเหล่านี้ถูกเช่ือมโยงเข้ากับต้นก าเนิดในอินเดีย หนึ่งในพระธาตุกลุ่มนี้อยู่บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ จึงต้องก าหนดวัดแห่งหนึ่ง           
บนพ้ืนโลกเป็นสิ่งแทนเพื่อให้คนมาสักการะบูชาได้ด้วย 
   ในแถบดินแดนล้านช้างฝั่งขวาของแม่น้ าโขงพระธาตุพนมถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนในภูมิภาคนี้ท าให้เกิด
การเดินทางเพื่อมาสักการะบูชาพระธาตุท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าตามต านานพระธาตุพนม              
ในอุรังคนิทาน (กรมศิลปากร : 2483) กล่าวว่า สมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ ได้เสด็จมาทางทิศ
ตะวันออก โดยทางอากาศ ได้มาลงที่ดอนกอนเนา แล้วเสด็จไปหนองคันแทเสื้อน้ า (เวียงจันทน์) พระองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตจะ
เกิดบ้านเมืองใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่ โพนฉัน (พระบาทโพนฉัน) อยู่ตรงข้าม
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แล้วเสด็จมาที่พระบาทเวินปลา ซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบัน อีกทั้งได้ทรงพยากรณ์ที่ตั้งเมือง
มรุกขนคร (นครพนม) พระองค์ประทับที่ภูก าพร้าหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ าโขงไปบิณฑบาตที่เมืองศรีโคตรบูรณ์ พักอยู่ที่ร่มต้น
รังต้นหนึ่ง ปัจจุบันคือบริเวณพระธาตุอิงฮังเมืองสุวรรณเขต แล้วกลับมาท าภัตกิจ (ฉันอาหาร) ที่ ภูก าพร้าโดยทางอากาศ ต่อมาพญา
อินทร์ได้เสด็จมาเฝาูและทูลถามพระพุทธองค์ ถึงเหตุที่มาประทับที่ภูก าพร้า พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 
พระองค์ ในภัททกัลป์ที่นิพพานไปแล้ว บรรดาสาวกจะน าพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูก าพร้า เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว 
พระมหากัสสปะ ผู้เป็นสาวก ก็จะน าเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ ณ ที่นี้ เช่นกัน จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงปรารภถึงเมือง              
ศรีโคตบูร และมรุกขนคร แล้วเสด็จไปหนองหารหลวง ได้ทรงเทศนาโปรดพญาสุวรรณพิงคาระ และพระเทวี ประทานรอย                 
พระพุทธบาทไว้ ณ ท่ีนั้น แล้วเสด็จกลับพระเชตวัน หลังจากนั้นก็เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา 
   ในต านานพระธาตุพนม กล่าวไว้ว่า องค์พระธาตุพนมได้ถูกสร้างในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8 ถึงพุทธศตวรรษที่ 12 
เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า โดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูรและเจ้าเมืองต่าง ๆ รวม 5 เมืองร่วมกัน
ก่อสร้างขึ้น (อนุวัฒน์ การถัก 2554 : 90) เมื่อพระเจ้าปรินิพานพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ก็ได้อัญเชิญ                  
พระอุรังคธาตุ มาทางอากาศ แล้วมาลงที่ดอยแท่น (ภูเพ็กในปัจจุบัน) จากนั้นได้ไปบิณฑบาตที่เมืองหนองหารหลวง เพื่อบอกกล่าวแก่
พญาสุวรรณพิงคาระ ต านานตอนนี้ตรงกับต านานพระธาตุเชิงชุม และพระธาตุนารายณ์เจงเวง พญาทั้ง 5 พระองค์ได้แก่ พญานันทเสน 
แห่งเมืองศรีโคตบูร พญาจุลณีพรหมทัตแห่งแคว้นจุลมณี พญาอินทปัตถนครแห่งเมืองอินทปัตถนคร พญาค าแดงแห่งเมืองหนองหาร
น้อย และพญาสุวรรณพิงคาระแห่งเมืองหนองหารหลวง ได้พากันปั้นดินดิบก่อแล้วเผาไฟ สร้างพระธาตุตามค าแนะน าของ                       
พระมหากัสสปะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระมหากัสสปะ ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ เข้าบรรจุภายในท่ีอันสมควร   
   ความเช่ือความศรัทธาในต านานอุรังคธาตุดังกล่าวท าให้ผู้คนเดินทางเพื่อไปสักการะอุรังคธาตุ รวมถึงการเดินทางตาม
เส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่านั้นกลายพุทธศาสนสถานที่ส าคัญในการเดินทางเพื่อจารีตแสวงบุญ               
ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่องพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิ ความเชื่อเรื่องการเดินทางของพระพุทธเจ้าไปยังสถานท่ีตา่ง ๆ เพื่อโปรดสัตว์ และพระองค์
ได้ทรงประทับพระพุทธบาทไว้ตามสถานที่นั้นๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงของศาสนาพุทธ และเพื่อเป็นที่เคารพบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้แพร่หลายในดินแดนสองฝังแม่น้ าโขง คติความเช่ือเรื่องการบูชาพระพุทธบาทมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัย           
ทวารวดี ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวถึงคติความเช่ือเรื่องการบูชา
รอยพระพุทธบาทไว้ใน “อธิบายเรื่องพระบาท” ว่าชาวลังกามีความเช่ือว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ประชาชน
สักการะบูชา 5 แห่ง คือ รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ รอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณมาลิก รอยพระพุทธบาทบนเขา                    
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สุวรรณบรรพต รอยพระพุทธบาทที่เมืองโยนก และรอยพระพุทธบาทบนหาดริมแม่น้ ามนทา โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา
สุมนกูฏในลังกาทวีปถือเป็นแห่งส าคัญที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ทั้งชาวไทย พม่า และมอญ ต่างพยายามหาโอกาสไป
สักการบูชาให้ได้ (กรมศิลปากร. 2511:23-24) 
    ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2163 -2171) เคยมีคณะสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยัง               
เกาะลังกาเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทบนเขาสุมมกูฏ พระภิกษุสยามทราบเรื่องรอยพระพุทธบาทที่มีอยู่ 5 รอยจากพระสงฆ์ชาวลังกาว่า
ในสยามก็มีรอยพระพุทธบาทที่เขาสุวรรณบรรพต พระภิกษุเหล่านั้นจึงน าความมาทูลพระเจ้าทรงธรรม จึงโปรดให้มีตราสั่งหั วเมือง
ต่างๆ ให้ตรวจค้นหาตามภูเขา ต่อมากรุงศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากเมืองสระบุรีว่า มีนายพรานพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งหนึ่ง
ทางทิศเหนือกรุงศรีอยุธยา พระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาทด้วยพระองค์เอง และทรงเช่ือว่าเป็นรอยพระพุทธบาท
แห่งเขาสุวรรณบรรพตตามที่พระสงฆ์ลังกาบอกจริง จึงมีรับสั่งให้สถาปนารอยพระพุทธบาทดังกล่าว การสถาปนาวัดพระพุทธบาท
สระบุรีท าให้พระพุทธบาทสระบุรีกลายเป็นมหาเจดียสถานที่ได้รับความนับถือศรัทธาจนเกิดประเพณีที่ราชส านักและราษฎรทั่วไป
เดินทางมานมัสการพระพุทธบาทกลางเดือน 3 เป็นประจ าทุกปี หรือเรียกย่อว่า“ไปพระบาท”ซึ่งมีความเช่ือว่าผู้ใดที่เดินทางมา
สักการะรอย พระพุทธบาท 3 ครั้ง 7 ครั้ง จะไม่ตกนรก การเสด็จพระราชด าเนินไปพระบาท ถือเป็นการเดินทางครั้งส าคัญที่เป็น               
ราชประเพณี และอาจเป็นพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ ที่มีหลักฐานปรากฏการ เสด็จพระราชด าเนินไปนมัสการ             
พระพุทธบาทมากว่าหนึ่งครั้ง เช่น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นต้น 
ซึ่งการเสด็จออกนอกพระนครของพระมหากษัตริย์ไทยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุ 3 คือ การเสด็จไปสงคราม การเสด็จไปวั งช้าง และการ
เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทและที่อ่ืนๆ อย่างใดอย่างหน่ึง (วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์. 2556 : 1-3)  
   การเดินทางไปสักการะพระพุทธบาทถือได้ว่าเกิดจากความศรัทธาและต้องการจะหลุดพ้นทุกข์ หลีกเลี่ยงการตกนรก 
นอกจากนี้ความศรัทธายังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังสถานที่ต่างๆ ตามพระพุทธรูปส าคัญๆ ที่ผู้คนนับถือ การเคลื่อนย้าย
พระพุทธรูปส่วนหนึ่งเกิดจากแนวคิดเรื่องเทวราช สมมติราช รวมไปถึงพระราชาผู้ทรงธรรม แนวคิดเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา การท านุบ ารุงศาสนานั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงการเป็นพระราชผู้ทรงธรรม ซึ่ งมีส่วนที่สามารถควบคุมกลไกการปกครอง กลไก
ของรัฐและประชาชน ให้ด าเนินไปอย่างปกติสุข ดังจะเห็นได้จากในสมัยพระยาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1 ครองราชย์ พ.ศ.1890-
1919) กับโลกทัศน์แบบไตรภูมิพระร่วง สมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ.2199 -2231)กับการเป็นการเป็นกษัตริย์ที่ทรงท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) ที่ให้การอุปถัมภ์การสืบศาสนาในลังกา ต่อมาในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี 
(พ.ศ.2310–2325) พระองค์มีบทบาทของมหากษัตริย์ในฐานะผู้กอบกู้ รวบรวม และการอุปถัมภ์ศาสนารวมไปถึงการย้ายพระพุทธรูป
ส าคัญคือพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์ด้วย (พ.ศ.2322) หรือล่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การที่ราชส านักรัชกาลที่ 1 ใช้วัตถุทางศาสนา
เป็นเครื่องมือในการแสดงตัวตนของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ และท าให้เมืองหลวงที่สถาปนาขึ้นใหม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ควบคู่ไปกับอ านาจทางการเมือง นัยยะของกลไกทางการเมืองกับศาสนา เป็นสิ่งคู่กันที่แยกไม่ออก               
รัฐกับศาสนา มีส่วนเกื้อหนุนขับเคลื่อนในกันและกัน รวมถึงกับประชาชนพลรัฐผู้อยู่ใต้ปกครองด้วย โดยมีกลไกทางศาสนาเป็นเครื่อง
ขับเคลื่อนและขับเน้นให้เกิดผลและกลไกในการปฏิบัติ “กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” สมควรที่จะครอบครองพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์ิ  
   ในสมัยรัชกาลที่ 1 ท่ีมีการรวบรวมพระพุทธรูปจากหัวเมือง สุโขทัยพิจิตร สวรรคโลก อยุธยา ลพบุรี มาประดิษฐานไว้ 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ท้ังสิ้นจ านวน 1,248 องค์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ีให้เห็นว่าราชส านักได้มีการจัดท า
บัญชีพระพุทธรูปเอาไว้อย่างละเอียด เพื่อเป็นการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า ต่อการออกแบบระเบียงพระอุโบสถ ระเบียงพระมหาเจดีย์ 
และพระวิหารทิศต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปจากหัวเมืองดังกล่าวมาประดิษฐานที่พระระเบียงในวัดโพธิ์ เหตุ การณ์ดังกล่าว
เป็นเหตุการณ์ส าคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าระบบการจัดการดังกล่าวมีส่วน
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดในการบริหารราชการของรัฐในยุคสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ (วิราวรรณ นฤปิติ . 2560) การเคลื่อนย้าย
พระพุทธรูปเป็นการก าหนดให้เห็นถึงรัฐในอุดมคติที่สัมพันธ์กับอ านาจของสถาบันกษัตริย์เพื่อหลอมความเช่ือของรัฐประเทศราชต่อ
ความเป็นเจ้าผู้ปกครอง รวมไปถึงบทบาทของการเป็นศูนย์กลางในเรื่องบุญญาธิการหรือบารมีของผู้ปกครองในเชิงของจักรวาลวิทยา 
หรือศูนย์กลางของอ านาจในระบบรัฐ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมจิตศรัทธาของผู้คนส่งผลให้เกิดการเดินทางของผู้คนเพื่อ
มาสักการะพระพุทธรูปที่ตนนับถือด้วย   
   การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเพื่อเป็นขวัญก าลังใจของผู้คนท่ีอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากภัยสงคราม และเป็นเครื่องมือ
เพื่อให้ผู้คนลงหลักปักฐาน ณ สถานที่ใหม่อย่างถาวร ดังตัวอย่าง การอันเชิญพระศรีสรรเพชรจากกรุงเก่านั้น สันนิษฐานว่าเป็น
พระราชด าริรวบรวมพระพุทธรูปส าคัญครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มาประดิษฐานไว้ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเนื่องมาจากพระราช
ศรัทธาเคารพในองค์พระพุทธรูป เมื่อปราสาทราชมณเฑียรถูกท าลายเสียหายไปมากจึงสมควรอันเชิญพระพุทธรูปส าคัญของราชส านัก
อยุธยามาประดิษฐานยังพระนครแห่งใหม่นี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้คนในราชส านักอยุธยาที่อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ที่
กรุงเทพฯ แม้ว่าจะไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปให้ดีดังเดิมแต่ก็ได้รับการบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ซึ่งประดิษฐานไว้ในใจกลาง            
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พระนคร (วิราวรรณ นฤปิติ. 2560) เมื่อพระพุทธรูปที่ชาวอยุธยานับถือถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานไว้ใจกลางพระนครยอมเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ท าให้ชาวอยุธยาลงหลักปักฐานท่ีพระนครอย่างถาวร นอกจากน้ีแล้วความเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศักดิ์ของพระพุทธรูปตาม
ความเชื่อของผู้คนยังส่งผลให้เกิดการเดินทางเพื่อมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิในพระนคร 
  การเดินทางออกนอกพระนครของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา  
   การเดินทางออกนอกพระนครของพระมหากษัตริย์ในระบบการปกครองของกษัตริย์ไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับแนวคิด
เรื่องเทวราช แนวคิดเรื่องธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรม รวมถึงความเชื่อเรื่องมหาบุรุษและจักรพรรดิราช แนวคิดเหล่านนี้ส่งผล
ให้พระมหากษัตริย์ต้องเดินทางออกนอกพระนครตามกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางเพ่ือการศึกสงครามและการขยายอาณาเขตใน
ฐานะมหาราช การเดินทางเพื่อส ารวจทรัพยากรของรัฐในฐานะผุ้เป็นเจ้าของทรัพยากรทั้งหมดในแผ่นดินของพระองค์ เป็นต้น แนวคิด
เรื่องจักรพรรดิราชของไทยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องมหาบุรุษในพุทธศาสนาและแนวคิดเทวราชาของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 
การสถาปนาการปกครองแบบเทวราชในสมัยอยุธยาท าให้กษัตริย์มีอ านาจสูงสุดเท่าเทพเจ้า ตามแนวคิดเทวภาพ (Divinity) ของฮินดู 
แนวคิดเรื่องเทวภาพเป็นพ้ืนฐานส าคัญแห่งอ านาจทางการเมืองและการปกครองของลัทธิเทวราช ในขณะที่แนวคิดแบบธรรมราชาแบบ
สุโขทัยเห็นว่าพระมหากษัตริย์ที่บรรลุธรรมตามศาสนาพุทธจะบรรลุถึงพุทธภาพและเป็นธรรมราชา และถึงแม้ว่าอยุธยาจะรับเอา
แนวคิดเทวราชามาจากฮินดูก็ตาม แต่สังคมไทยมีความใกล้ชิดพุทธศาสนาจึงได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาพราหมณ์ 
(ธัญญา สังขพันธานนท.์ 2556:220) 
   แนวคิดเรื่องมหาบุรุษ หมายถึง การเกิดขึ้นของผู้มีบุญบารมีอันได้แก่พระโพธิสัตว์ หรือพระบรมศาสดา ซึ่งเป็นผู้ที่น า
ทางจิตวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกแห่งโลกียะ ช้ีน าแนวทางและน าพาสัตว์เหล่านั้นไปสู่ปลาทางโลกแห่งโลกุตระและ                   
พระมหาจักรพรรดิราชผู้น าที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งโลกียะ การก าเนิดของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระมหาจักรพรรดิราช 
นั้นหมายถึงการเริ่มต้นช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและธัญญาหาร (ธัญญา สังขพันธานนท์ . 2556:220) จะเห็นได้ว่า
แนวคิดเรื่องจักรพรรดิราชทั้งทางโลกตะวันตก เช่นอารยะธรรมอียิปต์  กรีกโรมัน และทางตะวันออกอารยะธรรมแม่น้ าสินธุ์                  
อารยะธรรมของชนชาติจีน เป็นต้น ผู้ที่เป็นจักรพรรดิราชมักจะถูกเช่ือมโยงกับเทพเจ้า หรือพระผู้มีบุญบารมีมากกว่าบุรุษทั้งปวง 
แนวคิดนี้ส่งผลให้ผู้ที่เป็นกษัตริย์มีความต้องการขยายอาณาเขต สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองและอาณาจักร
ของพระองค์  
   ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดธรรมราชาอย่าง
มาก มหาชาติค าหลวงในสมัยนี้ถือเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ผลิตซ้ าเรื่องราวของมหาบุรุษในฐานะผู้ที่ด ารงธรรมที่ยิ่งใหญ่ วรรณคดีเรื่องนี้
น าเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เมื่อเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรมาเล่าในรูปแบบวรรณคดีพุทธศาสนา ด้วยเหตุที่สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงสืบเช้ือสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยจึงได้รับอิทธิพลแนวคิดดังเดิมมาจากสุโขทัยค่อนข้างมาก (สมบัติ จันทรวงศ์ และชัย
อนันต์ สมุทวณิช. 2523:79) ดังจะเห็นได้จากการที่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถตั้งพระทัยจะสละบาปและต้องการแสวงบุญ พระองค์จึง
โปรดให้พระราชโอรสพระองค์หนึ่งไปยังลังกาทวีปเพื่อนิมนต์พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสมายังกรุงศรีอยุธยา แนวความคิดเรื่องพระมหา
จักรพรรดิราชท าให้ในสมัยของพระองค์เกิดการเดินทางเพื่อการศึกสงครามและเพื่อการปกปูองบ้านเมืองค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จาก
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมไตยโลกนาถ เรื่อง “ลิลิตยวนพ่าย”ปรากฏการกล่าวถึงเรื่องราวการเดินทางยกทัพไปตีเมืองต่างๆ              
ทั้งเมืองฝุายเหนือและเมืองฝุายเขมร ในเรื่องแสดงให้เห็นถึงพระบารมีของพระองค์ที่ส่งผลใ ห้อาณาจักรเกิดความเจริญรุ่งเรือง               
ผ่านการเปรียบเทียบความเจริญของเมืองอื่นกับกรุงศรีอยุธยาว่าไม่เจริญเท่ากรุงศรีอยุธยา เช่น ตอนยกทัพไปตีเขมร ตีเอาเมืองนครธม
แล้วกวาดตอนชาวเมืองเขมรมายังอยุธยาเมืองฟูาเมืองสวรรค์ เป็นต้น การเดินทางเพื่อการสงครามของพระมหากษัตริย์และความเป็น
ศูนย์กลางอาณาจักรส่งผลให้เกิดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายผู้คนในฐานะเชลยศึก และการเดินทางเพื่อการค้าขายระหว่างเมือง 
   การเดินทางเพื่อออกปุาล่าสัตว์และการคล้องช้างเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้พระมหากษัตริย์เดินทางออกนอกพระนคร 
การคล้องช้างและการจับช้างเกิดขึ้นในวัฒนธรรมไทยมาช้านาน หลักฐานเก่าแก่ที่สุดน่าจะปรากฏในศิลาจารึกหลักที่  1 ของ                   
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ท่ีกล่าวถึงการจจับช้างว่า “กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู” และในจารึกนครชุม พ.ศ.1900 ในด้านที่ 2 
มีการกล่าวถึงพระยาลือไทยหรือพระธรรมราชาที่ 1 ว่ามีความสามารถขับขี่ช้างได้เป็นอย่างดี กษัตริย์ทุกพระองค์ต้องเรียนรู้ต ารา                
คชศาสตร์ ดังเช่น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ทรงสนพระทัย และโปรดปรานคชกีฬาเป็นพิเศษ ทรงเสด็จประพาสปุาเพื่อจับ
ช้างด้วยพระองค์เองเป็นประจ า (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556:261) กิจกรรมการเดินปุาล่าสัตว์และการคล้องช้างของกษัตริย์สะท้อน
วิธีคิดต่อธรรมชาติและทรัพยากรอย่างเด่นชัด ทรัพยากรในประเทศทั้งหมดเป็นของพระองค์เพราะพระองค์คือเจ้าของอาณาจักรและ
เป็นเจ้าชีวิตของสรรพสัตว์ท้ังมวล แนวคิดเรื่องช้างเผือกช้างคู่บารมีของกษัตริย์เป็นสัญญะแสดงถึงอ านาจและบุญบารมีของกษัตริย์และ
เป็นเครื่องหมายแสดงสถานะของพระมหาจักรพรรดิราช การเดินปุาล่าสัตว์และการคล้องช้างเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
พระมหากษัตริย์ ชนช้ันปกครอง และขุนนางเดินทางออกนอกพระนคร  
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  การเดินทางของผู้คนกับค้าขายทั้งในและนอกอาณาจักรในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 
   การเดินทางค้าขายถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเดินทาง การค้าขายแลกเปลี่ยนมีมาตั้งแต่โบราณถือเป็น
การสร้างความมั่งคั่งให้แก่อาณาจักร ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงตอนหนึ่งกล่ าวว่า“เมื่อช่ัวพ่อขุนรามค าแหง                       
เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงงัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้า
ม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟูาหน้าใส” ค าว่า จกอบหรือจ ากอบ หรือจังกอบ เป็นภาษาเขมร แปลว่าภาษีชนิดหนึ่งที่เก็บจาก
ผู้น าสัตว์และสิ่งของที่มาจ าหน่าย การน าระบบเงินตรามาใช้มีสว่นช่วยระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เป็นการจูงใจให้ประชาชนประกอบอาชีพ
เพื่อจะได้มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง  ด้วยเหตุที่สุโขทัยมีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น เงิน ทอง ดี บุก เหล็ก จึงมีการน าแร่เงินมาใช้ในการท า
เงินตราท่ีเรียกว่า เงินพดด้วง เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนให้คล่องขึ้น เงินพดด้วง                 
แบ่งออกเป็น สลึง บาท และต าลึง (เงินตราที่มีค่าน้อยที่สุดคือเบี้ย ท าจากหอยเรียกว่า เบี้ยหอย) 
   นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555 : 77-83) กล่าวถึงการค้าขายในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ว่า ในสมัยอยุธยาตอนต้นจีน
ถือได้ว่าเป็นตลาดส าคัญของการค้าของไทยเช่นกัน มิใช่แต่เพียงในฐานะตลาดรับซื้อสินค้าเท่าน้ัน หากแต่เป็นผู้ปูอนผลิตภณัฑ์บางอย่าง
ซึ่งขายดีในตลาดโลกให้แก่อยุธยาด้วย เนื่องจากการค้าต่างประเทศอยุธยายังอาศัยการค้าแบบส่งผ่านเป็นหลัก อยุธยาเป็นศูนย์รวม
สินค้าของปุาท่ีส่งมาจากล้านนา กัมพูชา เวียงจันทน์ พม่า ฯลฯ จึงก่อให้เกิดการเดินทางจากเมืองและอาณาจักรต่างๆ เพื่อขนส่งสินค้า
มายังศูนย์กลางแลกเปลี่ยนที่อยุธยา ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมที่ส าคัญของสินค้าจากจีน ญี่ปุุน ริวกิวทางด้านตะวันออก สินค้าจาก
มหาสมุทรอินเดียนับตั้งแต่ตะวันออกกลางมาจนถึงคาบสมุทรมลายูก็ถูกถ่ายเทมาที่อยุธยา สินค้าเครื่องเทศจากหมู่เกาะอินโดนีเซียก็ถูก
ส่งผ่านหลายขั้นตอนจนถึงอยุธยา อาจกล่าวได้ว่าอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่ใหญ่เทียบเท่ามะละกา การค้าส าเภาหลวง             
ก็เปิดโอกาสให้กษัตริย์ค้าก าไรจากของส่วยซึ่งได้มาไม่ต้องลงทุน การส่งผ่านสินค้าต่างๆ จึงสามารถท าก าไรให้แก่ราชส านักมากกว่า
สินค้าท่ีผลิตขึ้นในประเทศ  
   ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อสัมพันธ์และค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น นับแต่ที่โปรตุเกสเข้ามาติดต่อสร้างสัมพันธไมตรี
และแลกเปลี่ยนวิทยาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และได้มีการก่อตั้งค่ายชุมชนบ้านโปรตุเกสขึ้นมาตั้งแต่ใน                
รัชสมัยสมเด็จพระไชยราชา ตามมาด้วยการเข้ามาของชาวสเปน ฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร อังกฤษใน
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในสมัยพระนารายมหาราชมีขุนนางชาวต่างชาวมารับราชกาลในราชส านักอยุธยาจ านวนมาก ขุนนาง
อยุธยาอาสามารถแบ่งออกเป็น ขุนนางไทย-จีน กับขุนนางนานาชาติ เช่น ญี่ปุุน เปอร์เซีย มัวร์ ยุโรป ซึ่งเรียกว่า“ขุนนางช านัญการ” 
(ช านาญการ) เพราะเป็นกลุ่มขุนนางที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น เป็นช่างฝีมือ เ ป็นพ่อค้า ทหารรับจ้าง แพทย์ ฯลฯ                
ไม่เหมือนขุนนางไทยเช้ือสายจีน ที่มุ่งเน้นความสามารถบุคคลในลักษณะพหูสูต (รู้ทุกเ รื่องเก่งทุกอย่าง/จึงไม่ได้เรื่องจริงๆ สักอย่าง) 
ความโปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อขุนนางนานาชาติ ส่วนหนึ่งเป็นความโปรดปรานที่สืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องความรู้               
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่กลุ่มขุนนางดังกล่าวมี (นิธิ เอียวศรีวงศ์ . 2549) คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ“ออกญาวิไชยเยนทร์”              
นักแสวงโชคชาวกรีกท่ีเคยท าางานให้กับบริษัทการค้าของอังกฤษ ฟอลคอนได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่ง จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของสมเด็จพระนารายณ์ ถือเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นชาวชาติตะวันตกที่เป็นประโยชน์แก่
รัฐบาลสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างมาก เมื่อการค้าและการติดต่อกับฝั่งตะวันตกเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด  
   ความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาวตะวันตกส่งผลให้เกิดการเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปยังตะวันตกข้ึนเป็นครั้งแรกใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์พระองค์ส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่ 14 กรุงฝรั่งเศสถึง 4 ครั้ง                   
ครั้งส าคัญคือ ครั้งท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงแต่งให้พระวิสูตรสุนทร คือโกษาปาน เป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นแลเครื่อง
ราชบรรณาการไปเจริญทางพระราชไมตรตีอบแทนพระเจ้าหลยุที่ 14 การเดินทางของโกษาปานไปครั้งนี้นับเป็นทูตไทยไปครั้งที่ 3 และ
ได้เข้าเฝูาพระเจ้าหลุยที่ 14 ท่ีพระราชวังเวอซาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2229  โกษาปานอยู่ในเมืองฝรั่งเศส 7 เดือน เดินทางกลับ
เมื่อเดือนมีนาคม ความสัมพันธ์กับส่วนตัวของพระนารายณ์กับชาวตะวันตกถือว่ามีความเจริญแน่นแฟูนอย่างมากตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ แต่การเมืองภายในเกิดความขัดแย่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางชาวอยุธยาและขุนนางชาวตะวันตกไม่สู้ดีนัก พอสิ้น               
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ หลังจากท่ีพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นครองราชพระองค์ท าการขับไล่ขุนนางชาวตะวันตกออกจาก
แผ่นดินอยุธยาทั้งหมด ท าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อชาวตะวันตกหยุดชะงักลง 
   สมัยอยุธยาตอนกลางสภาพการค้าเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการเข้ามาของก าปั่นตะวันตกแย่งเอาการขนส่งสินค้าของ
เอเชียไปส่วนหน่ึง บริษัทอินเดียตะวันออกของวิลันดาท าการค้าจ านวนมากในระหว่างประเทศเอเชียด้วยกัน มีการเพิ่มพูนขึ้นของ
ส าเภาจีนซึ่งเดินทางเยี่ยมเยือนเมืองท่าต่างๆ อย่างกว้างขวาง การอพยพและการค้าญี่ปุุนท้ังหมดส่งผลให้การค้าแบบส่งผ่านของอยุธยา
ด้อยลง จนปลายอยุธยาโอกาสของการค้าข้าวจึงเกิดขึ้นเพราะนโยบายของรัฐบาลจีนราชวงศ์ชิงหั่นไปสู่การน าข้าวเข้าประเทศเพื่อเลี้ยง
แหล่งที่ผลิตได้ไม่พอแทนการขนส่งทางบกภายในประเทศซึ่งมีราคาแพงกว่า (นิธิ เอียวศรีวงศ.์ 2555 : 77-83) 
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   ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงของการฟื้นฟูประเทศจากภัยสงคราม หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 
การเสียกรุงครั้งนี้บ้านเมืองถูกท าลายย่อยยัย ยากที่จะบูรณะกรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม พระเจ้าตากสามารถรวบรวมก าลัง     
ขับไล่พม่า และได้อพยพผู้คนย้ายลงมาตั้งราชธานีใหม่ที่เมืองธนบุรี และขนานนามราชธานีใหม่ว่า“กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”                  
การเดินทางในสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อการศึกสงคราม การปราบชุมนุมกกเหล่าต่างๆ เพื่อรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอีก
ครั้งถือเป็นภาระกิจส าคัญอย่างยิ่งในสมัยนี้ กกเหล่าใหญ่ๆ ได้แก่ ชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าเมืองพิมาย ชุมนุม                           
เจ้านครศรีธรรมราช และชุมนุมพระเจ้าฝาง เมื่อพระเจ้าตากสินสามารถปราบชุมนุมต่างๆ และสามารถเกลี่ยกล่อมให้ผู้คนกับมายังถ่ิน
ฐานเดิม มีผู้คนจ านวนมากเดินทางอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กรุงธนบุรีมากขึ้นเพราะพระองค์ทรงแจกจ่ายข้าวปลาอาหาร การค้าถือว่า
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคข้าวยากหมากแพงและจ าเป็นส าหรับการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ 
   ในสมัยกรุงธนบุรี ก๊กของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือแท้จริงแล้วคือกลุ่มของขุนนางส่วนกลางที่พึงได้ประโยชน์ที่สุดจากการ
ฟื้นฟูรัฐแบบอยุธยาข้ึนมาใหม่ แม้กระนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระองค์ก็หาได้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มขุน
นางส่วนกลางของอยุธยาไม่ สายสัมพันธ์ของขุนนางส่วนกลางกลับมีศูนย์กลางอยู่ที่เจ้าพระยาจักรี กษัตริย์ในราชวงศ์จักรีให้
ความส าคัญแก่การค้าต่างประเทศมาตั้งแต่ต้น  สะท้อนประสบการณ์การค้าขายอันกว้างขวางที่ราชวงศ์จักรีและขุนนางช้ันผู้ใหญ่รู้จัก
มาอย่างดีตั้งแต่สมัยอยุธยา การค้าส าเภาหลวงได้รับการส่งเสริมอย่างคึกคัก ชนช้ันสูงในต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดเจนในด้านการค้ามา
หลายชั่วอายุคนถือโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วมในการคา้ต่างประเทศอย่างคึกคัก ทั้งกษัตริย์ ขุนนาง และจีนได้ลงทุนต่อเรือเพื่อท าการค้ากับ
ต่างประเทศเอง และผลักดันให้เพิ่มชนิดของสินค้าท่ีสามารถน าไปขายต่างประเทศได ้ความส าเร็จในการเพิ่มชนิดของสินค้าเกิดจากการ
อพยพของคนจีนมายังประเทศไทยจ านวนมาก และก่อให้เกิดการประกอบการเพื่อผลิตสินค้าขึ้นหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด
การค้าต่างประเทศ (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2555 : 77-83) 
   ความสนใจความเป็นสัจนิยมและการนิยมเสพวรรณกรรมสัจนิยมสง่ผลให้ประชาชนท่ัวไปออกเดินทางเพื่อผจญภยัไปยงั
สถานที่แปลกใหม่ เรื่องราวการผจญภัยและความเป็นสัจนิยมในวรรณกรรมการเดินทางเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี               
การเดินทางของพระยามหานุภาพไปเมืองจีนในวรรณกรรมนิราศ เปลี่ยนจากขนบเดิมที่เน้นพรรณนาสถานที่เช่ือมโยงคร่ าครวญถึงคน
รักเปลี่ยนเป็นการให้รายละเอียดของการเดินทาง สถานที่แปลกใหม่น่าตื่นตา พิธีกรรมของชาวเดินเรือทางทะเล อุปสรรคที่พบเจอ
ระหว่างทาง กลายเป็นเรื่องผจญภัยที่น่าตื่นเต้นสร้างความน่าสนใจต่อประสบการณ์การเดินทางและสถานที่ใหม่ๆ ต่อผู้ที่ได้อ่าน
วรรณกรรม เรื่องราววการเดินทางในนิราศของสุนทรภู่ เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศวัดเจ้าฟูา โคลงนิราศสุพรรณ เป็นต้น ล้วนแสดงให้
เห็นถึงการผจญภัยและสถานท่ีใหม่ ๆ ในฐานะประชาชนทั่วไป ในช่วงรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ทุกคนมีศักยภาพ
และความพร้อมในการเดินทาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภัยสงครามที่ลดน้อยลงการเดินทางไม่สู้อันตรายมากนัก การคมนาคมสะดวก
สะบายขึ้นการค้ากับต่างประเทศได้เป็นแรงผลักดันให้มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมมาตั้งแต่ปลายอยุธยาแล้ว โดยเฉพาะในเขต
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าเจ้าพระยาใต้อยุธยาลงมา การขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะทางของแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปากน้ าท ากันมาก มีการขุด
คลองในช่วงสามเหลี่ยมปากแม่น้ านี้กว่า 10 คลองในสมัยอยุธยา คลองที่เช่ือมกับแม่น้ าอื่นใกล้เคียงในเขตตอนล่างของภาคกลางก็ได้ขุด
ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งอยุธยา คือ คลองสามโรงเช่ือมแม่น้ าบางปะกง และคลองมหาไชยเช่ือมแม่น้ าปราจีน การขุดและปฏิสังขรณ์คลองใน
ภาคกลางนี้ท ากันมากในสมัยรัชกาลที่ 3 การขุดคลองนี้มิใช่เป็นทางคมนาคมระหว่างเมืองหลวงกับปากแม่น้ าเท่านั้น แต่กระจายจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาออกไปในภาคกลางตอนใต้กว้างขวางซอกซอนขึ้น แม้ว่าอาจไม่ตั้งใจจะใช้ประโยชน์ในด้านการค้าภายในโดยตรง               
แต่คลองและเส้นทางคมนาคมทางน้ าภายในเหล่านี้ก็มีพ่อค้าใช้มากขึ้น 
  การเดินทางกับเร่ืองราวการล่าอาณานิคมในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
   ลัทธิอาณานิคมนั้นถือเป็นการล่าเมืองขึ้นเพื่อประโยชน์และสิทธิเหนือทรัพยากรของประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม ลัทธิ
อาณานิคมนั้นไม่เพียงแต่ท าให้ประเทศเจ้าอาณานิคมใช้อ านาจที่เหนือกว่าของตนควบคุมวิถีชีวิตเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
อาณานิคมเท่าน้ัน แต่ยังน าไปสู่การครอบง าทางวัฒนธรรม หรือมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอีกด้วย วิธีการครอบง าดังกล่าวอาจใช้วิธีการ
ควบคุมบังคับ การธ ารงรักษา การจัดการ การยักย้ายเปลี่ยนแปลง รวมถึงเข้าแทรกแซงและก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของระบบ
การศึกษา ภาษา การใช้ภาษา วรรณกรรม ศาสนาและสื่อต่างๆ ทั้งนี้ประเทศเจ้าอาณานิคมจะกระท าโดยการส่งผ่านอุดมคติ 
อุดมการณ์บางอย่างลงไปด้วย เช่น แบบของคุณค่า มุมมอง ท่าทีหรือทัศนะคติ ความรู้สึกต่างๆ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้มันจึงมีอ านาจเหนือ
พื้นที่ทั้งหมดในความส านึกของผู้คนในประเทศอาณานิคม และได้น าไปสู่การควบคุมปัจเจกแต่ละคน และภาพของตั วเองโดยรวม
เกี่ยวกับชาติท่ีถูกครอบง าและชนช้ันต่าง ๆ ตามล าดับ นอกจากนี้แล้วอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของลัทธิล่าอาณานิคมก็คือ การธ ารงรักษา
ความแปลกแยกของคนในประเทศอาณานิคมเอาไว้ โดยการแสดงให้เห็นว่า “ความเป็นอื่น”เป็น“ความด้อย” (inferior) และแตกต่าง
อย่างถึงราก (ธัญญา  สังขพันธานนท์. 2559 : 215-216) 
   การล่าอาณานิคมอย่างเข้มข้นในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็น
แรงผลักดันหนึ่งที่ท าให้เกิดการเดินทางของผู้คนในราชส านักสยามทั้งในและนอกอาณาจักร การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและ
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เจ้าอาณานิคมตะวันตกนี้ถือว่าเป็นกิจราชการที่ส าคัญของราชส านักไทย  ซึ่งมีการส่งราชทูตเพื่อไปเยี่ยมชมบ้านเมืองและวิทยาการ
ความก้าวหน้าของตะวันตกเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และศึกษาเตรียมการปูองกันการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก เช่น การส่ง
ราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรกีับประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2400 และฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2404 (รัชการที่ 4) และการเสด็จประพาส
ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และเบตาเวียครั้งแรก และเสด็จประพาส
ประเทศอินเดีย (พ.ศ. 2413) เป็นต้น 
   การเดินทางไปประเทศแถบยุโรปหรือการเดินทางไปเยือนประเทศเจ้าอาณานิคมมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น ในสมัย
สมเด็จพระนารายมหาราชที่มีการส่งราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส การเดินทางที่ผ่านมาประเทศไทยพยายาม
เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะประเทศท่ีมีอธิปไตยของตนเองไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคมใด ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2398 สมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจกัร ได้ทรงแต่งตั้งให้เซอร์ จอห์น เบาริง 
เป็นราชทูตเชิญพระราชสาสน์ และเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ชักชวนให้ประเทศไทย 
(กรุงสยามในสมัยนั้น) ท าหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีที่เรียกว่า สนธิสัญญาเบาริง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระยามนตรีสุรยิวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) พร้อมด้วยคณะ เชิญพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถวิคตอเรียเมื่อปี พ.ศ. 2400 หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) ได้รับมอบหมายต าแหน่งเป็นล่ามไป
กับคณะราชทูต และเขียนจดหมายเหตุการณ์เดินทางในครั้งนั้น ต่อมาจึงได้เขียนนิราศลอนดอน  การเดินทางในครั้งนั้นตามที่ได้บันทึก
ในจดหมายเหตุและในนิราศลอนดอนคณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสาร พร้อมทั้งเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย ณ พระราชวังวินเซอร์ (พระราชวังประจ าฤดูหนาว) ผลดีของการเดินทางไปครั้งนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาใหม่ โดยที่ไทยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น จากนั้นคณะราชทูตไทยได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ า น้ าชาและได้พักค้างแรม               
ณ พระราชวังวินเซอร์ 1 คืน ต่อมาจึงได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานท าเหรียญกษาปณ์ ปูอมศาสตราวุธแห่ง
ลอนดอน เป็นต้น 
   การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตกจะเห็นได้ ชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จ                            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน “จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรก              
แลเสด็จประพาส ประเทศอินเดีย (พ.ศ. 2413) (รัชกาลที่ 5)” ซึ่งชาญวิทย์  เกษตรศิริ (2559) กล่าวว่าการเสด็จเมืองสิงคโปร์และ
เมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาส ประเทศอินเดีย เป็นช่วงสมัยของยุวกษัตริย์ภายหลังการราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2411 
(1868) รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จต่างประเทศเป็นครั้งแรกถือเป็น “การศึกษาและดูงาน” ทั้งนี้เพราะแสนยานุภาพและการปรากฏตัวของ
ฝรั่งพร้อมด้วย “ลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้น”ก าลังด าเนินไปอย่างเข้มข้นและสุงสุด ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 ต่อด้วยรัชกาลที่ 5                       
เป็น height of colonialism and imperialism และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกือบไม่มีประเทศไหนพ้นการตกเป็นเมืองขึ้น แม้สยาม
โดยการน าของพระมหากษัตริย์และขุนนางที่ชาญฉลาดจะพาประเทศรอดพ้นการเป็นอาณานิคมทางการเมืองมาได้ก็ตาม แต่สยาม               
ก็ต้องสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจ และต้องรับนับถือวัฒนธรรมและระเบียบสังคมใหม่ของโลกตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต
ไทย การเสด็จทั้งสองครั้งนี้ยังทรงพระเยาว์มากและส าหรับการเสด็จครั้งที่สองไปอินเดียและพม่านั้น ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 92 วัน                 
ใช้เวลาในพม่าเพียง 4 วัน ในอินเดียนั้นอยู่ทั้งหมดถึง 47 วัน ทรงเสด็จเข้ายังอ่าวเมืองกัลกัตตา แล้วเดินทางโดยรถไฟไป เดลี บอมเบย์ 
พาราณสีและสารนาถ แต่มิได้เสด็จเมืองพุทธคยา ซึ่งตอนนั้นยังมิได้รับการขุดค้นและบูรณะทางโบราณคดี  การเดินทางส่วนใหญ่ใน
อินเดียใช้รถไฟไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดหรือแม้แต่คนไทยโดยทั่วไปจะเคยท ามาก่อน หรือแม้จะมาในยุคสมัยหลังของการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัยหรือแบบวัฒนธรรมก็ตาม สิ่งที่ยุวกษัตริย์ได้พบเห็นที่ส าคัญยิ่ง คือ การซ้อมรบใหญ่ของอังกฤษที่ท าให้เห็นถึง
แสนยานุภาพของมหาอ านาจโลกครั้งนี้ และการแวะสถานที่ทางประวัติศาสตร์“บ่อน้ าสังหาร”ของ“กบฏอินเดีย”Indian Munity 
1857 ที่เมืองลัคเนาว์ การซ้อมรบใหญ่ที่นิวเดลี การแวะชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ Indian Mutiny ท าให้ผู้น าของสยามเห็น
แสนยานุภาพทางการทหาร ท าให้ต้องตระหนักยอมโอนอ่อนผ่อนตามและมีนโยบาย เช่น“ต้นอ้อลู่ตามลม”ใช้การทูตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศแทนการใช้การทหารและกองทัพในการเผชิญภัย    
   อังกฤษได้รับนามว่า“จักรวรรดินิยมการค้าเสรี” imperialism of free trade ที่มาพร้อมๆ กับการ“ปฏิวัติขนส่งทาง
เรือ”shipping revolution และการสร้างรางและรถไฟ railway development รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโดยเรือสมัยใหม่แบบของฝรั่ง 
และทรงโดยสารรถไฟของอังกฤษซึ่งเป็นของแปลกใหม่ทันสมัยที่ยังไม่มีให้เห็นในสยามประเทศ เสด็จพระราชด าเนินทางไกลจาก                
กัลกัตตาไปเดลี จนกระทั่งมุมไบเข้าใจกันว่าการเสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟในอินเดียครั้งนั้น คงใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟรวมแล้วถึง 
200 ช่ัวโมง ก่อนจะมีการสร้างรถไฟระยะสั้นสายแรกคือหัวล าโพงถึงปากน้ าโดยเป็นสัมปทานของบริษัทเอกชนในปี 2436 (ชาญวิทย์              
เกษตรศิริ. 2559) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตกเพื่อศึกษาวิทยาการและความเป็นของ
เจ้าอาณานิคม นั้นส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของประเทศท าให้ไทยรอดพ้นการตกเป็นเมืองขึ้นของลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้นใน
ขณะนั้นถึงแม้ไทยจะสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจก็ตาม 
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   ส่วนยุคต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสนพระทัยต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ขอสยามประเทศ ทรงพัฒนากิจการรถไฟ ซึ่งเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และในปี พ.ศ.2467 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่
ในสหรัฐอเมริกา และได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น การพัฒนาการคมนาคมภายในประเทศโดยเฉพาะการรถไฟ ส่งผล
ต่อมโนทัศน์ว่าด้วยการเดินทาง การเดินทางท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ระบบทุนนิยม สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว              
ได้ทรงเสด็จเยือนภาคเหนือ และเสด็จเยือนต่างประเทศในระหว่างปี พ.ศ. 2472 ถึง 2474 เช่น เสด็จไปเยือนสิงคโปร์ ชวา บาหลี อิน
โดจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงเดียวกันชาวต่างชาติก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพฯ เป็นจ านวนมาก ใน
ระยะนั้นการท่องเที่ยวของโลก ก็ก าลังเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยวในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวรอบโลกชนิดแบบเหมารวม (packaged) 
มีการจัดน าเที่ยวทางเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ และพักโรงแรมช้ันดี และนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่พัฒนามากขึ้นส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางและมโนทัศน์การเดินทางเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 วัฒนธรรมการเดินทางในบริบทวัฒนธรรมไทยความเช่ือทางศาสนาถือว่าเป็นรากฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดการเดินทางของผู้คนทั้ง
ประชาชนท่ัวไป และชนช้ันปกครอง ความเชื่อทางศาสนาท าให้ผู้คนเดินทางเพื่อจารีกแสวงบุญไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต่าง 
ๆ เช่น เดินทางไปพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และพระพุทธบาท เป็นต้น นอกจากนี้รากฐานความเช่ือเรื่องเทวราช สมมติราช รวมไปถึง
พระราชาผู้ทรงธรรมแล้ว ความเชื่อเรื่องมหาบุรุษและจักรพรรดิราช เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ท าให้พระมหากษัตริย์ต้องเดินทางออกนอก
พระนครเพื่อการศึกสงครามการขยายอาณาเขต รวมทั้งการออกปุาล่าสัตว์และการคล้องช้างซึ่งเป็นเครื่องประดับพระบารมีของ
พระองค์แนวคิดเรื่องช้างเผือกช้างคู่บารมีของกษัตริย์เป็นสัญญะแสดงถึงอ านาจและบุญบารมีของกษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแสดง
สถานะของพระมหาจักรพรรดิราช ความเช่ือทางศาสนารวมทั้งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทางศาสนาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนซึ่งทาง
ราชส านักสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการรวบรวมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มารวมไว้ในพระนครซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมความ
ศรัทธาของผู้คนและก่อให้เกิดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้คนตามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ส่วนการค้าขายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดการเดินทางของผู้คน การค้าขายแลกเปลี่ยนนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ ในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์มีการค้าขายกับ
ต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คน นอกจากน้ีในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือได้
ว่าเป็นช่วง“ลทัธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้น” ก าลังด าเนินไปอย่างเข้มข้นและสุงสุด (height of colonialism and imperialism) ส่งผลให้
เกิดการเดินทางของผู้คนในราชส านักท้ังในและนอกประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทยในประเด็นอื่นหรือหรือบริบทการ
เดินทางอื่นที่ผู้เขียนยังไม่กล่าวถึง เพราะวัฒนธรรมการเดินทางของชนชาติไทยค่อนข้างมีบริบทการเดินทางที่หลายหลายและอาจมี
ความเป็นเฉพาะถิ่นของแต่ละกลุ่มชน 
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ภาพแทนบ้านกับการประกอบสร้างทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์ 
House Representation and Social Construction in Habitation Advertisement  

on Online Media 
ปฏิญญา บุญมาเลิศ1  

บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาภาพแทนบ้านกับการประกอบทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์ ที่น าเสนอผ่าน
โฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ยูทูป (www.youtube.com) ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น 
 ผลการศึกษาพบว่าภาพแทนบ้านกับการประกอบสร้างทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์ เป็นการประกอบสร้างทาง
สังคมผ่านภาษาด้วยการใช้สัญญะ เพื่อสื่อความหมายของค าว่า “บ้าน” ในยุคบริโภคนิยมโดยผ่านงานโฆษณาดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก
บ้านแสดงถึงความทันสมัย ความหรูหรา ความเป็นส่วนตัว การโหยหาอดีต ความสุข ความเป็นอัตลักษณ์ และสังคมที่มีคุณภาพ 
 
ค าส าคัญ: ภาพแทน บา้น โฆษณาออนไลน์ 

 
Abstract 
 The recent study on the house representation and social construction in habitation advertisement on 
social media aimed to examine the representation of houses and the social construction founded in the 
advertisement of habitation appeared on the Youtube website (www.youtube.com) from year 2012 to 2016.     
 The research showed that the social construction was found in the language with symbols in order to 
meaningfully refer to the word, house, via advertisements in the age of consumerism. The houses were depicted to 
exhibit modernity, luxury, privacy, nostalgia, happiness, identity and society with quality.         
 
Keywords: representation, house, habitation advertisement 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 “บ้าน” นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความจ าเป็น และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้ใช้สอยมากกว่าสถาปัตยกรรมประเภท
อื่น “บ้าน” นอกเหนือจากฐานะที่เป็นอาคารส าหรับพักอาศัยแล้ว ยังอยู่ในฐานะที่เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมแห่งการบริโภค ท าให้ความหมายของบ้านเปลี่ยนแปลง
ได้ด้วยเช่นกัน (โอฬาร ค าดี. 2537) ด้วยเหตุนี้เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของค าว่า “บ้าน” จึงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยของ
เวลา 
 ทั้งนี ้สังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ท าให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า ซึ่งได้มาโดยการซื้อขาย ในยุคนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ทุกคน
มีความต้องการอย่างมาก ซึ่งความต้องการมีมากจนกลายเป็นความอยาก เมื่อมนุษย์มีความต้องการ หรือความอยากในวัตถุหรือสินค้าที่ถูก
ก าหนดขึ้นในสังคมนั้น ท าให้การบริโภคเป็นทั้งเพื่อให้เกิดความอิ่มทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ น่ันคือ การบริโภคไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียง
สนองความต้องการของร่างกายเท่านั้น แต่ได้แปรเปลี่ยนจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม กฎเกณฑ์ และ
ประเพณี (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ. 2538)  สินค้าในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการบริโภค เพื่อครอบครองตอบสนองต่อความต้องการ
ของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเช่นในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นสถาบันส าคัญที่ท าหน้าที่แพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจการค้าซึ่งมีการแข่งขันกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ “โฆษณา” กลายเป็นปัจจัยส าคัญในธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ เนื่องจาก โฆษณาเป็นการส่งเสริมการขายไปยังกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคต้องอาศัยข้อมูลจากการโฆษณามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินใจซื้อ ซึ่งโฆษณาจะพยายามใช้ “ภาษาโฆษณา” ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษาในการโน้มน้าวใจผู้บริโภคช้ีในเห็น
ความแตกต่างระหว่างสินค้า ท าให้สิ้นค้าสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นจุดเด่นในการขาย รวมถึงสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้าง 
“คุณค่าเพิ่ม” ในตัวสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเห็นสินค้ามีคุณค่าไปกว่าประโยชน์ในเชิงใช้สอยทางกายภาพท่ีแท้จริง คือ ท าให้เห็นภาพลักษณ์
                                                 
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง,  
  E-mail: bingboom9975@gmail.com , โทรศัพท์ 0891364624 
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แสดงอรรถประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้นทางจิตวิทยา ส าหรับธุรกิจที่อยู่อาศัยจัดเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยบทบาทของการโฆษณาเป็นหลักใน
การส่งเสริมการซื้อขาย เพราะเมื่อสร้างบ้านได้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตครั้งละเป็นจ านวนมาก ก็ท าให้บ้านกลายเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เมื่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันกลายไปเป็น “สังคมบริโภคนิยม” ประกอบกับการขยายตัวของระบบทุน
นิยม คนในสังคมปัจจุบันจึงได้อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างไว้ขายแทนที่จะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเอง  
 ดังนั้น การโฆษณาจึงมีบทบาทภายใต้สังคมการบริโภคสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการมีความหมายทางสัญลักษณ์ของสินค้า 
เนื่องจาก การโฆษณาจะสร้าง “ความหมาย” ให้กับผู้บริโภค ด้วยตรรกของการให้ความหมาย จึงเป็นหัวใจที่แท้จริงของความก้าวหน้าใน
ระบบทุนนิยม การโฆษณาจึงมีความหมายทั้งที่เป็นการขายสินค้าและการมีอิทธิพลทางอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรม
คิดอยู่กับสังคมแห่งการบริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ศึกษาภาพแทนบ้านกับการประกอบทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์ ตามแนวคิดเรื่องการประกอบสร้างทางสังคม 
ภาพแทน และการบริโภคเชิงสัญญะ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ประเภทของการวิจัย   
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เพื่อบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค าว่า “บ้าน”  
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากเฉพาะโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์เว็บไซต์ยูทูป (www.youtube.com) เท่านั้น                  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559 จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 2) บริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จ ากัด 3) บริษัท แสนสิริ จ ากัด และ 4) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จ ากัด 
 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการถอดค าบรรยายจากสื่อออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดอย่าง
ละเอียด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ในการส่วนของการวิเคราะห์ผู้วิจัยใช้แนวคิดภาพแทนของสจ๊วต ฮอล (Stuart Hall. 1997 : 15-19) กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิด
เรื่อง “ภาพแทน” ตามแนวทางการศึกษาเช่ือเรื่องการประกอบสร้างความหมาย โดยได้ให้ความหมาย “ภาพแทน” ได้ว่า ภาพแทนเป็นการ
ประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา หรือใช้สัญญะเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อื่น และสามารถใช้สัญญะเพื่ออ้างอิงโลกความจริง 
รวมถึงจินตนาการและความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการท างานระบบของภาพแทนว่าประกอบขึ้นจาก 2 
ระบบ ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ระบบแรก ความสามารถในการให้ความหมายต่อโลก โดยการสร้างให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างโลกความจริง
รอบตัวกับระบบความคิด หรือแผนที่ความคิด ระบบที่สอง การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนที่ทางความคิดกับชุดสัญญะ หรือภาษาที่ใช้
สื่อความคิด ท้ังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างโลกรอบตัวกับแนวคิดหลัก และสัญญะถือเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตความหมายของภาษา โดยมี
กระบวนการเช่ือมองค์ประกอบทั้งสามส่วนเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเรียกว่า “ภาพแทน” 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในส่วนนี้ จะใช้แนวคิดเรื่อง แนวคิดเรื่อง “การประกอบสร้างความจริงในสังคม” “ภาพแทน” และ “การบริโภค
เชิงสัญญะ” เพื่อจะท าความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างความหมายให้กับ “โฆษณาท่ีอยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์” โดยเน้นไปท่ีกระบวนการ
สร้างภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นความหมายแฝงที่ให้ความส าคัญกับ “ภาพแทนบ้าน” ส าหรับ ภาพแทนบ้านกับการประกอบสร้างทางสังคมใน
โฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อออนไลน์ มีประเด็นในการศกึษา 7 ประเด็น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. บ้านแสดงถึงความทันสมัย 
  ในบริบทของสังคมทันสมัยที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามแบบตะวันตก เป็นปัจจัยสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้าง
ลักษณะนิสัยในการพัฒนาต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทยหลายประการ เนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีในสังคมไทยสมัยใหม่มุ่งการ
น าเข้าและเพื่อน ามาใช้มาเสพมากกว่าคิดค้นสร้างเอง ทั้งนี้ ความทันสมัยใหม่จึงเป็นการสร้างเทคโนโลยีที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ในทาง
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พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา ดังนั้น ผู้สร้างเทคโนโลยีจึงพัฒนาการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ จินตนาการ การจัดการ 
ฯลฯ ที่เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย ใช้ง่าย (อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549:88) ส าหรับ โฆษณาที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน มีการน าเสนอในตัวบท
ว่ามีการน าวัสดุสังเคราะห์ใหม่ที่ผลิตขึ้นในระบบอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยมในช่วงยุคสมัยใหม่ รวมถึงใช้การตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นสมัยใหม่
มาออกแบบตกแต่งที่พักอาศัย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยว่าเป็นผู้มี “ความทันสมัย” มีตัวอย่างดังนี ้
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ จึงผสมผสานการดีไซน์ที่ทันสมัยเข้ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตกับ 
Urbanista Collcetion ที่ในวันนี้ได้พัฒนาสู่แบบบ้านท่ีเรียกว่า Smart Life Series ที่การดีไซน์ทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ ภายในออกแบบพื้นให้โปร่งโล่งสบายมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความสุขของเพดาน และเสริมด้วยกระจกบานใหญ่แบบ Panorama 
เชื่อมคุณสู่ธรรมชาติได้เต็มตา แต่การใส่ใจไม่ได้หยุดเพียงแค่ดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้น เพราะทุกวันนี้ที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ท าให้เกิด
ความร้อนสะสมภายในตัวบ้าน นอกจากจะต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดแบคทีเรียสะสมภายในตัวบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัว บ้านทุก
หลังจึงมีการออกแบบภายใต้แนวคิด E-CO Cool ที่ช่วยประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยรักษาสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 
และพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค ยังร่วมมือกับ SCG Living Tech น าเข้านวัตกรรม Active AIRflow System ที่สร้างกลไกการถ่ายเทอากาศ 
และระบายความร้อนภายในตัวบ้านและหลังคา เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดี และสภาวะสบายในการอยู่อาศัย โดยระบบจะอาศัย
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผง Solar Cell ที่ติดไว้บนหลังคา 

 
(Urbanista Collcetion พร้อมนวัตกรรมบ้านหายใจได้) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ “ความทันสมัย” ด้วยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยและ
สไตล์การตกแต่งแบบสมัยใหม่ หรือเรียกว่า “ความทันสมัย” หรืออาจเรียกว่า “นวัตกรรมแห่งอนาคต” ลักษณะของวัสดุที่ถูกผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เช่น กระจกบานใหญ่แบบ Panorama Active AIRflow System Solar Cell พร้อมท้ังออกแบบบ้านภายใต้แนวคิด 
E-CO Cool เป็นการน าเสนอที่สร้างความเห็นชอบให้กับสิ่งที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม ด้วยการน าเสนอคุณสมบัติที่ดีของวัสดุและ
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ การตกแต่งแบบ “นวัตกรรมแห่งอนาคต” ยังเป็นค าที่ให้ความหมายเชิงสัญญะเช่ือมโยงถึงภาพลักษณ์ของ
ผู้ใช้ด้วยว่า เป็นผู้ที่มี “ความทันสมัย” โดยเป็นความทันสมัยที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องใหม่ในแบบคนยุคใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าตาม
ทันกระแสโลกในขณะนั้น จากเหตุผลนี้ความเป็นสมัยใหม่ ความทันสมัยที่ปรากฏจึงมาจากความนิยมในระบบอุตสาหกรรม 
 2. บ้านแสดงถึงความหรูหรา 
  ในยุคแห่งการบริโภคนิยมนี้ คนมักจะใช้สินค้าเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงฐานะทางสังคม ซึ่งรสนิยมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับปัจเจกบุคคล โดยที่ความเป็นปัจเจกบุคคลนั้นต้องพึ่งพิงองค์ประกอบทางสังคม (ชนกพร อังศุวิริยะ . 2559 : 85) ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับความหรูหรา มักมีวิธีที่แสดงออกอย่างเปิดเผยว่า คนใช้สิ่งที่เป็นเจ้าของแสดงสถานภาพของตัวเรา และบอกให้คนอ่ืนรู้ว่า 
ต้องการถูกมองอย่างไร จ าเป็นต้องมีการตอกย้ าด้วยการซื้อ เพื่อเป็นเจ้าของสิ่งที่หรูมากขึ้น ทั้งนี้ ความหรูหรา คือสิ่งที่ไม่ได้มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต แต่เป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความสะดวกสบายและความพึงพอใจในระดับที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้ ซึ่งความหรูหรา คือ สินค้าราคา
แพง ยากที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ยิ่งมีคนจ านวนน้อยท่ีเป็นเจ้าของได้ สินค้าก็จะยิ่งแพง และยิ่งหรูหรา คุณค่าของสินค้าหรูมักจะ
อยู่ที่ความรู้สึกทางอารมณ์มากกวา่ความรู้สึกทางกายภาพของสินค้า ส าหรับ โฆษณาที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน มีการน าเสนอว่า บ้านราคายิ่งแพง 
ยิ่งสามารถเข้าใจถึงความหรูหราภายในบ้านตกแต่งด้วยวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่มีช่ือเสียง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยว่าเป็นผู้มี 
“ความหรูหรา” มีตัวอย่างดังนี้ 
 คฤหาสน์หรูริมทะเลสาบท่ีผ่านการออกแบบอย่างใส่ในทุกรายละเอียด คฤหาสน์หรูที่ผสมผสานความโอ่อ่า ภูมิฐานเข้ากับความ
ทันสมัยได้อย่างลงตัว 

 
(Perfect Masterpiece คฤหาสนห์รูริมทะเลสาบ) 
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  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โฆษณาที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปจะใช้ “ความหรูหรา” เป็นตัวเพิ่มคุณค่าให้กับบ้านซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว อีกท้ังจะมีการกล่าวถึง “ความหรูหราที่ผสมความโอ่อ่า” และใช้ภาพประกอบในโครงการเป็นจุดขาย เพื่อสร้างให้
ภาพนั้นสะท้อนความหรูหราของบ้านออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งโฆษณาจะน าเสนอ “ความหรูหรา” 
ของโครงการบ้านเดี่ยวมาในแง่มุมของรูปแบบตะวันตก ก็จะเน้นด้านการตกแต่งท่ีหรูหราโอ่อ่า ด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์อันเป็นสัญลกัษณ์
ที่บ่งบอกความร่ ารวยหรูหรามาใช้สร้างจุดสนใจ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพ เช่น สระว่ายน้ า เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ถึงความหรูหราส าหรับบ่งบอกฐานะของตนเอง ในความจริงแล้ว “ความหรูหรา” ไมใช่องค์ประกอบหลักที่ท าให้บ้านน่าอยู่ 
แต่โฆษณาก็สามารถเปลี่ยนความหมายของค าว่าบ้านในแง่จิตใจคือ  ศูนย์รวมของความภาคภูมิใจที่เหนือกว่าผู้อื่น เพราะ “ความ
หรูหรา” ของบ้าน 
 3. บ้านแสดงถึงความเป็นส่วนตัว 
  ความเป็นส่วนตัว หรือขอบเขตความเป็นส่วนตัวว่า เป็นขอบเขตของกฎเกณฑ์ทางสังคม เป็นเรื่องที่บุคคลน้ันจะตัดสินใจ
ด้วยตัวเองว่าผิดหรือถูกไม่ใช่เป็นเรื่องของประเพณีหรือพันธะทางสังคม อีกทั้งความเป็นส่วนตัว คือ ความลับ ไม่สามารถให้คนอื่นรู้ได้  
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล รวมถึงเป็นชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และชีวิตภายในบ้าน ตัวอย่างของเรื่องส่วนตัว การเลือกคบเพื่อน และสมาคม 
การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการพักผ่อนหย่อนใจในที่พักอาศัย (Nucci. 1981: 114–121) การก าหนดให้ที่พักอาศัย เป็นพื้นที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลผู้เป็นเจ้าของและคนในครอบครัวเป็นส าคัญ มีการออกแบบการใช้พื้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภายในตัวอาคาร
โดยแบ่งกลั้นด้วยผนัง หรือก าแพง เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวมิดชิด นอกจากนั้น บุคคลอื่นที่เป็นแขก หรือบุคคลภายนอกจะถูกจ ากัด
ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่เจ้าของที่พักอาศัยก าหนดไว้ให้อย่างชัดเจน ในส่วนบริเวณรับแขกเท่านั้น มีตัวอย่างดังนี้ 

Space & Personalized Room Type 

 
(The Tree Sukhumvit 64 by Pruksa) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โฆษณาต้องการน าเสนอการใช้พื้นที่อาศัยที่ส่วนใหญ่จะปรากฏด้วยการแบ่งสัดส่วนอย่าง
ชัดเจนแยกพื้นที่ออกเป็นห้องต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้งาน รวมถึงสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพ้ืนท่ี เช่น ห้องนอนแยกออกห้องนั่งเล่น 
หรือห้องรับแขก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ปรากฏ คือ การแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีของ “แขก” และ คนใน “ครอบครัว” 
ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งแนวคิดเรื่องดังกล่าวจึงเป็นไปตามแนวคิดยุคสมัยใหม่ในเรื่องปัจเจกนิยม และลดความส าคัญเรื่องความเป็น
ส่วนร่วม หรือบุคคลอื่นภายนอกให้ด้อยค่าลงไป ซึ่งการแบ่งพื้นท่ีเป็นความส่วนตัวนี้ แตกต่างจากบ้านในสังคมไทยสมัยก่อนที่ไม่มีการ
แบ่งพื้นเป็นส่วนตัว ดังนั้น โฆษณาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันจึงน าเสนอความเป็นส่วนตัว เนื่องจากต้องการแบ่งแยก “คนนอก” กับ “ตนเอง” 
ออกจากกันด้วยการก าหนดพื้นที่ในที่อยู่อาศัยเป็นพืน้ที่ส่วนตัวดังจะเห็นจากค าว่า “Personalized” 
 4. บ้านแสดงถึงความโหยหาอดีต 
  ความโหยหาอดีต เป็นการจินตนาการถึงโลกที่คนได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่คนอยู่ในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของ
หน่วยงานทางสังคมวัฒนธรรมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมการมาในอดีต โลกท่ีเคยเป็นจริงในอดีตแต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจ า
และประสบการณ์ให้เราได้ระลึกถึง โลกที่ว่าคนสามารถติดต่อสื่อสารกับมันได้ก็ต่อเมื่ออาศัยช่องทางที่เรียกว่า “จินตนาการ” ซึ่งถูก
หล่อหลอมมาด้วยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญสามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกท่ีสูญเสียไปแล้วนั้น
ได้อีกครั้ง ถ้าหากสร้างภาพแทนด้วยการผลิตซ้ ามาอีกครั้ง ( Ivy อ้างถึงใน พัฒนา กิติอาษา. 2546 : 5-6) ซึ่งการโหยหาในอดีตจึงเป็น
การเรียกหาอดีตที่เลือนหายไปให้กลับมา ทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถกลับไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ก็สามารถสร้างจินตนาการเกี่ยวกับ อดีตได้ 
สร้างความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับอดีต ยืนยันกับตนเอง และกล่าวอ้างกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจว่า โลกสมมติของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่สามาร ถ
จ าลองขึ้นมาใหม่ คือ ภาพอดีตที่แท้จริง ส าหรับ โฆษณาที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน มีการน าเสนอในตัวบทว่า ผ่านเรื่องราวในท านองการใช้ชีวิต
ร่วมกับธรรมชาติมีทะเลสาบ มีพื้นที่สีเขียวให้สูดลมหายใจอันสดช่ืน ทั้งนี้ เมื่อโครงการบ้านต่าง ๆ มีข้อจ ากัดในเรื่องเนื้อที่ และธรรมชาติก็
ถูกท าลายไป คนจึงโหยหาอดีตโหยหาธรรมชาติมากขึ้น ท าให้โครงการที่อยู่อาศัยพยายามให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยการสร้างภาพลักษณ์
ให้โครงการใกล้ชิดกับธรรมชาติในอดีต มีตัวอย่างดังนี้ 
ที่นี่ คือ Perfect Masterpiece นิยามแห่งความสมบูรณ์แบบให้คุณใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม สัมผัสบรรยากาศของพื้นน้ ากว้าง
ใหญ่ เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่ีแสนพิเศษ 
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(Perfect Masterpiece นิยามความสมบรูณ์แบบ)  

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โฆษณาต้องการน าเสนอบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนาลักษณะ
ของโครงการโดยเน้นเรื่องพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ดั่งค าว่า “คุณใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ” ด้วยเหตุที่ว่า สภาพ
สังคมในปัจจุบันท าให้คนกับธรรมชาติแยกห่างกันมากขึ้น ทั้งที่แต่เดิมคนกับธรรมชาติเคยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อมีปัจจัยจ ากัดในเรื่อง
ของเนื้อท่ี และธรรมชาติก็ถูกท าลายไป มนุษย์จึงต้องการโหยหาอดีต ท าให้โครงการต่าง ๆ พยายามให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ส าหรับ 
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ที่น ามาใช้ในงานโฆษณา ไม่ได้มีเพียงเรื่องต้นไม้เท่านั้น แต่มี “บรรยากาศริมน้ า” ก็เป็นธรรมชาติอีก
รูปแบบหนึ่งกันมาก เนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยอาศัยอยู่ใกล้สายน้ า แม้ว่าโครงการต่างๆ จะไม่ได้ใช้น้ าจากแหล่งธรรมชาติเพื่อ
การด ารงชีวิตก็ตาม แต่สิ่งที่โครงการต่าง ๆ สร้างถือว่าเป็น “อาหารตาอาหารใจ” ที่ยังต้องบริโภคอยู่ ด้วยเหตุนี้ท าให้โครงการที่อยู่
อาศัยสร้างภาพลักษณ์ให้โครงการใกล้ชิดกับธรรมชาติเสมือนชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
 5. บ้านแสดงถึงความสุข 
  ความสุข เป็นสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยพินิจทั้งจิต ปัญญา ที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงามน าไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุขคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ
คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีความสุขระดับบุคคลมักเกี่ยวข้องกงับความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความรู้สึกรักในผู้อื่น มีความ
พึงพอใจในตนเองและเข้าใจตนเอง ผู้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขมักจะตั้งค าว่า “ความสุขส่วนบุคคล” หรือ “ความสุขตามอัตวิสัย”                     
ซึ่งความสุขดังกล่าวดังกล่าวมีความส าคัญต่อชีวิตในแง่การพัฒนาตนเองให้มีความสุข และการช่วยผู้อื่นให้มีความสุข ความสุขเป็นมิติด้าน
จิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาด้านความคิด และพัฒนาการด้านอื่น ซึ่งเริ่มต้นมาจากความรักและความผูกพัน ระหว่างแม่และ
เด็ก ตั้งแต่วัยทารก ความรักและความผูกพันในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วนพ่อ แม่ และลูก (ฉันทนา ภาคบงกช. 2544: 29) ส าหรับ 
โฆษณาที่อยู่อาศัยก็มีกลยุทธ์หนึ่งที่พบได้ในโฆษณาของโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท่ีมีครอบครัว ซึ่งจะให้ความส าคัญกับความสุข
ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยมีแนวคิดที่ว่า“บ้าน”ควรจะเป็นสถานท่ีท าให้คนเรามี“ความสุข” มากที่สุด โดยเฉพาะในสภาพสังคม
ปัจจุบันที่สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปท างาน หรือเรียนหนังสือ ต้องไปเผชิญกับสิ่งต่างๆ ภายนอกบ้านตลอดทั้งวัน ดังนั้นเมื่อกลับ
มาถึงบ้านทุกคนอยากจะละทิ้งความเครียดไว้นอกบ้านไว้ตั้งแต่หน้าประตูและพร้อมที่จะพบกับ “ความสุข” ที่อยู่ในบ้าน มีตัวอย่างดังนี ้
 คุณก าหนดได้กับรายละเอียดของชีวิต สิ่งที่เล็กที่เป็นองค์ประกอบของคุณค่าที่ใหญ่ ความเข้าใจจริง  ความพิถีพิถัน“บ้าน” 
จุดเริ่มต้นของรายละเอียดชีวิต 

 
(Narasiri by Sansiri งดงามในรายละเอยีด) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “ความสุข” เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรม โฆษณาจึงต้องน าเสนอด้วยการใช้ ผู้แสดง คือ 
พ่อ แม่ ลูก หรือคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก เป็นภาพลักษณ์ตัวแทนแห่งความสุข ความอบอุ่น อย่างที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้เกิดขึ้นจริง
ในชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจอยู่ว่า “บ้าน” เป็นศูนย์รวมของ ความรัก ความสุข ความอบอุ่น แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวร่วมใจกันสร้าง “บ้านแห่งความสุข” ดังนั้น “ความสุข” ในโฆษณาที่อยู่อาศัยก็ได้พยายามสร้าง
ภาพลักษณ์คุณค่าทางจิตใจ ด้วยการใช้ผู้แสดงบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบ้านที่อยู่อาศัย โดยความสุขในบ้านได้จากภาพรอยยิ้มของทุกคน 
 6. บ้านแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์  
  อัตลักษณ์ถูกผลิตในบริบทของสังคมที่เช่ือมโยงความคิดของปัจเจกบุคคลและโลกทางสังคม ด้วยการกระท าผ่านการสร้าง
สัญลักษณ์ (Symbolizationing) ได้แก่ ภาษา ท่าทาง ภาพลักษณ์ และวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณฺที่ใช้แทน (Stand 
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for) หรือ แสดงออก (Signify) สิ่งอื่น ท้ังตนเองและสภาพแวดล้อม ซึ่งอัตลักษณ์บุคคล (Personnel Identity) เป็นปัจเจกบุคคลจะมี
เสรีภาพในการเลือกรูปแบบอัตลักษณ์ที่ตนเองอยากเป็น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. 2546) ส าหรับ โฆษณาที่อยู่อาศัยก็มีกลยุทธ์ในการผลิต 
ด้วยการให้ผู้บริโภคสามารถจัดสรรห้องต่าง ๆ ได้ตามความรู้สึกที่ต้องการให้เป็น จึงมีการจัดแบ่งตามหน้าที่การใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีอยู่
อาศัย ด้วยการใช้พื้นที่ภายในบ้านแสดงความหมายถึงลักษณะของตัวตนผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย มีตัวอย่างดังนี ้
ชีวิตเกิดมาให้ออกแบบได้ ท างาน พักผ่อน ตัวเอง ครอบครัว เล็ก ใหญ่ ที่น่ี ที่ไหน วันนี้ อนาคต ข้ึนอยู่กับว่า คุณออกแบบชีวิตอย่างไร 

 
(Life is meant to be designed) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โฆษณาก าลังสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริโภค จากข้อความ “ชีวิตเกิดมาให้ออกแบบได้” 
โฆษณาจึงน าเสนอภาพลักษณ์อันเป็นอัตลักษณ์ด้วยการให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับตนเอง เพื่อแสดงลักษณะตัวตน 
หรืออัตลักษณ์ของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ว่า บ้านได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นได้ทั้งที่ท างานท่ีบุคคลในครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นท่ี
จัดสรรไว้ได้ หรือบ้านสามารถเป็นสถานท่ีเล่นดนตรีได้เช่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของบ้านท่ีจะเลือกจัดสรร
พื้นที่ในบ้านให้เป็นอย่างไร ดังนั้น โฆษณาที่อยู่อาศัยจึงเน้นการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้บริโภคสามารถเลือกจัดสรรพื้นที่
ใช้สอยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
 7. บ้านแสดงถึงสังคมคุณภาพ 
  สังคมคุณภาพ เป็นระดับความสามารถของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในบ้าน ส าหรับ โฆษณาที่อยู่
อาศัยนิยมใช้แนวคิดนี้มาเป็นจุดขายมักเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมากที่สุด เป็นโครงการขนาดใหญ่อยู่ในการ
ดูแลของบริษัทผู้ประกอบการที่มีช่ือเสียงย่อมจะได้รับความเชื่อถือในด้านการออกแบบก่อสร้าง ดังนั้น จุดขายท่ีน่าสนใจ คือ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีว่าเป็นโครงการที่ใส่ใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการ มีตัวอย่างดังนี้ 
นอกจากเราจะได้บ้านที่มีคุณภาพดีแล้ว เราจะได้สังคมที่มีคุณภาพอีกด้วย บางทีลูกก็มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนที่อยู่ในโครงการเดียวกัน ท าให้
รู้สึกอบอุ่น น่าประทับใจ ท่ีเราเลือกโครงการนี้ เพราะ อยู่ใกล้โรงเรียนลูก RIS ร่วมฤดี 

 
(Master Life at Perfect Masterpiece) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ค าว่า “เราจะได้สังคมที่มีคุณภาพอีกด้วย” ที่ใช้ในโฆษณาจะมุ่งเน้นไปที่สังคมที่น่าอยู่
ส าหรับเด็ก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ครอบครัวที่มีบุตร เพราะ สมาชิกเหล่านี้ก็เป็นดั่งดวงใจของพ่อแม่ กลุ่มเป้าหมาย
ในโฆษณาจึงให้ความส าคัญต่อความเป็นอยู่บุตรอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ โฆษณาจึงต้องการสร้างประทับใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนบ้าน
ร่วมโครงการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บ้านมีคุณค่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่มี่คุณภาพ ท้ังนี้ สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเดี่ยว ต่างคนต่าง
อยู่ เพื่อนบ้านจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน “สังคมคุณภาพ” ในโฆษณาจึง หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เพื่อนบ้านท่ีไว้ใจได้ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น โฆษณาจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์บ้านให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาตามวัตถุประสงค์พบว่า ภาพแทนบ้านกับการประกอบทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 
7 ประเภท ได้แก่ 1)บ้านแสดงถึงความทันสมัย มีการน าวัสดุสังเคราะห์ใหม่ที่ผลิตขึ้นในระบบอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยมในช่วงยุคสมัยใหม่ 
รวมถึงใช้การตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นสมัยใหม่มาออกแบบตกแต่งที่พักอาศัย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยว่าเป็นผู้มี                       
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“ความทันสมัย” 2)บ้านแสดงถึงความหรูหรา บ้านราคายิ่งแพง ย่ิงสามารถเข้าใจถึงความหรูหราภายในบ้านตกแต่งด้วยวัสดุและ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีช่ือเสียง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยว่าเป็นผู้มี “ความหรูหรา” 3)บ้านแสดงถึงความเป็นส่วนตัว แนวคิดเรื่อง
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามแนวคิดยุคสมัยใหม่ในเรื่องปัจเจกนิยม และลดความส าคัญเรื่องความเป็นส่วนร่วม หรือบุคคลอื่นภายนอกให้ด้อยค่า
ลงไป 4)บ้านแสดงถึงความโหยหาในอดีต สภาพสังคมในปัจจุบันท าให้คนกับธรรมชาติแยกห่างกันมากขึ้น ทั้งที่แต่เดิมคนกับธรรมชาติเคย
อยู่ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อมีปัจจัยจ ากัดในเรื่องของเนื้อท่ี และธรรมชาติก็ถูกท าลายไป มนุษย์จึงต้องการโหยหาอดีต ท าให้โครงการต่างๆ 
พยายามให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมชาติเป็นอย่างมาก 5)บ้านแสดงถึงความสุข เป็นการสร้างภาพลักษณ์คุณค่าทางจิตใจ ด้วยการใช้                 
ผู้แสดงบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบ้านที่อยู่อาศัย โดยความสุขในบ้านเห็นได้จากภาพรอยยิ้มของทุกคน 6) บ้านแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผู้บริโภคสามารถเลือกจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
และ 7) บ้านแสดงถึงสังคมคุณภาพ สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ เพื่อนบ้านจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน “สังคมคุณภาพ” 
หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาพแทนบ้านในอดีตกับปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของค าว่าบ้านในช่วง
ยุคเวลาที่แตกต่างกัน  
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บทบาทของพระสีวลีกับความสัมพันธ์ในความเชื่อเรื่องโชคลาภที่ปรากฏในสังคมไทย 
The Role of Phra Siwalee and Relationship in Belief about Luck That Appears in Thai Society 

 

พระชรันดร์  สาระกูล1 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาต านานของพระสีวลีที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ลักษณะทางกายภาพ              
ของพระสีวลีที่นิยมสร้างรูปเคารพในสังคมไทย พิธีกรรมการบูชาพระสีวลีในสังคมไทย และบทบาทของพระสีวลีที่ส าคัญ ในสังคมไทย              
ผลการศึกษาพบว่า พระสีวลีหรืออีกนามหนึ่งว่าพระฉิมพลี มีต านานการก าเนิดที่แปลกกว่าพระอรหันต์รูปอื่นๆ ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ซึ่งต านานพระสีวลีปรากฏว่า พระสีวลีอยู่ในครรภ์ มารดา 7ปี 7เดือน เม่ือถึงยามคลอดก็คลอดง่ายดุจสายน้ าไหล บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ขณะได้อายุ 7ปี และได้รับยกให้เป็นเลิศกว่าภิกษุสงฆ์ทั้งด้านเป็นเป็นผู้มีลาภสักการะมาก เดินทางไปที่ใด ก็มีเทวดา               
มาคอยอุปัฏฐาก พระสีวลีนิยมสร้างรูปเคารพสักการะบูชาในสังคมไทยนั้นมีอยู่ดว้ยกัน 3 ลักษณะได้แก่ ลักษณะมีกิริยาการเดิน หรือใน
สังคมไทยเรียกว่า ปางธุดงค์ ลักษณะนั่งน าหัตถ์ซ้ายจกบาตร หรือเรียกว่าปางฉันภัตราหาร และลักษณะนั่งอุ้มบาตร เรียกว่า             
ปางอุ้มบาตร การจะบูชาพระสีวลีผู้บูชาจะต้องให้ทานก่อนเพราะการให้ทานเป็นสละความตระหนี่ออกจากใจ และสักการะด้วยของ
หอม ธูป เทียน น้ าผึ้ง น้ าสะอาดลอยดอกมะลิ และผลไม้สด  บทบาทที่ส าคัญของพระสีวลีที่ปรากฏในสังคมไทยจะสัมพันธ์กับเรื่อง    
โชคลาภ จ าแนกตามค าขอแล้วประสบผลส าเรจ็จะเห็นว่า พระสีวลีมีบทบทที่ส าคัญอยู่ 3 บทบาท ได้แก่ บทบาทของผู้ปลูกฝังจริยธรรม 
บทบาทของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และบทบาทของการเป็นหมอสูติ รวมไปถึงการสวดบทคาถาบูชาซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงบารมี
ของสีวลีให้บันดาลพรแด่ผู้ขอนั้นสัมฤทธ์ิผล 
 

ค าส าคัญ :  พระสีวลี, พระอรหันต์, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระอรหันต์บันดาลความส าเร็จ 
 

Abstract 
 This article aims to study the myths of the Buddha's colors, phrases that appear in Buddhist literature.     
The physical characteristics of Phra Siwalee, the popular form of respect in Thai society. Ritual of the Buddha's 
color worship in Thai society and the role of monks, important phrases in Thai society. Study found that Phra 
Siwalee or another name that Phra Chimphli There is a myth of origin that is strange than the other arhat images 
that appear in the Tripitaka. Which the legend of Phra Siwalee appeared Phra Siwalee is in the womb of the 
mother 7 years and 7 months. Achieved as an arhat while he was 7 years old and was raised to be superior to 
the monk on both sides. Where to go There are angels waiting for laymen. Phra Siwalee is a popular form of 
worship in Thai society. There are 3 types of traits: walking style. Or in Thai society called Pang Thudong, the 
style of sitting, bringing the left hand from the bowl Or called Pang I Phatara Han and sitting in a bowl Called 
Pang Um Batat In order to worship the color of the phrase, the worshiper must give it first because of giving alms 
to the heart. And worship with fragrant incense, candles, honey, clean water, floating jasmine and fresh fruits. 
The important role of Phra Siwalee, a phrase that appears in Thai society, is related to fortune. Classified by 
request and successful, will see that Phra Siwalee has 3 important chapters : roles of ethics growers The role of 
the god of fortune and the role of an obstetrician Including praying for the worship of the witchcraft which is a 
prayer to commemorate the prestige of Phra Siwalee to inspire those who wish to fulfill it 
 

Keywords: Phra Siwalee, Phra Arhat, God of Fortune, Phra Arhat 
 

บทน า 
 สังคมไทย หมายถึงกลุ่มชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอื่น ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเช่ือ มารยาท อาหาร การด าเนินชีวิตที่มี                 
พุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 นทธัญ แสงไชย (2556:10) กล่าวว่าความเชือ่เรื่องโชคลาภรวมทั้งโชคลางต่างๆนั้นผูกพันกับคนไทยอย่างแนบสนิทจนเข้าไปอยู่ 
กับวิถีชีวิตอย่างไม่รู้ตัว หลายครั้งเมื่อไม่ได้ดังที่หวังก็นึกไปว่าโชคไม่ดี หรือบางทีได้ลาภมาก็นึกไปว่าโชคดี ดังนั้นในฐานะพระสีวลีเป็น 
                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา    
  E-mail:  sarakool1987@gmail.com  โทรศัพท์ 097-9822695 
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พระอรหันต์สาวกองค์ส าคัญในพุทธศาสนา ผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมาก ท าให้พระสีวลีได้รับการเคารพสักการะบูชาเป็นอย่างมากเช่นกัน 
 ความเชื่อเรื่องโชคลาภของพระสีวลีปรากฏเมื่อครั้งพุทธกาล ในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดเรวัตตะกุมาร
พร้อมด้วยพระภิกษุห้าร้อยรูป ระหว่างทางได้พบกับทางสามแพร่งซึ่งเป็นทางไปบ้านของเรวัตตะกุมาร ทางหนึ่งเป็นทางลัด อีกทางเป็น
ทางอ้อม ขณะน้ันเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าควรไปทางใด พระอานนท์ทูลตอบว่า ควรไปใน
ทางอ้อมซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 โยชน์ เพราะมีผู้ศรัทธาเป็นจ านวนมาก และไม่ล าบากในเวลาบิณฑบาตของภิกษุทั้งห้าร้อยรูป               
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าพระสีวลีได้มากับคณะภิกษุหรือไม่ พระอานนท์ทูลตอบว่ามา องค์พระสัมมาพุทธเจ้า 
จึงตรัสว่าให้ไปทางลัด เพราะมีระยะทางใกล้ และมีเหล่าเทวดารอที่จะท าบุญกับพระสีวลีเป็นจ านวนมากเพราะด้วยบุญญาธิการของ
พระสีวลีจึงท าให้เป็นผู้มีลาภสักการะมาก เดินทางไปท่ีใดจะไม่กับค าว่าอด หรือล าบากแต่อย่างใด (นทธัญ แสงไชย. 2556 : 45) 
 การก าเนิดของพระสีวลีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่33 มีเนื้อความย่อว่า พระสีวลีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาราชธิดา
แห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาได้ท าให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก                  
ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดานานถึง 7ปี 7เดือน 7วัน ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า 
พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดา และพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า “ขอพระนาง
สุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด ” 
ด้วยอ านาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไป พระนางทรงประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ าไหล
ออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า สีวลีกุมาร เมื่อพระนางมีพระวรกาย
แข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา 7วัน จึงน าความประสงค์แก่สวามีให้กราบทูลอารธนาพระบรม
ศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ สงฆ์ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ตลอด 7วัน ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมาร               
มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์ 7พรรษา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆ มีการน าธมกรกมากรองน้ าดื่ม
อังคาสพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่สีวลีกุมารช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้นพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่
ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันท่ี7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเถระได้สนทนากับสีวลีกุมาร
แล้วชักชวนให้มาบวช สีวลีกุมารผู้มีจิตใจน้อมไปในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระเถระชักชวนจึงกราบทูลขออนุญาตพระบิดาและพระมารดา 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงติดตามพระเถระไปยังอารามพระเสรีบุตรเถระ ผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น 
คือตจปัญจกรรมฐานท้ัง 5 ได้แก่ เกสา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟัน) จโต(หนัง) ให้พิจารณาของทั้ง 5 เหล่านี้ว่าเป็นของไม่งาม
ของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดตดิหลงใหลสิ่งเหล่านี้ สีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วน าไปพิจารณา ในขณะที่ก าลังจรดมีดโกนเพ่ือ
โกนผมครั้งแรกนั้น ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งท่ี2 ท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี จรดมีดโกนลงครั้งที่3 ท่านได้
บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ และได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เป็นเลิศกว่าภิกษุท้ังหลายในด้านเป็นผู้มีลาภสักการะมาก (เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2556: 25) 
 การศึกษาบทบาทของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมีปรากฏให้เห็นอยู่มาก เช่นพระอุปคุตเถระซึ่งมีอิทธิพลในความเช่ือด้าน              
โชคลาภในสังคมไทย โดยวัชราภรณ์ ดิษฐปูาน(2557) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับพระอุปคุตพบว่าเป็นพระอรหันต์ในคัมภีร์บาลี มีที่มาใน
พระพุทธศาสนาและเป็นพระอรหันต์บันดาลโชคลาภให้แก่ผู้คนที่เคารพสักการะบูชา ซึ่งมีความคล้ายกันกับพระสีวลี และประวัติ               
ความเป็นมาที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. 2559: 59) 
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้มีความสนใจในการศกึษาบทบาทของพระสีวลกีับความสมัพันธ์ในความเชื่อเรือ่งโชคลาภที่ปรากฏ
สังคมไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อศึกษาต านานของพระสีวลีที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ลักษณะทาง
กายภาพของพระสีวลีที่นิยมสร้างรูปเคารพในสังคมไทย พิธีกรรมการบูชาพระสีวลีในสังคมไทย ซึ่งเป็นบทบาทของพระสีวลีที่ส าคัญใน
สังคมไทย ทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระสีวลี ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางคติชน และความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 ต านานพระสีวลีในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  ธรรมบทเป็นวรรณกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มีที่มาจากอรรถกถาธรรมบทเป็นคัมภีร์อธิบายความพระไตรปิฎก
หมวดหนึ่ง ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย เล่มที่25 พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นค าประพันธ์เรียกว่าคาถา มี423คาถา              
มีนิทานประกอบจ านวน 302เรื่อง เรียกว่านิทานธรรมบท อรรถกถาธรรมบทเป็นวรรณกรรมบาลีที่พระพุทธโฆษะปราชญ์ชาวอินเดีย
แปลจากภาษาสิงหลโบราณ มีโครงสร้างที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเป็นภาษากวี แปลจากภาษาสิงหลเป็นตันติภาษา                  
(ตนฺติ ภาส  มโนรม)คือภาษาบาลี ซึ่งวศิน อินทสระ (2550:10)ได้กล่าวว่านิทานธรรมบทเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกว้างทั้งนักบวช 
พระราชา นักการเมือง นักการปกครอง จนกระทั่งถึงผู้ครองเรือนท่ัวไป นิทานทุกเรื่องแสดงถึงตัวอย่างของความดี และความช่ัวควบคู่
กันไป เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นประโยชน์อนันต์ของการท าความดี และโทษมหันต์ของการท าความช่ัว    
 พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่นๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง 
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7ปี กับอีก 7วัน ด้วยอ านาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นต าแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ
และเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์แม้พระมารดาคือพระนางสุปฺปวาสาผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ ก็ทรงเป็นเอตทัคคะ 
ผู้กว่าพระสาวิกาทั้งหลาย ผู้ถวายสิ่งของอันประณีต การที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องท่านในต าแหน่งเอตทัคคะดังกล่าวก็เป็นไปตาม
ความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีต ซึ่งจะกล่าวถึงประวัติของพระสีวลีมหาเถระดังนี้ 
  1) ความปรารถนาในอดีต 
   ในกัปที่แสน แต่กัปนี้ในกาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระ ในครั้งนั้นท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ใน                
พระนครหงสวดี ได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งสาวกของพระองค์ช่ือสุทัสสนะไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะผู้มีลาภมาก ดังนั้นทรง
ปรารถนาในต าแหน่งนั้นบ้าง จึงได้นิมนต์พระชินสีห์พร้อมทั้งพระสาวกให้เสวยและฉันถึง7วัน ครั้นถวายมหาทานแล้วได้ตั้งความ
ปรารถนาว่าขอให้ท่านเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้มีลาภในอนาคตกาล พระปทุมุตตระบรมศาสดาจึงทรงพยากรณ์ว่าความ
ปรารถนาของท่านนี้จะส าเร็จในกัปท่ีแสนแต่กัปน้ีไป ท่านจะบังเกิดในนามสีวลี ได้บวชในส านักของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าโคตมะ 
ซึ่งสมภพในวงศ์ของพระโอกกากราช ต่อจากนั้นท่านก็กระท ากุศลจนตลอดชีวิต ครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ท่องเที่ยวไปก าเนิดในเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ครั้นในกัปที่ 91 แต่ภัทรกัปนี้ ในกาลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง                
ไม่ไกลพระนครพันธุมดี ท่านเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนคร และเป็นคนท่ีขยันขวนขวายในกิจการงาน 
   สมัยหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครพันธุมดี ครั้ งนั้นพระเจ้าพันธุมะ              
ซึ่งเป็นพุทธบิดา ได้ทรงเตรียมอาคันตุกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มพีระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงปรารถนาจะท ามหาทานแข่งกับชาวเมือง ในวัน
ใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทานเหล่ามหาชนก็จะสังเกตดู และในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้น และในวันถั ดไปพระราชา                
ก็จะถวายให้ยิ่งขึ้นไปอีก จนกระทั่งถึงวันท่ี 6 ชาวเมืองเหล่านั้นได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่ง โดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดที่ขาดแม้สักสิ่งเดียว 
จึงได้ตรวจดูทานท่ีตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ าผึ้งสด มีเพียงน้ าผึ้งท่ีเคี่ยวแล้ว ชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละ1พันกหาปนะแล้วส่ง 
ไปเฝูายังประตูพระนครทั้ง4 เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนคร ในวันนั้นเองท่านเดินทางเข้ายังพระนครด้วยปรารถนาจะ
เยี่ยมนายบ้าน ในระหว่างทางท่านเห็นรวงผึ้งที่ปราศจากตัวอ่อนขนาดเท่างอนไถ จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้ง ด้วยตั้งใจ
ว่าจะน าไปให้แก่นายบ้าน ฝุายผู้ที่ชาวเมืองมอบเงินไปหาซื้อน้ าผึ้ง พบท่านถือรวงผึ้งสดเข้ามาจึงขอซื้อในราคาหนึ่งกหาปนะ ท่านเกิด
ความคิดว่าธรรมดารวงผึ้งนี้ย่อมไม่ถึงค่าน้อยกว่าหนึ่งกหาปนะมาก แต่บุรุษนี้ให้ทรัพย์กหาปณะหนึ่งเห็นจะมีเหตุเบื้องหลังอยู่จึงตอบ
ปฏิเสธไป บุรุษนั้นจึงข้ึนราคาเป็นสองกหาปนะท่านก็ยังปฏิเสธอีก บุรุษน้ันก็ข้ึนราคาไปเรื่อยๆจนถึงพันกหาปนะ   
   ท่านได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องผิดปกติมากท่ีขอซื้อรวงผึ้งสดด้วยราคาถึงพันกหาปนะ จึงได้สอบถามถึงเหตุผล บุรุษผู้นั้น
จึงให้เหตุผลว่า พวกชาวพระนครได้ตระเตรียมมหาทาน เพื่อถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีสมณะ6 ล้าน 8แสนเป็นบริวาร 
ในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ าผึ้งดิบอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงขอซื้อในราคาเช่นนั้น  ท่านเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ท าบุญอันยิ่งใหญ่ 
จึงขอมีส่วนร่วมในมหาทานนั้น บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความแก่ชาวเมือง ชาวเมืองทราบในศรัทธาของเขาจึงอนุโมทนา ท่านจึงได้เอา
กหาปณะที่ตนเก็บไว้เพื่อเสบียงเดินทางจากบ้านไปซื้อเครื่องเทศ 5 อย่าง แล้วท าให้ปุน น าเอาน้ าส้มมาจากนมส้มแล้ว คั้นรังผึ้งลงใน
นั้น ปรุงด้วยจุณเครื่องเทศ 5 อย่าง แล้วใส่ลงในบัวตระเตรียมสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วถือไปนั่งในที่ไม่ไกลพระทศพล เมื่อมหาชนเป็นอัน
มากน าเอาสักการะไป เขามองดูวาระที่จะถึงแก่ตนในล าดับ รู้ช่องทางแล้วจึงเข้าเฝูาพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
สักการะอันยากไร้นี้เป็นของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดอาศัยความอนุเคราะห์ข้าพระองค์ รับสักการะนี้เถิด พระศาสดาทรง
อนุเคราะห์เขา ทรงรับสักการะนั้นด้วยบาตรศิลา อันท้าวมหาราชทั้ง 4 ถวายแล้ว ได้ทรงอธิษฐานให้ไทยธรรมที่ถวายเพียงพอแก่ภิกษุ 
6,800,000 รูป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า น้ าผึ้งน้ันก็มีเพียงพอแก่พระสาวกท้ังสิ้น  
   ครั้นแล้วท่านถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้กระท าภัตกิจเสร็จแล้วยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ ด้วยผลแห่งกรรมนี้ ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยความเป็นผู้มีลาภ ในภพที่เกิดแล้วๆ ดังนี้ พระศาสดาตรัสว่า 
ดูก่อนกุลบุตร ความปรารถนาของท่านจงส าเร็จอย่างนั้น ดังนี้แล้ว ทรงกระท าภัตตานุโมทนาแก่เขาและชาวเมืองแล้วเสด็จหลีกไป 
  2) บุรพกรรมที่น าไปสู่อเวจีและต้องอยู่ในครรภ์พระมารดา 7 ปี 7 วัน 
   เมื่อท่านได้สิ้นอายุในสมัยนั้นแล้ว ท่านก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนาน ต่อมาในสมัยหนึ่งท่านได้จุติ
จากเทวโลก บังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสี(อรรถกถาบางแห่งว่าพระเจ้าพรหมทัต)ผู้ครองกรุงพาราณสี ต่อมาพระเจ้าโกศลทรง
กรีธากองพลใหญ่มายึดกรุงพาราณส ีทรงปลงพระชนม์พระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นให้เป็นอัครมเหสีของ
พระองค์ ฝุายพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสใีนเวลาที่พระบิดาถูกปลงพระชนม์ได้ทรงหนีออกทางประตรูะบายน้ ารวบรวมญาติมิตร 
และพวกพ้องของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกัน รวมก าลังโดยล าดับแล้วเสด็จมายังกรุงพาราณสี ตั้งค่ายใหญ่ไว้ในที่ไม่ไกล  ทรงส่ง               
พระราชสาสน์ถึงพระราชาองค์นั้นว่า จะคืนราชสมบัติหรือจะรบ พระมารดาได้สดับสาสน์ของพระราชกุมารแล้วจึงส่งพระราชสาสน์ลับ
แนะน าไปว่า จงอย่ามีการต่อสู้ จงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศ โดยการล้อมกรุงพาราณสีไว้ พวกคนในกรุงก็จะพากันล าบากเพราะหมด 
ไม้ น้ าและอาหาร และจะจับพระราชามาถวายเอง พระราชกุมารได้สดับสาสน์ของพระมารดาแล้ว จึงล้อมประตูใหญ่ทั้ง 4ด้านไว้ 7ปี 
แต่การณ์ก็มิได้เป็นอย่างท่ีทรงด าริ เนื่องจากพวกคนในกรุงพากันออกทางประตูเล็ก น าเอาไม้และน้ า เป็นต้น มาท ากิจทุกอย่าง  
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   ครั้นพระมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว จึงส่งพระราชสาสน์ลับถึงพระโอรส ต าหนิพระโอรสว่าลูกเราโง่
เขลาไม่รู้อุบาย จงปิดประตูน้อยล้อมกรุงไว้ พระราชกุมารทรงสดับพระราชสาสน์ของพระมารดา จึงได้ทรงกระท าอย่างนั้นถึง 7วัน              
ชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้ วันท่ี7 จึงได้เอาพระเศียรของพระราชานั้นไปมอบแตพ่ระราชกุมาร พระราชกุมารได้เสด็จเข้ากรงุ
ยึดราชสมบัติท่านได้กระท ากรรมนี้แล้ว ในกาลที่สุดแห่งอายุ ไปบังเกิดในอเวจี หมกไหม้อยู่ในนรกตราบเท่ามหาปฐพีนี้หนาขึ้นได้
ประมาณโยชน์หนึ่ง เพราะผลกรรมที่ล้อมพระนครไว้ถึง7 ปีในครั้งนั้น บัดนี้พระองค์จึงอยู่ในโลหิตกุมภี กล่าวคือพระครรภ์ของมารดา     
7วัน แต่เพราะล้อมกรุงไว้ถึง7 วันโดยเด็ดขาด จึงถึงความเป็นผู้หลงครรภ์ถึง7 วัน ส่วนในอรรถกถาชาดกท่านกล่าวว่า เพราะผลกรรมที่
ล้อมกรุงยึดไว้ถึง 7วัน พระองค์จึงอยู่ในโลหิตกุมภีถึง 7ปี แล้วถึงความเป็นผู้หลงครรภ์ถึง 7วัน ก็พระองค์เป็นผู้เลิศด้วยลาภเพราะ
อานุภาพที่ถวายมหาทานแล้วตั้งความปรารถนาที่บาทมูลของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภ และที่ถวาย
น้ าอ้อยและนมส้มมีค่า1,000 กหาปณะพร้อมชาวเมือง แล้วได้ตั้งความปรารถนาในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี               
ฝุายพระนางสุปปวาสาอุ้มครรภ์อยู่ถึง 7ปี หลงครรภ์อยู่ถึง 7วัน เพราะที่ส่งสาสน์ไปว่า พ่อจงล้อมพระนครยึดไว้ พระมารดาและบุตร
เหล่านั้น ได้เสวยทุกข์เช่นนี้อันสมควรแก่กรรมของตน ด้วยประการฉะนี้ 
  3) ก าเนิดในพุทธกาล 
   ครั้นพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็เที่ยวเกิดไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จนถึงสมัยพระพุทธเจ้า จึงได้ถือปฏิสนธิในครรภ์
ของพระนางสุปปวาสา ราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ กษัตริย์พระนครโกลิยะ ซึ่งทรงอภิเษกกับเจ้าศากยวงศ์พระองค์หนึ่ง พระนางนั้น                 
พระบรมศาสดาได้ทรงสถาปนาพระนางไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้ถวายของมีรสประณีต และไ ด้ทรงปฏิบัติ
ธรรมจนบรรลุโสดาบันปัตติผล  ด้วยกุศลกรรมแห่งการที่ท่านเป็นผูเ้ลิศด้วยลาภ เพราะอานุภาพที่ถวายมหาทาน แล้วตั้งความปรารถนา
ในสมัยแห่งองค์พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภ และอานิสงส์ที่ถวายน้ าอ้อยและนมส้มมีค่า1,000 กหาปณะ
พร้อมชาวเมือง แล้วได้ตั้งความปรารถนาในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี นับแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิ ก็มีคนถือเอา
เครื่องบรรณาการมาให้พระนางสุปปวาสา วันละร้อยเล่มเกวียน ท้ังในเวลาเย็นและในเวลาเช้า 
   ครั้งนั้น คนท้ังหลายด้วยความปรารถนาจะลองบุญนั้น จึงให้นางเอามือจับกระเช้าพืช พืชแต่ละเมล็ดผลิตผลออกมาเป็น
พืชตั้งร้อยก า พันก า พืชที่หว่านลงไปในที่นาแต่ละกรีส(หน่วยวัดที่นาในสมัยพุทธกาล)ก็เกิดผลประมาณ 50เล่มเกวียนบ้าง 60เล่ม
เกวียนบ้าง แม้ในเวลาขนข้าวใส่ยุ้ง คนท้ังหลายก็ให้นางเอามือจับประตูยุ้ง ด้วยบุญของราชธิดาเมื่อมีคนมารับของไป ของที่พร่องไปนั้น
ก็กลับเต็มเหมือนเดิม เมื่อคนท้ังหลายพูดว่าบุญของราชธิดาแล้วให้ของแก่ใครๆ จากภาชนภัตรที่เต็มบริบูรณ์ ภัตรย่อมไม่สิ้นไปจนกว่า
จะยกของพ้นจากท่ีตั้ง ด้วยผลกรรมของพระนางท่ีได้ส่งสาส์นลับไปแนะน าพระราชโอรสร่วมกับวิบากกรรมของพระโอรสในอดีตที่ได้
ล้อมกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาถึง 7ปี ท าให้เวลาล่วงไปถึง 7ปี ก็ยังไม่มีพระประสูติกาล ครั้นเมื่อครบก าหนด 7ปีแล้ว ด้วยวิบากกรรม
ร่วมกันของพระนางกับพระโอรสที่ได้ปิดล้อมประตูเล็กของกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลา 7วัน ท าให้ชาวเมืองไม่สามารถออกจากเมืองมาหา
อาหารและสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้รับความล าบากมากท าให้พระนางเสวยทุกข์หนักตลอด 7วัน พระนางปรารภกับพระสวามี
ปรารถนาจะถวายทานก่อนที่จะตาย จึงส่งพระสวามีไปเฝูาพระศาสดาเพื่อไปกราบทูลเรื่องนี้ แล้วนิมนต์พระบรมศาสดาและถ้า                  
พระบรมศาสดาตรสัค าใดขอให้ตั้งใจจดจ าค านั้นให้ดีแล้วกลบัมาบอกพระนาง พระสวามีจึงเดินทางไปแล้วกราบทูลข่าวแด่พระพุทธองค์ 
แล้วทรงตรัสว่า พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงมีความสุข ความสบาย ไม่มีโรค จงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิด พระสวามีได้ยินดังนั้นจึง
ถวายบังคมพระศาสดา ทรงมุ่งหน้าเสด็จกลับพระราชนิเวศน์ ในเวลาเมื่อพระบรมสุคตตรัสเสร็จ พระกุมารก็คลอดจากพระครรภ์ของ
พระนางสุปปวาสาอย่างสะดวก เหล่าพระญาติและบริวารที่นั่งล้อมอยู่เริ่มหัวเราะ ทั้งที่หน้านองด้วยน้ าตา มหาชนยินดีแล้ว ร่าเริงแล้ว 
ได้ไปกราบทูลข่าวท่ีน่ายินดีแด่พระสวามีที่ก าลังเดินทางกลับ พระราชาทรงเห็นอาการของชนเหล่านั้นทรงด าริว่าพระด ารัสที่พระทศพล
ตรัสเห็นจะเป็นผลแล้ว พระองค์จึงกราบทูลข่าวของพระทศพลนั้นแด่พระราชธิดา พระราชธิดาตรัสให้พระสวามีไปนิมนต์พระทศพล 
พระสวามีทรงกระท าดังนั้นและได้มีการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด7วัน การประสูติของทารกได้ดับ
จิตที่เร่าร้อนของพระประยูรญาติทั้งหมด เพราะฉะนั้นพระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามของกุมารนั้นว่า  “สีวลีทารก” 
  4) พระสีวลีบวชเมื่อเกิดได้ 7 วัน 
   ตั้งแต่เวลาที่ได้เกิดมาแล้ว ทารกนั้นได้เป็นผู้แข็งแรง อดทนได้ในการงานทั้งปวง เพราะค่าที่อยู่ในครรภ์มานานถึง 7ปี 
ครั้นถึงวันที่7 พระนางสุปปวาสาตกแต่งพระสีวลีกุมารผู้โอรส ถวายบังคมพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ เมื่อพระกุมารถูกน าเข้าไป
สักการะพระสารีบุตรเถระเจ้านั้น พระเถระเจ้าได้กระท าปฏิสันถารกับเธอว่า สีวลีเธอยังจะพอทนได้หรือ? สีวลีกุมารได้ตรัสตอบ              
พระเถระเจ้าว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ กระผมจะมีความสขุท่ีไหนได้เล่า กระผมนั้นต้องอยู่ในโลหกุมภีถึง7ปี พระเถระได้กล่าวกะสวีลี
ทารกว่า ก็ถ้าเธอได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้ว บวชเสียไม่สมควรหรือ สีวลีตอบว่าถ้าบวชได้ก็จะบวช พระนางสุปปวาสาเห็นทารก
นั้นพูดอยู่กับพระเถระ ก็คิดว่าบุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดี จึงเข้าไปหาพระเถระถามว่า บุต รของดิฉันพูดอะไรกับ
พระคุณเจ้า เจ้าคะ พระเถระกล่าวว่า บุตรของท่านพูดถึงความทุกข์ที่อยู่ในครรภ์ที่ตนได้รับ แล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตก็จะบวชพระ
นางสุปปาวาสาตรัสว่า ดีละเจ้าข้า โปรดให้เขาบรรพชาเถิด พระเถระน าทารกนั้นไปวิหารให้ตจปัญจกกัมมัฎฐาน (กรรมฐาน 5กองคือ 
เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ)และได้กล่าวว่าสีวลีเราไม่จ าต้องให้โอวาทดอก เธอจงพิจารณาทุกข์ท่ีเธอเสวยมาถึง 7ปี ส่วนอาจารย์            
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บางพวกกล่าวถึงการบรรลุพระอรหัตของพระเถระนี้ไว้ว่าเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้โอวาทโดยนัยดังกล่าวแล้วข้างต้น เมื่อสีวลี
กุมารกล่าวว่ากระผมจักรูก้ิจกรรมที่กระผมสามารถจักกระท าได(้ด้วยตนเอง) ดังนี้แล้วจึงบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน เห็นกุฏิหลังหนึ่งว่าง
(สงบสงัด)จึงเข้าไปสู่กุฏินั้นในวันนั้น ระลึกถึงทุกข์ท่ีตนเสวยในอดีตและอนาคต ได้หยั่งลงสู่วิปัสสนาวิถี เพราะญาณถึงความแก่รอบท า
อาสวะแม้ทั้งปวงให้สิ้นไปตามล าดับมรรคบรรลุพระอรหัตแล้วในขณะนั้นเอง ส่วนพระเถระก็เป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาได้อภิญญา 6 
  5) พระสีวลีทดลองบุญ 
   ในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังพระนาครสาวัตถี พระสีวลีเถระถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักทดลองบุญของข้าพระองค์ ขอพระองค์จงมอบภิกษุ 500 รูปแก่ข้าพระองค์ พระศาสดาตรัสสั่งว่า 
จงรับไปเถิดสีวลี ท่านพาภิกษุ 500รูป เดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมวันตประเทศ เดินทางผ่านดง เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรที่ท่านเห็นเป็นครั้ง
แรก ได้ถวายทานตลอด 7วัน เทวดาทั้งหลายได้ถวายทานทุกๆ 7 วัน ในสถานท่ีทั่วๆ ไป ท่ีท่านเห็นต่างกรรม ต่างวาระกัน คือท่านเห็น
ต้นไทรเป็นครั้งแรก เห็นภูเขาช่ือว่าปัณฑวะเป็นครั้งที่ 2 เห็นแม่น้ าอจิรวดี เป็นครั้งที่3 เห็นแม่น้ าวรสาครเป็นครั้งที่ 4 เห็นภูเขา              
หิมวันต์เป็นครั้งท่ี 5 ถึงปุาฉัททันต์ เป็นครั้งที่ 6 ถึงภูเขาคันธมาศน์เป็นครั้งท่ี 7 และพบพระเรวตะเป็นครั้งท่ี 8   
   ประชาชนท้ังหลาย ได้ถวายทานในท่ีทุกแห่งตลอด 7วันเท่านั้น ก็ในบรรดา 7วัน นาคทัตตเทวราชที่ภูเขาคันธมาทน์ได้
ถวายบิณฑบาตชนิดน้ านม(ขีรบิณฑบาต)สลับวันกับถวายบิณฑบาตชนิดเนยใส(สัปปิบิณฑบาต) วันเว้นวัน ล าดับนั้นภิกษุสงฆ์จึงถาม
ท่านเทวราชว่าของที่ท่านน ามาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อแม่โคนมที่เขารีดนมถวายแด่เทวราชนี้ก็มิได้ปรากฏการบีบท าน้ านมส้ม            
ก็มิได้ปรากฏนาคทัตตเทวราชตอบว่า นี้เป็นอานิสงส์แห่งการถวายสลากภัตรน้ านมในกาลแห่งพระกัสสปทศพล ในกาลต่อมา                   
พระศาสดาทรงเอาเหตุแห่งการที่พระขทิรวนิยเถระจัดการต้อนรับให้เป็นอัตถุปบัติ(เหตุเกิดแห่งเรื่อง)ในการที่ทรงแต่งตั้งพระสีวลีเถระ
ไว้ในต าแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศ ในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลายในศาสนาของพระองค์  
 ลักษณะทางกายภาพของพระสีวลีที่นิยมสร้างรูปเคารพในสังคมไทย 
  ลักษณะทางกายภาพของพระสีวลีที่นิยมสร้างรูปเคารพ หมายถึงลักษณะท่าทาง ในทางพระพุทธศาสนาใช้ค าว่าปาง            
ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2554:ออนไลน์) ได้ให้ความหมายค าว่าปางว่า เป็นค าประเภทค านาม หมายถึง ครั้ง,คราว,เมื่อ, 
เช่น ปางก่อน ปางหลัง,ยุค,สมัย, และท่าของพระพุทธรูปที่แสดงถึงอิริยาบถต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปางห้ามญาติ เป็นต้น เช่นเดียวกัน
กับการใช้ลักษณะนามทางกายในรูปเคารพของพระสีวลีในสังคมไทยจะนิยมเรียกว่าปางเช่นเดียวกัน รูปเคารพของพระสีวลีที่ปรากฏใน
สังคมไทยนิยมสร้างขึ้นเพื่อบูชาจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ ดังน้ี 
  พระสีวลีปางธุดงค์เป็นปางที่ได้รับความนิยมมากในการสร้างรูปหล่อพระสีวลี เพราะเห็นได้บ่อยที่สุด เมื่อใดที่เห็นรูปปั้น
พระธุดงค์ ย่อมเข้าใจได้ในทันทีว่าคือพระสีวลี ปางนี้มีลักษณะเป็นพระยืน บ้านก็อยู่ในท่าเดิน มือขวาถือไม้เท้ายันพ้ืน มือซ้ายถือกลด 
สะพายย่ามและบาตร โดยสิ่งของแต่ละอย่างล้วนมีความหมายดังนี้ 
   ไม้เท้า  หมายถึง มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ าชู 
   กลด  หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข 
   บาตร  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 
   ย่าม  หมายถึง ความพรั่งพร้อมด้วยจตุปัจจัย 
  ปางนี้มีที่มาจากต านานของพระสีวลีในพระไตรปิฎก ที่เคยออกเดินทางธุดงค์ไปในที่ต่างๆ และได้รับลาภสักการะมากมาย
จากท้ังเหล่ามนุษย์และเทวดา ด้วยความที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งมีบุญในด้านลาภสักการะมากนั่นเอง ท าให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดามนุษย์
และเทวดาทั้งหลาย (นทธัญ แสงไชย. 2556: 58) 
  พระสีวลีปางจกบาตรเป็นปางที่ได้รับความนิยม ปางนี้อยู่ในลักษณะของพระสงฆ์นั่งขัดสมาธิ มือสายอุ้มบาตร มือขวาล้วง
ลงไปในบาตร อากัปกิริยาคล้ายก าลังฉันอาหาร พระสีวลีจกบาตรปางนี้มักจะท าให้เกิดความสับสนกับรูปเคารพของพระอุปคุต 
เนื่องจากพระอุปคุตก็มีปางจกบาตรเช่นกัน แต่มีข้อแตกต่างท่ีสังเกตได้ง่ายๆ คือรูปปั้นของพระอุปคุตจกบาตรนั้นจะแหงนหน้าเยื้องไป
ทางขวา แต่พระสิวลีจกบาตรจะหันหน้าตรง หรือบางครั้งพระสิวลีจะมีกลดที่หุบอยู่ปักอยู่ข้างๆ ตัวด้วย พระสีวลีจกบาตรปางนี้เช่ือกัน
ว่าบูชาแล้วจะได้รับโชคลาภสักการะอันอุดม เหมือนกับที่พระสีวลีได้ลาภสักการะฉันนั้น อนึ่งปางนี้เป็นที่นิยมในศรีลังกาด้วยเช่นกัน 
โดยจะบูชากันในรูปภาพพิมพ์ ติดตามฝาบ้าน ว่ากันว่าชาวไทยได้แนวคิดการบูชาพระสีวลีปางจกบาตรจากภาพเคารพของศรีลังกา 
  พระสีวลีปางอุ้มบาตรนั้น จะมีอากัปกิริยาคล้ายคลึงกับปางจกบาตรทุกประการ ยกเว้นมือขวาท่ีล้วงบาตร กลับหุ้มประคอง 
บาตรร่วมกับมือข้างซ้าย หรือบางครั้งก็อุ้มบาตรด้วยมือข้างขวา ส่วนมือซ้ายแบกกลดก็มี บ้างก็อยู่ในอิริยาบถคล้ายนั่งเก้าอี้ก็มี แล้วแต่
ความศรัทธาของผู้หล่อรูปปั้น 
 พิธีกรรมการบูชาพระสีวลีในสังคมไทย 
  ฐาปนีย์ ทิศพัฒนศาสติ์(2562:127) กล่าวว่าพระสีวลี ถือเป็นวัตถุมงคลด้านโชคลาภที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก นิยมตั้ง
บูชาบนหิ้ง ตั้งบูชาเป็นองค์ใหญ่กลางบ้าน พระสีวลีผู้เป็นพระเถระเจ้า ผู้เลิศในทางลาภสักการะ และเป็นหนึ่งอสีติมหาสาวก                   
ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า เทวดา และมนุษย์ ท้ังยังเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโชค ลาภ เงินทองอีกด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
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ยกย่องว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ ซึ่งไม่ว่าพระสีวลีจะเดินทางไปไหนมักจะมีเทวดาคอยติดตามดูแลเสมอ การบูชาพระสีวลีให้ส าเร็จตาม
ปารถนา มีพิธีกรรมดังนี้ 
   1. การบูชาต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากล าบาก คือหัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีต  
พระสิวลีท่านจะท าบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม แม้ว่าของที่ท าบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่ง
ที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ าในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว ดังนั้นควรบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ จะได้อานิสงส์
บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้ 
   2. วิธีบูชา จุดธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม  น้ าเปล่าสะอาด 1 ขัน ลอยดอกมะลิ น้ าผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาวหรือดอกไม้
ที่มีกลิ่นหอม หรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3ดอก 5ดอก หรือ7ดอกตามแต่ความเหมาะสม การถวายผลไม้สดและน้ าผึ้งควรถวายในวัน
พฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคส าเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้
โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องท าบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย 
   3. คาถาบูชา 
    สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเท
วาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ 
       คาถาบทนี้ให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน แล้วก่อนไปท างานนอกบ้านเช่ือว่าจะท าให้เกิดลาภร่ ารวยในการ     
ค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขเป็นสิริมงคลชีวิต ส าหรับคาถาบูชาพระสิวลี
นั้นมีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาหลายส านัก แต่ล้วนถูกต้องหมดทั้งสิ้นเพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพลานุภาพทุกตัวอักษร 
 บทบาทของพระสีวลีที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน 
  พระสีวลีหรืออีกนามหนึ่งของพระฉิมพลี พระสีวลีไม่ใช่ได้รับความนิยมเพียงในสังคมไทยเท่านั้น ในสังคมของชาวมอญก็
ได้รับความเคารพนับถือมาก พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นแบบฉบับของพระธุดงค์ในสมัยพุทธกาล เพราะท่านมักจาริกไปตามถิ่นฐาน
ต่างๆ เพื่อรับของบิณฑบาตจากประชาชนบ้าง สนทนาธรรมบ้าง และในขณะที่ท่านเที่ยวจาริกไป สิ่งที่ท่านติดตัวไปธุดงค์มีแค่ไม้เท้า 
กลด ย่าม บาตร และลูกประค าเท่านั้น ในสังคมไทยจึงนิยมสร้างรูปเคารพในลักษณะที่กิริยาการเดินธุดงค์ ซึ่งเป็นแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล บทบาทของพระสีวลีที่ปรากฏในสังคมไทยมีดังนี ้
   1. พระสีวลีกับการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมไทยนั้น มีความเช่ือเกี่ยวกับการขอพรหรือบนบาน โดยผู้ที่จะบูชาจะต้อง
เป็นผู้ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา หรือในทางพระพุทธศาสนาคือบุญกิริยาวัตถุ3 หมายถึงอาการอันเป็นที่ที่ตั้งแห่งการท าความดี 
3 ประการ ได้แก่  
    1.1 การท าบุญด้วยการให้ทาน(ทานมัย) หมายถึงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน มี 3ประการ คือ 1)อามิสทาน             
การให้วัตถุสิ่งของแก่คนที่ควรให้ 2)ธรรมทาน การให้ธรรมคือค าแนะน าสั่งสอนให้รู้บาปบุญ คุณโทษ 3)อภัยทาน การให้อภัยคือการให้
ความปลอดภัย การไม่เอาโทษ การลดโทษ ซึ่งประโยชน์ของการให้ทานคือ เป็นการท านุบ ารุงพระศาสนา ช่วยให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข
เป็นการช าระจิตใจของผู้ให ้และเป็นที่นิยมชมชอบของคนท่ัวไป 
    1.2 การท าบุญด้วยการรักษาศีล(สีลมัย) การรักษาศีล คือการประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม คนเราอย่างน้อยต้องรักษาศีล
ให้ได้ที่เรียกว่า ศีล5 ศีล8 ส าหรับอุบาสกอุบาสิกา ผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศีล10 ส าหรับสามเณร และศีล227 ส าหรับพระสงฆ์
คุณประโยชน์ของการรักษาศีลคือ ท าให้เกิดสันติสุขในสังคม ท าให้เกิดสันติสุขในตัวเอง และได้รับการยกย่องนับถือ 
    1.3 การท าบุญด้วยการภาวนา(ภาวนามัย) ภาวนาหมายถึงการฝึกฝนจิตใจให้สงบเยือกเย็น เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิด
ปัญญา รู้แจ้งในสัจธรรมการภาวนามี 2 ชนิดคือ 1)สมถภาวนา การฝึกอบรมจิตใจเกิดความสงบ 2)วิปัสสนาภาวนา การศึกษาอบรม
ปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง คุณประโยชน์ของการภาวนาคือ ส่งเสริมสุขภาพจิต การท างานดีขึ้น และน าไปสู่เสรีภาพ 
   นอจากนีบ้ทบาทของพระสีวลีกับการปลูกฝังจริยธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความกตัญญูกตเวที หากพิจารณาแล้วหลังจาก 
พรที่ขอน้ันสัมฤทธิ์ผลก็ต้องมีการถวายทานและแก้ที่เป็นไปตามพิธีกรรมในการบูชาพระสีวลี ซึ่งเป็นเจตนาของผู้บูชาคือก่อนบูชา 
จะต้องมีความพร้อม ระหว่างบูชาจิตใจต้องแน่วแน่ และเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลหลังท า 
   2. พระสีวลีหรือพระฉิมพลีในฐานะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จากต านานความเช่ือว่าพระอรหันต์สาวกพระองค์หนึ่งที่มีผู้คน
ศรัทธาและกราบไหว้บูชาเป็นจ านวนมาก เนื่องด้วยเป็นเอตทัคคะและบารมีเป็นผู้เลิศด้วยลาภคือ พระสีวลีจะจาริกไปที่แห่งใด              
ลาภสักการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้นเสมอ และหากหมู่พระภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ในถิ่นกันดาร พระบรมศาสดาจะมีพระด ารัสให้              
พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายที่สถิตในปุา นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย จะจัดอาหารบิ ณฑบาตและ                  
จัดสถานที่พักไว้ถวายพระสีวลี และการที่เราสักการะกราบไหว้บูชาจะน ามาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น รวมถึง อุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วย           
โภคทรัพย์ ร่ ารวยสมปรารถนา มีโชคลาภมาก ดังนั้นในสังคมไทยจึงนิยมบูชารูปเคารพของพระสีวลีด้วยน้ าผึ้งบริสุทธิ์ ในวันพฤหัสบดี 
ซึ่งมีท่ีมาจากอดีตชาติของพระสีวลีได้ถวายน้ าผึ้งบริสุทธ์ิ ให้กับพระทศพลวิปัสสีและเหล่าภิกษุ จึงเป็นอานิสงส์ให้กลับชาติประสูติกาล
มาเป็นพระอรหันต์และมีลาภสักการะมาก 
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   3. พระสีวลีหรือพระฉิมพลี เทพเจ้าผู้บันดาลความส าเร็จ ผู้ที่จะบูชารูปเคารพพระสีวลีในวันเสาร์ควรถวายอาหารจาก
ทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว เพื่อให้พระสีวลีหรือพระฉิมพลีได้บันดาลให้ประความส าเร็จตามที่ผู้บูชาปารถนา 
   4. พระสีวลีหรือพระฉิมพลี ในฐานะเป็นหมอสูติ ความนิยมในการขอพรอีกอย่างหนึ่งคือการขอให้คลอดบุตรได้ง่ายดั่งที่
พระสีวลีก าเนิดออกจากครรภ์ประดุจน้ าไหล ซึ่งในต านานได้กล่าวถึงไว ้
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุป 
  สังคมไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอ่ืน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษา
เขียน การแต่งกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร การด าเนินชีวิตที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน ความเช่ือเรื่องโชคลาภรวมทั้งโชคลางต่างๆ 
ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน การก าเนิดของพระสีวลีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่33 เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา 
ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาได้ท าให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็ นอันมาก              
ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดานานถึง 7 ปี 7เดือน 7วัน พระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระมารดาของพระสวลี ท าให้ทรง
ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดายดุจน้ าไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติขนานพระนามว่า สีวลีกุมาร ต่อมาพระนางมีพระประสงค์
จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา 7วัน สวามีกราบทูลอารธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ สงฆ์ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาต
ตลอด 7วัน ในวันถวายมหาทานนั้นสีวลีกุมารนั้นได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบรรพชา 
  ลักษณะทางกายภาพของพระสีวลีที่นิยมสร้างเป็นรูปเคารพ ได้แก่ปางธุดงค์ เป็นปางที่ได้รับความนิยมมากในการสร้าง             
รูปหล่อพระสีวลีปางน้ีมีลักษณะเป็นพระยืน ท่าเดิน มือขวาถือไม้เท้ายันพื้น มือซ้ายถือกลด สะพายย่าม และบาตร  ส่วนปางจกบาตร 
เป็นปางทีอ่ยู่ในลักษณะนั่งขัดสมาธิ มือสายอุ้มบาตร มือขวานั้นล้วงลงไปในบาตร อากัปกิริยาคล้ายก าลังฉันอาหาร 
  พระสีวลีถือเป็นวัตถุมงคลด้านโชคลาภที่นิยมบูชา นิยมตั้งบูชาบนหิ้ง บูชาแบบเป็นองค์ใหญ่กลางบ้าน การบูชาต้องหมั่น
บริจาคทานในที่ๆ ยากล าบากคือหัวใจของการบูชา เพราะพระสิวลีจะท าบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม วิธีบูชาจุดธูป 3ดอก และเทียน 1
เล่ม น้ าเปล่าสะอาด 1 ขันลอยดอกมะลิ น้ าผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3ดอก 5
ดอก หรือ 7ดอก ควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว 
  พระสีวลีไม่ได้รับความนิยมแต่เพียงในสังคมไทยเท่านั้น ในสังคมชาวมอญก็ได้รับความเคารพนับถือเช่นกัน พระสีวลีเป็น            
พระอรหันต์ผู้เป็นแบบฉบับของพระธุดงค์ในสมัยพุทธกาล บทบาทของพระสีวลีที่ปรากฏในสังคมไทยได้แก่ การปลูกฝังจริยธรรมและ
ความกตัญญู ผู้ที่จะบูชาพระสีวลีต้องเป็นผู้ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา หรือในทางพระพุทธศาสนาคือบุญกิริยาวัตถุ 3 พระสีวลี
ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความส าเร็จ ผู้ทีบู่ชารูปเคารพในวนัเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล 
 2. เสนอแนะ 
  จากการศึกษาบทบาทของพระสีวลีกับความสัมพันธ์ในความเช่ือเรื่องโชคลาภที่ปรากฏในสังคมไทย ท าให้ทราบว่า                    
มีพระอรหันต์ที่มีต านานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายองค์ ที่ปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนในสังคมไทย จึงเสนอแนะว่าควร
มีการศึกษา บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ ความเช่ือ หรือรวบรวมข้อมูลของพระอรหันต์ต่างๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
สังคมไทย  
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แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านพิมาน  
ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

Cultural Learning Resources :  Case study of Ban Phi Man, Tambon Phi Man, 
Amphoe Nakea, Nakhon Phanom 

อภิรดี แข้โส1  
อธิราชย์ นันขันตี2  

มลฤดี ลิ่วเฉลมิวงศ์3  
ภาวดี พันธรักษ์4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาประวัติความเป็นมา 2)ศึกษาทุนทางวัฒนธรรม และ 3)ศึกษาแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 ผลการศึกษาพบว่า 1.ชุมชนบ้านพิมานมีกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทและกะเลิงเข้ามาอาศัยในยุคแรกของการตั้งหมู่บ้าน เป็นกลุ่ม                  
ข้าโอกาสพระธาตุพนม มีการตั้งอ าเภอหนองสูงบริเวณบ้านนาแก ท าให้มีการย้ายผู้คนจากเมืองหนองสูงเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านนาแก 
ชาวบ้านพิมานด ารงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติ และมีอาชีพป้ันไหส าหรับหมักปลาร้า เรียกว่า ไหบ้านพิมาน 2.ชุมชนบ้านพิมานมีทุนทาง
วัฒนธรรมคือ มีพระคู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 482 คือ หลวงพ่อองค์แสนเป็นพระพุทธรูปทองส าริดขนาดหน้าตักประมาณ 16 นิ้ว 
และมีการจัดงานบุญประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อองค์แสนทุกปี นอกจากนี้มีอาคารสกุลช่างญวณ 2 แห่งสร้างในปี พ.ศ.2482 คือ                     
กุฎิพระสงฆ์ และศาลาการเปรียญ ซึ่งภายในหอแจกมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระเวสสันดรและพุทธประวัติตอนต่างๆ               
3.แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย การค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล การปลูกจิตส านึกคนในท้ องถิ่นให้ตระหนักถึง
คุณค่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอด จัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
 
Abstract 
 This research aims to: 1) To study the history. 2) To study the cultural capital. And 3) To study the 
guideline for organizing cultural learning resources of Phi Man community in Tambon Phi Man, Amphoe Mueang, 
Nakhon Phanom. 
 The study indicated that 1. Ban Phi Man has ethnic groups, there are Phu Tai and Ka Leng, who live the 
first in the community. There are Kha-O-Gard Phra That Phanom and  pray every day. In 1907 B.C. its located 
Amphoe Nong Sung at Ban Na Kea. Causing the migration of people from the city into the community. The 
villagers are living a natural life. Molding jars is they are career, that a jar for use to fermented fish. 2. Ban Phi 
Man community has cultural capital. It is symbol of community, the villager call “Luang-por-ongsaen”. Is a 
bronze Buddha, the lap size about 16 inches. Including the merit of the tradition of watering to Luang-por-
ongsaen  every year. In addition, they have two Vietnamese building style that cubicle monks and pavilions, 
which built in 1939 B.C.. Inside the pavillion, there are mural about Phra-Wessandorn and Buddha biography. 3. 
The learning process consists of research and data collection. Raising awareness of local people. Conservation, 
regeneration, development, innovation, propagation, curriculum development, local sage. Support the 
development of the villagers. And community involvement and coordination with the various agencies. 
 
Keyword: Cultural Learning Resources 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 ชุมชนบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ห่างจากล าน้ าก่ าเป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ส าคัญในอดีต พบร่องรอยของหลักฐานทางโบราณคดี ระบุการตั้งพักที่ส าคัญ เช่น กลองมโหระทึก ที่พบในบริเวณไม่ไกล
จากชุมชน ชุมชนบ้านพิมาน มีประวัติว่า เชื้อมาจากชาวภูไทท่ีอาศัยอยู่ในเขต บ้านพอก บ้านนาขาม เมืองมหาชัย แขวงค าม่วน สปป. 
ลาว ในปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ. 2297 จีนฮ่อในยูนานได้ยกทัพเข้ามารุกรานชาวเมือง จึงได้อพยพหนีภัยสงครามลงเรือล่องมาตามล าน้ า
โขง แล้วเข้ามายังแม่น้ าก่ า แล่นเรือขึ้นมาถึงจุดที่เป็นบ้านพิมานท่าในปัจจุบัน และเห็นว่า มีภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมต่ อการตั้งถิ่นฐาน              
จึงได้ตั้งถ่ินฐาน เรียกว่า บ้านพิมานท่า  
 ช่ือบ้านนามเมืองว่า “พิมาน” มีที่มาว่า การตั้งถิ่นฐานครั้งแรก พบว่า บริเวณนี้ มีต้นพิมานเป็นจ านวนมาก จึงตั้งช่ือบ้านตาม
ต้นไม้ที่พบ และมีเรื่องเล่าว่า มีครอบครัวหนึ่ง ประกอบด้วย พี่ชาย น้องชาย และพี่สะใภ้ ได้เดินทางมาถึงบริเวณบ้านพิมาน                
จึงได้พากันตั้งถิ่นฐาน ส่วนพี่ชาย เมื่อเห็นว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ จึงต้องการกลับไปชักชวนญาติพี่น้องที่ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง               
ซึ่งระยะทาง และเวลาที่ พี่ชายไปชักชวนชาวบ้านนั้น ท าให้  น้องชาย และพี่สะใภ้ ท าผิดประเพณี ได้เสียกัน ชาวบ้านเรียกว่า                
“พี่มาน”หมายถึง พี่สะใภ้ ตั้งครรภ์ นอกจากนั้นชุมชนพิมานยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดท าเครื่องบูชาต้นผึ้งต้นเทียนไปบูชาองค์                 
พระธาตุพนม เม่ือตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารใบบอกในสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่า บ้านพิมานน่าจะเป็นเขตต่อชายแดนของเมือง
มุกดาหาร (บริเวณบ้านพุ่มแก ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก ในปัจจุบัน) เมืองสกลนคร (บริเวณอ าเภอนาแกปัจจุบัน) กองข้าโอกาส                
พระธาตุพนม และเมืองนครพนม ซึ่งสันนิษฐานว่า บริเวณบ้านพิมานน่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่น่าสนใจค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เป็น
อย่างยิ่ง ในปัจจุบัน บ้านพิมาน มีโบราณวัตถุท่ีมีค่า และน่าสนใจคือ“พระพุทธรูปองค์แสน”เป็นพระพุทธรูปประจ าของชุมชน เป็นศิลป์
แบบลาวล้านช้าง มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อครั้งอดีตการเคลื่อนย้าย อพยพชาวบ้านพิมาน ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาด้วย และทุกวัน
สงกรานต์ จะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์แสนแห่รอบชุมชนเก่าทุกปี ซึ่งมีอาณาบริเวณไปถึงหมู่บ้านสุขเกษม นอกจากนั้น มีจารึกฐาน
พระพุทธรูปองค์แสนที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่ามีการสอบทาน ต่อมา พ.ศ. 2482 ชาวบ้านพิมาน ได้จ้างช่างมาสร้างหอแจก 
หรือเรียกว่า ศาลาการเปรียญ ซึ่งมีลักษณ์เป็นศิลปะแบบพ้ืนบ้าน ผสมผสานแบบยุโรปตามแบบของช่างชาวญวณ ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น
จนถึงปัจจุบัน  
 ชาวบ้านพิมานในอดีตมีอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ คือ อาชีพปั้นไห ซึ่งเป็นการปั้นไหแบบโบราณ และน าส่งไปขายในหลายๆ
หมู่บ้าน เช่น บ้านพระซอง บ้านนาคู่ บ้านท่าลาด โดยเฉพาะบ้านบ่อดอกซ้อน จะนิยมรับซื้อไหจากบ้านพิมานเป็นจ านวนมาก เพราะ
บ้านบ่อดอกซ้อนเป็นหมู่บ้านผลิตเกลือที่ส าคัญ ชาวบ้านเรียกว่า เกลือข้ีทา ถึงได้ว่า ในบริเวณเมืองเรณูนคร จะต้องมาซื้อเกลือจากบ่อ
บ้านบ่อดอกซ้อนเท่านั้น ท าให้ทั้งสองชุมชนมีความคึกคักทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ หมู่บ้านพิมานยังมีคติความเช่ือเกี่ยวกับ เมืองแสน 
เมืองจันทร์ โดยเช่ือว่า บ้านพิมานท่าเป็นเมืองแสน และบ้านพิมานท่ง เป็นเมืองจันทร์ ซึ่งเป็นช่ือของต าแหน่งทางราชการในอดีต ซึ่งใน
ปัจจุบัน ชาวบ้านได้ตั้งศาลเมืองแสนเมืองจันทร์ เป็นศาลผีหอปู่ตาประจ าหมู่บ้าน และมีการประกอบพิธีกรรมทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ
การตรวจสอบเอกสารใบลานในวัดศรีชมช่ืน บ้านพิมานเบื้องต้น พบว่ามีเอกสารใบลานของเมืองแสน เมืองจันทร์เป็นเจ้าของ กรอปกับ 
การพบผ้าห่อคัมภีร์ ที่บ่งบอกถึงฐานะขุนนางของชาวบ้านพิมานในอดีต ท าให้เช่ือได้ว่า บ้านพิมานเป็นพื้นที่น่าสนใจในมิติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
 จากความมั่งคั่งของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพิมานที่มีความหลากหลาย คณะผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูลและหาแนวทางในการจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชุมชน และโรงเรียนบ้านพิมาน 
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนนม 
 2. เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชมบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนนม 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนนม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. การวิจัยเชิงเอกสาร  โดยทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ ดังนี ้
   1) เอกสาร ต ารา วารสาร และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

94 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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   1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยสัมภาษณ์ ผู้อาวุโส ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนชาวบ้านหลักศิลา 
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยผู้เก็บข้อมูล หรือผู้สัมภาษณ์จะต้องพูดคุยชักถาม หรือสนทนากับผู้ตอบหรือผู้ให้ข้อมูลตามข้อ
ค าถามที่ก าหนดไว้ในการสัมภาษณ์  
   2) การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาระดมสมอง เพื่อศึกษาปัญหา สถานภาพ
พิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัวในปัจจุบัน และหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอด อย่างยั้งยืน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงดังนี ้
   1) ผู้อาวุโส จ านวน 10 คน 
   2) ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน 
   3) พระภิกษุ จ านวน 3 รูป 
   4) ปราชญ์ท้องถิ่น 10 คน  
   5) เยาวชนในชุมชน จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมู ลเช่น
กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก 
 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ผู้รู้/ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 4 ตอนคือ  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยช่ือ-สกุล ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ  
  ตอนท่ี 2 มี 2 ตอน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพท่ัวไปด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ คติความเช่ือของข้าโอกาส พิธีกรรมถวายข้าวพีชภาค บุญเสียค่าหัว  
  ตอนท่ี 4 แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
   1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดในการศึกษามาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
    1.1) ส ารวจบริบทท่ัวไปของชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการท าวิจัย 
    1.2) ประสานผู้น าชุมชนเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชน 
    1.3) ประสานกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
    1.4) สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล 
    1.5) ประชุมกลุ่มเล็ก เพื่อหาแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ 
   2) ทุกขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยท าการบันทึกตามประเด็นที่ศึกษาทุกครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าข้อมูลแยกประเภทตามหมวดหมู่ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษาน าข้อมูลมาตีความวิเคราะห์
เนื้อหา โดยมุ่งพรรณนาวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือบรรยายให้เห็นสภาพความเป็นจริง 
 
ผลการวิจัย 
 ประวัติศาสตร์บ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  ชาวบ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เรียกตนเองว่า “ผู้ไทกะเลิง” เพราะมีชาวผู้ไท และชาวกะเลิง
อาศัยอยู่ มีแบบแผนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ภูมิศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีในลุ่มน้ าก  าก่อนการต้ังชุมชนบ้านพิมาน  
    ล าน้ าก่ าเป็นล าน้ าขนาดเล็กท่ีไหลจากหนองหาน จังหวัด จุดเริ่มต้นของน้ าก่ าก็อยู่บ้านท่าวัด อ าเภอเมืองสกลนคร 
ซึ่งเป็นชุมชนเก่าสมัยทวาราวดี ต่อเนื่องถึงอาณาจักรขอมเรืองอ านาจได้เข้ามาสร้างศาสนสถานหลายแห่งล าน้ าก่ า ถือเป็นเส้นทาง
คมนาคมโบราณที่เช่ือมต่อระหว่างชุมชนในบริเวณหนองหาน ไปยังแม่น้ าโขง ซึ่งถือว่าเป็นสี่แยกอินโดจีน ล าน้ าก่ ามีแม่น้ าสายส าคัญ 
เช่น น้ าบัง ซึ่งพบร่องรอยของการตั้งชุมชนโบราณในหลายพื้นที่ จากการส ารวจบริเวณพื้นที่สองฟากฝั่งแม่น้ าก่ าใกล้กับชุมชนบ้าน
พิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบหลักฐานก่อนยุคประวัติศาสตร์ จากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น ระบุ
ว่า กลองมโหระทึก ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น พบที่บริเวณต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีห่างจาก
ชุมชนบ้านพิมานประมาณ 5 กิโลเมตร ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ชาวบ้านค าอ้อม ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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ได้ขุดพบกลองมโหระทึก และจัดเก็บไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน มีระยะทางห่างจากชุมชนบ้านพิมานประมาณ 7 กิโลเมตร จากหลักฐานที่มี
อายุ 1,500 ปี ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริเวณสองฟากฝั่งล าน้ าก่ าอาจมีการอาศัยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง  
    นอกจากนั้น ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารวดี คือพระพุทธรูป ช่ือว่า พระซอง ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน
ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาแผนที่ทางกายภาพ พบว่า หลักฐานเหล่านี้อยู่ในเส้นทางคมนาคมทางล าน้ าก่ า และล าน้ าบัง แสดง
ให้เห็น บริเวณลุ่มน้ าก่ า และบ้านพิมาน มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน มาตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ 
นอกจากนั้นทางด้านทิศใต้ มีเทือกเขาภูพานที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ อาหารป่า ซึ่งเหมาะสมในการด ารงชีวิตในสมัยนั้น 
เทือกเขาภูพานในเขตต าบลพิมาน เป็นเทือกเขาที่ไม่สูงมากนัก เรียกว่า“ภูพานน้อย”เหมาะแก่การหาของป่า การด ารงชีพ และ
สามารถเดินทางไปมาได้ง่าย จึงท าให้ บริเวณบ้านพิมานเหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานในสมัยโบราณ 
   การต้ังถิ นฐานของหมู่บ้านพิมานยุคแรก 
    ชาวบ้านพิมาน มาตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ าก่ า แรกเริ่มเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด ไม่แน่ชัดแต่ชาวพิมาน แต่ ในปัจจุบันเรียก
ตนเองว่า “ผู้ไทกะเลิง” จึงสันนิษฐานว่า บ้านพิมานมีการตั้งถิ่นฐานรวมกันของทั้งสองชาติพันธุ์ดังกล่าว จากการบันทึกของชุมชนว่า 
เดิมนั้นชาวบ้านพิมาน อาศัยอยู่บ้านค าพอก บ้านนาขาม ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง (แถบแขวงค าม่วน สปป.ลาว ปัจจุบัน)  เกิดเหตุการณ์ด้าน
การเมือง การสู้รบ จึงอพยพล่องแพ ข้ามแม่น้ าโขง เข้ามาตามล าแม่น้ าก่ าเรื่อยๆ และได้ขึ้นท่าเพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิต จึงตั้งถิ่นฐานที่บ้านพิมานท่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ค าว่า “พิมานท่า”มีความหมายว่า ในบริเวณตั้งถิ่นฐานนั้น มีต้นพิมานอยู่               
จึงเรียกช่ือบ้านตามต้นไม้นั้น ส่วนค าว่า “ท่า” หมายถึง ท่าน้ า ท่าน้ าในล าน้ าก่ า จึงเรียกรวมกันว่า “พิมานท่า” นอกจากนั้น มีต านาน
เล่าว่า เดิมบรรพบุรุษชาวบ้านพิมาน มีพี่น้องสองคน และพี่สะใภ้ ได้ล่องแพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านพิมาน ในปัจจุบัน หลังจากนั้นไม่นาน  
ฝ่ายพี่ชายเห็นว่า พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้กลับไปชักชวนญาติพี่น้องทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงมาสมทบ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชักชวน
ญาติพี่น้องและกลับมายังหมู่บ้าน ใช้เวลานานมาก เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้าน พบว่า ภรรยาหรือพี่สะใภ้ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า“พี่”ที่อาศัย
อยูก่ับน้องชาย ตั้งครรภ์ ภาษาถิ่นเรียกว่า “มาน” เรียกรวมกันว่า“พี่มาน”จึงได้ตั้งช่ือหมู่บ้านว่า“พิมาน”ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
   เมื่อชาวบ้านได้ตั้งถิ่นฐานแล้วได้สร้างวัดศรีบุญเรือง เมื่อ พ.ศ. 2350 (พระครูสุวรรณนพคุณ, ท าเนียบวัดคณะ
มหานิกาย อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. มปป.) ในช่วงเวลาดังกล่าว พบมีการสร้างวัดขึ้นในชุมชนหลายแห่ง เช่น วัดท่าโพธิ์ ชัย                
บ้านพระซอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 วัดทุ่งโพธิศ์รี บ้านพระซอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 วัดจอมแจ้ง บ้านพุ่มแก สร้างเมื่อ พ.ศ.2331 วัดทุ่ง
ศรีมงคล บ้านโพนดู่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 บ้านโพธิชัย บ้านนางเลิศ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2325 วัดโพนสว่าง บ้านนาฉันทะ สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2350 วัดศรีบรรทม บ้านน้ าบ่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2329 (พระครูสุวรรณนพคุณ, ท าเนียบวัดคณะมหานิกาย อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม. มปป.) วัดและชุมชนดังกล่าวล้วนอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าก่ าท้ังสิ้น แสดงให้เห็นว่า ล าน้ าก่ า มีความส าคัญในฐานะเป็นเส้นทางการ
อพยพของผู้คนหลายกลุ่มในต้นรัตนโกสินทร์เรื่อยมา  
   ชาวบ้านพิมาน ยุคแรกเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุใดแม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นชาวกะเลิง เพราะกะเลิง เป็นชนเผ่า
ที่อาศัยในบริเวณธาตุพนมมานาน (ประวิทย์ ค าพรม. 2546 : 22) ต่อมาถูกรบกวนจากชาวลาวและชาวผู้ไทมาแย่งพื้นที่ท ากิน                   
(ประวิทย์ ค าพรม. 2546 : 24)  ชาวกะเลิง มักจะถูกเรียกว่า ข่า หรือ ข่าเลิง อันมีนัยยะถึงผู้ถูกปกครอง แต่ชาวกะเลิง มักให้เรียก
ตัวเองว่า “กะเลิง” มากกว่า ค าว่า “ข่าเลิง” ไม่พบความหมายเดิมในความทรงจ าของกลุ่มที่จะบอกได้ แต่พบความหมายในภาษามอญ
ซึ่งแปลว่า“คน” (วีระพงศ์ มีสถาน. 2548 : 10) นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่า ค านี้มาจากภาษาจาม คือ กะลุง (klung) เพี้ยนจาก
ภาษาจีนค าว่า “คุณ-ลุน” (K’un-lun) หรือ กุรุง (Kurung) ซึง่ชาวจีนใช้เรียกคนกลุ่มนี้ ภายหลังอารยธรรมเขมรขึ้นมามีอิทธิพลในลาว
จรดเวียดนามเหนือ เขมรก็ใช้ค าว่า กะลุง (ซึ่งยืมมาจากภาษาจาม)   เรียกคนกลุ่มนี้ พร้อมทั้งระบุว่า ถิ่นฐานของชาวกะลุงมีอยู่ใน
เทือกเขาทางทิศตะวันตก (สุรัตน์ วรางค์รัตน์. 2539 : 5) ชาวกะเลิงมีอาชีพปลูกข้าวไร่ คือ ข้าวฮูด และข้าวฮาว สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่นิกร เล่าว่า “เดิมชาวบ้านพิมานปลูกข้าวไร่ โดยเอาไม้ไปสักเป็นหลุม แล้วน าเมล็ดข้าวไปหยอดปลูกในหลุม ” 
นอกจากน้ัน พบว่า เดิมชาวบ้านพิมานมีอาชีพป้ันไห เรียกว่า “ไหบ้านพิมาน” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวกะเลิง 
   ชาวพิมานคือข้าโอกาสพระธาตุพนม 
    ชุมชนบ้านพิมาน ตั้งถ่ินฐานแรกเริ่ม อยู่ในเขตของบ้านข้าโอกาส เรียกว่า ด้านทั้งสี่ คือ  
    เวียงหล่มหนอง หรือเวียงบึงหล่ม คือ หมู่บ้านหลักศิลาในปัจจุบัน 
    เวียงปากก่ าคือ หมู่บ้านน้ าก่ า ในปัจจุบัน 
    เวียงแปดบ่อสามล้านคือหมู่บ้านปากเซบั้งไฟ สปป.ลาว ปัจจุบัน  
    เวียงกบิล คือ หมู่บ้านนาแก อ าเภอนาแก ในปัจจุบัน 
   หมู่บ้านพิมาน อยู่ในเขต เวียงกบิล จึงเช่ือได้ว่า บ้านพิมานเดิมเป็นหมู่บ้านข้าโอกาส สอดคล้องกับค าบอกเล่าของ
ปราชญ์ท้องถิ่นบ้านพิมานว่า “ชาวบ้านพมิานต้องไปเสียค่าหัวต่อองค์พระธาตุพนมทุกปี” แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านพิมานคือข้าโอกาส
พระธาตุพนม ข้าโอกาสพระธาตุพนม หมายถึงกลุ่มคนที่สืบทอดความเช่ือว่าบรรพบุรุษได้รับการอุทิศจากกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้าน
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ช้างโดยมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นผู้รับใช้พระสงฆ์และดูแลพระธาตุพนม ตามคติความเช่ือเรื่องพระธาตุ (มาลินี กลางประพันธ์. 2555 :5) 
ครั้นถึงฤดูเก็บเกี่ยวต่างก็น าข้าว พืชผัก ปราสาทผึ้ง และเครื่องสักการะต่างๆมาถวายพระธาตุพนมเป็นประจ าทุกปีมิได้ขาด จึงเป็น
ประเพณีที่เกิดขึ้นมาคือ ถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว (ทศพล อาจหาญ. 2542 : 2) คนกลุ่มนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปโดยตลอด 
แม้ว่าสมรสกันมีลูกหลานออกมา บุตรธิดาก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเช่นเดิม และในขณะเดียวกันคนกลุ่มที่เป็นข้าโอกาสนี้ก็ขาดจาก
อ านาจของรัฐ นั้นคือ รัฐ จะเกณฑ์แรงงานมารับใช้รัฐหรือเจ้านายไม่ได้ (ธวัช ปุณโณทก. 2530 : 153) 
   การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์หลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2370 
    หลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ พ.ศ. 2370 เป็นต้นมา ราชส านักสยามได้จัดการปกครองหัวเมืองลาวข้ึนใหม่ 
และเกลี้ยกล่อมกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งขวา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ญ้อ ผู้ไท ข่า กะเลิง 
แสก โซ่ โย้ย เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ด้วยเกรงว่าจะเป็นแหล่งสะสมก าลงัคน ปรากฏว่า กลุ่มผู้น าชาติพันธ์ุต่างๆไดเ้ข้ามาสวามิภักดิ์และของตั้ง
ถิ่นฐานในแอ่งสกลนครแล้วเสนอไปยังราชส านักสยามให้ยกฐานะชุมชนข้ึนเป็นเมือง เช่น ชาวผู้ไทตั้ง เมืองเรณูนคร ชาวญ้อ ตั้งเมืองท่า
อุเทน ชาวแสกตั้งเมืองอาฑมาต (อาจสามารถ) ชาวโซ่ ตั้งเมืองกุสุมาลย์มณฑล ชาวโย้ยตั้งเมืองอากาศอ านวย สันนิษฐานว่ามีชาวผู้ไท
บางส่วนเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ร่วมกับชาวบ้านพิมาน และเกิดการผสมผสานคติความเช่ืออย่างลงตัว จึงท าให้ชาวบ้านพิมาน เรียกตนเอง
ว่า “ผู้ไทกะเลิง”เนื่องจาก หมู่บ้านพิมานมีภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้คน และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานและ
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ น่าจะมีการบันทึกคลาดเคลื่อน เพราะการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ภายหลังสงคราม                
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ พ.ศ.2370 และการเคลื่อนย้ายผู้คนจากเมืองมหาชัย ผ่านแม่น้ าก่ า เข้าไปตั้งเมืองสกลนคร เมื่อ พ.ศ.2380                  
จึงเช่ือว่า ชาวบ้านพิมานน่าจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว (ผู้ศึกษา) 
   ปัญหาการแย่งชิงตัวเลกข้าโอกาส และการแบ่งเส้นเขตแดนเมืองสกลนครและเมืองมุกดาหาร 
    เมื่อชาวบ้านพิมานได้ตั้งถิ่นฐานแล้ว เหตุการณ์ว่า มีเจ้านายเมืองมุกดาหาร เมืองสกลนคร เข้ามาเก็บส่วยกับ
ชาวบ้านพิมาน เนื่องจากการปักปันเขตแดนท้ังสองเมืองไม่ชัดเจน และต้องการแย่งชิงพื้นที่ และชาวบ้านพิ มานเดิมเป็นข้าโอกาส               
พระธาตุพนม จึงได้ร้องต่อ พระพิทักษ์เจดีย์ นายกองข้าโอกาสพระธาตุพนม มีรายละเอียดดังนี้   
     พ.ศ.2431 พระพิทักษ์เจดีย์ นายกองข้าโอกาสพระธาตุพนม ได้ท าหนังสือร้องเรียนไปยังพระยาราชเสนา                   
(ทัด ไกรฤกษ์) ปลัดทลูฉลองกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ ข้าหลวง จัดราชการอยู่เมืองอุบลราชธานี กล่าวหาเมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม 
เมืองสกลนคร ว่า ขัดขวาง แย่งตัวเลกข้าพระธาตุพนม เพราะว่ากองข้าโอกาสถูกยกเว้นการเสียส่วย แต่ถูกเกณฑ์สิ่งของ เช่น กรวด หิน 
ปูน ทราย และเกณฑ์แรงงานเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม อยู่เวรยามรักษาองค์พระธาตุ แต่ต่อมาเมืองมุกดาหาร                    
เมืองสกลนคร และเมืองนครพนม ได้เรียกเก็บส่วยจากข้าโอกาส คนละกึ่งต าลึง (สองบาท) (สุรจิตต์ จันทรสาขา. มปป. : 42)  
     พ.ศ. 2433 พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า) เจ้าเมืองสกลนคร ได้มีใบบอก ร้องต่อพระยาอ ามาตย์               
(หรุ่น ศรีเพ็ญ) ข้าหลวงใหญ่ ท่ีเมืองนครจ าปาสักว่า เคยมีปัญหาเรื่องเขตแดนกับเมืองมุกดาหารเมื่อ พ.ศ. 2421 เมื่อ พ.ศ.2381 ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร เมืองหนองหาร และเมืองกาฬสินธุ์แบ่ งเขตแดนเมืองสกลนครคือ (สุรจิตต์ 
จันทรสาขา. มปป. : 47) ด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่บ้านนามน บ้านกุดสมาร (กุสุมาลย์) บ่อสะดือ บ้านบากตัดไปริมน้ าอูน ต่อเขตเมือง
นครพนม ด้านเหนือ ตั้งแต่บ้านปากยาม ไปถึงบ้านผ้าขาวพันนา ขึ้นไปยังปลายน้ าสงครามตั้งแต่ห้วยศรีษะแฮด (ห้วยหั วแฮด) จนถึง
ปลายน้ าสงคราม ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ ปากน้ าก่ ามาฮอดบ้านหนองเหียน บ้านจารย์เพ็ญ ต่อบ้านดงหลวง จึงเป็นเขตเมือง
มุกดาหาร ฟากน้ าก่ าด้านตะวันออกบ้านนาแก บ้านเชียงสือ เป็นเขตเมืองสกลนคร ต่อแดนเมืองนครพนม 
     พ.ศ. 2419 พระจันทรสุริยวงษ์ (ค า) เจ้าเมืองมุกดาหาร ได้แย่งชิงเอาเขตแดนเมืองสกลนคร โดยมีใบบอกไปยัง 
พระยามหาอ ามาตย์ (ช่ืน กัลยาณมิตร) ข้าหลวงซึ่งเป็นแม่ทัพปราบฮ่อ จัดราชการอยู่เมืองหนองคาย ได้แต่งตั้งพระบ ารุงสุนทร               
เป็นข้าหลวง ไปปักหลักเขตดแดน เมืองมุกดาหารปักหลักที่ล าน้ าก่ า บ้านปากน้ าก่ า บ้านนาแก  
     ต่อมาพระศรีสกุวงษ์ ผู้ช่วยผู้เป็นอุปฮาด เอาตราตั้งพระยาประเทศธานี ร้องเรียน พระยามหาอ ามาตย์                  
(ช่ืน กัลยาณมิตร) ให้พระบ ารุงสุนทรไปปักหลักเขต ตั้งแต่ริมน้ าโขง ไปถึงบ้านอุ่มแก (พุ่มแก) ราชวงษ์ ราชบุตร เมืองมุกหาหารไม่ยอม 
(สุรจิตต์ จันทรสาขา. มปป. : 48-49) 
    การแย่งชิงตัวเลกเพื่อเสียส่วย อาจเกิดจากการแบ่งเขตแดนไม่ชัดเจนของเมืองมุกดาหาร เมืองสกลนคร                     
เมืองนครพนม อาจมีการก้าวล้ าเข้าไปเก็บส่วยกับข้าโอกาสพระธาตุพนม โดยเฉพาะบ้านพิมาน ซึ่งตั้งอยู่ทา งตอนใต้ของน้ าก่ า                 
เมืองมุกดาหาร และเมืองสกลนคร อาจเข้าใจว่า เป็นเขตแดนของตนเอง จากการศึกษาข้อมูลทางเมืองหนองสูง พบว่าเจ้านายเมือง
หนองสูงเคยมาเก็บส่วยที่บริเวณบ้านพิมาน แต่ชาวบ้านพิมานแจ้งว่า ตนเองเป็นข้าโอกาส จึงไม่ได้เก็บส่วยแต่อย่างใด จึงมี บางคน
เท่านั้นที่เสียส่วยให้กับเมืองหนองสูง แสดงว่า บ้านพิมานในช่วงนี้ อาจมีการย้ายถิ่นเข้ามาในหมู่บ้าน จึงท าให้บางคนไม่เข้าใจแนว
ปฏิบัติการเสียส่วยของข้าโอกาสพระธาตุพนม 
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   หนังสือใบบอกจากกรมการเมืองสกลนครไปยังเมืองมุกดาหาร 
    พ.ศ.2433 มีหนังสือใบบอกจากกรมการเมืองสกลนครไปยังเมืองมุกดาหารให้ชุมชนปลูกส านัก ตัดทางจัดเสบียง
อาหารไว้คอยต้อนรับกรมพระยาฯ ด ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดรธานี ปรากฏชื่อต าบลพิมาน ว่า 

“... บ้านพิมาน ต าบลหนึ่ง สองหลัง ตูบกอม้า รวมสี่หลัง” 
   การขยายตัวของชุมชน และตั้งบ้านพิมานท่ง 
    จากการสัมภาษณ์ ผู้อาวุโสชาวบ้านพิมาน เล่าถึงการย้ายขยายบ้านพิมานท่ามาตั้งบ้านพิมานท่ง ซึ่งไม่ทราบเวลาใด 
ด้วยมูลเหตุว่า บ้านพิมานท่าน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน จึงย้ายมาตั้งที่บ้านพิมานท่ง และตั้งวัดช่ือว่า วัดศรีชมช่ืน จากการสัมภาษณ์พระครู
สุวรรณนพคุณ วัดเลียบ บ้านพิมาน หมู่ 1 เจ้าคณะต าบลพิมาน ว่า ชาวบ้านพิมานได้ย้ายมาตั้งอยู่บ้านพิมานท่ง ปีใดไม่ปรากฏ ส่วนวัด
ศรีชมช่ืนตั้งวัดตามเอกสารราชการ เมื่อ พ.ศ.2445 ซึ่งวัดศรีชมชื่นมีความหมายว่า วัดที่มีความชุ่มช่ืน ร่มเย็น  
   การเสด็จของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พ.ศ. 2449 
    บ้านพิมาน ปรากฏในหนังสือการเสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรธานี รศ.125 พ.ศ. 2449 
มีความว่า “...ครั้นเวลาเช้า 3 โมงครึ่งออกจากท่ีพักร้อนบ้านนาแกตามทุ่งนาบ้านต้นแหน ทุ่งบ้านพิมานท่า ทุ่งนาบ้านปากบัง...” 
   อ าเภอหนองสูงต้ังที บ้านนาแก (พ.ศ. 2450) 
    พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ยุบ บริเวณ ลงเป็น เมือง และใช้ค าว่า มณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน บริเวณธาตุพนม เปลี่ยนเป็น เมืองนครพนม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    เมืองนครพนม แบ่งเป็น 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอเมืองไชยบุรี อ าเภอเมืองท่าอุเทน อ า เภอเมือง
อากาศอ านวย อ าเภอเมืองกุสุมาลย์มณฑล อ าเภอเมืองเรณูนคร อ าเภอเมืองมุกดาหารและอ าเภอเมืองหนองสูง  
    เมื่อมีการยุบเมืองหนองสูงลงเป็นอ าเภอหนองสูง พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ ข้าหลวงประจ าเมืองนครพนม               
มีค าสั่งที่ 189/1388 วันที่ 12 กรกฎาคม ร.ศ.126 ให้ย้ายที่ตั้ง ที่ว่าการอ าเภอหนองสูง ไปตั้งที่ บ้านนาแก และมีค าสั่งแต่งตั้งให้                 
ท้าวศรีกระทุม ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์พนมเขต(สีห์ จันทรสาขา)เป็นรักษาการนายอ าเภอหนอง              
คนแรก  
   อ าเภอนาแกต้ังเมื อ พ.ศ. 2460 
    พ.ศ.2460 ประกาศเปลี่ยนนาม อ าเภอหนองสูง เป็นอ าเภอนาแก ส่วนบริเวณเมืองหนองสูงเดิมได้ยุบลงเป็นต าบล
หนองสูง และต าบลค าชะอีสร้างกุฎิและสร้างศาลาโรงธรรม โดยช่างชาวญวณ พ.ศ.2482 มีชาวญวณ เดินทางมาอาศัยอยู่ทางตอนใต้
ของหมู่บ้าน ไม่มีไร่นา ขอรับจ้าง และได้สร้างศาลาโรงธรรม 
   บ้านพิมานในปัจจุบัน 
    บ้านพิมาน เดิมจัดตั้งตามเขตการปกครองเป็นหมู่ที่ 1 บ้านพิมาน  ต าบลพิมาน ต่อมาได้ แบ่งการปกครองแยกเป็น
บ้านพิมาน หมู่ที่ 14 ในปี  2522  หลังจากนั้นได้แบ่งหมู่บ้านในต าบลพิมานเพื่อไปตั้งต าบลใหม่ เป็นต าบลสีชมพู ท าให้ต าบลพิมาน
เหลือแค่ 10 หมู่บ้าน เลยต้องเปลี่ยนช่ือหมู่บ้านจากหมู่ที่ 14 เป็น หมู่ที่ 3 ในปีพ.ศ. 2536 โดยมีรายช่ือผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังนี ้
    1. นายสงวน  พ่อค าจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2522 - 2540 
    2. นายบุญปัน  วงค์พระไกร เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 – 2550 
    3. นายบุญหนา วงค์แสงสอน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550  (เสียชีวิต) 
    4. นายนิกร  พ่อเพียโคตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2552 เป็นก านันต าบลพิมานปี พ.ศ.2552–2555 
(หมดวาระ) เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
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 ทุนทางวัฒนธรรม 
  ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมก าหนดไว้มี 
 7 สาขา คือ 1)ภาษา 2)วรรณกรรมพื้นบ้าน  3)ศิลปะการแสดง 4)แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 5)งานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม 6)ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 7)กีฬา ภูมิปัญญาไทย (กองบรรณาธิการและส านักมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 2555. หน้า 66-67) นอกจากนั้นยังควรหมายรวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมต่างๆ ล้วนเป็น
ทุนทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสร้างสรรค์ไว้จนสืบทอดมาเป็นมรดกวัฒนธรรมให้แก่อนุชนได้น ามาศึกษาเรียนรู้และซาบซึ้ง
ในสุนทรียแห่งความงดงามของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งในบทความนี้ได้กล่าวถึงทุนทางวัฒนธรรม สาขาภาษา
วรรณกรรม งานช่างฝีมือ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เอกสารโบราณ เป็นต้น 

              
  ค าอ่านจารึกฐานพระพุทธรูปองค์แสน  
   “ จุลสังกาสได้ 2388 พระวัสสา ปีมะเส็ง สัปตศก เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ า วัน 2 ปี ฮวงมด มหาราชครูคัมภีรปัญญา มีใจใส
ศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์ (ทอง) หมื่น ไว้กับศาสนา ขอให้ฮอด พ่อแม่ ปู่ย่าตานาย พี่อ้าย น้อยชาย พี่เอื้อย น้องหญิง ครูบาอาจารย์ ทุก
ตน คน ก็ข้าเทอญ นิพพานปัจจโยโหตุ  
   “... ร้อย 7 ตัว ปีมะเส็ง สัปตศก เดือน 4 ออก 2 ค่ า อาชญาหัวครูคะ มีใจใสศรัทธา พาออกตน ... กะโลก ขอให้ได้เถิง 
สุข 3 ประการ มีนิรพาปัจจัย เป็น นิพพานปัจจัย โหนตุ ... เถิง อรหันตมรรคญาณ ทุกตน ทุกคน ก็ข้าเทอญ นายสีเป็นผู้เขียน” 
จารึกฐานพระพุทธรูปองค์แสน มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ติดกับองค์พระ และฐานที่สามารถยกถอดออกได้ เมื่อพิจารณาการจารึก ค าว่า 
“จุลสังกาสได้ 2388” เป็นการจารึกจุลสังกาสแต่เป็นปี พุทธศักราช จึงน่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจการจารึกของผู้สร้างเอง และเม่ือ
พิจารณาค าว่า “(2)ร้อย 7 ตัว” หมายถึง จุลศักราช 1207  น ามาแปลเป็นพุทธศักราช ได้ 1207+1181 = 2388 ซึ่งตรงกัน เมื่อ
พิจารณา “ปีมะเส็ง” กับ “ปีฮวงมด” เมื่อตรวจสอบปฏิทินหลวงแล้ว พ.ศ. 2388 ตรงกับปีมะเส็ง ส่วน ปี ฮวงมด เป็นปีมะแม  
   ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์แสนประดิษฐานที่ วัดศรีชมช่ืน ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมาพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนว่า บ้านพิมาน ตามค าบอกเล่าสืบทอดต่อกันมา เดิมมีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แถวเมืองมหาชัย คือบ้านค าพอก บ้านนาขาม แขวงค าม่วน ต่อมาเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ ชาวบ้านพิมานจึงได้
อพยพหนีลงมาตามล าน้ าโขงโดยใช้เรือเป็นพาหนะ  เลาะเรื่อยมาถึงปากน้ าก่ า จนมาถึงบริเวณบ้านพิมานท่าในปัจจุบัน เห็นว่าบริเวณ
แห่งนี้เป็นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้พากันตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีนี้  จนกระทั่งเหตุการณ์สู้รบสงบลง นายวัน ได้กลับไปเพื่อชักชวนชาวบ้านมา
อยู่ด้วย  และได้อัญเชิญ พระพุทธรูปหลวงปู่องค์แสน  พร้อมกลองศึก คือ กลองอี่ลาย มาประดิษฐานที่หมู่บ้านพิมานทุ่งจนถึงปัจจุบัน 
(นิกร พ่อเพียโคตร, สัมภาษณ์ : พฤษภาคม 2560)  
  ศิลปะแบบช่างญวน  
   ศิลปะแบบช่างญวณที่พบในบ้านพิมาน มี 2 อย่างคือ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญ จ านวน 1 หลัง และ กุฎิพระสงฆ์ 
1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 จากการสัมภาษณ์ พบว่าชาวญวณได้เดินทางมาจากธาตุพนม ไม่มีไร่นา รับจ้างก่อสร้าง เพื่อน าเงินไปซื้อ
ข้าว ชาวบ้านพิมานจึงได้ว่าจ้างก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ ได้เดินทางต่อไปทางจังหวัดสกลนคร 

    
 

พระองค์แสน 

กุฎิพระสงฆ ์
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   ภาพจิตกรรมวัดศรีชมชื่น สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างศาลาการเปรียญ วาดโดยช่างใดไม่ปรากฏ เป็นภาพแบบท้องถิ่น 
เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ของพระพุทธเจ้าหลังจากโปรดพุทธมารดา 
ต่อมาเกิดเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหน ภาพการผจญมาร ก่อนตรัสรู้ การต่อสู้กับพญานาค นอกจากนั้นเป็นภาพของพระเวสสันดร 
ซึ่งเป็นการบ าเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย ในทศชาติชาดก เป็นการบ าเพ็ญทานบารมี ในภาพประกอบด้วยเรื่องราว 13 กัณฑ์ 1,000                 
พระคาถา ดังน้ี  
    1.กัณฑ์ทศพร 
    2.กัณฑ์หิมพานต์ 
    3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
    4.กัณฑ์วนปเวสน์ 
    5.กัณฑ์ชูชก 
    6.กัณฑ์จุลพน 
    7.กัณฑ์มหาพน 
    8.กัณฑ์กุมาร 
    9.กัณฑ์มัทรี 
    10.กัณฑ์สักกบรรณ 
    11.กัณฑ์มหาราช 
    12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
    13.กัณฑ์นครกัณฑ์ 
   เอกสารใบลาน 
    จากการส ารวจพบเอกสารใบลาน 2 ลักษณะ คือ เอกสารใบลานยาว หรือเรียกว่า หนังสือผูก และเอกสารใบลาน
สั้น หรือเรียกว่า หนังสือก้อม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
     จ านวนที่ส ารวจพบ จ านวน 116 มัด  1,100 ผูก 

อักษร จ านวน เนื้อหาส่วนมาก 
ธรรมอีสาน 1,059 ผูก นิยายธรรม ต านานพุทธศาสนา  

สลองต่างๆ  พระสูตร  พระอภิธรรม  พระวินัย  บทสวดปาฏิโมกข์    
ล าพระเวสสันดร  บททิพมนต์  บาลีสูตรมนต์น้อย ปัญญาปารมี  แทนน้ านมแม่  มูล
นิพพาน อุณหัสวิชัย  

ไทยน้อย 11 ผูก นิทาน  เช่น  สินชัย  คันคาก  จ าปาสี่ต้น  ธรรมดาสอนโลก  หมายุย    ขุนเทือง ล าเช
ตพนขุนลู  ผีน้อย 

ขอม 7 ผูก นามปัญหา  มูลตันไตย อภิธรรม 7 คัมภีร์  จุนทลุกกริสูตร 
   อาย ุ
    เอกสารใบลานที่บันทึกเก่าที่สุดคือ สังฮอมธาตุ จารด้วยอักษรธรรม เมื่อสังกาสได้ ฮ้อย 23 หรือ พ.ศ.2304  
จ านวน 10 ผูก เอกสารใบลานท่ี บันทึกใหม่ท่ีสุดคือ ยมก  อักษรธรรม ผู้เขียนพระประมวล  พ.ศ. 2513  1  ผูก 
   ผู้สร้าง ผู้เขียน (ลิจนา) เอกสารใบลาน 
    ผู้สร้างใบลาน หรือ ผู้ลิจนา ส่วนมากเป็นพระสงฆ์ ที่บวชในวัดบ้านพิมาน และพระสงฆ์จากที่อื่น เพราะเม่ือ
ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีพระสงฆ์จากวัดอื่นที่เป็นผู้ลิจนา บางท่านไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใคร เพราะมีอายุมาก จากการ                
เก็บข้อมูลพบ ผู้ลิจนาดังนี้ สมเด็จบุปผา เจ้าขนันโชติ หัวซาอุปคุต เจ้าหม่อมลา เจ้าหัวหม่อมไตร เจ้าหัวโสม เจ้าสมเด็จมหาโครต               
พระเป้า จัวป่อง เณรนุก สมเด็จเคน จั่วจ าปา เจ้าหัวลา เจ้าหัวซาเสือ  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวด้านศาสนา 
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   เจ้าลาน  
    เจ้าลาน คือ ผู้ที่ซื้อใบลานมาร่วมให้ผู้ลิจนา หรือ เป็นเจ้าของลาน อาจเป็นผู้ลิจนาด้วยหรือไม่ก็ได้ จาการเก็บข้อมูล
พบเจ้าลานดังน้ี อาญาครูอาสญาพรหม อาญาครูลา พระกัณหา พระจันทร์โครต  พระสุวรรณ  พระชิน อาสญาครู หม่อมคุต  บ่าวแดง 
   ค าปรารถนา อานิสงส์ 
    ค าปรารถนา เป็นค าท่ีเขียนในตอนท้ายของเอกสารใบลาน เพื่อให้ได้รับอานิสงส์ตามความตั้งใจ เช่น 
 “จุลสังกาสราชาได้ ฮ้อย 7 ตัว ปี ปิกสัน เจ้าหัวโสม พ่อแม่ อ้ายน้อง พร้อมกัน สร้างล าสังฮอมธาตุ ไว้กับ ศาสนา พระพุทธเจ้า 
ตาบต่อเท่า 5 พัน วัสสา ก็ข้าเทอญ อัน 1 ขอให้ได้เถิงสุข 3 ประการ นิรพานเป็นท่ีแล้ว เถิงยอดแก้วอรหันตา ก็ข้าเทอญ ขอให้หายเสีย
พยาธิ ในขันธ์ ขันสันตะ แผ่งผู้ข้า..”  
 “ขอให้แผ่ไปค้ าไปชูยังปู่ย่าตานาย พ่อแม่ อ้ายน้อง ฝูงตาย ฝูงยัง ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้อง ญาติวงศา ฝูงมรณะไปสู่ปรโลกนั้น 
ขอให้ได้เถิงสุข สุคน ก็ข้าเทิน ขอให้ฝูงข้ามีผญา อันเสียบแหลม ขอให้มีเกวียนอันมาก มีข้าวของ บริโภค ก็ข้าเทอญ” 

     
                                         หีบใบลาน                           ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน 
 

 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
  1. การค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การค้นคว้าวิจัย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้อันเกิดจากการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ อย่างมีเหตุผล และสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ โดยชุมชนได้เล็งเห็นศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็นหน่วยงานหลักในการสืบค้น ข้อมูลต่างๆ อาทิ ขั้นตอน กระบวนการ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งชุมชนยินดีให้
ความร่วมมือ ท้ังข้อมูลพื้นฐาน ความเป็นมาของชุมชน ความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ และการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย เอกสาร
วิชาการต่างๆ รวมรวมข้อมูลวิชาการอย่างชัดเจนประกอบการอ้างอิงและสามารถน าเสนอข้อมูลทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 
  2. การปลูกจิตส านึกคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่า 
การปลูกจิตส านึกคนในท้องถิ่นให้ตะหนักถึงคุณค่า เริ่มจากผู้น าทางวัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่น ได้ให้ข้อมูลถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรม และความเป็นมา ประวัติศาสตร์ชุมชนและการประชุมลงความเห็นให้ เจ้าอาวาสวัดมรุกขาราม ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นหลักใน
การปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า 
  3. การฟื้นฟู โดยการจัดสร้างองค์ความรู้  
   การฟื้นฟู โดยการจัดสร้างองค์ความรู้ เป็นการน าผลการค้นคว้าวิจัย มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อมีข้อมูลที่
เหมาะสมถูกต้อง ชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ท้องถิ่น จัดฟื้นฟู โดยเริ่มจากการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในวัด
ศรีชมช่ืน 
  4. การพฒันา ริเริ่มสร้างสรรค์ 
   การพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความเห็นของการประชุมว่า ควรมีการออกแบบการแต่งกายของกลุ่มบ้านพิมาน 
เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์  
  5. การถ่ายทอด จัดท าหลักสูตรทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย เช่น รายวิชาประวัติสาสตร์ท้องถิ่น                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   การถ่ายทอด จัดท าหลักสูตร เป็นแนวทางการอนุรักษ์อย่างยั้งยืน เพราะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ที่มีรูปแบบ อาจ
จัดท าในลักษณะโครงการ หรือ หลักสูตรท้องถิ่น ส าหรับโรงเรียน ในช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และในส่วนมหาวิทยาลัยนครพนม 
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น ให้ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ซึ่งการถ่ายทอดและจัดท าหลักสูตร จะสามารถเข้าถึง ถ่ายทอดให้กับกลุ่ม
เยาวชนในระบบโรงเรียน ได้อย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  6. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน  
   การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน เป็นการสืบทอดและเรียนรู้ขั้นตอน วัสดุ
อุปกรณ์ ของพิธีกรรม โดยการชักชวนให้ชาวบ้านในชุมชนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชน 
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  7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
   การมีส่วนร่วมของชุมชน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นกิจกรรมส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู เพราะเมื่อทุกคนเห็นความส าคัญแล้ว จะท าให้เกิดกิจกรรมและสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสิน ประเมินผล และให้ความส าคัญกับทุกๆคนเท่าเทียมกับ ในส่วนของการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
สรุป 
 ชุมชนบ้านพิมานมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งถิ่นฐานใกล้กับน้ าก่ า ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต               
มีภูพาน เป็นแหล่งทรัพยากร จากการส ารวจบริเวณโดยรอบบริเวณน้ าก่ า พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายช้ินที่ระบุการตั้งถิ่นฐานมา
ก่อนยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กลองมโหระทึกที่พบที่บ้านพระซอง ใบเสมาทวารวดีบ้านตับเต่า ใบเสมาบ้านทู้ 
และตลอดริมฝั่งแม่น้ าก่ า พบร่องรอยการตั้งถ่ินฐาน 
 ชาวบา้นพิมานแรกเริ่มอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง และตั้งวัดศรีบุญเรือง เป็นวัดประจ าหมู่บ้านพิมาน เมื่อ พ.ศ. 2350 ต่อมา
มีการเข้ามาอาศัยร่วมในชุมน เพราะบ้านพิมานตั้งอยู่ริมแม่น้ าก่ า เหมาะสมแก่การคมนาคมและติดต่อค้าขายในสมัยโบราณ ชาวบ้าน
พิมานเรียกตนเองว่า “ผู้ไทกะเลิง” หมายถึง มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทและกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงอาศัยอยู่รวมกัน โดยกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่
น่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง เพราะเดิมนั้น กลุ่มกะเลิงอาศัยอยู่บริเวณพระธาตุพนม ก่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาตามน้ าก่ า ต่อมาชุมชน
บ้านพิมานท่าเกิดน้ าท่วมบ่อยครั้ง จึงได้ย้ายขึ้นมาตั้งชุมชน เรียกว่า พิมานท่ง หรือ พิมานโคก ได้สร้างวัดขึ้นช่ือว่า วัดศรีชมช่ืน เมื่อ 
พ.ศ.2445 ชุมชนบ้านพิมาน เป็นกลุ่มข้าโอกาสพระธาตุพนม อยู่ในอาณาเขตของ “ด่านทั้งสี่”ทุกปีจะต้องเดินทางไปเสียค่าหัว และค้ า
ผู้ที่เดินทางมานมัสการองค์พระธาตุพนม ไม่เสียส่วยให้กับทางรัฐ เคยมีเจ้านายจากเมืองหนองสูงเดินทางมาเก็บส่วย แต่ชาวบ้านได้แจ้ง
ว่าเป็นข้าโอกาส อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ รัฐสยามมีนโยบายปรับปรุงระบบการปกครอง และยกเลิกจารีตประเพณีหลายอย่าง ท า
ให้ชุมชนบ้านพิมานได้รับผลการเปลี่ยนแปลง เมื่อ พ.ศ. 2450 ได้ตั้งอ าเภอหนองสูงขึ้นที่ บ้านนาแก และได้อพยพคนจากเมืองหนองสูง
มาอาศัยอยู่บริเวณบ้านนาแกจ านวนมาก รวมถึงได้แต่งตั้งให้ หลวงศรีพฤษผล ซึ่งย้ายมาจากเมืองหนองสูง เป็นก านันคนแรกของต าบล
พิมาน ขึ้นกับอ าเภอหนองสูง (พ.ศ. 2560 เปลี่ยนจาก อ าเภอหนองสูง เป็น อ าเภอนาแก ส่งผลให้ต าบลพิมานขึ้นกับอ าเภอนาแก และ
ในปีนั้นเอง มีการสร้างโรงเรียนบ้านพิมาน โดยลูกชายของหลวงศรีพฤษผล เป็นผู้น าและเป็นครูคนแรก) 
 พ.ศ. 2504 เป็นต้นมาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ มีความเช่ือคอมมิวนิสต์แผ่กระจายเข้ามาในชุมชน รวมทั้งในชุมชนแถบเทือกเขา              
ภูพาน ท าให้มีการเข้ามาควบคุมพื้นท่ีของทางราชการ ส่งผลให้ชาวบ้านอยู่ด้วยความกังวล และมีการจัดตั้งเวรยาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ
คอยเฝ้าระวัง แต่ชาวบ้านพิมานได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากชาวบ้านไม่เข้าร่วม จนถึง พ.ศ. 2529 สถานการณ์คลี่คลายและได้
ประกาศให้ผู้คนท่ีหลงผิดออกมาพบพูดคุยโดยไม่ถือเป็นความผิด จึงท าให้สถานการณ์ดีขึ้น เกิดการตั้งบ้านเรือนในแถบเทือกเขาภูพาน 
เกิดเป็นชุมชนหมู่บ้าน เช่น บ้านสีชมพู และต่อมาได้สร้างอนุสรส์สถานความสงบภูพานน้อยขึ้นในปัจจุบัน บ้านพิมานมี 3 หมู่บ้าน คือ 
บ้านพิมานท่า หมู่ 8 บ้านพิมาน หมู่ 1 และบ้านพิมาน หมู่ 3 
 ทุนทางวัฒนธรรม  ชุมชนบ้านพิมานมีทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญคือ หลวงพ่อองค์แสน เป็นพระพุทธรูปทองส าริด ขนาดหน้าตัก
ประมาณ 16 นิ้ว ชาวบ้านพิมานมีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อองค์แสน ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านพิมานมาจากอดีต และได้
สร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน รวมทั้งจัดบุญประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อองค์แสน โดยแห่รอบชุมชนและหมู่บ้านที่มีความเคารพ
ศรัทธา มีจารึกฐานพระพุทธรูปสร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 ชาวบ้านมีความศรัทธาและสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่น และมีประสบการณ์ด้านการ
ค้าขายและความแคล้วคลาดปลอดภัย ภายในวัดศรีชมชื่น มีอาคารสกุลช่างญวน 2 แห่งคือ กุฎิพระสงฆ์ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญ 
และสร้างในปี พ.ศ.2482 ภายในหอแจกมีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระเวสสันดร และพุทธประวัติตอนต่างๆ เช่น ตอนเสด็จ
จากช้ันฟ้าดาวดึงส์ เพื่อลงมาโปรดพุทธมารดา และเกิดเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหน ในปัจจุบัน 
 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย การค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล การปลูกจิตส านึกคนในท้องถิ่นให้ตระหนัก
ถึงคุณค่า การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอด จัดท าหลักสูตรการเสรมิสร้างปราชญ์ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
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ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน 
Potential of Phutai Cultural Tourism Management for Thai - Chinese  

Culture Exchange Students 
นิลวรรณ สายสมบัติ1    

มัลลิกา นาจันทอง2 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 
จีน ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน จ านวน 9 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า มีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว              
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านท่ีพักเป็นแบบโฮมสเตย์ โดยด้านศักยภาพการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์มีความโดดเด่นที่สุด 
กล่าวคือ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ผู้ไท, นักศึกษาแลกเปลี่ยน  
 
Abstract 
 The objective of this study was to examine potential of Phutai Cultural Tourism Management for Khok 
Kong village, Kuchinarai district, Kalasin Province. Qualitative research is a research design using instruments are 
structured interview. Sampling techniques are purposive sampling.  The sample group consisted of 9 Guiyang 
exchange students and 12 Business Chinese and English for communication exchange students. The statistics 
used in the analysis was content analysis. The findings indicate that overall highest level of cultural tourism 
management potential in all aspects. Both in terms of tourist attraction, the ability to access tourist attractions 
(Accessibility), tourism activities and amenities.  The potential of accommodation (homestay) management is the 
most prominent is that there are no weaknesses or suggestions for improvement.  
 
Keywords: potential, Phutai, Cultural Tourism, exchange students 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจบริการที่เป็นพลังขับเคลื่อนและมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้และ
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  จึงมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบจากประเทศคู่แข่งหลายประการ เช่น ความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย โดยแนวโน้มในระยะ 10 ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยว
ที่ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโลก ได้แก่ นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความต้องการสัมผัสแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 
เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางตลาดเชิงมูลค่าอยู่ในระดับสูงตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2564) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กว่า 200 ปีมาแล้วท่ีชาวผู้ไทจากแคว้นสิบสองจุไทยได้อพยพครอบครัวมาประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจาย
อยู่ในหลายจังหวัดรอบเทือกเขาภูพานหลังจากดินแดนสิบสองจุไทยเป็นของประเทศไทยในรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นมา 
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์มีชาวผู้ไทปลูกบ้านเรือนอยู่ร่วมกับชาวอีสานดั้งเดิมได้อย่างกลมกลืนในหลายอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ              
กุฉินารายณ์ เขาวง สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย และค าม่วง (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์. 2552) ชาวผู้ไทมีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความหลากหลายของทรัพยากรวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว เช่น พิธีเหยา 

                                                 
1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์, E-mail: mnajanthong@gmail.com, โทรศัพท์ 081-7210601 
2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
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มาลัยไม้ไผ่ ผ้าทอ พระเจ้าองค์แสน และมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น บ้านโคกโก่งซึ่งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเริ่มแรก และ
มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม (Historical Tourism) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี 
(Cultural and Traditional Tourism) และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท(Rural Tourism/Village Tourism) (Goeldner and 
Ritchies. 2006) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถูกพัฒนาขึ้นอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชน  ทั้งนี ้จุดมุ ่งหมายของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนั้นคือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมในรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นภาษา อาหาร                  
การแต่งกาย พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงความเช่ือและประเพณีด้วย ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้ไทจึงมีความส าคัญ เนื่องจากในมุมมองทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และในมุมมองของการ
อนุรักษ์นั้น การเรียนรู้ ประสบการณ์ท าให้ชุมชนผู้ไทได้มีการสืบทอดเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
       เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 21 คน ดังนี ้
       2.1) นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน จ านวน 9 คน และ  
       2.2) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 คน  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จากนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากท้ังจีน และไทย   
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
    การวิเคราะห์ผลการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์การวิจัยด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 6 คน รองลงมาอายุ 21 ปี 
จ านวน 5 คน 
  ความคิดเห็นด้านศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท มีศักยภาพในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยว                 
ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น น้ าตกตาดสูงที่มีหลายระดับ สามารถเล่นน้ าได้ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ภาษาพูด อาหาร และพิธี
หมอเหยา ท่ียังคงความเป็นวัฒนธรรมผู้ไทท่ียึดมั่นในธรรมเนียม ประเพณีสืบทอดมายังปัจจุบัน นอกจากความสวยงาม และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนยังใส่ใจเรื่องความสะอาด และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวด้วย  อย่างไรก็ตาม หมู่บ้าน
วัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่งยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความหลากหลายของสถานท่ีท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบของสถานที่
ท่องเที่ยว 
  2. ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด โดยมีป้ายอธิบายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และมีป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงแผนผังแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จุดอ่อนของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวคือความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่าย เช่น น้ าตกสามารถเดิน
ทะลุไปด้านหลังของวัดซึ่งเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยว ใช้เวลาเดินไปในระดับต่างๆ ของน้ าตกประมาณหนึ่งช่ัวโมง การทอผ้าสามารถ              
เดินชมกระบวนการทอได้ในหมู่บ้าน 
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  3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น งานฝีมือเย็บใบตอง 
มีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านโคกโก่งโดยการเดินส ารวจหมู่บ้านและท าแผนท่ี การเรียนรู้วิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่นโดยการร่วมใส่บาตรตอนเช้า ซึ่งแต่ละกิจกรรมสะท้อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักศึกษาแลกเปลี่ยน แต่ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างยังขาดการสร้างประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

                         
 
  4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีศักยภาพในระดับมากท่ีสุด โดยชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอยามค่ าคืน  มีผู้น าเที่ยวของชุมชน
ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีทักษะทางด้านภาษา ทั้งนี้ ชุมชนมีจุดอ่อนในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว เชน่ ห้องน้ าสาธารณะ และความสะอาด สถานพยาบาลในยามฉุกเฉิน ขาดเอกสารแผ่นพับให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากน้ีชุมชนยังไม่มีความหลากหลายของสินค้าที่ระลึก และจ านวนร้านขายของที่ระลึกน้อย รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าท่ีระลึกด้วย อย่างไรก็ตาม ด้านคุณภาพของสินค้าท่ีระลึกได้รับความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 
  5. ด้านที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์ มีศักยภาพในระดับมากท่ีสุด โดยเจ้าบ้านสามารถให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
มีความสุภาพ เป็นมิตร เป็นกันเอง และมีความกระตือรือร้น สถานที่พักมีความมั่นคงแข็งแรง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลักษณะบ้านมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีความสะอาดของห้องพัก ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ า มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก 
ห้องน้ า และมีสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านที่เหมาะสม 
 ภาพรวมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ จากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด แม้จะมีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการพูด การเข้าถึงจากเส้นทางหลัก เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเชิงลึก 
 
อภิปรายผล 
 ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่งยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว สนับสนุนความคิดเห็นนี้โดย Richards et al. (2007) กล่าวถึงเส้นทางท่องเท่ียววัฒนธรรมว่ามีขอบเขตที่กว้างมาก เพราะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ ด้านท่ีแตกต่างกัน มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาเพิ่มกิจกรรมการบอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของชุมชนผู้ไทในอดีต 
 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นพบว่ายังขาดการสร้างประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนที่เป็นการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับของหลายประเทศ โดยเน้นคุณภาพของประสบการณ์               
การท่องเที่ยว ได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือนันทนาการที่จัดขึ้นต้องเน้นการให้ประสบการณ์ คุณค่า และให้ผู้มาเยือนหรือ
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทรัพยากร และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น(World Tourism Organization. 1997) นอกจากนี้ 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2555) ยังได้ศึกษา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่การท าความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยว น าไปสู่ความสมดุลในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกชุมชนยังไม่มีความหลากหลายของสินค้าที่ระลึก และจ านวนร้านขายของที่ระลึกน้อย รวมถึงขาด
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ระลึก ทั้งนี้ จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ (2556) พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวช่วยรักษาสมดุลของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวบนพื้ นฐานของ
ความเป็นท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย จีน พบว่ามีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์ 
โดยด้านศักยภาพการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์มีความโดดเด่นท่ีสุด กล่าวคือไม่พบจุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
  
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  1. ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการและเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เช่น การพัฒนาความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม             
ทั้งวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 
  2. ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์จากการเรียนรู้เช่ือมโยงเป็นเส้นทางกิจกร รมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมผู้ไทในชุมชน 
  3. การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าท่ีระลึก และจ านวนร้านขายของที่ระลึก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท่ีระลึก 
  4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ทุกท่ีทั่วโลก 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  1. การออกแบบเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสร้างประสบการณ์ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชนผู้ไท 
  2. การพัฒนามัคคุเทศก์ต้นแบบท่ีมีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา 
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท 
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ธุงผะเหวดอีสาน: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จังหวัดอุบลราชธานี 
Isan Phawet Thung : A belief in  Buddism Arts in Ubon Ratchathani Province 

 
วีณา วีสเพญ็1 

บทคัดย่อ 
 ธุงผะเหวดเป็นงานหัตถกรรมที่มีคูํกับประเพณีเทศน์มหาชาติในภาคอีสาน แตํละพื้นที่อาจมีรูปแบบและฝีมือการสร๎างสรรค์ธุง 
แตกตํางกันไป แตํล๎วนเกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะการทอธุงผะเหวดจังหวัด
อุบลราชธานดี๎านการใช๎เส๎นใย เทคนิคการทอ ลวดลายที่ปรากฏ ด๎านการเรียนรู๎และสถานภาพของชํางทอธุงในปัจจุบัน วิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง ในพื้นที่ 3 อ าเภอคือ บ๎านโพนทราย อ าเภอเข่ืองใน บ๎านทํุงเทิง บ๎านบัวเจริญ อ าเภอเดชอุดมและ
บ๎านหนองบัวอารีย์ อ าเภอทุํงศรีอุดม โดยใช๎การสัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎องคือ ชํางทอธุง มัคนายก กรรมการชุมชน เสนอข๎อมูลด๎วยการ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบวํา บ๎านโพนทรายมีธุงผะเหวดจ านวนมากกวําธุงพื้นที่อื่นๆ มีการเก็บรักษาและน ามาใช๎ตํอเนื่อง              
แตํชํางทอเหลือจ านวนน๎อย บ๎านทํุงเทิงและหนองบัวอารีย์ มีธุงจ านวนน๎อย แตํมีธุงไหมลวดลายสวยงาม ชํางทอธุง เหลือจ านวนน๎อย
และสูงอายุ บ๎านบัวเจริญ เริ่มทอธุงผะเหวดในชุมชนไมํนานนัก แตํสามารถรวมกลุํมชํางทอธุงกลุํมใหญํ สร๎างรายได๎เข๎าสูํชุมชนเป็น
รูปธรรม วัสดุที่ใช๎ทอธุงมีไหม ฝ้ายและด๎ายประดิษฐ์ เทคนิคที่ใช๎ในการสร๎างลายบนผืนธุงคือ เทคนิคขิด ลวดลายบนผืนธุงมี 2 ลักษณะ
คือ การน าลายขิดหมอนมาทอตํอเนื่องเป็นธุงยาวประมาณ 2-4 เมตร และการน าเรื่องพระเวสสันดรชาดกตอนส าคัญ เชํน กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรีและนครกัณฑ์มาสร๎างบนผืนผ๎า ศิลปะแหํงการสร๎างลวดลาย มีทั้งลวดลายแบบดั้งเดิมและลายที่คิดประดิษฐ์ขึ้น
ใหมํของชํางทอ สะท๎อนให๎เห็นความหมั่นเพียร ความสามารถทางศิลปะของชํางทอในชุมชน และในงานบุญผะเหวด จะต๎องน าธุงมา
แขวนไว๎ในบริเวณงาน ทั้งหมดนี้สะท๎อนให๎เห็นความเช่ือเรื่องการถวายธุง การท าบุญบริจาคทานและอานิสงส์ของการรํวมงานบุญ              
ผะเหวดเทศน์มหาชาติของชาวอีสานท่ีสืบเนื่องมาไมํขาดสาย 
  
ค าส าคัญ: ธุงผะเหวด ,พุทธศิลป์แหํงพลังศรัทธา, อุบลราชธานี  
 
Abstract 
 Isan Phawet Thung : A belief in  Buddism Arts in Ubon Ratchathani Province Isan Phawet Thung, an Isan 
styled prayer flag for celebrating Prince Vessantara in the Vessantara Jataka, has long been used as an ornament 
in Thet Mahachat in Isan or Northeastern Thailand. There may be different in types and the ways of making in 
individual communities.  Howerver it is made based on the beliefs in Buddhism Arts.  The main objectives of this 
research are 1) to study how a thung is made with a focus on materials and techniques used and patterns 
designs on the thung; 2) to study a learning process and status of the thung makers.  This research covers villages 
in three districts or amphoes, purposive selected, in Ubon Ratchathani Province namely Ban Phon Sai, Amphoe 
Khueang Nai, Ban Thung Thuong and Ban Bau Chareon, Amphoe Det Udom, and Ban Nong Bau Aree, Amphoe 
Thung Si Udom.  The researcher employed an interview method to collect data from key informants including 
the thung makers, monestery clergymen, and community members. 
 The findings revealed that Ban Phon Sai has more thungs than other villages. Thungs are regularly used 
and well-preserved, but the existing number of thung makers is quite small. Ban Thung Thoeng and Ban Nong 
Bau Aree have a small amount of thungs but the patterns are very beautiful especially the silk ones. A number 
of the thung makers is relatively small as well. Most thung makers are in their old ages. Ban Bau Chareon started 
making thungs with a small number of the makers but the cluster of thung makers is significantly bigger and can 
generated more income than other villages.  Materials used for making thungs are silk, cotton, and synthetic 
cotton respectively. 
 There are two techniques used for making thungs. One is khit technique that similar to the one found on 
Isan styled pillows in making a two to four meters long thung. Another technique is to depict important chapters 
                                                 
1รองศาสตราจารย,์ ข๎าราชการบ านาญ และผู๎เชี่ยวชาญประจ ากลุํมงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, E-mail :weenah54@gmail.com, โทรศัพท์ 081-7689126 
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of the Vessantara Jataks such as Jujaka, Jali and Kanha, Madri, and Return to the Capital on the thung. Patterns 
found are in original and modified styles.  These art works reflected hard work and ability of the thung makers in 
these communities.  This is the reason why thungs have long been used in Bun Phawet as a means to worship, 
sacrifice and pay respect to Buddhism in Isan areas. 

 
Keywords : Isan Phawet Thung , A belief in  Buddism Arts, Ubon Ratchathani Province 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นประเพณีที่เกําแกํและส าคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาค โดยถือเป็นงานบุญใหญํ
ที่จัดให๎มีการเทศน์เป็นประจ าทุกปี  มีมาตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยมีบันทึกไว๎ทั้งในรูปหนังสือ แทรกในวรรณคดี เขียนเป็น
ภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต๎ม ตามผนังอุโบสถ ซึ่งทางภาคอีสานเรียกวํา สิม บุญเทศน์มหาชาติถือเป็นงานบุญใหญํของพุทธศาสนิกชน              
ทุกภูมิภาค ภาคอีสานเรียกงานบุญนี้วํา“บุญผะเหวด”ซึ่งในข๎อเขียนน้ีจะใช๎ค านี้ตลอดบทความ 
 ที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายธุงนั้น ก็ต๎องกลําวถึงเรื่องราวของพระอรหันต์องค์สุดท๎ายในต านาน
พระพุทธศาสนา เพราะอรหันต์รูปนี้เป็นผู๎น าเรื่องราวจากสวรรค์มาบอกกลําวแกํผู๎คนในชมพูทวีปวํา หากปรารถนาพบศาสนาของ             
พระศรีอาริยเมตไตรย  ต๎องบ าเพ็ญบุญเป็นนิจ ต๎องฟังเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรให๎จบภายในวันเดียว และถวายเครื่องบูชาแกํแก๎ว               
ทั้งสาม คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ทุกวันพระได๎แกํ เทียน ธูป ธงทอง ธงไชย รํม ผ๎าเพดาน ดอกไม๎สีขาวเป็นต๎น พระอรหันต์             
รูปนี้ชื่อ พระมาลัย กลําวกันวําเกิดที่โรหชนบท ในเกาะลังกา มีอิทธิฤทธิ์ไปโปรดสัตว์ถึงนรก และเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปบนสวรรค์               
ได๎พบพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งจะมาตรัสรู๎เป็นพระพุทธเจ๎าในภายหน๎า เรื่องน้ีได๎มีผู๎เรียบเรียงในคัมภีร์ช่ือ มาลัยสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์นอก
นิบาต ไมํได๎รวมในคัมภีร์พระไตรปิฎก ได๎น าไปใช๎สวดในงานพิธีมงคลสมรสของบําวสาว เป็นท านองโอดครวญ อํอนหวาน เพื่อสั่งสอน
เจ๎าบําว เจ๎าสาวให๎รู๎จักบาป บุญคุณโทษ ประพฤตแตํสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตํอมาภายหลังได๎น ามาสวดในงานศพเป็นสํวนใหญํตามหัวเมือง 
(อารักษ์  สังหิตกุล. พระมาลัยค าหลวง 2550 : 6)  
 เรื่องพระมาลัยนี้ มีผู๎น ามาแตํงโดยใช๎ค าประพันธ์รูปแบบตํางๆ เชํน พระมาลัยค าหลวง พระนิพนธ์ของเจ๎าฟ้าธรรมธิเบศ(กุ๎ง)  
พระมาลัยกลอนสวด ส านวนชาวบ๎าน สมุดไทยเรื่องพระมาลัย ตัวอักษรขอมไทยพร๎อมภาพประกอบ เป็นต๎น ส าหรับสมุดไทยนั้นมีการ
คัดลอกออกเป็นหลายฉบับและมีผู๎น าไปถวายวัดตํางๆ สํวนในภูมิภาคมีผู๎แตํงวรรณกรรมเรื่องมาลัย เชํนเดียวกัน แตํใช๎ตัวอักษรท๎องถิ่น
และค าประพันธ์ท๎องถิ่นในการบันทึก เชํน ภาคอีสานใช๎ตัวอักษรธรรมหรืออักษรไทยน๎อย โดยจารลงในใบลานภาคเหนือใช๎ตัวอักษร
ธรรมเหนือเป็นต๎น เรื่องพระมาลัยส านวนตํางๆได๎ระบุถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรกระท าและสิ่งๆที่ควรท าบุญถวายพระไว๎ชัดเจน เชํน 
สมุด ภาพพระมาลัยฉบับวัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิมพ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุครบ 60 พรรษาพ.ศ 2558 โดยกลุํมงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได๎ปริวรรต
จากต๎นฉบับสมุดไทยตัวอักษรขอมไทย และตัวอักษรไทยโบราณ ท่ีวัดบูรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาได๎เก็บรักษาไว๎ออกมาเป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน ในสมุดไทยเรื่องพระมาลัยนี้ มีข๎อความแสดงที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายสิ่งตํางๆในงานบุญ
ดังกลําว จึงจะได๎พบพระศรีอาริย์และศาสนาของพระศรีอาริย์ไว๎อยํางชัดเจน  ซึ่งเป็นตอนที่พระมาลัยได๎ไปทํองสวรรค์พบพระอินทร์
และพระศรีอาริยเมตไตรย พระมาลัยได๎ถามพระศรีอาริยเมตไตยวํา ท าอยํางไรชาวชมพูทวีปจะได๎พบพระศรีอาริย์และศาสนา            
พระศรีอาริย์ ทรงตอบวํา ต๎องไมํผิดศีล ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรให๎จบภายในวันเดียวและถวายสิ่งตํางๆชนิดละพัน เชํน ข๎าว ขนม 
ฉัตร ธง ผ๎าเพดาน ธูป เทียน ดอกไม๎เพลิง ดอกบัวชนิดตํางๆ ดอกไม๎ขาวบริสุทธ์ิ เป็นต๎น จะเห็นวํา ธง เป็นสิ่งหนึ่งทีร่ะบุให๎ถวายแล๎วจะ
ได๎อานิสงส์  จึงท าให๎เป็นคตินิยมที่สืบเนื่องมาแตํโบราณในการถวายธงในโอกาสตํางๆ และธงนั้นจะมีหลายๆลักษณะแตกตํางกันไป  
  ในภาคอีสานก็ยึดถือคติความเช่ือน้ีสืบเนื่องมายาวนานเชํนกันในการท าบุญตํางๆเชํนบุญกฐินบุญอุทิศสํวนกุศลแกํบุพการี ญาติ
พี่น๎อง ซึ่งนิยมเรียกวําท าบุญอุทิศหาคนตาย จะมีการน าธงหรือธุงหรือทุง ซึ่งเขียนได๎ 2 แบบไปถวายวัดเพื่อท าบุญและเมื่อมีงาน             
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วัดตํางจะน าธุงเหลํานั้นออกมาประดับในงานทั้งรอบศาลาโรงธรรมที่จัดงาน ทั้ง 4 ทิศหรือ 8 ทิศ เพื่อให๎ผู๎
ถวายได๎รับอานิสงส์และสํงบุญกุศลไปถึงผู๎ตายธุงที่แขวนในงานนี้ จึงเรียกวํา“ธุงผะเหวด”ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช๎ค านี้ตลอดทั้งบทความธุงผะ
เหวดในภาคอีสานแตํละจังหวัด จะมีทั้งลักษณะรํวมคือคล๎ายคลึงกัน และแตกตํางกันไปตามกลุํมชาติพันธุ์คือกลุํมวัฒนธรรมไทยลาว 
กลุํมวัฒนธรรมไทยถ่ินเขมร ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะธุงในวัฒนธรรมไทยลาวเทํานั้น 
 ระยะเวลาท่ีผํานมา มีเอกสารหรืองานวิจัยเกี่ยวกับธุงอีสานหรือธุงผะเหวดโดยเฉพาะไมํมากนัก  งานวิจัยหรือหนังสือที่
เกี่ยวกับธุงโดยทั่วไปและธุงผะเหวดอีสานในระยะที่ผํานมานั้น พวงเพชร ชุปวาได๎ศึกษาเรื่องธุงผะเหวดกับวิถีชีวิตชาวบ๎านหนองคูํ 
ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด (2542 : บทคัดยํอ) ผลการศึกษาพบวํา ธุงผะเหวดเป็นภาษาท๎องถิ่นที่เรียกช่ือธุงที่ปักรอบ
ศาลาการเปรียญ เนื่องในพธิีท าบุญเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน เป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์ให๎ชาวบ๎านได๎รับรู๎รํวมกันวํา เวลานี้ สถานที่

109การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



110 
 
แหํงนีจ้ะท าการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญทางศาสนาคือประเพณีการท าบุญผะเหวด มีธุงจ านวน 33 ผืน ทอด๎วยกี่ที่มีหน๎ากว๎างระหวําง 
30-60 เซนติเมตรเส๎นยืนและเส๎นทอท าด๎วยด๎ายประเภทเดียวกันมีการทอผสมด๎วยวัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่นเพื่อให๎ เกิดน้ าหนักและ              
ความสวยงาม ด๎วยไม๎เป็นช้ินแบนๆ ทอคั่นผสมเป็นลายตัดขวาง การวางระยะและความยาวของไม๎จะท าให๎เกิดลายซ้ าๆ กันตลอดแนว             
ความยาวของผืนธงซึ่งมคีวามยาวเฉลี่ย 3.61 เซนติเมตรสํวนชายธงได๎รับการออกแบบประดิษฐ์ตกแตํงให๎สวยงามเป็นพิเศษการท าผืน
ธงเป็นหน๎าที่ของผู๎หญิง ผู๎ชายมีหน๎าท่ีท าเสาธงและลวดลายแตกตํางกันตามกาลเวลาการท าธุงผะเหวดของชาวบ๎าน เพื่อถวายวัดไปใช๎
ในงานท าบุญประเพณีและเพ่ือเป็นการไถํบาปของตนเองตามความเช่ือในพุทธศาสนาของชุมชนและนิยมท าธุงผะเหวดถวายเป็นคูํ              
เพื่อปรารถนาความสมบูรณ์ทางด๎านการครองเรือน  
 อรชร พรประเสริฐ และคณะ ได๎ศึกษาทุง ในจังหวัดอุบลราชธานี (2548 : บทคัดยํอ) โดยศึกษาในเรื่องรูปแบบและลักษณะ 
โอกาสและพิธีกรรมการใช๎ทุง ตลอดจนศึกษาการทอและแหลํงเก็บรักษาทุงในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาเฉพาะพื้นที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเขื่องใน อ าเภอมํวงสามสิบ และอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวํางเดือนกันยายน 2546                         
ถึงเดือนมีนาคม 2548 ผลการศึกษาพบวํา ทุง เกือบทั้งหมดเป็นทุงที่ทอจากเส๎นใยด๎ายและฝ้าย อาจมีไหมบ๎าง และบางแหํงใช๎ไม๎ไผํ
เหลาเป็นแผํนกว๎างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวเทําที่ต๎องการ แทรกเส๎นด๎ายให๎เป็นลวดลาย เชํน เป็นลายเจดีย์ ลายเรขาคณิต เป็นต๎น               
การทอทุงนิยมทอเป็นรูปที่เกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนา เชํน รูปพระพุทธเจ๎า รูปปัญจวัคคีย์ รูปเจดีย์ รูปปราสาท รูปสัตว์ เชํน ช๎าง สิงห์ 
เสือ นาค เป็นต๎น แตํเดิมชาวอุบลราชธานี นิยมใช๎ทุงในงานบุญพระเวสส์ (เดือน 4) ซึ่งกระท าท่ีวัด สํวนงานอ่ืน ๆ ไมํนิยมใช๎ทุง การเก็บ
รักษาทุงในวัดก็ไมํได๎จัดเก็บอยํางถูกต๎อง ม๎วนพับทับรวมๆ กันไว๎ ท าให๎สัตว์แทะช ารุดเสียหาย นับวันทุงจะด๎อยคําลง ระยะหลังเริ่มมี
ความนิยมน าทุงมาใช๎ตกแตํงในงานตํางๆจัดให๎มีการประกวดทุงขึ้น สํงผลให๎มีวัฒนธรรมการใช๎ทุงในจังหวัดอุบลราชธานีแพรํหลายขึ้น 
 ประทับใจ สิกขา ได๎ศึกษา ธุงอีสาน (2559) เพื่อเปน็องค์ความรู๎ในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได๎ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลธุงอีสานในรูปแบบและประเภทของธุง กรรมวิธีและเทคนิคการผลิต ลวดลายบนผืนธุง ความเช่ือของคน
อีสานเกี่ยวกับธุงสรุปได๎วํา รูปแบบของธุงในภาคอีสาน มีความแตกตํางกันตามพื้นที่ ผู๎ผลิตธุงมักมีการพัฒนาการมาจากการทอผ๎า
พื้นเมืองและความถนดัเดิม คือ หากมีความถนัดทางด๎านการเก็บขิดจะใช๎เทคนิคการเก็บขิดในการสร๎างภาพและลวดลายบนผืนผ๎าธุง 
หากถนัดการทอผ๎าขาวม๎าก็จะใช๎ผ๎าขาวม๎ามาผลิตเป็นผ๎าธุง สํวนรูปทรงมักเกิดจากความนิยมที่สืบตํอกันมา เชํน เขตพื้นที่ใดนิยม
ผลิตธุงเป็นผืนผ๎ายาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ๎าก็จะสืบทอดรูปทรงนั้นตํอ ๆ กันมา เขตพื้นท่ีใดท่ีนิยมน าผืนผ๎ามาตัดเย็บเป็นรูปทรง เพิ่มเติมให๎
มีหาง มีกระเป๋าส าหรับใสํดอกไม๎และเงิน ก็จะถือรูปทรงนั้นผลิตสืบตํอกันมาจากรุํนสูํรุํนจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ดังนั้น หาก
จ าแนกประเภทของธุงอีสาน อาจจ าแนกได๎เป็น 4 กลุํมคือ  
  1. ธุงโบราณ เป็นการผลิตโดยใช๎รูปแบบดั้งเดิม  
  2. ธุงประยุกต์ เป็นการประยุกต์จากธุงโบราณ โดยใช๎วัสดุใหมํและเทคนิควิธีการผลิตใหมํ  
  3. ธุงสร๎างสรรค์ เป็นธุงที่คิดค๎นข้ึนใหมํเพื่อสร๎างความแปลกใหมํ และความสวยงาม  
  4. ธุงอยํางงําย เป็นการน าผืนผ๎าที่สามารถหาได๎จากท๎องถิ่น หรือจากท๎องตลาดทั้งที่เป็นสีพื้น หรือลายตําง ๆ น ามาตัดเย็บ
ตกแตํงขอบและระบายเพื่อใช๎ในพิธีกรรม 
 ความเช่ือของคนอีสานเกี่ยวกับธุง พบวํา ความเช่ือที่เกี่ยวเนื่องจากธุงของคนอีสานไมํแตกตํางกันมากนัก ทั้งนี้จากจ าแนก
ออกเป็น 2 ด๎าน คือ ด๎านการถวายผ๎าธุง และด๎านการน าธุงมาใช๎ คือเช่ือวําการถวายธุงให๎วัดได๎กุศลแรง ธุงถือเป็นของสูงในพิธีกรรมจึง
มักถูกน ามาใช๎ตกแตํงในงานบุญที่ส าคัญเสมอ หากถวายเพื่อผู๎ตายเช่ือวําบุญจะถึงและได๎บุญมาก ชํวยให๎วิญญาณผู๎ตายหลุดพ๎นจาก
นรกหรือวิบากกรรม  สํวนผู๎ถวายนั้น เชื่อวํา เมื่อได๎ท าบุญด๎วยการถวายธุงแล๎ว จะอยูํเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแกํชีวิต 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาศิลปะการทอธุงผะเหวดจังหวัดอุบลราชธานี ด๎านการใช๎เส๎นใย เทคนิคการทอ ลวดลายที่ปรากฏ  
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู๎ด๎านการทอธุงผะเหวดและสถานภาพของชํางทอธุงในปัจจุบัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประเภทของการวิจัย 
      วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข๎อมูลภาคสนาม 
 2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
      การวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุํมตัวอยํางเป็นชํางทอธุง  มัคนายก และกรรมการชุมชน ในพื้นที่ 3 อ าเภอคือ บ๎านโพน
ทราย อ าเภอเขื่องใน จ านวน 10 คน บ๎านทุํงเทิง อ าเภอเดชอุดมจ านวน 10 คน บ๎านบัวเจริญ อ าเภอเดชอุดม จ านวน 20 คน และ
บ๎านหนองบัวอารีย์ อ าเภอทํุงศรีอุดม จ านวน 6 คน รวม 46 คน 
 3. เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล  
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    ใช๎สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง และบันทึกข๎อมูลด๎วยการจดบันทึก ถํายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 4. การเก็บรวมรวมข๎อมูล  
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องด๎านการสร๎างธุง การทอธุง เทคนิคและลวดลาย 
    4.2 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมูํบ๎านในพ้ืนท่ี 3 อ าเภอคือด๎านประวัติบ๎านโพนทรายและ ประวัติวัดบ๎านโพนทราย อ าเภอ
เขื่องใน ประวัติบ๎านทํุงเทิงและประวัติวัดทุํงเทิง ประวัติบ๎านบัวเจริญและประวัติวัดบัวเจริญ อ าเภอเดชอุดม และประวัติบ๎านหนองบัว
อารีย์และวัดหนองบัวอารีย์  อ าเภอทุํงศรีอุดม 
   4.3 เก็บข๎อมูลจากพื้นที่ 4 หมูํบ๎าน โดยผู๎ให๎ข๎อมูลคือ พระสงฆ์ ชํางทอธุง  มัคนายก  กรรมการชุมชน และผู๎รู๎อื่นๆ โดยใช๎การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างที่จัดท าข้ึน ระหวํางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 แบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ    
 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล  
   น าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์มาจัดกระท าและวิเคราะห ์เรียบเรียงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎ข๎างต๎น และน าเสนอผลการวิจัย
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศิลปะการทอธุงผะเหวดจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการใช้เส้นใย เทคนิคการทอ ลวดลายที่ปรากฏ  ทั้ง 4 หมูํบ๎านจะมี
ความโดดเดํนแตกตํางกัน ดังนี้ 
  บ้านโพนทราย มีจ านวนธุงซึ่งผู๎ท าบุญน ามาถวายและเก็บไว๎ที่วัดบ๎านโพนทรายจ านวน 65 ผืน ชาวบ๎านมักใช๎ลักษณะนาม
วํา หางคือ 65 หาง โดยจ าแนกธุงที่พบ ได๎ 3 ลักษณะคือ ธุงรุํนโบราณหรือรุํนเกํา พิจารณาจาก ผู๎ทอเป็นคนรุํนยํา รุํนยายและเสียชีวิต
แล๎ว เส๎นใย ลวดลายและสีของผืนธุง มีลักษณะบาง สีซีดจางเป็นธุงที่ทอชํวงประมาณ พ.ศ.2500-2514 มีจ านวน 15 ผืน ธุงรุํนกลาง 
เป็นธุงที่ทอระหวํางป ีพ.ศ.2515-2526 มีจ านวน 20 ผืน ธุงไมํเกํามากนัก และผู๎ทอยังมีชีวิตแตํอยูํเลิกทอเป็นสํวนใหญํเนื่องจากสูงอายุ 
ธุงรุํนปัจจุบัน คือธุงที่ทอในชํวงปัจจุบันคือ พ.ศ.2527- 2561 มีจ านวน 30 ผืน โดยผู๎ทอเป็นคนในชุมชนและวําจ๎างหรือซื้อจากแหลํงอื่น
มาถวายวัด เส๎นใยที่ใช๎ในการทอของบ๎านโพนทรายมีพัฒนาการตามยุคสมัยคือใช๎ฝ้ายฝ้ายแกมไหมและด๎ายประดิษฐ์จากโรงงานคือด๎าย
โทเร เทคนิคในการสร๎างลวดลายบนผืนธุง สํวนใหญํใช๎เทคนิคขิด สลับลายค้ าเผํา เทคนิคจกสลับขิดพบเพียง 1 ผืนลวดลายที่พบมี 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 คือลายเรื่องราวจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กันฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี และนครกัณฑ์ เป็นต๎น โดยธุง
แตํละผืนนั้น สํวนบนสุดมักเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะของบ๎านโพนทรายสะท๎อนความหมายวํา ความปรารถนาสูงสุดของ
การท าบุญถวายธุงก็คือความปรารถนาจะได๎ไปสูํสวรรค์เพื่อบูชาพระเจดีย์เกศแก๎วจุฬามณี ลักษณะที่ 2 คือธุงลายขิด ตลอดทั้งผืน              
ซึ่งบ๎านโพนทรายมีความสามารถในการทอผ๎าลายขิดหมอนเป็นพื้นฐาน และพบในธุงรุํนปัจจุบัน  การให๎สี ธุงรุํนโบราณนิยมใช๎สีแดง                  
สีส๎มเป็นสีพื้นและขิดสร๎างลายด๎วยสีที่เป็นเฉดเดียวกันเชํนสีเหลือง สีครีมสี เขียว สีขาว ธุงรุํนกลาง มีสีน้ าตาลอมมํวงเป็นสีพื้นบางผืน 
บางผืนพ้ืนสีขาว สํวนธุงรุํนปัจจุบัน พ้ืนเป็นสีแดงและใช๎เส๎นด๎ายสีสดหรือสีตัดกันสร๎างลาย ดังรูป 1–3 
  บ้านทุ่งเทิง จ านวนธุงมี 20 ผืน เป็นธุงที่วัดทุํงเทิงเก็บรักษาไว๎ ลักษณะของธุงเป็นธุงรุํนเกํา 6 ผืน รุํนใหมํ 14 ผืน การทอธุง
สมัยแรกเริ่มนั้น มีลักษณะเป็นธุงสามัคคีคือรวมกันทอที่บ๎านใดบ๎านหนึ่ง ผู๎ใดมีความสามารถด๎านใดจะมาชํวยกัน เมื่อทอเสร็จก็จะใสํไม๎
แขวนตํอเชือกหางธุงก็จะร๎อยลูกปัดเป็นตาขํายใสํหรือหาไม๎เป็นหลอดมัดให๎ย๎อยลงมาเพ่ือความสวยงาม  ส าหรับฝ่ายชายจะเป็นฝ่าย
เตรียมไม๎ไผํท าเสาธุง เสร็จแล๎วก็น าไปถวายวัด   
       ลวดลายที่ใช๎ทอมีลายขิดจากหมอนแบบตํางๆเชํนรูปคน ทหาร ดอกไม๎ ช๎าง ม๎า พาน ศาลา เจดีย์ และเรื่องพระเวสสันดร  
ความยาวของธุงที่เคยทอประมาณ 3-4 เมตร การทอธุงในชุมชนนั้น มุํงทอเพื่อถวายวัดเทําน้ัน มิได๎ทอเพ่ือจ าหนําย         
             ธุงบ๎านทํุงเทิง แบํงตามลักษณะเส๎นใยที่ใช๎ทอ ลวดลายและเทคนิคการทอประกอบด๎วย ธุงขิดไหม 6 ผืน ขิดฝ้าย 1 ผืน ขิด
ด๎ายโทเรลายปราสาทและขิดลายหมอน 13 ผืน  
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ธุงรุํนเกํา พ.ศ.2500-2514 
          4                5                           6 

                         
ธุงรุํนกลาง ระหวํางป ีพ.ศ.2515-2526 

 
   ธุงขิดไหมผืนเกําแกํท่ีสุดมีสีชมพูอมมํวง ฝีมือละเอียดสวยงามด๎วยเส๎นไหมน๎อย ทอลายเรื่องพระเวสสันดร กัณ์ชูชก กัณฑ์
จุลพน กัณฑ์กุมาร ดังรูป 10 สํวนอีก 5 ผืนเป็นการน าลายขิดหมอนมาทอตํอกันให๎ยาวคล๎ายกับปรับจากทอผ๎าเบ่ียงหรือสไบมาทอให๎
ยาวเป็นผืนธุง โดยน าลายตํางๆทอสลับกับพ้ืนสีเรียบ ด๎านบนทอเป็นริ้วสีสลับและฝีมือการทอ การขิดลายจะละเอียดสวยงาม สะท๎อน
บุคลิกและฝีมือของผู๎ทอ ดังรูป 12-13 
                           7                 8                     9 

                                                       
ธุงรุํนปัจจุบัน พ.ศ.2527-2561 
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  การขิดด๎วยฝ้ายสีครีม สีแสด เป็นรูปสัตว์ตํางๆ เชํน ช๎าง ม๎า ต๎นไม๎ คน ดังรูป 14 ธุงขิดด๎ายโทเรเป็นธุงในยุคปัจจุบันที่สํวน
ใหญํนิยมใช๎เส๎นด๎ายจากโรงงานคือด๎ายโทเร  เป็นธุงที่ทอด๎วยการขิดสร๎างลวดลายตาํงๆ สีที่ใช๎สดใส มักเน๎นสีตัดกัน แบํงออกได๎ 2 กลุํม
คือ ขิดที่มีลายพระธาตุเจดีย์ รูปสัตว์ คนและอื่นๆ ดังรูป 15-17 และธุงลายขิดล๎วนๆ สีพื้นของผืนธุงมักเป็นสีแสด สีแดงเข๎ม ขิดลาย
ด๎วยสีครีม สีเขียว สีเหลือง สีขาว สีน้ าเงิน ลายขิดที่น ามาทอมักเป็นลายขิดหมอน ทอลายเดียวตํอกันเป็นผืนธุงและมีลายเสาเป็นเชิง
บางผืน 
        ด๎านชํางทอธุงนั้น บ๎านทุํงเทิงในอดีตอาจมีหลายคน แตํขาดชํวงไป ไมํมีการทอตํอเนื่องในชุมชนยังมีชีวิตอยูํในปัจจุบัน
จ านวน 4 คนและอายุคํอนข๎างมากคือ 74 ปีขึ้นไป 
  ธุงฝ้าย เทคนิคการขิดมีเพียง 1 ผืน แตํมีความโดดเดํนในการใช๎เส๎นฝ้ายเข็นสีพื้นน้ าเงินเข๎ม ยกดอกด๎วย 
 

     
                                       

     
 
                    11          12           13            14                 

                  
                                           ธุงขิดไหมเรื่องพระเวสสันดร                 ธุงขิดไหมลายขดิหมอน 
 
 
 
 
 
 
 

การทอเทคนิคขิดเรื่องมหาเวสสันดรชาดก 
แตํละกณัฑ ์
 

การน าลายขิดหมอนมาทอตํอกันเป็นผืนธุง 
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                                                          ธุงขดิฝ้าย                     ธุงด๎ายโทเรลายพระธาตเุจดีย ์
 
  บ้านหนองบัวอารีย์ ต าบลนาห่อม อ าเออทุ่งศรีอุดม มีลักษณะเชํนเดียวกับชุมชนนั่นคือ การทอธุงเริ่มจากการเรียนรู๎กับ
บุคคลในครอบครัวคือ ยาย หรือแมํ เป็นผู๎สอนให๎ โดยทอผ๎าประเภทตํางๆเพื่อใช๎ในครัวเรือนกํอน ตํอจากนั้นจึงมาทอธุงผะเหวดเพื่อ
ถวายวัดทั้งธุงฝ้ายและธุงไหม  ได๎แบบมาจากบุคคลในชุมชนคือ การทอธุงฝ้าย แมํใหญํจอม ศรีพารา เป็นต๎นแบบในการทอ การทอธุง
ไหม แมํใหญํหงส์ ลาธุรี เป็นต๎นแบบในการทอซึ่งธุง 2 ประเภทน้ี ยังคงมีให๎เห็นบ๎างในวัด แม๎ปัจจุบันจะไมํได๎ใช๎แล๎วก็ตามเนื่องจากเกํา
และช ารุด แตํก็เป็นหลักฐานแสดงการใช๎วัสดุทอธุงของบ๎านหนองบัวอารีย์วํา ใช๎ฝ้ายและไหม โดยพบธุงไหมจ านวนเพียง 2 ผืน ธุงฝ้าย 
2 ผืน นอกนั้นเป็นธุงจากด๎ายโทเรจ านวนประมาณ 8 ผืน                
              ธุงบ๎านหนองบัวอารีย์ มีจ านวนไมํมากนัก เมื่อพิจารณาเส๎นใย ลวดลาย เทคนิคการทอแบํงออกเป็น 2 กลุํมคือ ธุงดั้งเดิมที่
ทอจากไหมและเส๎นฝ้ายและธุงปัจจุบันท่ีใช๎ด๎ายโทเร ธุงจากเส๎นไหม เป็นฝีมือทอของแมํใหญํหงษ์ ลาธุรี เป็นธุงที่ทอจากไหมน๎อยมีเส๎น
เล็ก นุํม เบามือมีจ านวน 2 ผืนเทคนิคการทอเป็นเทคนิคขิด สร๎างลวดลายแตํละชํวงของผืนธุงแตกตํางกัน ไมํซ้ าลาย นับจากบนลงลําง 
ลวดลายจะมีลักษณะดังนี้ ลายธาตุเกศแก๎วจุฬามณีประดับดวงดาว ลายปราสาทผึ้ง 3 หลัง ลายต๎นดอกไม๎ ลายรูปคนยืนใต๎ซุ๎มประตู 3 
ซุ๎ม ลายอาศรมพระเวสสันดร ลายปราสาทประกอบด๎วยต๎นไม๎อยูํด๎านข๎าง มีคนอยูํในปราสาท 1 คนและคนยืนใต๎ต๎นไม๎เรียงราย 4 คน 
ลายช๎าง 2 เชือกมีคนยืนข๎าง มีต๎นไม๎ระหวํางกลาง ลายคนยืนเรียงแถว 13 คน ลายนางมัทรีกับกัณหาชาลี ในป่า ลายพระธาตุเจดีย์ คน 
สัตว์ตํางๆ และต๎นไม๎ ลายช๎าง 3 เชือก ลายพระธาตุเจดีย์ ต๎นไม๎ คน เครื่องสูง ลายเทวดา 3 องค์ขี่ม๎า ลายขันกะหยํอง (พาน)และลาย
ขอบ๎วง รวมทั้งหมด 15 ลายโดยมีเผํา (ขิด 2 ไม๎) คั่นเป็นระยะๆ ผืนที่สอง มีลักษณะใกล๎เคียงกัน ดังรูป 18 
  ธุงจากฝ้าย เป็นธุงลายขิดพื้นสีกรมทํา สร๎างลายขิดด๎วยฝ้ายสีครีม สีน้ าตาลแสดลวดลายเป็นลวดลายผสมผสานทั้งลาย
ปราสาทและรูป คน รูปสัตว์ ดอกไม๎ ต๎นไม๎ เป็นต๎น ดังรูป 19 
  ธุงจากด๎ายโทเร ถือวําเป็นธุงสมัยปัจจุบัน ที่ผู๎ทอนิยมซื้อเส๎นใยสังเคราะห์จากร๎านค๎า คือด๎ายโทเรสีตํางๆ มาทอมีธุงลาย
ปราสาท ลายคน ลายสัตว์ตํางๆ ดังรูป  
  ตัวอักษรบนผืนธุง มีขนบเหมือนบ๎านอื่นๆ คือ บอกช่ือผู๎สร๎างธุง ผู๎ทอ ช่ือผู๎วายชนม์ที่ผู๎สร๎างท าบุญสํงไปให๎ ความยาว  
ประมาณ 2.50 ถึง 3.50 เมตร 
           ชํางทอธุงบ๎านหนองบัวอารีย์ในอดีตนั้น มีจ านวนเทําไรมิอาจทราบได๎ แตํพบวํา มีผู๎ที่เคยเป็นชําง ฝากฝีมือด๎านการทอธุง
และยังมีชีวิตอยูํในปัจจุบันอายุเฉลี่ยประมาณ 80 ปี มีจ านวน 4 คน ซึ่งเลิกทอแล๎ว 
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                                         ธุงจากไหมผืนเกําที่สุด ท้ัง 2 สํวน                         ธุงจากฝ้าย 
 
  บ้านบัวเจริญ มีการทอผ๎าเชํนเดียวกับบ๎านที่กลําวมา แตํเป็นที่รู๎จักด๎านการทอธุงมากเมื่อไมํนานมานี้คือ ตั้งแตํในปี พ.ศ. 
2559 เป็นต๎นมา เมื่อยายคูณ นวลอะนัน ได๎ทอธุงลายขิดรูปพระธาตุเจดีย์ รูปปราสาทและรูปสร๎างสรรค์ตํางๆ ขึ้นและถํายทอดให๎นาง
หนูเทียม ยอดค ามี จนธุงบ๎านบัวเจริญ เริ่มเป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง ท าให๎ยายคูณ นวนอะนัน ได๎รับรางวัลนาคราช เป็น ศิลปินพื้นบ๎าน 
สาขาหัตถกรรม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2560 เกิดการรวมกลุํมชํางทอธุงขึ้นและมีผู๎มาซื้อไปตกแตํงและท าบุญถวายวัด
จ านวนมาก จนต๎องสั่งลํวงหน๎า เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและมีสํวนให๎เกิดชํางทอธุงหน๎าใหมํเพิ่มขึ้นช่ือเสียงและการรับรู๎
เกี่ยวกับธุงบ๎านบัวเจริญ ได๎แพรํกระจายไปยังวงวิชาการ ท าให๎ครูอาจารย์ทั้งระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เดินทางมา
เยี่ยมชมการทอธุงและน าความรู๎ออกไปเผยแพรํในวงกว๎างขึ้น การทอธุงบ๎านบัวเจริญแตกตํางจาก 3 หมูํบ๎านที่กลําวมาคือ เป็นหมูํบ๎าน
ที่ชํางผ๎าในหมูํบ๎านได๎หันมาสนใจทอธุงอยํางคึกคัก โดยคนหลายวัยและสร๎างรายได๎ให๎แกํชํางทอเป็นรูปธรรม 
  ธุงบ๎านบัวเจริญหากแบํงตามขนาด เส๎นใยที่ใช๎ทอ ลวดลายและเทคนิคการทอนั้น ธุงจะกว๎างประมาณ 13-15 นิ้ว ยาวตั้งแตํ 
1-5 เมตร แล๎วแตํความต๎องการของผู๎สั่งทอ เส๎นใยที่ใช๎คือด๎ายไหมพรม ด๎ายฝ้ ายจากโรงงาน ปัจจุบันใช๎ได๎ด๎ายโทเรทั้งหมดในกลุํม
ลวดลายและเทคนิคที่ใช๎ คือเทคนิคการขิด ธุงแบบเกํากํอนปี 2558 จะใช๎ทั้งธุงลายขิด 1 ลาย ตํอกันเป็นผืนธุง ตํอมาจึงทอธุงลาย
ปราสาทท่ีกลุํมทอธุงนิยมทอในปัจจุบัน การทอด๎วยเทคนิคขิดบ๎านบัวเจริญนี้ เป็นการขิดที่เรียกวํา “เก็บทิ้ง” คือต๎องสอดไม๎นับเส๎นเก็บ
ลายใหมํทุกครั้ง ไมํใช๎ไม๎คั่นเก็บลายไว๎เพราะแตํละชํวง ลายจะไมํเหมือนเดิม คือ 1 ชํวง 1 ลาย ลวดลายของธุงพบ 2 ลักษณะคือ               
ลายหลักท่ีชํางสํวนใหญํ น ามาทอในผืนธุงและลายสร๎างสรรค์ ที่ชํางแตํละคนน ามาใสํในธุงของตนเอง  เป็นลายที่ไมํเคยมีมากํอน สํวน
ใหญํน ามาจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
  ลายหลักได๎แกํ ลายปราสาทพระพุทธเจ๎า ลายธาตุเจดีย์ ลายขันหมากเบ็ง ลายต๎นดอกไม๎ ลายช๎าง ,ม๎า ลายคนทหาร                  
ลายประตูโขง ลายนาค เชิงเทียน ลายคนถือธง ลายฉัตร ชํางแตํละคนจะสร๎างลายและแทรกรายละเอียดประกอบลายหลักแตกตํางกัน
ออกไป เชํน ลายพระพุทธเจ๎าในเรือนแก๎วแบบตํางๆ ยอดด๎านบนจะแตกตํางกันบ๎าง มีฉัตร มีต๎นดอกไม๎ทองเคียงข๎างซุ๎มเรือนแก๎ว และ
มีลายสร๎างใหมํคือ มีจรวดหรือเครื่องบิน ด๎วย ดังรูป 24-27 
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        20          21          22   23 

        
ธุงจากโทเร 

 
      24        25             26     27  

       
ลายพระพุทธเจ๎าในเรือนแก๎วแบบตํางๆ 

 
         28                       29  

                                                              
 
             ราวเทียนเฉลิมพระเกยีรติ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10               ซุ๎มประตูเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
 
  ลายสร๎างสรรค์นั้นชํางทอบ๎านบัวเจริญได๎สร๎างสรรค์ลายตามวาระที่ส าคัญๆลงบนผืนธุง เชํนชํวงในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ
สวรรคตชํางทอธุง ก็ได๎สร๎างลายขิดเป็นตัวเลข 9 เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 
และสํงเสด็จพระองค์ทํานสูํสรวงสวรรค์ด๎วยผืนธุง และเมื่อรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย์ ชํางก็ได๎อัญเชิญเลข 10 มาแสดงไว๎ที่ธุง เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญนี้ด๎วย นอกจากนี้มีการสร๎างลายใหมํคือ ลายจรวด ลายเครื่องบิน และลายดอกไม๎ประดับในผืนธง 
เพื่อมิให๎โลํงเกินไป ดังกลําวมาแล๎ว ดังรูป 28-29 
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        30        31        32      33   

                          
ลายพระธาตุเจดีย์แบบตํางๆ      

 
                                   34          35             36 

                                        
                        ลายธรรมาสนเ์สาเดียว                      ลายประตโูขง                            ลายประตโูขง 
 
  มีข๎อท่ีนําสังเกตวํา ธุงบ๎านบัวเจริญ จะไมํสร๎างลวดลายเรื่องพระเวสสันดรชาดกในผืนธุง แตํจะเน๎นพระธาตุเจดีย์ ปราสาท 
ต๎นดอกไม๎และอื่นๆดังกลําวมาแล๎วลักษณะเดํนที่ธุงบ๎านบัวเจริญแตกตํางจากที่อื่นๆ ก็คือ  การใช๎ผ๎าสาบด๎านหลังผืนธุงตลอดผืนเพื่อ
ป้องกันมิให๎เส๎นด๎ายที่เป็นลายขิดเกาะเกี่ยวสิ่งตํางๆ เมื่อปลิวไปตามลมและมีสํวนท าให๎ธุงมีน้ าหนักมีอายุการใช๎งานได๎ยาวนาน นับเป็น
ความคิดริเริ่มที่น าประสบการณ์เดิมซึ่งมีปัญหามาพัฒนาขึ้นใหมํได๎อยํางเหมาะสม                 
       37           38                                                39 

                                                   
             ปราสาทผึ้งในปราสาท 3 ยอด              ลายคนขี่ม๎า ,ขันหมากเบ็ง       ลายช๎าง ,คนขี่ม๎า, ต๎นดอกไม๎, คนถือชํอดอกไม ๎
 
  ชํางทอธุงบ๎านบัวเจริญ ที่เข๎ามารวมกลุํมกัน เรียงตามล าดับปีของการเข๎ามารํวมกลุํมทอธุงและปีที่เริ่มทอ ปัจจุบันมี 4 รุํน
คือ รุํน พ.ศ. 2552 จ านวน 1 คน รุํนพ.ศ. 2559 จ านวน 2 คน รุํน พ.ศ. 2559 จ านวน 9 คน รุํน พ.ศ.2561-2562 จ านวน 10 คน รวม
ชํางทอธุงจ านวน 22 คน โดยมีพระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก เป็นท่ีปรึกษา 
                                                       

  
 

ภาพกลุํมชํางทอธุงบ๎านบัวเจรญิ มนีางหนูเทียม ยอดค ามี  
เป็นประธานกลุํม 
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ธุงบ๎านบัวเจริญขนาดตํางๆ 

                                                     
                          ธุงฝีมือยายคูณ นวนอะนัน                                   ธุงจากกลุํมชํางทอธุงบ๎านบัวเจริญ 

                                                      
                    ธุงของชํางทอในกลุํม ยาว 2 เมตร                             ธุงผะเหวดยาว 5 เมตร 
                         
 การวิจัยครั้งนี้ท าให๎พบวํา จังหวัดอุบลราชธานี มีวัฒนธรรมการทอธุงไหลรินอยูํในชุมชนอยํางน๎อย 4 ชุมชน หากได๎ศึกษาใน
พื้นที่ตํางๆ อีกหลายอ าเภอ และหลายจังหวัดในภาคอีสานเชื่อมั่นวํา ธุงผะเหวดอีสานและธุงประเภทอื่น อาจยังคงมีการสร๎างสรรค์ใน
ชุมชนที่ยังไมํมีการศึกษาอยํางแนํนอน 
 
ออิปรายผล 
 การวิจัยศึกษาศิลปะการทอธุงผะเหวดจังหวัดอุบลราชธานี ด๎านการใช๎เส๎นใย เทคนิคการทอ ลวดลายท่ีปรากฏพบวํา ทั้ง 4 
พื้นที่คือบ๎านโพนทราย บ๎านทํุงเทิง บ๎านบัวเจริญและบ๎านหนองบัวอารีย์ มีพัฒนาด๎านการใช๎เส๎นใยในการทอคล๎ายกัน 2 หมูํบ๎านคือ ใช๎
เส๎นไหม เส๎นฝ้าย ในการทอธุงในระยะเริ่มแรกคือ บ๎านทุํงเทิง บ๎านหนองบัวอารีย์ สํวนบ๎านโพนทราย เริ่มแรกใช๎เส๎นฝ้ายเป็นสํวนใหญํ 
แตํบ๎านบัวเจริญ การทอธุงเพิ่งเริ่มมาไมํกี่ปี อยูํในยุคสมัยที่ใช๎ด๎ายส าเร็จจากโรงงานจึงแตกตํางจากหมํูบ๎านทั้ง 3 ที่กลําวมาคือ เริ่มต๎น
จากการใช๎ด๎ายไหมพรม ด๎ายโทเรแตํแรก เทคนิคการทอ เหมือนกันทุกแหํงคือ ใช๎เทคนิคการขิดในการสร๎างลวดลาย ซึ่งสํวนใหญํเป็น
เรื่องราวกัณฑ์ส าคัญๆ ซึ่งเน๎นที่มาของการบริจาคทานของพระเวสสันดรคือกัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี และ                 
นครกัณฑ์ หมูํบ๎านที่เน๎นการทอเรื่องพระเวสสันดรอยํางเดํนชัด คือบ๎านโพนทราย พบหลายผืน บ๎านทุํงเทิงและบ๎านหนองบัวอารีย์ ซึ่ง
ทอเรื่องพระเวสสันดรโดยใช๎เส๎นไหมน๎อย ฝีมือละเอียดและเป็นธุงรุํนเกําสุดที่พบในวัด สะท๎อนความเช่ือเรื่องการบอกกลําวของพระ
มาลัยทีว่ํา หากผู๎ใดปรารถนาจะไปพบพระศรีอาริยเมตไตร ต๎องฟังเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ในวันเดียว ความเช่ือน้ีจึง
เป็นแรงบันดาลใจของชํางทอธุงสมัยกํอนให๎สร๎างลายมหาเวสสันดรชาดกขึ้น และยอดปรารถนาสูงสุดอีกประการหนึ่งคือ การได๎ขึ้นไปสูํ
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อไหว๎พระธาตุเกศแก๎วจุฬามณี จึงท าให๎ธุงผะเหวดทั้ง 3 หมูํบ๎านนี้ มีลายพระธาตุเจดีย์เกศแก๎วเจดีย์อยูํด๎านบนสุด 
สอดคล๎องกับความเช่ือท่ีปรากฏในเรื่องสมุดภาพพระมาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2558) พระมาลัยค าหลวง (อารักษ์ สังหิตกุล. 
2550) มหาชาติส านวนอีสาน (กรมศิลปากร. 2531) แตํธุงบ๎านบัวเจริญซึ่งชํางทอเพ่ิงเร่ิมทอสํวนใหญํในปี 2559 เป็นต๎นมา ไมํปรากฏ
เรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผืนธุง แตํพบลวดลายพระพุทธรูปนั่งในปราสาทอยูํด๎านบนของผืนธุง ซึ่งอาจตีความได๎วําคือ              
พระศรีอาริยเมตไตรนั่นเอง มีรูปพระธาตุเจดีย์เกศแก๎วจุฬามณี ที่มีรูปแบบแตกตํางกันออกไป ท้ังเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม มีรูปบัวเหลี่ยม
ด๎านบนยอดเจดีย์และเจดีย์ทรงระฆัง นอกนั้นเป็นรูปที่ เกี่ยวข๎องกับวัดวาอาราม เชํน ลายประตูโขงวัด ลายธรรมมาสน์                     
ลายหมากเบ็ง ลายคน ลายช๎าง ม๎า ต๎นดอกไม๎ ลายเชิงเทียนและแตํละผืนจะคล๎ายคลีงกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของอรชร พรประเสริฐ 
และคณะ ท่ีได๎ศึกษาทุงในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2548 โดยศึกษาในเรื่องรูปแบบและลักษณะ โอกาสและพิธีกรรมการใช๎ทุง ตลอดจน
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ศึกษาการทอและแหลํงเก็บรักษาทุงในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเข่ืองใน 
อ าเภอมํวงสามสิบ และอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในด๎านลวดลายที่ปรากฏ แตํผลการวิจัยที่แตกตํางจากงานวิจัยของ พวง
เพชร ชุปวา ซึ่งได๎ศึกษาธุงผะเหวดกับวิถีชีวิตชาวบ๎านหนองคูํ  ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด 2542 คือจังหวัด
อุบลราชธานีท้ัง 4 หมูํบ๎าน ไมํได๎ใช๎ไม๎ไผํสอดคั่นสลับกับการทอด๎วยเส๎นด๎ายเพื่อสร๎างลวดลายแตํอยํางใด หากใช๎เทคนิคการขิดและใช๎
เส๎นไหมหรือเส๎นฝ้ายหรือด๎ายโทเรสร๎างลวดลายตลอดทั้งผืน 
 ด๎านกระบวนการเรียนรู๎การทอธุงผะเหวดของ 4 หมูํบ๎าน จะสอดคล๎องกับงานวิจัยที่มีผู๎ด าเนินการมาแล๎วนั่นคือ เรียนรู๎จาก
ครอบครัว เริ่มจากการทอผ๎าประเภท ผ๎าซิ่น ผ๎าขาวม๎า ผ๎าพื้น ผ๎าโสรํง ผ๎าขิดหมอนเพื่อใช๎ในครอบครัวกํอน แล๎วจึงทอธุงเพื่อถวายวัดที
หลัง ไมํได๎ทอเป็นอาชีพ แตกตํางเพียงบ๎านเดียวคือบ๎านบัวเจริญ ที่การทอธุงนั้นได๎เรียนรู๎จากผู๎ที่ทอมากํอนและทอเป็นอาชีพเพื่อสร๎าง
รายได๎ สถานภาพของชํางทอธุงในปัจจุบันนั้น งานวิจัยจะมีผลตรงกันท้ัง 4 หมูํบ๎านคือ ชํางที่เคยทอธุงในอดีตได๎สร๎างผลงานที่งดงามไว๎
ล๎วนเสียชีวิตไปแล๎ว  มีชํางรุํนปัจจุบันที่เคยทอเพียง 2-3 คนท่ีเหลือในชุมชน ยกเว๎นบ๎านบัวเจริญที่สามารถรวมกลุํมชํางทอได๎ แตํรุํน
เด็กและเยาวชนจะไมํมีเนื่องจากมุํงเรียนหนังสือ แม๎จะมีการจูงใจให๎เรียนรู๎ระบบครอบครัวก็ปราศจากผลตอบรับ จึงเป็นสถานการณ์ที่
นําเป็นหํวงในปัจจุบัน หากสถาบันการศึกษาได๎ตระหนักและน าเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ ก็คงจะพอมีอนาคตบ๎าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ท าให๎เห็นความสามารถในการสร๎างสรรค์งานด๎านหัตถศิลป์ โดยมีพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาล
ใจ และตระหนักวํา แท๎ที่จริงแล๎วคนในชุมชนล๎วนมีความสามารถในการสร๎างงานฝีมือที่งดงามได๎เสมอ ขอเพียงมีศรัทธา มีแรงบันดาล
ใจและชุมชนได๎น าไปใช๎อยํางสม่ าเสมอ การทอธุงผะเหวดใน 4 หมูํบ๎านและในชุมชนภาคอีสานนําจะคงอยูํ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการวิจัยนี้ไปตํอยอด โดยสร๎างแนวการสืบสานในชุมชนทั้ง 4 หมูํบ๎านโดยผํานระบบการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียน
อยํางจริงจัง  
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับธุงผะเหวดในพื้นที่อื่นๆให๎กว๎างขวางมากขึ้น เพราะภาคอีสานยังมีหลายกลุํมชาติพันธ์และกลุํม
วัฒนธรรม จะท าให๎เห็นงานหัตถศิลป์ที่เกิดจากพลังศรัทธาในหลายพื้นท่ีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการด๎านตํางๆ ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
The Development of Fish Paste Products in Mahasarakham Province for Promote Community 

Economies 
ทัศนีย์  บัวระภา1    

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม (2)ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม และ (3)หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงส ารวจได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จ านวน 400 คนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคามและการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิต
ปลาร้าบอง จ านวน 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคผลติภัณฑ์ปลาร้าบองส่วนใหญ่จะซื้อผลติภณัฑ์ปลารา้บองเพื่อการ
บริโภค ตามแผงลอยขายอาหาร ตลาดสด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่ปรุงสุก ปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อคือด้านรสชาติและราคา 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งอยู่ระหว่าง 40-60 บาท มากท่ีสุด ผลการส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ควรปรับปรุงรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้สขุลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการองค์การอาหารและยาก าหนด นอกจากน้ีควรให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ให้รายละเอียดข้อมูลสินค้าและ
การจัดเก็บการหมดอายุของสินค้าอย่างชัดเจน มีการอบรมความรู้ด้านภาษี ด้านบัญชี ด้านการตลาดเพ่ือพัฒนาสู่การส่งออกต่อไปใน
อนาคต 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาร้าบอง เศรษฐกิจชุมชน 
 
Abstract 
 The purpose of the studies are to examine consumer’s satisfaction level for fish paste products and to set 
the guideline development of fermented fish products in Mahasarakham Province for Promote Community 
Economies. This research is a mixed method. The samples were 2 groups of community enterprises and 400 
consumer of fermented fish products in Mahasarakham Province. The research found that the consumer’s 
behaviors of fermented fish products in Mahasarakham province, most of them will choose to buy fresh, 
delicious and well-cooked fermented fish products. The important factor in buying is the taste and price. The 
consumers are likely to purchase cooked fermented fish products are for consumption and the place to buy 
them are at the market store. The purchase cost / time is 40-60 baht the most. The sample group had a high 
level of satisfaction in the fermented fish product. 
 The development of fermented fish products should improve for the taste Quality of products to be 
hygienic and standards of the Food and Drug Administration. In addition, the importance of quality packaging 
should be given the clear product information and storage of product expiration. They should be a training on 
tax Accounting and marketing in order to develop into export in the future. 
 
Keywords: Food Product Development, Fermented Fish, Community Economies. 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่ท าจากปลาชนิดต่างๆ น ามาผ่านกรรมวิธีหมักดองโดยผสมข้าวกับเกลือ
พักไว้ประมาณ 4-7 เดือนจนเป็นปลาร้า (สมบูรณ์ ชินบุตร และคณะ. 2511) เมื่อจะน ามาเป็นรับประทานจึงน าส่วนผสมของสมุนไพร
ต่างๆ เช่น พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่าอ่อน คั่วจนสุกหอม น าลงโขลกพร้อมตะไคร้ซอยจนละเอียดน าปลาร้าสับละเอียดมาต า

                                                 
1 นักวจิัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , E-mail: tassanee.b@msu.ac.th, โทรศัพท์ 043-742686 
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คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ ามะขามเปียกและน้ ามะนาว เกิดเป็นอาหารประเภทน้ าพริกชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์
ปลาร้าบอง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ  เมื่อรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อเป็นหลัก
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และเป็นหลักเรื่อยมาจนถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) โดยยึดหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชน
และการรวมกลุ่มของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพและ
รายได้ให้แก่ชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2558) ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองจึงเป็นผลิตภัณฑ์
หนึ่งที่อยู่ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าชี มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ าได้แก่ การท านา 
การจับปลาเลี้ยงชีพ เมื่อมีการส่งเสริมอาชีพจากรัฐบาลโดยการน าภูมิปัญญาพื้นบ้านมาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนชาวบ้านจึงน าภูมิปัญญา
พื้นบ้านการท าปลาร้าบองมาเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรหลายหมู่บ้านแปรรูปปลาร้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จากการส ารวจปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งตลาดในอ าเภอเมือง 
และในอ าเภออื่นในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง เป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งที่คนในจังหวัดที่คนนิยมซื้อไปบริโภค 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝาก จึงมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองทั้งในรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และในลักษณะ
ผู้ผลิตรายย่อยจ านวนมาก (วสาวี พิชัย.2551)  ประเทศไทยมีก าลังผลิตปลาร้าโดยรวมทั้งประเทศประมาณ 20 ,000-40,000 ตันต่อปี 
ครัวเรือนอีสานผลิตปลาร้าโดยเฉลี่ย 27.09 กิโลกรัม ต่อปี และพบว่าคนไทยในภาคอีสานบริโภคปลาร้าประมาณ 150-200 กรัมต่อวัน 
ปัจจุบันปลาร้าเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วประเทศ ท าให้ปริมาณการซื้อขายปลาร้าสูงถึงวันละ 10 ล้านบาท (เครือวัลย์ หุตานุวัตร 
และคณะ.  2529: 9-10)  
 จากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อปลาร้า หรือปลาเจ่า (Fermented Fish or Shrimp) ของคนไทยเท่ากับ 2.72 บาทต่อ
สัปดาห์ โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.61 บาทต่อสัปดาห์ ภาคเหนือ 3.12 บาทต่อสัปดาห์ ภาคกลาง 
2.30 บาทต่อสัปดาห์ กรุงเทพฯและปริมณฑล 0.82 บาทต่อสัปดาห์ และภาคใต้ 0.46 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งเมื่อค านวณจากจ านวนคน
ไทยที่บริโภคปลาร้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 40 แล้วพบว่าตลาดปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้าในประเทศมีมูลค่า
รวมกันประมาณ 800 ล้านบาทนับเป็นมูลค่าที่น่าสนใจ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2541) 
 จากสถิติดังกล่าวผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองจึงมีสภาวะการแข่งขันอยู่ในระดับสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและปัจจัย
ส าคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในอดีต
การผลิตสินค้ามักจะเป็นไปตามเง่ือนไขของการออกแบบและตามเง่ือนไขของผู้ผลิต แต่ในการบริหารจัดการยุคใหม่การที่จะสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นผู้ประกอบการจะต้องน าเรื่องของข้อก าหนดของลูกค้ามาใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นในการศึกษาข้อมูลสิ่งที่กลุ่มลูกค้าต้องการหรือคาดหวังเป็นสิ่งส าคัญ (Kerin et al. 2013) นอกจากนี้ปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จนท าให้พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาว่าท าอย่างไรที่
จะให้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของชาวมหาสารคามจะสามารถผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคมีเอกลักษณ์ของกลุ่มที่มีความ
แตกต่างดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เพื่อสามารถกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัด สามารถน าไปสู่การเป็นสินค้า
ภายในประเทศและขยายตลาดไปสู่การส่งออกต่อไปยังต่างประเทศได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม 
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคามให้สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงแบบผสม (Mixed Method) ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากรที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองในเขตจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 400 คนโดยการก าหนดตัวอย่างการวิจัยโดยใช้สูตร W.G. Cocharn (1977:178) โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
(convenience samplings)และการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านที่ท าการผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลาร้าบองบ้าน
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หนองมันปลา อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 คน กลุ่มปลาร้าบองบ้านหนองล่าม อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 5 คน  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็น แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดเพื่อสอบถามพฤติกรรมการบริโภคและ
ความพึงพอใจในการบริโภค 
  โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างแยกเป็น 4 ส่วนได้แก่  
   ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
   ส่วนท่ี 2 เป็นแบบส ารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง  
   ส่วนที่ 3 ได้แก่ความพึงพอใจที่มี่ต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง เป็นค าถามที่แสดงระดับการวัดข้อ มูลประเภทอันตรภาค 
(Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale (บุญชม ศรีสะอาด.2553:99)   
   ส่วนท่ี 4 แบบปลายเปิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านเพ่ือทดสอบความเที่ยงตรง เพื่อหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83  
  จากนั้นน ามาหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย 
ดังนี ้
   4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
  นอกจากน้ียังท าการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับกลุ่มแม่บ้านที่ท าการผลิตปลาร้าบอง จ านวน 2 กลุ่ม เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ท าการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีน าไปแจกบริเวณร้านค้าที่จ าหน่ายปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม และการ
สัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561-1 กันยายน 2561 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาได้น าเสนอจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย ออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง  จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.5 และเพศชายจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 148 คน คิด เป็นร้อยละ37.00 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ30.00 อายุระหว่าง 21- 30 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.75 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามากที่สุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.5 มีอาชีพพ่อบ้าน/ แม่บ้านมากที่สุด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ คนงาน/ลูกจ้าง จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.5 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.00  และธุรกิจส่วนตัว จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 
   มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละคน 20.75 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรายได้ต่อเดือน 50,001บาทขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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   ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามโอกาสในการซื้อผลิตภณัฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม 

โอกาสในการซื้อผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง จ านวน ร้อยละ 
ซื้อเพื่อบริโภคเอง 156 39.00 
ซื้อเป็นของฝาก 144 36.00 

ซื้อเพื่อใช้ในเทศกาล/งานบุญ 91 22.80 
อื่น ๆ 9 2.20 
รวม 400 100.00 

 ตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ซื้อเพื่อบริโภคเองมากที่สุด จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39 รองลงมาคือเพื่อซื้อเป็นของฝากจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ซื้อเพ่ือใช้ในเทศกาล/งานบุญ จ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.80 และอืน่ ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ าแนกตามสถานท่ีในการซื้อผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง 
สถานท่ีในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 

แผงลอยขายอาหาร 152 38.00 
มินิมาร์ท 67 16.80 
ตลาดสด 103 25.80 

ร้านขายของที่ระลึก/หมู่บ้าน 78 19.50 
รวม 400 100.00 

 ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่แผงลอยขายอาหารมากท่ีสุด จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.00 รองลงมาในตลาดสด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ร้านขายของที่ระลึก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมินิ
มาร์ท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจเลือกซื้อ/ครั้ง จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 บาท 49 12.25 
21-40 บาท 120 30.00 
41-60 บาท 150 37.50 
61-80 บาท 26 6.50 
81-100 บาท 55 13.75 

รวม 400 100.00 
 ตารางที ่3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง 41 -
60 บาท มากที่สุด จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 5 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง 21 -40 บาท จ านวน 120 คน               
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง 81-100 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ13.75 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง ต่ ากว่า 20 
บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง 61-80 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลส าคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑป์ลาร้าบอง 
ปัจจัยส าคญัในการพิจารณาก่อนการซื้อ จ านวน ร้อยละ 

ราคา 114 28.50 
บรรจภุัณฑ ์ 89 22.25 

รสชาต ิ 157 39.25 
แบรนด์/ช่ือเสียง 40 10.00 

รวม 400 100.00 
 ตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าปัจจัยส าคัญในการซื้อผลติภัณฑ์ปลาร้าบอง คือ รสชาติ ส าคัญมากท่ีสุด จ านวน  
157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25  รองลงมาคือ ราคา จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 พิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ จ านวน 89 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 22.25 และพิจารณาแบรนด์/ช่ือเสียง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
 

123การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



124 
 

 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการซื้อผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง 
ประเภทผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง จ านวน ร้อยละ 

ปลาร้าบองแบบดิบ 36 9,00 
ปลาร้าบองแบบสุก 364 91.00 

รวม 400 100.00 
 ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่เป็นปลาร้าบองแบบสุก จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91  
ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่เป็นปลาร้าบองงแบบดิบ จ านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการบริโภคผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง จังหวดัมหาสารคามโดยรวม 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ปลาร้าบอง 

 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.81 0.84 มาก 

ด้านราคา 3.78 0.98 มาก 
ด้านส่งเสริมการขาย 3.75 0.82 มาก 

ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 3.82 0.94 มาก 
โดยรวม 3.79  มาก 

  ตารางที่ 6 โดย มีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านสถานที่จัดจ าหน่าย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มี
ระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีระดับความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.78 และ มีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้า
บองด้านส่งเสริมการขายระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.75 ตามล าดับ 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีมีต่อความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ปลารา้บองด้านผลิตภัณฑ์ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ปลาร้าบองด้านผลิตภัณฑ ์  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 3.69 0.97 มาก 
2 ความสดใหม่ของผลิตภัณฑป์ลาร้าบอง 3.80 0.98 มาก 
3 การดูแลเรื่องวันหมดอายุของผลิตภณัฑ์ปลารา้บอง 3.74 1.07 มาก 
4 รสชาติของผลติภณัฑ์ปลาร้าบองอร่อย 3.83 1.02 มาก 
5 ผลิตภณัฑ์ปลารา้บองมีรสชาติใหม่ๆมาใหเ้ลือกรบัประทาน 3.98 0.89 มาก 

โดยรวม 3.81 0.84 มาก 
 ตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองมีรสชาติใหม่ๆ  มาให้เลือกรับประทาน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองอร่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 การดูแลเรื่องวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และความสะอาดของผลิตภัณฑ์ปลา
ร้าบอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีมีต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ปลารา้บองด้านราคา 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ปลาร้าบองด้านราคา  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ราคาผลติภณัฑ์ปลาร้าบองมีความเหมาะสม 3.84 1.01 มาก 
2 ผลิตภณัฑ์ปลารา้บองมีราคาหลากหลายให้เลือกซื้อ 3.70 0.97 มาก 
3 มีการลดราคาเพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้อ 3.83 1.02 มาก 
4 ราคาต่ ากว่าคู่แข่ง 3.73 0.98 มาก 
5 มีป้ายบอกราคาชัดเจน 3.81 0.96 มาก 

โดยรวม 3.78 0.98 มาก 
 ตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.84 
รองลงมาคือ มีการลดราคาเพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีป้ายบอกราคาชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ราคาต่ ากว่า
คู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองมีราคาหลากหลายให้เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีมีต่อความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ปลารา้บองด้านส่งเสริมการขาย 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ปลาร้าบองด้านส่งเสรมิการขาย  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 การทดลองให้ชิมฟรีส าหรับเมนใูหม่ ๆ 3.82 0.95 มาก 
2 สามารถชิมผลติภณัฑ์ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ 3.82 0.95 มาก 
3 มีการออกร้านร่วมในงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ 3.62 0.92 มาก 
4 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 3.74 0.99 มาก 
5 มีการจัดท าโปรโมชั่นตามเทศกาล 3.76 0.96 มาก 

โดยรวม 3.75 0.82 มาก 
 ตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านส่งเสริมการขายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การทดลองให้ชิมฟรีส าหรับเมนูใหม่ ๆ และสามารถชิมผลิตภัณฑ์ได้
ก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือมีการจัดท าโปรโมช่ันตามเทศกาล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีการออกร้านร่วมในงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีมีต่อความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ปลาร้าบองด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ปลาร้าบองด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ร้านค้ามีช่องทางจ าหน่ายทางเฟสบุ้ค 3.78 0.94 มาก 
2 ร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.83 1.01 มาก 
3 ร้านค้าอยู่ในย่านท่ีไปมาสะดวก 4.00 0.91 มาก 
4 ผลิตภณัฑ์ปลารา้บองหาซื้อไดต้ามร้านมินมิาร์ทท่ัวไป 3.78 0.94 มาก 
5 ช่วงเวลาเปิด-ปิดของร้านมีความเหมาะสม 3.70 0.88 มาก 

โดยรวม 3.82 0.94 มาก 
       ตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านสถานที่จัดจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ร้านค้าอยู่ในย่านที่ไปมาสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.00  
รองลงมาคือ ร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองหาซื้อได้ตามร้านมินิมาร์ททั่วไปและร้านค้ามี
ช่องทางจ าหน่ายทางเฟสบุ้ค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และช่วงเวลาเปิด-ปิดของร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 
  ในการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองในเขตจังหวัด
มหาสารคามจ านวน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มปลาร้าบองบ้านหนองมันปลา อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7คน กลุ่มปลาร้าบอง
บ้านหนองล่าม อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5คน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าบองแม่ปลาทอง ต าบลกู่ทอง               
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7 คน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองในแต่ละด้านดังน้ี 
   4.1 แนวทางการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
    แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ปลาร้าบองไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มคนที่ไม่ช่ืนชอบอาหารที่ไม่สุกหรือไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของกลุ่มจึงหันมาใ ห้
ความส าคัญในเรื่องของความสะอาดและถูกหลักอนามัย เมื่อทราบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรสชาติผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 
ที่อร่อยมีความสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด ทางกลุ่มได้ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเป็นอาหารแปรรูปจากปลาที่ชาวอีสานนิยม
รับประทานกันมาก แต่มีข้อเสีย คือจะเก็บรักษาได้ไม่นาน ไม่ถึงสัปดาห์ก็จะมีกลิ่นเหม็นหืน บูด เน่าเสีย ทางกลุ่มจึงคิดค้นวิธีการ
แก้ปญัหานี้ โดยน าแจ่วบองมาผัดในน้ ามัน ซึ่งจะใช้น้ ามันหมู หรือน้ ามันมะพร้าว เนื่องจากน้ ามันหมูและน้ ามันมะพร้าวเป็นไขมันอิ่มตัว 
เวลาเก็บรักษานานๆจะไม่เป็นไข และไม่มีกลิ่นเหม็นหืน โดยให้ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนๆใส่น้ ามันเพียงเล็กน้อยพอไม่ให้ติดกระทะ แล้วน้ า
แจ่วบองลงผัดจนสุก ใช้เวลาผัดประมาณ 5 นาที จากน้ันน ามาพักไว้ให้เย็น แล้วเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้มดิชิด สามารถเก็บไว้ทานได้เป็น
เดือนหรือจนกว่าจะหมด ในขณะที่รสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องความหลากหลายในรสชาติ ทางกลุ่มให้
ความเห็นว่า วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในผลติภัณฑ์ปลาร้าบองมีการคัดสรรอย่างดีปลอดภยัไรส้ารพิษ มีความสดใหม่เป็นสูตรปลาร้าบองที่
ตกจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นสูตรเฉพาะตัวที่มีรสชาติที่กล่มกล่อม ทางกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น
ปลาร้าบองสมุนไพร ปลาร้างบองกลิ่นแมงดา ปลาร้าบองปลาย่าง ปลาร้าบองสูตรดั้งเดิมเป็นตน้ ปลาร้าที่น ามาท าผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง
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ต้องเป็นปลาช่อนเท่านั้นจึงจะมีรสชาติอร่อย อาจมีปลาอื่นๆ บ้างตามฤดูกาลแต่ส่วนใหญ่เป็นปลาน้ าชี เช่นปลาตะเพียน ปลานิล ปลา
กระดี่ ปลาสลิด ปลาซิว เป็นต้น ส่วนด้านความเผ็ดของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ก็ได้ท าให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่นแบบเผ็ดมาก 
และรสเผ็ดน้อย ตามความต้องการของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชน ท าการอบรมด้านบรรจุภัณฑ์ในการใช้
บรรจุอาหาร ต้องผ่านความร้อน (thermal processing) หลังการฆ่าเชื้อ กระป๋องจึงต้องการสภาพการปิดผนึกสนิท (Hermectically 
Sealed container) เพื่อช่วยในการรักษาสภาพอาหาร ก าจัดกกลิ่น และป้องกันสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะมาท าลายคุณภาพอาหาร 
ได้แก่ แสง อากาศโดยเฉพาะออกซิเจน และ เช้ือจุลินทรีย์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของกลุ่มได้ผ่านมาตรฐานเป็นสินค้ามีคุณภาพได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และจะสามารถผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ในอนาคต 
   4.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านราคา 
    ในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มได้พิจารณาหลายด้านเช่นต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตปลาร้าบอง และบรรจุภัณฑ์ที่
เลือกนั้นต้องมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป ท าให้ตั้งราคาได้ไม่สูงเกินคู่แข่ง เพราะการตั้งราคาขายควรอยู่ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง
ทางการตลาด แต่เราควรเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า เพื่อเป็นการท าให้สินค้าของเราดูแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง การเลือกบรรจุภัณฑ์
จึงเลือกพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่หาง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารท าให้สามารถต้ังราคาได้ตาม
ท้องตลาด การตั้งราคาขายจะตั้งตามปริมาณในการบรรจุ มีกระปุกเล็กปริมาณ 80 กรัม ราคา 30-35 บาท กระปุกขนาดกลาง ปริมาณ 
120 กรัม ราคา 40-50 บาท กระปุกขนาดใหญ่ขนาด 200 กรัม ราคา 70-80 บาท โดยมีฉลากบอกปริมาณ และราคาแสดงอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเป็นกิโลกรัมทางกลุ่มก็จัดส่งให้ทั้งที่ว่าจ้างโดยตรงและสั่งทางไปรษณีย์              
ในราคากิโลกรัมละ 250 บาท โดยมีค่าส่ง 100 บาทต่อ1 กิโลกรัม บรรจุถุงพลาสติกอย่างดีผ่านความร้อนในการบรรจุทุกถุง ส่วนใหญ่
สินค้าของกลุ่มที่ขายดีจะมีปริมาณ 80 กรัมในราคา 35 บาท 
   4.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านส่งเสริมการขาย 
    ในด้านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านส่งเสริมการขายทางร้านได้ออกงานร่วมกับทางอ าเภอและทาง
จังหวัดที่จัดขึ้นโดยสม่ าเสมอ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายของกรมการพัฒนาชุมชนสินค้า OTOP ทางเวบเพจมีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ 
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการสื่อสารที่กว้างขวาง ท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจในการต่อรองสูงมาก เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์
ปลาร้าบองได้มากเพราะมีผู้ขายเป็นจ านวนมากที่ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกได้มาก หากสินค้าของกลุ่มที่ขายในตลาดไม่มีความแตกต่าง
กับคู่แข่งย่อมท าให้เสียเปรียบ ทางกลุ่มจึงมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเน้นความใหม่สดทั้งปลาร้าก็เลือกสรรอย่างดี วัตถุดิบ
จ าพวก พริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม หอมแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองไม่มีสารเคมี นอกจากนี้ทางกลุ่มก็มีกลยุทธ์ในการ
กระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้า ดังน้ี   
     ก. หากซื้อจ านวนมาก แต่ในราคาที่ถูกลง เช่น แพ็ค 6 กระปุก จากปกติราคา 240 บาท ลดเหลือราคา 200 
บาท 
     ข. ซื้อกระปุกใหญ่ 2 กระปุก แถม กระปุกเล็ก 1 กระปุก เป็นต้น 
     ค. ในการออกร้านร่วมกับอ าเภอและจังหวัดทางร้านจะมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิม 
   4.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 
    ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่ม เราได้
ค านึงถึงผู้บริโภคที่ช่ืนชอบปลาร้าบองแล้วเวลาไปต่างจังหวัด ที่นอกเหนือจากภาคอีสาน ก็จะหารับประทานยาก แต่ถ้าสินค้าของเรา
เข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อ (Community Mall) ที่มีทุกจังหวัด และมีการขนส่งที่น่าเช่ือถือ เราก็ต้องนึกถึงร้านสะดวกซื้อ ที่ทุกๆ คน
รู้จักกันดีนั้นคือ เซเว่น-อีเลฟเว่น ซึ่งทางกลุ่มก็พยายามกระจายสินค้าไปในร้านค้าที่เป็นร้านสะดวกซื้อแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงร้าน 
เซเว่น-อีเลเว่น ทางกลุ่มก็มีเวบเพจที่สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ฝากกระจายสินค้าไปยังร้าน OTOP ของจังหวัด การให้ข่าวสารแก่
สาธารณะชนเช่นข่าวทางหนังสือพิมพ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาให้ข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของการประชาสัมพันธ์ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีเป็นการบอกต่อสินค้าและกิจการของกลุ่มในระยะยาว ในอนาคตจะการส่งเสริมการขายทางออนไลน์
ให้มากข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้
  1. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง กลุ่มผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่สดใหม่ มีรสชาติอร่อย เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่ปรุงสุก สอดคล้อง
กับการวิจัย พนิดา รัตนสุภา และคณะ (2559:30) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
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การสร้างความได้เปรยีบทางการแช่งขันที่ยั่งยืน พบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคเลอืกซื้อผลติภัณฑ์ปลาดุกรา้สว่นใหญ่ค านึงถึงรสชาต ิรองลงมา
เป็นเรื่องราคา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ผจงเจตต์ ศรีวิเชียร (2545) ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาร้า(แจ่วบอง)             
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส าคัญในการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์น้ าพรกิปลาร้า(แจ่วบอง) ที่ส าคัญที่สุดด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาด ความสดใหม่ของน้ าพริก และรสชาติของน้ าพริกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญตามล าดับ  
   กลุ่มผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549 : 
41) ท่ีกล่าวว่าการแบ่งส่วนประสมการตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้การรับประทานอาหารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินนั้นมีอยู่หลายด้านซึ่งล้วน
แล้วแต่มีความส าคัญไม่ยิ่งยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังต่อไปนี้  1)ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 2)ปัจจัยทางสังคม และ 3)ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี (วีณา วีระไวทยะ และสง่า ดามาพงษ์.  2541 : 55 -69 ; เฉลิมพล  ตันสกุล.  2541: 57 -61) 
   พฤติกรรมด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ต่อครั้ง 41-60 บาท มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าปัจจัยส าคัญในการซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง คือรสชาติ ส าคัญที่สุด                  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีณา วีระไวทยะ และสง่า ดามาพงษ์ (2541) กล่าวว่านอกจากในเรื่องของรายได้ของครอบครัวเป็นปัจจยั
หนึ่งที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ว ในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการซื้ออาหาร ถ้าอาหารชนิดใดมี
มากราคาของอาหารจะถูก อาหารชนิดใดมีน้อยราคาจะแพง ผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องการเลือกซื้ออาหาร อาจซื้อของที่มีราคาไม่แพงมาก
และมีเทคนิคหรือวิธีการในการปรุงแต่งอาหาร ซึ่งจะท าให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง ฉะนั้น ผู้ที่เลือกซื้ออาหารควรจะรู้ว่า
จะใช้อาหารสิ่งใดท่ีมีราคาพอสมควรทดแทนอาหารที่มีราคาแพงกว่าได้และเลือกซื้ออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉลี่ยแล้ว
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารภายในครอบครัวจะประมาณร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน(วีณา วีระไวทยะ 
และสง่า ดามาพงษ.์  2541 :55 –69) 
   ด้านสถานท่ีที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองและการส่งเสริมการขาย พบว่าต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ปลาร้าบองได้ง่ายที่สุด คือ ตามแผงลอยขายอาหาร ตามร้านมินิมาร์ททั่วไป ซึ่งตร งกับการวิจัยของ พนิดา รัตนสุภา และคณะ 
(2559:30 พบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในตลาดสดส่วนใหญ่ รองลงมา ซื้อจากกลุ่มโดยตรงและซื้อจากงาน OTOP น้อย
ที่สุด ด้านความถี่และเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง และงานวิจัยของ ผจงเจตน์ ศรีวิเชียร (2549) ผู้บริโภคจะบริโภคน้ าพริก
ปลาร้าเป็นประจ าเฉลี่ย1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในการซื้อแต่ละครั้งจะไม่เจาะจงยีห้อและส่วนใหญ่จะซื้อที่ตลาด และนายแพทย์แอนดรู ไวล์  
(2545 : 17) กล่าวว่า การกินคือศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆทางสังคม การกินอาหารเป็นรูปแบบพฤติกรรมพื้นฐานท่ีมนุษย์และสรรพ
สัตว์ทั้งหลายต่างมีอยู่เหมือนๆ กัน การได้กินขนมปังด้วยกันย่อมเป็นการเริ่มสร้างมิตรภาพและเป็นสัญลักษณ์ของการวางพันธะทาง
สังคมด้วยกัน แต่เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบทาง
สังคม ซึ่งต้องใช้เทคนิควิธีบรรทัดฐานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม (Norms) บรรทัดฐาน หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่
บุคคลในสังคมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นพฤติกรรมในกาบริโภคปลาร้าบองจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นมีอิทธิพลต่อการรับประทานอาหารของคนไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
  2. ความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 
   กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองโดยภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยมี
ระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีระดับความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้า
บองด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.78 และ มีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ด้านส่งเสริมการ
ขายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา รัตนสุภา และคณะ (2559) และงานวิจัยของ 
ผจงเจตน์ ศรีวิเชียร (2549) พบว่าผู้บริโภคปลาร้าบองปัจจัยส่วนบุคคลด้านการตัดสินใจซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 
   ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองมีความแตกต่างกันด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ รายได้เฉลี่ย และ
อาชีพ ของผู้บริโภค มีความสอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริโภคอาหารแตกต่าง
กันตามปัจจัยด้านศาสนา สังคมและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์หากมีความพึงพอใจในระดับมาก
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า (Koller.2003) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้า
บองในระดับมาก แสดงว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริการขาย และ
สถานท่ีจัดจ าหน่ายและมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ควรผลิตให้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ควรมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค เช่นการจัดท าข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือ Facebook line เพื่อให้ผู้บริโภคได้สอบถามและสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ควรมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีสลากท่ีบอกข้อมูลการจัดเก็บรักษาได้อย่างเหมาะสม และวันเวลาหมดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน  
  1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคควรเลือรับประทานผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองที่ถูกสุขลักษณะ  มีข้อมูลด้าน
โภชนาการที่ชัดเจน มีวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน มีสถานที่จัดจ าหน่ายที่ดีถูกสุขลักษณะ  มีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของสินค้า 
  1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมในด้านสุขลักษณะในการผลิตสินค้า กวดขันด้านสถานที่ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง อบรมเรื่องการบัญชี การตลาด การผลิตเพื่อส่งออกให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา
ให้เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศท้ังในระดับ AEC และระดับโลก 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไปข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป  
   2.1 ควรท าวิจัยเพื่อหาความพึงพอใจ การซื้อซ้ า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ 
  2.2 ควรท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองในเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองใน
เชิงวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อรับรองคุณภาพของปลาร้า  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้างตัวตนของผู้หญิงเวียดนามในบริบทสังคม
วัฒนธรรมเวียดนาม ใช้วิธีการศึกษาเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและ              
ไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้แนวคิดเพศสภาพ(Gender) และแนวคิดโครงสร้างและผู้กระทําการ(Structure-Agency) ของ Anthony 
Gidden เป็นแนวคิดในการศึกษา    
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงเวียดนามตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบันไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกประกอบสร้างจากบริบททางสังคมวัฒนธรรม
เวียดนามเพียงฝุายเดียว แต่ยังได้ใช้ความเป็นเพศหญิงในสร้างตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของผู้หญิงเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดย
เลือกใช้อัตลักษณ์สําคัญที่มีความแตกต่างในแต่ละบริบทประวัติศาสตร์ นํามาผลิตซ้ําและประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุดใหม่  ก่อให้เกิด
สถานภาพของผู้หญิงที่มีความเท่าเทียมบนพ้ืนท่ีทางสังคมเวียดนามในบริบทป๎จจุบัน 
 
ค าส าคัญ: เพศสภาพ, การประกอบสร้างตัวตน, ผู้หญิงเวียดนาม 
 
Abstract 

This is a qualitative research. The purpose of this study was to determine Vietnamese women’s self-
construction in the context of Vietnamese socio- cultural. Documentary research and field research methods are 
methodologies. Data were collected using in depth-interview, participant observation and non-participant 
observation. The concepts of Gender and Agency  (Gidden, A., 1979) were applied.  

The results showed that the Vietnamese women from the past to the present are not only being 
created from the Vietnamese socio-cultural context. But still create identity and social space of Vietnamese 
women continuously by choosing identities which different in each historical context to reproduce and construct 
new identity causing the women status with equality on Vietnamese social space in the current context. 
     
ความเป็นมาของปัญหา 
  ‘เพศ’ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเบ้าหลอมและเป็นกําหนดทัศนคติ ความเช่ือ การแสดงออกและพฤติกรรมทางเพศ
ของมนุษย์ นักมานุษยวิทยาปฏิเสธความเป็นสากลในเรื่องเพศที่กล่าวว่าเพศเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดเท่านั้นแต่เช่ือว่าวัฒนธรรมที่
แตกต่างในแต่ละสังคมมีความสําคัญที่ทําให้ความคิดเรื่องเพศมีความต่างกัน (อมรา พงศาพิชญ์. 2548) สิ่งที่นักมานุษยวิทยามักจะให้
                                                 
1,2,3,4 อาจารยป์ระจําหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, E-mail: nuengruethai.c@msu.ac.th , โทรศัพท์ 0945428514 
5นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ความสนใจก็คือ การอธิบายบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพ่ือที่จะเข้าใจการให้ความหมายต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ใน
วัฒนธรรมน้ัน ซึ่งเรื่องเพศก็เป็นมิติหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้นการทําความเข้าใจวิธีคิดต่อเรื่องเพศจึงเป็นประตูบานแรกที่จะทําให้เรา
เห็นความสัมพันธ ์ระหว่างมนุษย์ท่ีใช้ “เพศ” เป็นเครื่องมือจัดระเบียบทางสังคม (ปรานี วงษ์เทศ. 2545) 
 ข้อถกเถียงเรื่องเพศ เริ่มมาจากความพยายามในการอธิบายความแตกต่างทางเพศ นําไปสู่ข้อถกเถียงและการแยกพรมแดน
ระหว่าง ธรรมชาติ และวัฒนธรรม พรมแดนธรรมชาติอธิบายเร่ืองเพศผ่านความรู้ทางชีววิทยา ขณะที่พรมแดนทางวัฒนธรรม ให้
ความสําคัญกับค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ รวมถึงโลกทัศน์ทางสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการจัดแบ่งเพศตามอุดมการณ์ เรื่องเพศจึงเป็น
เรื่องของพรมแดนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มาบรรจบกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างเด่นชัด และยังมีการปะทะสังสรรค์กัน
ตลอดเวลา (ปรานี วงษ์เทศ. 2549) ความเป็นเพศทางธรรมชาตินั้นไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างอิสระ แต่ถูกควบคุมและให้
ความหมายผ่านค่านิยม พฤติกรรม และสถาบันทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิธีคิดที่มีต่อการปฏิบัติทางเพศ เพศสภาพ และ
เพศวถิี  ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทําให้มนุษย์ดําเนินชีวิตตามค่านิยมที่สังคมกําหนดไว้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์. 2545) 
 กล่าวสําหรับผู้หญิงเวียดนามนับจากอดีตจนป๎จจุบันมีบทบาทและพื้นพื้นที่ทางสังคมเวียดนามอย่างเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้บริบท
ทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ช่วงอาณานิคมและสงครามภายในประเทศ จนกระทั่งยุคสมัยการพัฒนาประเทศแห่งยุคโลกาภิวัตน์เช่นใน
ป๎จจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดการปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมภายนอกกับวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ ประเพณี  ของสังคมวัฒนธรรมเวียดนามในแต่ละยุคสมัย  และส่งต่อ ตกทอด ด้วยการคัดเลือกจากสังคม
วัฒนธรรมในยุคต่อๆ มาเป็นทอดๆ จนกลายเป็นแบบฉบับของเวียดนามในป๎จจุบัน และส่งผลต่อการประกอบสร้าง ‘ผู้หญิงเวียดนาม’ 
ทั้งที่มีความเหมือน ความแตกต่าง และมีจุดเน้นเฉพาะตัวในแต่ละบริบทของช่วงสมัย (Trận Ngọc Thêm. 1999)   
 บทความนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอการประกอบสร้างเพศภาพของผู้หญิงเวียดนามที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสังคมวัฒนธรรม
เวียดนามที่เป็นเสมือนโครงสร้างอันสลบัซับซอ้น  เพื่อที่จะทําความเข้าใจเพศสภาพของผู้หญิงเวียดนามที่ได้ถูกกําหนดภายใต้โครงสร้าง
ทางสังคมวัฒนธรรมและขณะเดียวกันนั้นผู้หญิงเวียดนามเองก็ได้เป็นผู้กระทําการที่มีส่วนในการกําหนดหรือการประกอบสร้างความ
เป็นเพศสภาพของตนให้กับสังคมวัฒนธรรมเวียดนามเช่นเดียวกัน       
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาการประกอบสร้างเพศภาพของผู้หญิงเวียดนามที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยา แนวคิดเพศสภาพ (Gender) และแนวคิดผู้กระทําการ (Agency) ของ Anthony 
Gidden (Gidden A,.1979) ใช้วิธีการศึกษาเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
 
ผลการวิจัย 
 ชาวเวียดนามเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์อื่นรอบข้างอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
วัฒนธรรมเวียดนามเป็นวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมรอบข้างผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมของเวียดนามแต่ละช่วงยุคสมัย มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการคัดเลือกจากสังคมในยุคต่อๆมาเป็น
ทอดๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในแบบเวียดนามในป๎จจุบัน  ประการสําคัญ ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมข้างต้นก็ได้ส่งผลต่อการเพศ
สภาพ ‘ผู้หญิงเวียดนาม’ ที่มีทั้งเหมือน แตกต่าง รวมถึงจุดเน้นเฉพาะตัวในแต่ละช่วงสมัยหรือแต่ละบริบท ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอ
พัฒนาการสังคมวัฒนธรรมเวียดนามที่สัมพันธ์ลักษณะของเพศภาพต่อความเป็นผู้หญิงเวียดนาม กล่าวคือ 
 สังคมมาตาธิปไตยในเวียดนามกับกระแสพหุวัฒนธรรม  
  ในยุคสมัยรัฐจารีต เวียดนามเป็นดินแดนที่ดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตั้งถิ่นฐานรกรากเป็นจํานวนมาก และชาว
เวียดนามก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นรอบข้าง วัฒนธรรมเวียดนามจึงเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการปะทะสังสรรค์ของ
วัฒนธรรมภายในท้องถิ่นกับวัฒนธรรมรอบข้างอยู่ตลอดเวลา เวียดนามเริ่มสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราช เมื่อชาว
อินเดียได้เดินทางโดยทางทะเลสู่ดนิแดนประเทศเวียดนามทั้งทางภาคใต้ของเวียดนามคอื อาน ซาง(An Giang)ภาคกลางและภาคเหนือ
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คือลุย เลา (Lui Lâu) การเดินทางมาถึงเวียดนามในครั้งนั้น ชาวอินเดียได้นําศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมาสู่เวียดนามด้วย   
วัฒนธรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในดินแดนเวียดนามคือ วัฒนธรรมจัม (Văn hóa Chăm) วัฒนธรรมจัมในเวียดนาม
จึงมีลักษณะของการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมจัม วัฒนธรรมท้องถิ่นเวียดนาม และวัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมทั้งสามดังกล่าว
มีความเกี่ยวข้อง ผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออก และมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือของชาวเวียดนามในบางท้องถิ่นจนป๎จจุบัน                  
(Lê Mạnh Thát. 1999) 
  ชาวจัมซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของเวียดนาม หลังจากที่ชาวจัมได้รับอิสรภาพจากการลุกขึ้นต่อต้าน
พวกฮั่น (Hán) ผู้รุกราน ซึ่งกําลังครอบครองจีน หรือเป็นราชวงศ์ หนึ่งของจีนในช่วงนั้น บางครั้งจึงเรียกจีนฮั่น ก็ได้สถาปนากษัตริย์
ราชวงศ์แรกของตนเองขึ้น คือราชวงศ์ เซอริ มารา(Xởi Mara) โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ ว๋อ แก่ง (Võ Cạnh) หรือเมืองหญา จราง(Nha 
Trang)  เมืองท่าชายทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามในป๎จจุบัน เมื่อรอดพ้นจากการยึดครองของจีนที่โหดร้าย ชาวจัมก็แทบไม่ได้
ติดต่อสัมพันธ์ใดๆ กับจีนอีกเลย  ในช่วงเวลาสงครามกับฮั่นชาวอินเดียได้เข้ามาติดต่อค้าขาย ทําให้ชาวจัมยินดีที่จะติดต่อสัมพันธ์กับ
ชาวอินเดียและรับเอาวัฒนธรรมอินเดียให้เข้ามาอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจัม กล่าวคืออยู่ในยุคที่จัมมีความเป็นปึกแผ่น คือในช่วงศตวรรษ
ที่ 7–15 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจัมมีความคล้ายคลึงจนถึงขั้นที่ยากจะแยกแยะว่าอะไรคือวัฒนธรรมอินเดียและส่วนใดคือ
วัฒนธรรมจัม ศาสนาและความเช่ือจากอินเดียที่มีอิทธิพลสําคัญต่อวัฒนธรรมจามมากที่สุดคือศาสนาพราหมณ์ มีพิธีกรรมการบูชาพระ
พรหม พระศิวะและพระวิษณุ  โดยความเช่ือทางศาสนาของชาวจัมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนในภาพสลักหิน สถาป๎ตยกรรมสิ่งก่อสร้างแบบจัมและพิธีกรรมการสกัการบูชาศิวลงึค์ รูปป๎้นหรือหินสลักพระศิวะและหินสลักรูป
ถันของสตรี (Nguyễn Lang. 2008.) 
  นอกจากศาสนาพราหมณ์ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาวจัมแล้ว ศาสนาอิสลามซึ่งแผ่กระจายเข้ามาในช่วงหลังก็ได้ถูกจัม
ปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบจัมดว้ยเช่นกัน ดังกรณีการบูชาพระอัลห์เลาะ แม้ชาวจัมจะมีการบูชาแต่ก็ไม่ใช่บูชาพระอัลห์เลาะเพียงองค์เดียว 
แต่ยังมีการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นตามความเช่ือท้องถิ่นของตนด้วย นอกจากนี้ชาวจัมมุสลิมยังไม่มีการทําละหมาดวันละห้าครั้ง ไม่มีการ
ถือศีลอดในเดือนรอมดอล และถึงแม้ว่าในศาสนาอิสลามแต่เดิมนั้นผู้ชายจะเป็นใหญ่แต่ชาวจัมมุสลิมนั้นยังคงให้ความสําคัญกับผู้หญิง
มากกว่า ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมกาโรห์ (Karoh) ซึ่งเป็นพิธีกรรมสําหรับเด็กผู้หญิง มีความสําคัญยิ่งกว่าพิธีกรรมสุนัตในเด็กผู้ชาย 
(_Trần Ngọc Thêm. 1999)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  ด้านการแต่งงานผู้หญิงชาวจัมจะต้องเป็นฝุายแต่งผู้ชายเข้าสู่ครอบครัวฝุายหญิง ในอดีตจึงมีคํากล่าวว่า ผู้หญิงจัมนั้นมี
คุณค่ายิ่งกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงคือทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นแม้ศาสนาพราหมณ์จะมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือของชาวจัม แต่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ในเรื่องเพศของชาวจัมในเวียดนามใต้ ซึ่งตามวัฒนธรรมดังเดิมของจัมคือการเคารพให้เกียรติเพศหญิง 
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนเวียดนามภาคกลาง คือศาลบูชาเจ้าแม่ต่างๆ เช่น เจ้าแม่ เทียน ยานา แท๊ง เมิว 
(Thiên Yana Thánh Mẫu) เจ้าแม่จั๋วหง็อก(Chúa  Ngọc)เจ้าแม่โปอินานากายาทาน(Pô Ina Nagar Yathan) (Trần Ngọc Thêm.  
1996) 
  นอกจากศาสนาพราหมณ์และอิสลามที่ได้เข้ามาเผยแผ่ และมีอิทธิพลต่อความเช่ือและวัฒนธรรมของชาวจัมในเวียดนาม
แล้ว พุทธศาสนาได้ถูกนําเข้ามาพร้อมกับนักบวชชาวอินเดียโดยเส้นทางทางทะเลเช่นกัน มีบันทึกว่าพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ลุยเลิว(Luy 
Lâu) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.168–189 ต้นคริตศักราช โดยภิกษุจํานวนหนึ่ง ในจํานวนนั้นมีภิกษุ Ksudra 
บันทึกเป็นภาษาเวียดนามว่า Khâu đà la และพระมหาชีวกะ ได้เผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนเวียดนามตอนบนและจีนตอนล่าง              
พุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อความเช่ือและความศรัทธาของชาวเวียดนาม ดังเห็นได้จากชาวเวียดนามหากไม่ได้นับถือศาสนาอื่นก็จะ                 
นับถือศาสนาพุทธ  ในชนบทเวียดนามสามารถพบเห็นวัดได้ทั่วไปและชาวเวียดนามก็มีความใกล้ชิดกับวัด กล่าวคือหากใครยากจนไม่มี
กินก็จะไปที่วัดเพื่อขออาหารหรือพักอาศัยช่ัวคราว ดังนั้นในมโนทัศน์ของคนเวียดนาม พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งประเสริฐ                
จึงมักจะเปรียบเปรยความดีว่าเป็นเสมือนดั่งพระพุทธเจ้า เช่นในสํานวนเวียดนามที่ว่า Người hiền lạnh như Bụt หมายถึงใจดีมี
เมตตาดั่งพระพุทธเจ้า (Tỳ Kheo Ni Như Đức. 2009) 
  ความผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธศาสนาและประเพณีความเช่ือท้องถ่ิน ทําให้พุทธศาสนาเวียดนามมี
ลักษณะเฉพาะในแบบของเวียดนาม วัดพุทธศาสนาในเวียดนามไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธ แต่ยังเป็น
ศาลเจ้าที่ชาวเวียดนามใช้เป็นที่สักการะบูชาเทพเจ้าที่พวกเขานับถือ  ดังนั้นความโดดเด่นประการหนึ่งที่เกิดจากความผสมกลมกลืนกับ
ความเชื่ออื่นๆ ของศาสนาพุทธในเวียดนาม คือ การให้ความสําคัญกับความสมดุลระหว่างหยินและหยาง(âm dương) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
มโนทัศน์เรื่องผู้หญิงของชาวเวียดนาม (Thích Nữ Tinh Quang. 2009) 
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  ในยุคแรกที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดีย มีการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ชายเท่านั้น แต่เมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่
เวียดนามไม่เพียงแต่สักการะบูชาพระพุทธเจ้า แต่ยังมีการสักการะบูชาพระโพธิสัตว์ที่เป็นหญิงด้วย ในภาษาเวียดนามเรียกว่าเฝ็อดบ่า 
(Phật bà) พระโพธิสัตว์หญิงที่ชาวเวียดนามนับถือน้ันไม่ได้เพียงเฉพาะพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่ยังมีพระแม่โพธิสัตว์องค์อื่นๆ ที่มีความ
เฉพาะของเวียดนามเช่น เฝ็อดโต่เหวียดนาม(Phật tổ Việt Nam)  เฝ็อดเม๋ิว(Phật Mẫu) กวนอิมถิกิ๋ง(Quan Âm thị kính) กวนอิม
เสี่ยวเที่ยน (Quan Âm Diệu Thiện) ดังนั้นวัดพุทธในเวียดนามจํานวนไม่น้อยที่มีคําขึ้นต้นช่ือวัดด้วยคําว่า บ่า(Bà) ซึ่งเป็นคํานามให้
เรียกแทนผู้หญิง เช่น วัดบ่าเซิว(Chùa bà Dâu) วัดบ่าเดิ่ว(Chùa bà Đậu) วัดบ่าเตื๋อง(Chùa bà Tướng) วัดบ่าซ่าน(Chùa bà Dàn) 
(Lê Mạnh Thát. 1999) 
  นอกจากน้ีนิทานและเรื่องเล่าปรัมปราเวียดนามหลายเรื่องยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสของชาวเวียดนามที่มีต่อ         
พุทธศาสนาและพระแม่โพธิสัตว์เวียดนามเช่นกัน เรื่องเล่าปรัมปราเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึง นางมาน (Nàng Man) หญิงสาวชาวเวียดนาม
ถิ่นเหนือ ซึ่งเป็นสตรีผู้หนึ่งที่ได้ช่ือว่าเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จากความเลื่อมใส ศรัทธาทําให้เธอได้กลายเป็น 
พระแม่โพธิสัตว์องค์หนึ่งที่เรียกว่า ชาวเวียดนามเลื่อมใส เฝิด เมิ๋ว เหวียด นาม (Phật Mẫu Việt Nam) และบุตรสาวของนางได้
กลายเป็น เฝิดโต่ ( Phật tổ )  (Thích Thanh Từ. 1966) 
  อีกลัทธิความเช่ือหนึ่งที่มีส่วนในการผสมผสานกลมกลืนวัฒนธรรมเวียดนามคือ ลัทธิเต๋า ซึ่งได้ถูกเผยแผ่เข้าสู่ดินแดน
เวียดนามตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 2 ลัทธิเต๋ามีอิทธิพลต่อความเช่ือของชาวเวียดนามในเรื่องไสยศาสตร์ เวทย์มนต์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความเช่ือดั้งเดิมของเวียดนาม  ที่มีการนับถือผีและเทพเจ้า เช่น การรักษาโรคด้วยวิธีไสยศาสตร์ การประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล จนกระทั่งเมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนาม ความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับไสยศาสตร์
ตามแบบเต๋าจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป    
  ความเช่ือแบบเต๋าในวัฒนธรรมเวียดนาม ได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในลักษณะของการบูชาเทพเจ้า ทั้งที่เป็นเทพเจ้าที่ไม่มี
ตัวตนตามความเช่ือโบราณที่มีการนับถือเทพเจ้าที่มนุษย์เช่ือว่ามีตามธรรมชาติ เช่น เทพแห่งสรวงสวรรค์ ภู เขา แม่น้ํา ลม และท้อง
ทะเล รวมถึงเทพเจ้าที่ได้รับยกย่องจากวีรกรรมในเมื่อครั้งยังมีชีวิตได้ทําคุณประโยชน์โดยได้รับการยกย่องในฐานะของวีรบุรุษและวีร
สตรี  เวียดนามจึงมีการการบูชาเทพเจ้าทั้งเทพเจ้าที่เป็นชาย(Thánh) และเทพเจ้าที่เป็นหญิง(Chúa ) เทพเจ้าที่ชาวเวียดนามเคารพ
นับถือสืบทอดกันมา คือ เทพเจ้าแถ็ง เตริ่น(Đức Thánh Trần) ซึ่งตามตํานานกล่าวว่า เทพเจ้าแถ็ง เตริ่น ( Đức Thánh Trần) คือ เต
ริ่น ฮุง ด่าว(Trần Hưng Đạo ) เป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนามที่ได้สร้างวีรกรรมในการต่อสู้ และขับไล่ข้าศึกที่มารุกรานถึง 2 ครั้ง 
หลังจากท่ีสิ้นชีวิตไปแล้วท่านจึงได้รับการสักการะบูชาในฐานะของเทพเจ้าองค์หน่ึงที่สําคัญ(Thích Nữ Huệ Phươn.  2009)  
  เทพเจ้าผู้หญิงผู้เป็นวีรสตรีที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรืเวียดนาม คือ เจ้าแม่จั้วเหลียว(Bà Chúa Liễu) หรือเจ้าแม่
เหลียวแห่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรผีู้มีจติใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์ มีความกตัญํูกตเวที มีความจงรักภักดีและเป็นภรรยาที่ดี ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของสตรีเวียดนามที่ดี   
  ด้วยวัฒนธรรมคือความสัมพันธ์ ศาสนาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ได้ถักทอระบบคิดและความเช่ือของมนุษย์ ส่งผลให้
มนุษย์แต่ละสังคมมีมโนทัศน์ ความเช่ือในเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน มนุษย์คือสัตว์สังคมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างป๎จเจก และ
ระหว่างกลุ่มของมนุษย์  วัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละชนเผ่าจึงมีการปะทะสังสรรค์กันตลอดเวลา วัฒนธรรมเวียดนามก็มีลักษณะของ
การผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมอื่นๆที่มีการรับเข้ามาในแต่ละช่วงสมัยที่แตกต่าง ได้แก่ เต๋า พราหมณ์ ฮินดู ขงจื้อ และพุทธศาสนา 
และได้ถูกปรับให้เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเวียดนาม ส่งผลต่อระบบคิดและมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆรวมถึงมโนทัศน์ที่
เกี่ยวกับผู้หญิง (Thích Nữ Huệ Phương. 2009) สังคมชาวเวียดนามดั้งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ในเอเชีย
อาคเนย์ ที่ผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการผลิตและมีบทบาททางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคมเวียดนามแบบดั้งเดิมจึงมีลักษณะเป็น
สังคมแบบ มาตาธิปไตย ซึ่งหญิงได้รับการยกย่องและมีบทบาทในครอบครัว 
 อิทธิพลของแนวคิดขงจื้อในยุคศักดินาเดิมต่อการเป็นกุลตรีเวียดนาม 
  เวียดนามเป็นประเทศสังคมเกษตรกรรม ดังเช่นประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม  ช่างฝีมือ และค้าขาย  ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ผู้หญิงเวียดนามได้ถูกให้คุณค่าว่ามีความสําคัญในภาคการผลิตของ
ครอบครัวและสังคม  เมื่อเวียดนามนําระบบการปกครองแบบศักดินาเข้ามาใช้   อิทธิพลของลัทธิขงจื้อส่งผลให้สถานภาพของผู้หญิง
ค่อยๆ เปลี่ยนไป ทัศนะเรื่อง “ผู้หญิงที่ดีและเพียบพร้อม” ถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างช้าๆ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 
ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย วรรณกรรมและศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองการปกครอง ค่านิยม ความเช่ือ 
และประเพณีปฏิบัติต่างๆ ของชาวเวียดนาม รวมถึงมโนทัศน์เรื่องผู้หญิงของเวียดนามในยุคนั้นเช่นกัน (Đặng Thị Vân Chi. 2008 : 1) 
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  ตามแนวคิดของขงจื้อ การที่สังคมจะเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบ ที่สําคัญที่สุดจะต้องมีการเคารพให้เกียรติกันในครอบครัว 
ได้แก่ ลูกต้องเช่ือฟ๎งพ่อแม่  สามีภรรยาเคารพซึ่งกันและกัน  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ให้ความเมตตาแก่ผู้น้อย นอกจากนี้
แนวคิดขงจื้อยังได้กล่าวถึงผู้หญิงที่ดีว่า จะถือตามทําเนียมที่เรียกว่า ตาม ต่อง ตือ ด๊ึก(Tam tọng tư đức) เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้หญิง
จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในภาษาเวียดนาม คําว่า“ตาม  ต่อง” (Tam Tọng) หมายถึงข้อปฏิบัติที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติตามสาม
ประการ ได้แก่  
   ข้อ 1  เป็นลูกสาวต้องเช่ือฟ๎งบิดา (Tại gia tọng phụ)   
   ข้อ 2  เป็นภรรยาต้องเชื่อฟ๎งสามี (Xuất gia tọng phu) 
   ข้อ 3  เมื่อสามีได้ล่วงลับไปแล้วต้องเชื่อฟ๎งบุตรชาย  (Phu tư tọng tử )  
  สําหรับคําว่า“ตือ ดึ๊ก” (Tư đức) คือลักษณะ 4 ประการที่ผู้หญิงต้องมี  ได้แก่  
   ข้อ 1 มีความสามัคคี ( Dung )  
   ข้อ 2 มีความเช่ียวชาญในการงาน (Công)  
   ข้อ 3 พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน (Ngôn)  
   ข้อ 4 มีจิตใจดีงาม  (Hạnh)   
  แนวคิดดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนจากแนวปฏิบัติที่ชาวเวียดนามถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด แนวปฏิบัตินี้ทําให้
บุตรสาวชาวเวียดนามจะต้องอยู่ภายใต้โอวาท และการตัดสินใจของพ่อแม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกต้องเช่ือฟ๎งและละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด                    
ชาวเวียดนามจึงเคารพและเทิดทูนคําสอนของพ่อแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิต ดังภาษิตเวียดนามที่กล่าวว่า “Cha mẹ đặt đâu, con ngôi 
đấy” หมายถึง พ่อแม่ชี้ตรงไหนก็ให้นั่งตรงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งงาน เมื่อพ่อแม่ได้เลือกคู่ชีวิตให้ลูกแล้ว นั่นหมายถึงพ่อ
แม่ได้เลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูก ซึ่งลูกจะปฏิเสธไม่ได้ สตรีเวียดนามในอดีตจึงไม่สิทธิที่เลือกคู่ครองด้วยตนเอง นอกจากนี้ตามกฎหมาย
ในสมัยศักดินาเวียดนาม ได้บัญญัติไว้ว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิในการรับมรดกของตระกูล  แม้ว่าจะอยู่ในลําดับช้ันใด และไม่มีสิทธิในการแบ่ง
ทรัพย์สินมรดก ผู้หญิงเมื่อแต่งงานต้องย้ายไปอยู่บ้านสามีและจะต้องถือปฏิบัติกับพ่อแม่สามีเหมือนเมื่อครั้งยังอยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กําเนิด  
คือ จะต้องทําหน้าที่เป็นลูกสะใภ้ท่ีดี ดูแลงานทุกอย่างในบ้านของครอบครัวสามี ตลอดจนเป็นแรงงานในการผลิตภาคเกษตรของ
ครอบครัว และจะต้องเช่ือฟ๎งสามี ปฏิบัติตามคําสั่งของสามี  (Trần Ngọc Thêm. 1996) แนวคิดนี้ได้ฝ๎งรากลึกลงในวัฒนธรรม
เวียดนามทุกชนช้ัน  ดังนั้นสภาพของสตรีเวียดนามในยุคศกัดินา  จึงไม่ต่างกับคนรับใช้ในบ้าน คือต้องรับใช้ครอบครัวสามี และพวกเธอ
ต้องอยู่อย่างมีชีวิตเพื่อคนอื่น  และทําทุกวิถีทางเพื่อให้สามีรักและเมตตา หากภรรยาคนใดไม่มีลูกชาย  สามีมีสิทธิก็จะแต่งงานใหม่
หรือมีภรรยาได้อีก และสตรีคนใดที่สามีเสียชีวิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานอีก รวมทั้งไม่สิทธิต่างๆ ในมรดกของสามี ทรัพย์สมบัติ
ของสามีจะตกเป็นของบุตรชายเท่าน้ัน สตรีเวียดนามในสมยัศักดินา จึงไม่ได้รับการเคารพ  แต่กลับอยู่ในฐานะที่ต่ําต้อยทั้งในครอบครัว
และสังคม พวกเธอต้องยอมรับความไม่เท่าเทียม และความไม่เสมอภาค   
 เวียดนามในบริบทอาณานิคมฝร่ังเศส : ความพยายามของผู้หญิงเพ่ือความเท่าเทียมในสังคมเวียดนาม 
  บทบาทและสถานภาพผู้หญิงเวียดนามในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเป็นในยุคของการปกครอง
แบบศักดินา  ความลําบากยากเข็ญของการเป็นชาติอาณานิคมที่ต้องถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากฝรั่งเศสทําให้เกิดกลุ่มประชาชน
เคลื่อนไหวเพื่อปกปูองชาติพันธ์ุของตนและแผ่นดินเกิดเป็นเรื่องของทุกคน (Trần Đình Lưu, 2010: 42-48) มโนทัศน์ที่มองผู้หญิงว่าà
เป็นเพศที่เต็มไปด้วยความอ่อนแอ ไร้คุณค่า ตามแนวคิดขงจื้อและระบอบศักดินา ได้ถูกสลายไปในยุคของการต่อสู้อาณานิคมและถูก
สร้างขึ้นใหม่ด้วยการสร้างให้ผู้หญิงเข้มแข็งและรักชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญของผู้หญิงเวียดนามที่ตอ้งมีและคณุสมบัตินี้ก็ได้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อมา  
  เมื่อเวียดนามเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1858 นโยบายของฝรั่งเศสได้ส่งผลต่อระบบการเมืองการปกครองใน
เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาที่ฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนาม ฝรั่งเศสได้นําการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
มาสู่เวียดนาม ท้ังด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงเวียดนามในสมัยนั้น  
  ด้านการปกครอง ฝรั่งเศสได้นําโครงสร้างการปกครองแบบตะวันตกมาใช้กับชนพื้นเมืองเวียดนาม โดยการให้                   
ชาวเวียดนามเข้าสู่งานบริหารระดับต่ํา ความต้องการบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของระบบอาณานิคม ทําให้ฝรั่งเศสได้มีก ารจัดตั้ง
โรงเรียน และมหาวิทยาลัยแบบใหม่ และล้มเลิกการสอบชิงตําแหน่งขุนนางตามประเพณีเดิม (Taylor, K. W,  2013)  
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  การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของฝรั่งเศสจึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านในสิทธิทางการศึกษาของสตรีเวียดนาม โดยที่ในตลอด
ยุคศักดินาที่ผ่านมาผู้หญิงเวียดนามไม่ได้รับการอนุญาตให้ได้รับการศึกษา ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงเวียดนามจึงเริ่มมีโอกาสทาง
การศึกษา   มีการก่อตั้งโรงเรียนสําหรับผู้หญิงในเมืองหลวง ได้แก่ ฮานอย ไซ่ง่อนและหัวเมืองใหญ่ในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการสอน
ภาษาฝรั่งเศส ในระดับชั้นมัธยมนักเรียนจะต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศส และพูดคุยกันด้วยภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น การให้การศึกษาแบบ
ใหม่และปลูกฝ๎งค่านิยมตะวันตก ทําให้ผู้หญิงเวียดนามเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ จํานวนผู้หญิงที่ได้รับการศึกษามีเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงจํานวน
หนึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทและจํานวนไม่น้อยที่จบในระดับปริญญาเอก (Dang Van bay, 1928: 4)  
  แต่อย่างไรก็ตามผลของแนวคิดขงจื้อท่ีหยั่งรากลึกในมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวกับผู้หญิงของชาวเวียดนามจากยุคศักดินาก็ทํายังมีผล
ต่อสังคมวัฒนธรรมใหม่ในบริบทอาณานิคมที่ยังคงตรึงให้ผู้หญิงไมส่ามารถมีสถานภาพเท่าเทียมกับผูช้ายทั้งในเรื่องตําแหน่งการจ้างงาน
และค่าจ้างเงินเดือน   
  อน่ึงในด้านเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสนําเวียดนามเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดหาทรัพยากรที่สําคัญ และการผลิตเพื่อ
ส่งออกสินค้าตามความต้องการของฝรั่งเศสเป็นสําคัญ  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่ทําให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้ าทํางาน
เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เช่นในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า  ผู้หญิงต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องประมาณ 12 ช่ังโมงหรืออาจนานถึง 
20 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน  ถึงแม้จะต้องทํางานหนักแต่ค่าจ้างกลับอยู่ในอัตราที่ต่ําประมาณ 2 ใน 3 ของเงินค่าจ้างแรงงานชาย  แรงงาน
ผู้หญิงมักไม่ได้รับการยอมรับและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม บางคนถูกทําร้ายร่างกายหากทํางานผิดพลาดหรือไม่เสร็จทันเวลา ผู้หญิง
ชนบทถูกนําเข้าสู่สังคมเมืองเพื่อเป็นคนรับใช้  เป็นแรงงานรับจ้างค้าขายและจํานวนหนึ่งเป็นโสเภณี ในปี ค.ศ.1938 พบว่าในกรุง
ฮานอยมีสถานเริงรมย์ถึง 250 แห่งและมีผู้หญิงท่ีต้องเป็นโสเภณีจํานวนมากกว่าพันคน (Nguyẽn Thị Thập. 1981) 
   การเปลี่ยนแปลงของของสังคมเวียดนามที่สําคัญในช่วงอาณานิคมประการหนึ่ง คือการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของผู้หญิงเวียดนาม ซึ่งเกิดจากการได้รับความคิดจากตะวันตกในช่วงค.ศ.1930 ซึ่งสังคมตะวันตกเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องสิทธิสตรี กระแสดังกล่าวส่งผลให้สตรีเวียดนามเริ่มให้ความสําคัญกับป๎ญหาของตนและลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การตีพิมพ์หนังสือ โดยกล่าวถึงป๎ญหาความไม่เท่าเทียมของผู้หญิงในสังคมเวียดนาม เช่น หนังสือเรื่อง “Nam Nữ 
bình quyền” หรือ“หญิงชายต่างเท่าเทียม”ของ Đặng Văn Bẩy ถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี 1928 กล่าวถึงผู้หญิงเวียดนามจํานวนมากถูก
ทอดทิ้ง และกูกรังแกเอารักเอาเปรียบแต่ผู้ชายกลับได้รับการเคารพเชิดชูและมีอิสระ ความเท่าเทียมคือความเสมอภาคที่ไม่มีการ
แบ่งแยกเปรียบเทียบหรือยกย่องว่าสิ่งใดมีค่ามากกว่าสิ่งใด หนังสือเรื่อง“Vấn đề phụ nữ Việt Nam”หรือ“ป๎ญหาเรื่องผู้หญิง
เวียดนาม” ของ Trần Thiện Ty และ Bùi Thế Phúc ที่ตีพิพม์ในปี ค.ศ.1932  ได้กล่าวถึงสถานะของผู้หญิงเวียดนามว่า ผู้หญิง
เวียดนามในอตีตรู้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อหน้าที่ของตนเอง คือการรับใช้ดูแลสามีและลูกรวมถึงพ่อแม่และญาติฝุายสามี                
แต่คุณลักษณะเช่นนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป คือผู้หญิงไม่ยอมที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้ชายอีกต่อไป ผู้หญิงเวียดนามต้องการที่จะมีอิสระ
ทางความคิดและอิสระในการดํารงชีวิต (Đặng Thị Vân Chi. 2008:  5-9) 
  นอกจากน้ีผู้หญิงในสังคมช้ันสูงมีการศึกษา ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
ที่เป็นของผู้หญิงและผู้หญิงเป็นบรรณาธิการ เช่น นาง เซือง เหงวียด แอง (Dương Nguyệt Anh) บรรณาธิการนิตยสาร Nữ giới 
chung นางเหงวียน ดึ๊ก เหยวิด (Nguyễn Đức Nhuận) บรรณาธิการนิตยสารบ๋าว ฝุ หนือ เติน วัน (Báo Phụ nữ tân văn)  
นอกจากน้ียังได้มีการจัดตั้งห้องสมุดสําหรับผู้หญิงขึ้น เช่น ห้องสมุดของเหงวียน ถิ จราง (Nguyễn Thị Trang) และเหงวียน ถิ เฟือง 
ฮว่า ( Nguyễn Thi Phương Hòa ) ที่นครไซ่ง่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีเก็บหนังสือมีค่าโดยเฉพาะบันทึกเพื่อการปลดปล่อยผู้หญิงของนาง
ฟาน ถิ แบ็ก เวิน ( Phan Thị Bạch Vân ) บางเล่มรัฐบาลต้องสั่งเก็บและห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ (Nguyẽn Thị Thập. 1981) 
  สตรีเวียดนามเริ่มมีบทบาททางการเมือง เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 มีนโยบายที่สําคัญประการ
หนึ่งคือการปลดปล่อยผู้หญิง และสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ผู้หญิงคือกลุ่มคนช้ันกรรมาชีพท่ีมีความสําคัญที่ต้องให้
ความสําคัญ  เพราะการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีผู้หญิง ดังนั้น ภายใต้กระบวนการปฏิวัติจึงมีการกําหนดบทบาทของ
ผู้หญิงในฐานะของผู้ที่มีความสําคัญต่อการกอบกู้อิสรภาพของชาติ ดังคํากล่าวที่ว่า“เม่ือชาติได้รับอิสรภาพจากอาณานิคมและลบล้าง
ระบอบศักดินาได้สําเร็จผู้หญิงเวียดนามจึงจะถือว่าได้รับอิสรภาพและมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริ ง”(Nguyễn Thành.1985) การ
ชักชวนและการปลุกระดมของพรรคอมมิวนิสต์ และองค์กรผู้หญิงที่ก่อตั้งขึ้นทั้ง 3 ภาค ทําให้ผู้หญิงเวียดนามเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติ
กับพรรคคอมมิวนิสต์ และเข้าร่วมขบวนการเหวียด มินห์(Việt Minh)ปฏิบัติการต่างๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจึงมีผู้หญิง
จํานวนมากเข้าร่วมอุดมการณ์และเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ และมีบทบาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรของสังคมทําความเข้าใจ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงด้วยกันรวมถึงการเผยแพร่อุดมการณ์พรรค มีการแต่งตั้งผู้หญิงตําแหน่งสําคัญเพื่อดูแลผู้หญิงด้วยกัน ใน

134 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



135 
 

 

การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาเก๊า ค.ศ.1935 มีผู้หญิงได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งต่างๆ ที่สําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 
และมีบทบาทในการการเคลื่อนไหวเพื่อกู้ชาติ ได้แก่ นางเหงวียน จราง เหงวียด( Nguyễn Trang Nguyệt) นางเหงวียน จรี ดึ๊ก
(Nguyễn Tri Đức) นางลี้ เฟือง เถว่ิน(Lý Phương Thuận) และนางเหงวียน ถิ มิง คาย(Nguyễn Thị Minh Khai)  (Sophia Quinn. 
2001)   
  เม่ือประวัติศาสตร์เวียดนามได้ก้าวผ่านยุคศักดินาสู่ยุคอาณานิคม  บริบทสังคมเวียดนามในช่วงอาณานิคมฝรั่งเศสได้มี
อิทธิพลต่อการเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อสถานภาพและบทบทของผู้หญิงเวียดนามที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นรัฐชาติ และสังคมวัฒนธรรมในช่วงการถูกปกครองยุคอาณานิคม 
 กองทัพผมยาว (Long hair Army) : ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเวียดนามกับการมีส่วนร่วมต่ออิสรภาพของชาติ 
  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในบริบทของสงคราม  ความยากลําบากและความโหดร้ายของผู้บุกรุก ส่งผลต่อการประกอบ
สร้างบทบาทใหม่ให้กับผู้หญิงเวียดนาม ท่ีได้เปลี่ยนผ่านตนเองจากผู้หญิงท่ีเป็นแม่และภรรยา ทําหน้าท่ีในครอบครัวของแต่ละคน เป็น
การเข้าร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบกับกลุ่มผู้รักชาติที่ทําหน้าท่ีเคลื่อนไหวทางการเมือง ท้ังในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ในชนบทและในเมืองใหญ่ มีการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงมากมาย เช่น กลุ่มปกปูองเกียรติของผู้หญิง กลุ่มวัฒนธรรม สมาชิกของกลุ่ม               
มาจากหลายระดับช้ันสังคม เช่น กลุ่มแรงงานและกรรมกร กลุ่มผู้มีการศึกษา กลุ่มนักศึกษาและนักบวชหญิง จากปี ค.ศ.1965 ถึงค.ศ.
1975 มีกลุ่มองค์กรผู้หญิงท่ีจัดตั้งเป็นทางการ ได้แก่ กลุ่มปกปูองเกียรติและศักดิ์ศรี องค์กรนักบวชหญิงพุทธศาสนานิกายเค๊ทสี(Khất 
sĩ ) กลุ่มพุทธอุบาสิกาจังหวัดลอง ฮวา Long Hòa) กลุ่มพุทธอุบาสิกาเวียดนาม กลุ่มแม่ค้า 36 ตลาดในกรุงไซ่ง่อน รวมถึงจังหวัดเบ้น 
แจร (Bến tre ) และเกิ่น เธอ(Cần Thơ ) องค์กรต่างๆ เหล่าน้ีมีบทบาทอย่างย่ิงในการต่อต้านอเมริกาและรัฐบาลไซง่อน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่อเมริกาได้ถอนกําลังทหารออกจากเวียดนามตามข้อตกลงเจนีวาจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายก่อนรวมประเทศ (Thích Nữ Huệ 
Tư. 2009)   
  สงครามที่ไม่เคยแบ่งแยกเพศ หรืออายุทําให้ผู้หญิงเวียดนามต้องลุกขึ้นจับปืนตอ่สู้กับศัตรูของประเทศ ตลอดระยะเวลาการ
ต่อสู่เพื่อขับไล่อเมริกา มีการรวมตัวของผู้หญิงในปฏิบัติการรักชาติอย่างกว้างขวาง ท้ังในเมืองใหญ่และในชนบท เช่น ในจังหวัดเกิ่นเธอ 
(Cần Thơ) ดาลัด(Đà Lạt) เบ้นแจร(Bến Tre) ก่าเมา(Cà Mau) เต็ยนิง(Tây Ninh) ด่งนาย(Đòng Nai )“กองกําลังผมยาว” ที่ภาษา
เวียดนามรู้จักกันดีในนาม“Đội quân tóc dài”เป็นช่ือเรียกกองกําลังทหารหญิงที่มีกลุ่มสตรีผู้รักชาติเข้าร่วมเป็นกองกําลังมากกว่า
หนึ่งพันคน   ครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไซ่ง่อน กลุ่มของนักรบหญิงหรือท่ีเรียกหนือเบียดโด่ง(Nữ biệt động) ได้ปฏิบัติการบุกฐานทัพของ
ศัตรู  ซึ่งเป็นท่ีตั้งกองกําลังบางส่วนของอเมริกา เช่น โรงแรมบริง คาราเวลเล และอีกหลายแห่ง ในปี ค.ศ.1968 ปฏิบัติการที่สําคัญอีก
อย่างหนึ่งของกลุ่มนักรบผมยาวไซ่ง่อน คือการเข้ายึดสนามบิน เติน เซิน เหยิ๊ด (Tân Sơn Nhất) อีกหนึ่งกลุ่มนักรบหญิงที่ใช้จักรยาน
เป็นพาหนะ ในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการยุติสงคราม คือกลุ่มสตรีซงแบ๋ (Song bé) จํานวน 22 คน ซึ่งมีการเคลื่อนไหวจากปี 
ค.ศ.1967-1971 เมื่อสงครามได้ยุติลง ทั่วทั้งภาคใต้เวียดนามมีสตรีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีจํานวน 51 ท่านและได้รับสมญา
นามว่า“แม่ผู้จับปืน”หรือในภาษาเวียดนาม“ Người mẹ cầm súng”วีรสตรีที่ได้รับการยกย่องท่านหนึ่งคือ นางเหวียน ถิ ดิ่ง(Nguyễn 
Thị Định ) เป็นผู้นําสตรีเวียดนามที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวอย่างยิ่ง หลังจากการเสียเสียชีวิตอย่างมีเกียรติที่นครโฮจิมินห์ 
ประชาชนได้นําร่างของเธอกลับสู่ภูมิลําเนา และสร้างประติมากรรมรูปป๎้นของเธอ ขนาดความสูง 1.75 เมตรมีน้ําหนักประมาณ 1.025 
กิโลกรัมวางเหนือแท่นบูชาความสูง 1.5 เมตร เพื่อเคารพบูชาและระลึกถึงความกล้าหาญที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างให้แก่สตรีเวียดนาม               
รุ่นหลัง (Le Thi Nham Tuyet.  1975)  
  เมื่ออาณานิคมถอนตัวออกจากแผ่นดินเวียดนามอิสรภาพที่บอบบางทําให้ประชาชนเวียดนามลุกขึ้นต่อสู้เพื่อรักษาเอกราช
ที่ต่อสู้มาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตไว้อย่างดีที่สุด ศัตรูที่อันตรายและสร้างความสูญเสียที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งสงครามของเวียดนาม              
อันต่อเนื่องคือความแตกแยกทางความคิดของผู้นําเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ซึ่งเป็นการเปิดประตูรับนักล่าอาณานิคมหน้าใหม่  
คืออเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในการสรา้งความบอบชํ้าให้แก่ประเทศ ผู้หญิงยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากเมื่อครั้งการต่อสู้อาณานิคม
ฝรั่งเศสและมีบทบาทเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาททางการทหาร การเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางทหารในสงครามต่อต้านอเมริกา  
และเข้าร่วมเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลไซ่ง่อนจนได้รับชัยชนะและรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวภายหลังจากนั้น ทําให้ผู้หญิงได้รับการ
ยกย่องถึงคุณงามความดีที่มีต่อประเทศชาติ  กลายเป็นมโนทัศน์อันหนึ่ง  ที่เพ่ิมขึ้นในยุคแห่งสงครามเพื่ออิสรภาพคือ นอกจากการเป็น
แม่ที่ดี เป็นภรรยาที่ดี จะต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอีกด้วย จึงมีคํากล่าวที่ว่า“Phụ nữ Viẹt Nam giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”หมายถึง ผู้หญิงเวียดนามเก่งท้ังในกิจการของประเทศชาติ  และเก่งทั้งเรื่องงานบ้านในครอบครัว  
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อภิปรายผล 
 ภายใต้โครงสร้างของพัฒนาการสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม ที่ก่อรูปสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการ
อย่างเลือกสรรกับวัฒนธรรมจากภายนอก เป็นภาพเชิงโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรมเวียดนามทุกบริบท นับตั้งแต่ครั้งยุคโบราณกาล 
ที่สังคมวัฒนธรรมเวียดนาม ผสานกับลัทธิขงจื้อ เต๋า จากจีนและฮั่น ซึ่งถูกเช่ือมต่อเข้าสู่เวียดนามด้วยสงคราม การรุกราน และครอบงํา 
พร้อมกันนั้นลัทธิขงจื้อก็ได้วางฐานวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการ ‘กด’ เพศหญิง ซึ่งลัทธิขงจื้อได้เช่ือมต่อกับระบบการปกครอง กษัตริย์ 
ขณะที่ลัทธิเต๋าสัมพันธ์กับภาคประชาชนพ้ืนฐานของเวียดนาม และลัทธิทั้งสองก็กลายเป็นโครงสร้างหลักท่ีประกอบสร้างสตรีเวียดนาม 
ให้กลายเป็นผู้หญิงที่สยบยอมฝุายชาย และได้กลายเป็นรากฐานสําคัญในการกําหนดภาพรวมของผู้หญิงเวียดนาม  
 อย่างไรก็ตามแม้ว่า ตาม ต๋อง ตือ ดึ๊ก จะเป็นเสมือนวาทกรรมที่ได้กําหนดสร้างความเป็นผู้หญิงเวียดนามมาตั้งแต่บรรพกาล  
จากพัฒนาการของผู้หญิงเวียดนามในเชิงประวัติศาสตร์ พวกเธอก็ไม่ได้ดํารงอยู่อย่างสยบยอม แต่ ‘ผู้หญิงเวียดนาม’ ก็พยายามที่จะใช้
พื้นที่ทางสังคมที่ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับแต่งตัวตนและยกระดับความสําคัญของตนทันทีที่มีโอกาส ด้วยการสร้างบทบาทหน้าท่ีที่
สําคัญ ที่สอดรับกับสภาพทางเพศหญิง ทําบทบาทหน้าที่ด้านต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมและกลายเป็นอัตลักษณ์ต่อสังคมวัฒนธรรม
เวียดนามอย่างมีพลวัตและต่อเนื่อง   
 แม้ว่าสังคมวัฒนธรรมเวียดนามจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงเวียดนาม ก็จะไม่ยอมอยู่กับสภาวการณ์ถูกกด
ให้ต่ํา ทั้งทางกายภาพและสังคมอยู่ตลอดกาล อาทิ ผู้หญิงเวียดนามในยุคอาณานิคม ที่ เช่ือมต่อเวียดนามกับสังคมวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็ได้ฉวยใช้ภาวการณ์เรียกหาความเสมอภาค ให้กับ ‘ความเป็นผู้หญิงเวียดนาม’ อย่างได้ผล 
 นอกจากน้ี ภายใต้บริบทการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศจากผู้รุกราน เธอก็ได้ฉวยใช้บริบทดังกล่าว เป็นพื้นที่ในการยกระดับ
ตัวตน ให้ทัดเทียมชาย หรือมีคุณค่าต่อการปลดปล่อยประเทศชาติ กระทั่ง ผู้หญิงจํานวนหนึ่งถูกจารึกไว้ในความทรงจําทางสังคม
ระดับชาติ ด้วยการประจุความหมายให้เป็นวีรสตรีของชาติ มีเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ที่มีความหมายที่บ่งบอกว่า 
ผู้หญิงเวียดนาม มิใช่เพศผู้ศิโรราบ และตรึงตนเองไว้กับการประกอบสร้างทางสังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่งตลอดกาล กระนั้น ผู้หญิง
เวียดนาม ก็ไม่ได้ปฏิเสธอดีต หรือกระบวนทัศน์ (Paradigm) จากอดีตที่ได้ประกอบสร้างความเป็นผู้หญิงเวียดนามชุดหนึ่งให้กับพวก
เธอ หากแต่พวกเธอก็ได้ใช้เง่ือนไขดังกล่าว เป็นโอกาสในการประกอบสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ให้กับสังคมวัฒนธรรมเวียดนามไป
พร้อมกัน ดังนั้น ‘เพศสภาพ’ หรือความเป็นผู้หญิงท่ีถูกประกอบสร้างทางสังคมวัฒนธรรม กรณีของผู้หญิงเวียดนาม จึงมีลักษณะการที่
ดํารงอยู่อย่างมีการผสานสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนทัศน์ของผู้หญิงเวียดนามในอดีตระยะต่าง ๆ ที่ผ่านมา  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
โครงสร้างของบริบททางสังคมวัฒนธรรมชุดใหม่และกับการสร้างตัวตน (Self construction)ของผู้หญิงเวียดนาม พร้อมไปกับการทํา
หน้าที่ประกอบสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identities) ชุดใหม่ ให้กับโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของเวียดนามและละช่วงสมัย 
อย่างมีพลวัต  เลื่อนไหล กลืนกรายไปกับสังคมวัฒนธรรมใหม่ ทั้งในระดับท้องถิ่น และรัฐชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเวียดนามในบริบท             
รัฐจารีต รัฐชาติสมัยใหม่ ช่วงสมัยอาณานิคมหรือสังคมนิยมก็ตาม 
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การศึกษาของวิเศษจากนิทานวัดเกาะ1 

A Study of Magic objects from Wat Koh Folktales 
ณมน ปุษปาพันธุ์2   

 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนีใ้ช้การวิจัยเชิงพรรณนาโดยศึกษาของวิเศษจากนิทานวัดเกาะจ านวน 10 เรื่อง เพื่อจ าแนกที่มา และหน้าที่ของของวิเศษ 
จากการศึกษาพบว่าของวิเศษเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยภาคกลาง ผู้แต่งหนังสือวัดเกาะได้น าสิ่งที่อยู่รอบตัวมาสร้างเป็น
ของวิเศษตามความรับรู้ ความเช่ือและจินตนาการ ของวิเศษสามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ ของวิเศษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และของวิเศษที่มนุษย์
สร้างขึ้น ของวิเศษเหล่านี้ตัวละครอาจจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรือได้รับมาภายหลังจากบิดา อาจารย์ หรือจากเทพเจ้า แต่บางครั้งอาจจะมีการ
ขโมยของวิเศษมาจากตัวละครอื่น บทบาทของของวิเศษนั้นมีหลากหลาย เช่น ใช้เพื่อการต่อสู้ รักษา ท าให้ฟื้นคืนชีพ ช่วยในการเดินทาง ท าเสน่ห์ 
ควบคุมธรรมชาติ ฯลฯ และมีของวิเศษจ านวนหนึ่งที่ไมได้ระบุคุณสมบัติอย่างชัดเจน 
 ของวิเศษในนิทานวัดเกาะสะท้อนให้เห็นวิถีวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยที่แต่งนิทานนั้นอย่างชัดเจน ผู้แต่งมักจะน าเอาสิ่งของใน
ชีวิตประจ าวัน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น แห สุ่ม ข่าย ฯลฯ หรือของขลัง เช่น ประค า ผ้ายันต์ ฯลฯ ในกลุ่มของวิเศษเหล่านี้ยังพบว่าเป็นสิ่งของ
แปลกใหม่ในยุคสมัยนั้นที่ผู้แต่งน ามาสร้างเป็นของวิเศษด้วย เช่น จักรยาน บอลลูน หีบเพลง ฯลฯ ของวิเศษเหล่านี้ไม่เพียงแต่ท าให้นิทานเป็นที่
รู้จัก ยังสนุกสนานและน่าตื่นเต้น ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน และยังเป็นเสมือนการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสังคมอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: นิทานวัดเกาะ ของวิเศษ วิถีวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 This article is a result of the descriptive research on the "Magic Object" from 10 Wat Koh folktales which describes 
about the origin and roles of the magic objects mentioning in the folktales. We also found through the magic object, the 
traditional way of life of the people in the Central Thai society. Wat Koh folktale writer turn many objects in daily life to 
be magic objects by using his perception, belief and imagination. All magic objects we found in this study can be divided 
into 2 groups : natural objects and man-made objects and they can be with the owner since birth or the owner can get 
them later by receiving as a gift from parents, teacher or even from god. But sometime the owner may steal from other. 
The role of the magic objects is diverse. They can be used in fighting, healing, reviving, travelling, charming others, nature 
controlling etc. These are also some magic objects that their roles or qualification are unclear. 
 All the magic object in the Wat Koh folktales reflects clearly the way of life of the people in the time of folktale 
writing as the writer always used daily objects, tools or instruments (fishing, traping,  
gardening etc.) or the sacred things (amulet and talisman) which people used to them to be magic object. Apart from 
this, we also found that the new object which is so strange to the Thai society at that time can be used as a magic object 
too (bicycle, balloon, mouthed organ etc.). So the magic objects not only make folktales popular, amusing and interesting 
which give pleasure to the readers but they also help make the folktales a historical record of the society too. 
 
Keywords : Wat Koh folktales, Magic object, the traditional way of life of the people 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 นิทานเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายและมีอยู่ในทุกสังคม ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะนิทานเป็นสิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งที่ช่วยท าให้
มนุษย์รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความสนุกสนานของนิทานประกอบด้วยหลายส่วนรวมกัน เช่น ตัวละคร ฉาก สิ่งของวิเศษต่างๆ               
ที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ตัวละครคลอดออกมาเป็นหอยสังข์ ในเรื่องสังข์ทอง หรือตัวละครมีหน้าตาอัปลักษณ์ มีหน้าเป็นม้า ในเรื่องแก้ว
หน้าม้า หรือตัวละครคลอดออกมาพร้อมบ้านเรือนไทยขนาดเล็ก ในเรื่องโสนน้อยเรือนงาม หรือตัวละครมีรองเท้าที่สวมแล้วท าให้
เหาะได้ ในเรื่องสังข์ทอง เป็นต้น ความมหัศจรรย์ต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้นิทานมีสีสัน สร้างความประทับใจและความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง 
 ของวิเศษเป็นความพิเศษที่ปรากฏในนิทานมหัศจรรย์เกือบทุกเรื่อง โดยเฉพะอาวุธวิเศษของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นของพระเอก 
นางเอก ตัวละครปรปักษ์ ตัวละครผู้ช่วยเหลือ หรือตัวละครอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้แก่ตัวละคร และท าให้เนื้อเรื่องน่าตื่นเ ต้น
มากยิ่งขึ้น เมื่อตัวละครแต่ละฝ่ายใช้ของวิเศษต่อสู้กัน ถ้าฝ่ายใดมีของวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ ผู้อ่านจะพบว่า
บางครั้งพระเอกเป็นฝ่ายชนะ แต่บางครั้งฝ่ายปรปักษ์ก็จะเป็นฝ่ายชนะ การสลับกันแพ้ชนะเช่นนี้ท าให้เนื้อเรื่องเข้มข้น ผู้อ่านจะรู้สึ ก
ตื่นเต้นและอยากจะติดตาม สุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะ  
 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับของวิเศษ เช่น เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร (2529) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ
เรื่องและอนุภาคในปัญญาสชาดก” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาอนุภาคในปัญญาสชาดก แล้วเปรียบเทียบกับอนุภาคในดัชนีนิทานพื้นเมือง 
(Motif Index) ผู้วิจัยได้กล่าวถึงอิทธิฤทธ์ิของของวิเศษไว้หลายประการ อาทิ ของวิเศษท่ีสามารถที่จะพาเหาะไปได้ ท าให้เดินบนน้ าได้ 
ใช้ส าหรับเปลี่ยนสภาพคนหรือวัตถุ ส่วนท่ีมาของของวิเศษนั้นได้มาจากเทพ ฤๅษี มนุษย์ ยักษ์ สัตว์ เป็นต้น  
 วรรณา บางเสน (2534) ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาโครงเรื่องและอนุภาคในวรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทาน จากฉบับตัวเขียน
ที่มีในหอสมุดแห่งชาต”ิ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์น าวรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทานฉบับตัวเขียนที่บันทึกไว้ในสมุดไทยที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุด
แห่งชาติมาศึกษาลักษณะโครงเรื่องและอนุภาค โดยน าวรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทานมาใช้ในการศึกษาจ านวน 12 เรื่อง เช่น เรื่อง              
จินดาสุริวงศ ์เรื่องทิพสังวาล เรื่องพระสมุทร เรื่องวัฒนวงศ ์เป็นต้น ในส่วนที่กล่าวถึงของวิเศษผู้วิจัยได้จ าแนกของวิเศษออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ของวิเศษที่เป็นสิ่งของ ของวิเศษที่เป็นอาวุธ และของวิเศษที่เป็นเวทมนตร์คาถา 
 ขนิษฐา ตันติพิมล (2535) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเหลือเช่ือในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่” โดยศึกษาจากข้อมูล
นิทานค ากลอนของสุนทรภู่จ านวน 4 เรื่อง คือ โคบุตร ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ และพระอภัยมณี ผลการศึกษาพบว่ามีความเหลือเช่ือที่
ปรากฏในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่ 3 ประเด็น ได้แก่ ความเหลือเช่ือเกี่ยวกับตัวละคร ความเหลือเช่ือเกี่ยวกับสิ่งของวิเศษ และความ
เหลือเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับของวิเศษผู้วิจัยกล่าวไว้ว่าความเหลือเช่ือเกี่ยวกับสิ่งของวิเศษ หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มี
ลักษณะผิดแปลกประหลาดไปจากที่เคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มีความเร้นลับยากที่จะเข้าใจได้ มีคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ           
มีอิทธิฤทธิ์ทางวิทยาคม หรืออาจมีอิทธิฤทธิ์ได้เอง ซึ่งมนุษย์อาจสร้างขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ประเภทสิ่งของวิเศษมี 2 
ประเภท คือ สิ่งของวิเศษท่ีไม่มีอิทธิฤทธ์ิทางวิทยาคม และสิ่งของวิเศษท่ีมีอิทธิฤทธ์ิทางวิทยาคม  
 สุภาวรรณ ยี่บุญยันต์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์บทบาทของของวิเศษในบทละครนอก” โดยศึกษาจากวรรณคดีบทละคร
นอกจ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง คาวี มณีพิชัย สังข์ศิลป์ชัย แก้วหน้าม้า และวงศ์เทวราช ผลการวิจัยพบว่าของวิเศษมี
ทั้งที่ระบุท่ีมาอย่างชัดเจน และไม่ได้ระบุท่ีมาของของวิเศษ ของวิเศษที่ระบุท่ีมาส่วนมากจะเป็นของวิเศษของตัวละครเอกชายและหญิง มีที่มา 
3 แหล่งด้วยกันคือ ของวิเศษที่ได้มาแต่ก าเนิด ของวิเศษที่ได้มาจากมนุษย์ และของวิเศษที่ได้มาจากอมนุษย์ ส่วนของวิเศษที่ไม่ได้ระบุที่มาจะ
เป็นของวิเศษของผู้ช่วยตัวเอกและตัวละครฝ่ายร้าย ซึ่งล้วนแต่เป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิ์เดช ประเภทของของวิเศษสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเด็น คือ ของวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์และของวิเศษที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์  
 ณีรนุช แมลงภู่ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “อนุภาคของวิเศษในบทละครนอก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย” โดยศึกษาข้อมูลจากบทละครนอกจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ชัย และคาวี ผลการศึกษา
พบว่าอนุภาคของวิเศษที่ปรากฏในบทละครนอกทั้ง 6 เรื่องส่วนมากตรงกับอนุภาคในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นเมือง โดยตรงกันทั้งในแง่ของชนิด
ของของวิเศษ การได้ของวิเศษมาครอบครอง การสูญเสียของวิเศษ และอานุภาพของของวิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นสากลทางความคิด
บางประการร่วมกันของมนุษย์แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในถิ่นที่แตกต่างกัน ต่างวัฒนธรรมก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าอนุภาคบางอนุภาคก็มีความแตกต่าง
ในส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนบทบาทของของวิเศษพบว่าของวิเศษมีบทบาทต่อเนื้อเรื่อง ของวิเศษมีส่วนช่วยเสริมความโดดเด่นให้
ตัวละครเอก และคลี่คลายเรื่อง 
 ของวิเศษเป็นสีสันอย่างหนึ่งของวรรณกรรมประเภทนิทานท่ีผู้แต่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจและน่าติดตาม 
และจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของนิทาน ของวิเศษที่ผู้วิจัยกล่าวถึงนี้หมายถึง วัตถุ สิ่งของ อวัยวะ หรือช้ินส่วนที่มีพลัง
อ านาจวิเศษ หรือมีพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังอ านาจที่ไม่ปกติธรรมดา ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่สามารถใช้เรียกภูตผีปีศาจได้ 
หรืออาจจะเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น แห ก าไล คทา ฯลฯ ที่สามารถเปลี่ยนรูปไปเม่ือน าออกมาใช้ เช่น ขว้างออกไปเป็นไฟกรด เป็นต้น 
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และยังหมายรวมถึงอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ที่มีอ านาจวิเศษ เช่น หู ตา ลิ้น ฯลฯ หรือช้ินส่วนของพืช เช่น ราก ใบ ล าต้น ฯลฯ หรือ
อวัยวะของสัตว์ เช่น เขา ตา ฟัน ฯลฯ ของวิเศษเหล่านี้อาจจะเกิดจากการสร้างหรือบันดาลด้วยอ านาจพิเศษและอาจจะมีพลังวิเศษได้
หลายอย่าง 
 นิทานวัดเกาะเป็นวรรณกรรมที่มีการคิดสร้างสรรค์ของวิเศษอย่างหลากหลาย ทั้งของตัวละครเอก ตัวละครปรปักษ์ ตัวละคร 
ผู้ช่วยเหลือ และตัวละครอื่นๆ ของวิเศษเหล่านี้มีลักษณะที่แปลก น่าสนใจแตกต่างไปจากของวิเศษท่ีผู้อ่านเคยรับรูก้ันมา ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้แต่งนิทานวัดเกาะมีการสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาเป็นของวิเศษ สามารถจ าแนกเป็นกี่ประเภท ของวิเศษเหล่านี้มี
ที่มาและหน้าท่ีอย่างไร นอกจากน้ียังสะท้อนให้เห็นวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยภาคกลางร่วมสมัยกับผู้แตง่หนังสือนิทานวัดเกาะอย่างไร
บ้าง   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ของวิเศษจากนิทานวัดเกาะ จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแก้วหน้าม้า โกมินทร์ ขันแก้วนพเก้า ขันทอง                             
ปลาตะเพียนทอง พวงมาลัยทอง พิกุลทอง เมฆอรุณ สามฤดูและหัศนาม วิเคราะห์ประเภท ที่มา หน้าที่ของของวิเศษ และภาพสะท้อนวิถี
วัฒนธรรมของสังคมไทยภาคกลาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการเขียนบทความเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการอ่านละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของวิเศษท่ีปรากฏทั้งหมดในเรื่อง ท้ังของวิเศษที่
เป็นของตัวละครเอก ตัวละครปรปักษ์ ตัวละครผู้ช่วยเหลือและตัวละครอื่นๆ จากนิทาน จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ แก๎วหน๎าม๎า โกมินทร์ 
ขันแก๎วนพเก๎า ขันทอง ปลาตะเพียนทอง พวงมาลัยทอง พิกุลทอง เมฆอรุณ สามฤดู และหัศนาม โดยมีข้อก าหนดว่านิทานวัดเกาะที่
คัดเลือกมานั้นจะต้องสามารถหาต้นฉบับได้ และเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาครบตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องหรือมีเนื้อหามากพอที่จะศึกษา
วิเคราะห์ได้ เมื่อรวบรวมข้อมูลของวิเศษได้เรียบร้อยแล้ว จะน ามาจัดหมวดหมู่และจ าแนกประเภท รวมทั้งศึกษาถึงที่มาและหน้าที่ของ
ของวิเศษตามล าดับ หลังจากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์ต่อไปว่าของวิเศษเหล่านี้สะท้อนภาพวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยภาคกลางอย่างไร 
ผู้วิจัยใช้การพิมพ์ข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างตามต้นฉบับที่ปรากฏซึ่งอาจจะมีการสะกดค าที่แตกต่างจากภาษาในยุคปัจจุบันบ้าง 
 
ผลการวิจัย 
 การจ าแนกประเภทของวิเศษในนิทานวัดเกาะ 
  จากการศึกษาผู้วิจับพบว่าผู้แต่งได้น าสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมาผนวกกับจินตนาการ ความคิดและความเช่ือ ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้แต่งนิทานวัดเกาะเป็นผู้ที่เข้าใจโลกและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวจนกระทั่งสามารถดึงความพิเศษเหล่านั้นออกมาสร้างเป็นของวิเศษได้อย่าง
หลากหลายและน่าสนใจ ของวิเศษในหนังสือนิทานวัดเกาะจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ของวิเศษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและของวิเศษที่
มนุษย์สร้างขึ้น ดังนี้ 
  1. ของวิเศษที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ 
   ผู้วิจัยพบว่าของวิเศษจ านวนหนึ่งในนิทานวัดเกาะถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น สายฟ้า 
แสงอาทิตย์ เมฆ น้ า สระ ร่างกายและอวัยวะของมนุษย์ สัตว์และร่างกายของสัตว์ ต้นไม้และส่วนต่างๆ ของต้นไม้  
   ตัวอย่าง เช่น ร่างกายที่เกิดจากดินดาน และร่างกายที่เกิดจากฟาง ในเรื่องพวงมาลัยทอง กล่าวว่าอาจารย์ของ              
พระศรีธรรมราชปลุกเสกพี่เลี้ยงสองคนช่ือว่า วิทยา เสกขึ้นมาจากดินดาน ร่างกายคงทนอาวุธ และอีกคนหนึ่งช่ือกายสิทธิ์เสกข้ึนมา
จากฟาง ดังนี ้ 
 
...ชื่อพระศรีธ ามะราชสะอาดองค์ เจริญทรงชันษาสิบห๎าปี ได๎เรียนรู๎ครูประสิทธิ์ทรงฤทธิ์เดช ทั้งมนต์เวทเกรียงไกรชาญไชยศรี รณรงค์
คงทนด๎วยมนต์มี รู๎วีธีสาระพรรณ์ป้องกันกาย มีพี่เลี้ยงสองราผู๎กล๎าหาญ ทํานอาจาริย์มอบให๎ดังใจหมาย คนหนึ่งช่ือวิทยาปรีชาชาย 
มิได๎วายชีวาทนอาวุธ ด๎วยเกิดด๎วยดินดาลอาจาริย์สร๎าง เปนรูปรํางกายีบริสุทธิ์ คนหนึ่งช่ือกายสิทธิ์ฤทธิรุตม์ ไมํม๎วยมุดทนทานชาญ
ณรงค์ อาจาริย์ผูกรูปรํางด๎ายฟางหญ๎า จึ่งหาญกล๎าดังจิตร์คิดประสงค์ 

(พวงมาลัยทอง. 2433, ล. 12 น. 575-576) 
 
 อีกตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงของวิเศษท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ ร่างกายท่ีเกิดจากเหง้ากล้วยหอมในเรื่องโกมินทร์ กล่าวไว้
ว่านางชีเสกหญิงสาวสองคนจากเหง้ากล้วยหอมที่อยู่หน้าถ้ าให้เป็นคนรับใช้ของนางสังวาลเพ็ชร โดยเอามีดแกะเหง้ากล้วยหอมให้มี
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รูปร่างเหมือนหญิงสาว แล้วเอาดวงจิตของเสือใส่เข้าไปในรูปนั้น หลังจากนั้นโยนรูปนั้นใส่กองไฟ ภาวนาด้วยพระเวท ต่อมารูปนั้นกลับ
เป็นหญิงสาวข้ึนมาอายุราว 15 ป ีดังท่ีกล่าวไว้ในเรื่องดังนี ้
...แล๎วหลวงชีชุบคนใช๎ใจฉกรรจ์ ให๎หลานนั้นสองสุดาดูนําชม ต๎นกล๎วยหอมมีอยูํปากคูหา นางสิทธาเห็นเงํากล๎วยดูสวยสม แกะด๎วยมีด
เปนรูปนางอยํางอุดม ดูข าคมสองนารีฉวีวรรณ...เอาดวงจิตต์สองเสือเหลือขยัน ใสํรูปที่ท าไว๎วิไลครัน แล๎วนางนั้นเอาสุมไฟใสํอัคคี 
ภาวนาอาคมอุดมเดช ฤทธิ์พระเวทหวั่นไหวทั่วไพรศรี แผํนดินลั่นเลื่อนผาพนาลี ฤทธิ์หลวงชีชุบนางอยํางฉกรรจ์ รูปที่เผาทั้งสองไมํ
หมองหมาง กลับเปนนางงามเลิดดูเฉิดฉัน เดินออกจากกองไฟวิไลวรรณ ...ช่ือหอมเขียวกับหอมทองทัง้สองรา 

 (โกมินทร์. ม.ป.ป., ล. 11 น. 169-171) 
  2. ของวิเศษที่มนุษย์สร้างขึ้น 
   ผู้วิจัยพบว่าของวิเศษประเภทนี้เป็นสิ่งของที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจ า หรือเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในวิถีชีวิตหรือได้
รับรู้ในสังคมที่ร่วมสมัยกับผู้แต่ง จ าแนกเป็น 14 ประเภท ได้แก่ อาวุธ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือที่ใช้จับสัตว์ หน้ากาก
หรือสิ่งที่สวมหัว เครื่องดนตรี พาหนะ สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง เครื่องรางของขลัง สิ่งของเครื่องใช้ ของกิน ยา 
น้ ามัน และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยจินตนาการของวิเศษในหมวดน้ีจ าแนกได้เป็นอาวุธที่ใช้ฟัน ใช้แทง ใช้ตี ใช้ยิง ใช้ท าลาย ใช้ป้องกัน
ตัว ใช้ตัด ใช้สับหรือใช้ฟันและใช้ตอก  
 
 ตัวอย่างเช่น มีดพับ กล่าวถึงในเรื่องโกมินทร์ กล่าวว่านางมณฑาสวรรค์มีเหรียญเพชร์ และมีมีดพับที่ใช้ได้ตามความปรารถนา 
ต่อมานางได้มอบมีดนี้ให้โอรสคือโกมาท ดังท่ีกล่าวไว้ในเรื่องดังนี้ 
...มณฑาสวรรค์ถือเหรียญเพ็ชร์เด็ดอนงค์ แล๎วโฉมยงมีมีดพับส าหรับกาย มีดพับเหมือนหนึ่งศรสมรมาด แม๎นขว๎างปราดนึกอะไรดังใจ
หมาย ด๎ามมณีมีดพับระยับพราย ดูเหลือร๎ายสาตราพงางาม  

(โกมินทร์. ม.ป.ป., ล. 15 น. 688) 
 

 อีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องแก้วหน้าม้า กล่าวว่าลูกกาละบาตเป็นของนางแจ่มจันทร์ที่พระฤาษีมอบให้ลูกกาละบาตนี้มีลักษณะ
เหมือนลูกระเบิด เมื่อขว้างออกไปก็จะแตกออก และท าให้คนที่ถูกข้างเสียชีวิต  หลังจากนั้นก็จะกลับมาหาเจ้าของและเป็นลูกดังเดิม 
นางแจ่มจันทร์ใช้ลูกกาละบาตต่อสู้กับกาวิน เจ้าเมืองชวา ท าให้แขนขาขาดและไส้ทะลัก เสียชีวิตในท่ีสุด ดังท่ีกล่าวไว้ในเรื่องดังนี้ 
พระสิทธาฟังสารสามหลานแก๎ว เจ๎าดีแล๎วนัดดามารศรี พระเคราะห์เจ๎าที่ร๎ายก็หายดี ก็ควรที่หลานยาจะคลาไคล...แล๎วประทานคูํกรไว๎
รอนรา มีฤทธาคนละอยํางตํางๆ กัน นางแจํมจันทร์ให๎ลูกกาละบาต มีอ านาจฤทธิแรงอันแข็งขัน ถ๎าขว๎างไปแตกกระเด็นออกเปนควัน 
ถูกใครนั้นชีวาตม์ลงขาดรอน แล๎วกลับเปนลูกตั้งข้ึนดังเกํา กลับมาเข๎าสูํกายสารสมร... 

(แก้วหน้าม้า. 2492, ล. 20 น. 43-44) 
 

...เจ๎าชวาเห็นพราหมณ์สงครามจัด ได๎ฝึกหัดเหี้ยมหาญชาญสมร จึงจับสูบกายสิทธ์ิฤทธิ์รอน ประจัญกรชักสูบเอารูปพราหมณ์ เจ๎าแจํม
จันทร์รู๎ทําพระยาแขก ขว๎างลูกแตกออกไปในสนาม ลูกระเบิดเปิดกระจายในสงคราม เสียงตูมตามตึงแตกพวกแขกตาย ถูกท๎าวเจ๎าชวา
แขนขาขาด ตกม๎าฟาดตากลับระงับหาย ไส๎ทะลักชักเชือกออกเสือกกาย ก็วอดวายชีวันในทันใด 

(แก้วหน้ามา้. 2492, ล. 20 น. 34-35) 
 

 ตัวอย่างของวิเศษที่เป็นยานพาหนะซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ยานพาหนะทางบก ได้แก่ จักรยาน และรถแก้ว 2) 
ยานพาหนะทางน้ า คือ เรือ และ 3) ยานพาหนะทางอากาศ คือ บาลูน 
 ตัวอย่างเช่น  จักรยาน กล่าวถึงในเรื่องโกมินทร์ พระอินทร์แปลงกายเป็นชีประขาวน าจักรยานมามอบให้โกสีย์ซึ่งเป็นหลาน
ของโกมินทร์ และบอกว่ารถน้ีไปได้ทั้งบนบก อากาศและในน้ า ถ้าไม่ใช้ก็ให้นึกให้เป็นจักร จักรนี้ขว้างไปถูกใครก็ตายสิ้น ถ้าปรารถนา
จะให้เป็นรถก็นึกให้เป็นรถ รถนี้สามารถป้องกันอาวุธต่างๆ ได้ ดังท่ีกล่าวไว้ในเรื่องดังนี้ 
...อินทร์จ าแลงรํางร๎ายทั่วกายกร บทจรมาสูํที่กุมาร...ตาจะให๎รถแก๎วสุริกาญจน์ ขี่ทะยานเหาะไปในเมฆา...จึงจับจักรทั้งสองวาง
กระสันต์ นิมิตเป็นรัถถาวิลาวรรณ์ รูปประพรรณรถรีบถีบทยาน รถนี้เจ๎าเอาไปเก็บไว๎ขี่ เป็นรัถถีกงจักรมีหลักฐาน ถีบไปได๎ในวนชลธาร 
ฆัควานทางมหาสุธาดอน ... แม๎นรถนี้ไมํใช๎ดังใจตรึก ก็จงนึกให๎ตระหนักเป็นจักรผัน ขว๎างถูกใครแล๎วก็ตายวายชีวันต์ ตั้งหมื่นพันโกฏิ์
ล๎านก็ผลาญตาย จะจับขี่จักรยานนะหลานรัก จงเอาจักร์ตั้งลงนึงจงหมาย จักรจินดาหายวับเกิดกลับกลาย ดูงามพรายเป็นรัถถาทรง 
อยูํบนรถแล๎วดีบริสุทธ์ิ คุ๎มอาวุธจริงจิตที่พิษสง จักรประหารอาวุธช ารุดลง จักรคุ๎มองค์เจ๎าได๎พิษร๎ายแรง...เสด็จขึ้นทรงจักรยานนิยมยิน 
หนํอนรินทร์ถีบรถบทจร...  

(โกมินทร์. ม.ป.ป., ล. 33 น. 19 - 22) 
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 ตัวอย่างของวิเศษท่ีเป็นเครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ กลอง หีบดนตรี กระดิ่ง ระฆัง และสังข์ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง พิณ ที่ปรากฏใน
เรื่องสามฤดู ดังนี้ โคธรรพ์เอาไม้เท้ามาเสกให้เป็นพิณสามสายแล้วมอบให้สามสีซึ่งเป็นบุตรของตน พิณนี้มีคุณวิเศษคือเมื่อดีดสายแรก
สามารถเรียกคนธรรพ์ ครุฑ นาค ถ้าดีดสายกลางจะเรียกฝงูสัตว์ในป่าให้มาหาได้ และถ้าดีดสายที่สามคนท่ีได้ยินก็จะเข้ามาหาและอ่อน
น้อมยอมเป็นข้า พิณนี้สามารถท าให้เหาะได้ ดังท่ีกล่าวไว้ในเรื่องดังนี้ 
 
"แล๎วจึงเสกไม๎เท๎าของดาบส ให๎ปรากฏเปนพิณฑ์สายศิลป์กระสัน เปนสามสายบอกแจ๎งแหํงส าคัญ พระโคธรรพ์ให๎ลูกยาแล๎ววําไป อัน
พิณฑ์ทองของวิเศษประเสริฐนัก พระลูกรักจ าตรงอยํางสงไสย ดีดสายต๎นเรียกคนธรรพ์อันชาญไชย สุบรรณ์ในนาคามาประนต ถ๎าแม๎น
ดีดสายกลางเหมือนอยํางวํา ฝูงสัตว์ป่าช๎างม๎าก็มาหมด ดีดสายสุดคนทราบสดับรศ มาประนตนอบน๎อมลงยอมกาย จะไปทางเวหาก็พา
เหาะ ขันชะเนาะเข๎าให๎มั่นพาผันผาย"   

(สามฤดู. ม.ป.ป., ล. 7 น. 258) 
 ของวิเศษท่ีเป็นเครื่องมือจับสัตว์ มี 2 ประเภทย่อย คือเครื่องมือจับสัตว์น้ า ได้แก่ แห ข่าย สวก และสุ่ม และเครื่องมือจับสัตว์
บก คือ บ่วง  
 ตัวอย่าง เช่น สุ่ม ในเรื่องโกมินทร์ กล่าวว่าสุ่มเป็นของวิเศษของยักษ์ครอบจังหวัด มีขนาดเท่าถ้วยชาม ครอบลงไปเป็นไฟลุก
ไหม้ ถ้าท้ิงเอาไว้สัตว์หรือคนที่อยู่ในสุ่มก็จะถูกไฟเผาตาย สุ่มสามารถขยายขนาดโตได้และใช้สุ่มครอบบ้านเมืองได้ด้วย ดังที่กล่าวไว้ใน
เรื่องดังนี ้
จะกลําวถึงครอบจังหวัดอัสสุเรศ เรืองฤทธิ์เดชเดชาแกล๎วกล๎าหาญ มีสุํมใบหนึ่งหนอพอประมาณ เทําสัณฐานถ๎วยชานําเอ็นดู ส าหรับ
ครอบสัตว์ป่าเปนอาหาร ของขุนมารฤทีไมํมีสู๎ แม๎นครอบปับลงไปเปนไฟวู ทิ้งไว๎ครูไฟเลําก็เผาตาย ถึงบ๎านเมืองอาจลอบไปครอบมิด 
สุํมนิดๆ โตได๎ดังใจหมาย  

(โกมินทร์. ม.ป.ป., ล. 23 น. 6-7) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าของวิเศษประเภทนี้เป็นสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนโดยทั่วไป แต่ผู้แต่งสามารถน ามา
สร้างสรรค์โดยเพิ่มเติมพลังอ านาจหรือคุณวิเศษให้สิ่งของเหล่านี้มีพลังอ านาจที่แตกต่างกันไป และมีพลังอ านาจวิเศษที่สอดคล้องกับ
รูปลักษณ์และคุณลักษณะของสิ่งของที่ได้กล่าวถึง ซึ่งผู้แต่งหนังสือนิทานวัดเกาะแสดงให้เห็นว่าน่าจะรู้จักและเข้าใจลักษณะของสิ่งต่างๆ               
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของตนเป็นอย่างดี จนกระทั่งสามารถดึงความพิเศษเหล่านั้นออกมาสร้างสรรค์เป็นของวิเศษได้อย่าง
น่าสนใจ และช่วยท าให้นิทานวัดเกาะมีความสนุกสนาน สมเหตุสมผลและน่าติดตาม เช่น สุ่ม โดยปกติแล้วสุ่มเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านใช้                  
จับปลา แต่ผู้แต่งได้น ามาเพิ่มลักษณะพิเศษเข้าไปคือสามารถขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถครอบเมืองได้ทั้งเมือง ผู้แต่งยังคงหน้าที่หลักของ
สุ่มเอาไว้ แต่เพิ่มจินตนาการและใส่ความพิเศษเข้าไปโดยไม่ขัดกับหน้าที่หลักของสุ่ม ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่าน    
คล้อยตาม และไม่ได้ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนอ่าน และยังช่วยท าให้เรื่องชวนติดตามว่าถ้าเมืองทั้งเมืองติดอยู่ในสุ่ม ตัวละครจะมีหนทางใด
ที่จะเอาตัวรอดหรือรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้แต่งจะต้องสร้างของวิเศษอีกช้ินหนึ่งขึ้นมาที่น ามาลบล้างหรือ
ท าลายอ านาจของสุ่มนี้ ความท้าทายและความสนุกสนานจึงอยู่ในจุดนี้ด้วย 
 นอกจากน้ีผู้แต่งนิทานวัดเกาะยังใช้ความเชื่อในประเด็น “ความขลัง” และ “ความเสื่อม” มาสร้างสรรค์เป็นของวิเศษได้อย่าง
น่าสนใจ เช่น ในเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนที่นางแก้วหน้าม้าฆ่ายักษ์ประกายกรด นางใช้ผ้านุ่งที่เปื้อนโลหิตขณะที่นางคลอดธิดาทั้งสาม
ฟาดไปท่ียักษ์ ท าให้เวทมนตร์ของยักษ์เสื่อม นางจึงสามารถฆ่ายักษ์ได้ส าเร็จ จากตัวอย่างที่กล่าวนี้สอดคล้องกับความเช่ือของคนไทย                 
มีความเช่ือว่าผ้านุ่งของผู้หญิงเป็นของต่ า และสามารถท าให้เวทมนตร์เสื่อมได้  
 ของวิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายนั้นมีความส าคัญต่อการด าเนินเรื่องอย่างชัดเจน การต่อสู้กันโดยใช้ของวิเศษจะท าให้เห็น
ว่าของวิเศษชนิดใดที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่ากัน ถ้าฝ่ายใดมีของวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายมีชัย การสลับกันแพ้ชนะระหว่างตัวละคร
เอกและตัวละครปรปักษ์โดยใช้อาวุธวิเศษต่อสู้กันท าให้เนื้อเรื่องเข้มข้น สนุกสนานและชวนติดตามมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เรื่องสามฤดู เห็นได้
ชัดเจนว่าเรื่องด าเนินไปด้วยของวิเศษ ได้แก่ พัด และ ระฆัง ในเรื่องกล่าวว่าระฆงัเปน็ของวิเศษที่ฤๅษีมอบใหน้างมณมีารดาของราห ูต่อมามารดา
มอบให้ราหู และระฆังนี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณให้พวกพ้องของราหูรู้ว่าตนมีอันตราย เมื่อสั่นระฆังพวกพ้องทั้งหลายของราหู เช่น ลิงนันทะเสน 
เสือสมิง ทุมมา ฯลฯ ก็จะรีบตามเสียงระฆังและมาช่วยเหลือทันที ครั้งหนึ่งยักษ์ปราบไตรจักรขโมยระฆังและพัดของราหูไป แล้วน าไปถวาย            
ท้าวคันทมาศและมเหสี เมื่อมเหสีเห็นพัดก็หยิบพัดขึ้นมาพัด จึงท าให้หมดสติไป ปราบไตรจักรจึงหยิบระฆังขึ้นมาสั่นเพราะคิดว่าน่าจะช่วยให้
ฟื้นคืนชีพได้ อีกทั้งระฆังอยู่คู่กับพัดน่าจะใช้แก้กันได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อสั่นระฆัง พรรคพวกของราหูต่างก็รีบมาตามเสียงระฆัง และเมื่อรู้ว่าคนที่                
สั่นระฆังไม่ใช่ราหูจึงเข้าไปต่อสู้กับปราบไตรจักรและแย่งชิงของวิเศษกลับคืนมา 
 การสร้างสรรค์ของวิเศษต่างๆ น้ันพบว่ายิ่งผู้แต่งสร้างให้ตัวละครปรปักษ์มีของวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสะท้อนให้
เห็นความเก่งกล้าสามารถและบุญบารมีของพระเอกและนางเอกมากข้ึนเท่านั้น ในตอนจบของเรื่องพระเอกจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ             
ซึ่งสิ่งน้ีน่าจะเป็นนัยทางธรรมอย่างหน่ึงที่ผู้แต่งนิทานวัดเกาะต้องการถ่ายทอดหรือสื่อมายังผู้อ่านว่า“ธรรมะย่อมชนะอธรรม”เสมอ 
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  3. การได้ของวิเศษมาครอบครองและการสูญเสียของวิเศษ 
   ของวิเศษต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้มีท้ังของวิเศษท่ีระบุว่าได้มาจากที่ใดและของวิเศษท่ีไม่ได้ระบุที่มา ส าหรับของวิเศษ 
ที่ระบุที่มา ได้แก่ ของวิเศษท่ีมีมาแต่ก าเนิด ของวิเศษท่ีได้มาจากบิดามารดาหรือเครือญาติ ของวิเศษที่ได้จากอาจารย์ และของวิเศษที่
ได้จากอมนุษย์ ของวิเศษที่มีที่มาอย่างชัดเจนนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ของวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะบุญบารมีของผู้เป็น
เจ้าของ ผู้วิจัยพบว่าของวิเศษประเภทนี้เป็นของวิเศษของตัวละครเอกท่ีเป็นตัวละครฝ่ายดี และส่วนใหญ่มักจะเป็นเทวดา นางฟ้า หรือ
ผู้มีบุญลงมาจุติเพื่อปราบปรามเหล่าร้าย การมีของวิเศษไว้ครอบครองแสดงให้เห็นถึง“ความเป็นผู้มีบุญ”ของตัวละครเอกอีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น นางมาลัยทอง ตัวเอกของเรื่องพวงมาลัยทอง นางเป็นนางฟ้าลงมาจุติเพราะพระนารายณ์ต้องการให้นางลงมาปราบเหล่า
มารร้าย เมื่อนางคลอดออกมาจึงมีพวงมาลัยทองคล้องอยู่ที่ข้อมือ ซึ่งพวงมาลัยทองนี้ก็คือจักรของพระนารายณ์ที่ประทานให้นาง
นั่นเอง  
   ส่วนของวิเศษท่ีได้มาจากของวิเศษท่ีได้มาจากบิดามารดาหรือเครือญาติ กล่าวคือ ตัวละครได้รับของวิเศษเป็นมรดกตก
ทอดจาก ปู่ ตา ยาย อา หรือสามี ส่วนของวิเศษท่ีได้จากอาจารย์ พบว่าส่วนใหญ่มักจะเป็น ฤๅษี ดาบส หรือนางชี  
   ส าหรับการสูญเสียของวิเศษนั้นจ าแนกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ ของวิเศษถูกท าลาย ของวิเศษถูกขโมย หรือสูญเสียของ
วิเศษในขณะสู้รบ ของวิเศษที่อีกฝายใช้กลลวงแย่งชิงเอาไป ของวิเศษที่ใช้เพื่อใส่ร้ายหรือท าให้ตัวละครตัวนั้นถูกรังเกียจ ศัตรูที่เสียชีวิต
สูญเสียของวิเศษให้ฝ่ายตรงข้าม และการยืมของวิเศษ 
   ของวิเศษที่พบในเรื่องมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป และตัวละครได้ใช้ของวิเศษเหล่านี้ท าภารกิจหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นการ
สร้างสีสันให้เรื่องตื่นเต้นและน่าติดตาม ซึ่งจะได้กล่าวถึงหน้าที่ของวิเศษดังต่อไปนี้ 
  4. หน้าท่ีของของวิเศษ 
   ผู้วิจัยพบว่าผู้แต่งได้น าความเช่ือที่รับรู้กันโดยทั่วไปในสังคม เช่น "ไฟ" ย่อมแพ้ "น้ า" หรือ "ฝน"  
"นาค" แพ้ "ครุฑ" "ผี" แพ้ "ท้าวเวสสุวรรณ" เป็นต้น มาสร้างให้เป็นของวิเศษชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติหรือพลังอ านาจที่ 
แตกต่างกันไปและสามารถหักล้างอ านาจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
   ของวิเศษต่างๆ เหล่านี้มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องแต่ละเรื่อง จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถจ าแนกหน้าที่
ของวิเศษได้ 9 ประการ ได้แก่ 1) ใช้ในการต่อสู้ 2) ใช้ในการรักษาหรือท าให้ฟื้นคืนชีพ 3) ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ 4) ใช้เป็นพาหนะ
หรือใช้ในการเดินทาง 5) ใช้ท าท าเสน่ห์ให้หลงรัก 6) ใช้เพื่อลักพาตัว 7) ใช้เพื่อควบคุมธรรมชาติ 8)ใช้เป็นที่ซ่อนตัวหรือที่อาศัยของ            
ตัวละคร และ 9)ใช้เพื่อท าให้เห็นหรือได้ยินสิ่งที่อยู่ในระยะไกล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีของวิเศษที่ไม่ได้ระบุหน้าที่อย่างชัดเจนอีกด้วย 
   หน้าท่ีของของวิเศษท่ีพบได้มากเป็นอันดับหนึ่ง คือใช้ในการต่อสู้ ปรากฏอย่างหลากหลายในรูปแบบของอาวุธประเภท
ต่างๆ อาทิ ดาบ หอก จักร ร่างกายและอวัยวะต่างๆ ทั้งของมนุษย์และสัตว์ เครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้ารัดประคด ผ้านุ่ง เครื่องประดับ 
อาทิ สังวาล แหวน เครื่องมือจับสัตว์ อาทิ แห ข่าย สวก เคร่ืองดนตรี อาทิ กระด่ิง สั งข์ สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ อาทิ สูบ ขัน ไม้เท้า 
สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง อาทิ กระโจม ประตู เครื่องรางของขลัง อาทิ เฉลว ปรอท ประค า ผ้าประเจียด ของวิเศษ
ประเภทยา อาทิ ยาเบื่อ ยาสลบ และของวิเศษท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ อาทิ สายฟ้า แสงอาทิตย์  
   ส าหรับอันดับสอง คือ ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ซึ่งก็มีจุดประสงค์ที่ใช้แตกต่างและหลากหลายกันไป ได้แก่ เพื่อหา
คู่ครอง เพื่อล้วงความลับของฝ่ายตรงข้าม เพื่อการแก้แค้น เพ่ือทดสอบหรือลองใจ เพ่ือกลั่นแกล้งตัวละครหรือการสาป เพื่อท าให้ตัว
ละครหญิงหรือชายเข้าใจผิด เพื่อสืบข่าว เพื่อป้องกันภัยจากผู้ชาย เพื่อต่อสู้กับศัตรู และเพื่อหนีศัตรู 
   อันดับที่สาม คือ ใช้เป็นพาหนะหรือใช้ในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่นของวิเศษที่เป็นอวัยวะของสัตว์ เช่น ปีกและหาง
กินนร หน้ากากหรือสิ่งท่ีสวมหัว ได้แก่ รูปยักษ์ ยานพาหนะ อาทิ เรือ บอลลูน จักรยาน สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ อาทิ ดวงแก้ว แผ่นทอง 
สิ่งก่อสร้าง เช่น วิมานทอง เครื่องรางของขลัง ได้แก่ ปรอท สัตว์ เช่น ม้า เสือ นกอินทรี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ เช่ น เมฆ 
ดาวหาง เป็นต้น 
   หน้าที่อ่ืนๆ ของของวิเศษที่พบ ได้แก่ ใช้ท าเสน่ห์ให้หลงรัก ได้แก่ เลือดนระสิงห์ ว่านเสน่ห์จันทน์ ใช้เพื่อลักพาตัว ได้แก่ 
มูลค้างคาว ใช้เพื่อควบคุมธรรมชาติ ได้แก่ ยาที่ท าให้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ใช้เป็นที่ซ่อนหรือท่ีอาศัยของตัวละคร ได้แก่ ร่างปลาตะเพียน 
งาช้าง ดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว ดอกอังกาบ และปรางค์ ปราสาท วิมาน ศาลา และใช้เพื่อท าให้ได้ยินหรือเห็นสิ่งที่อยู่ในระยะไกล ได้แก่               
หูทิพย์ ตาทิพย์ และหูผี ตาผี  
   หน้าที่หลักของของวิเศษคือใช้เพื่อการต่อสู้ ซึ่งพบมากที่สุด และการต่อสู้นี่เองที่ท าให้เรื่องตื่นเต้น และน่าติดตาม ท้ังนี้
เพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ก็มักจะไปหาเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรมาช่วยรบ และมักจะมีของวิเศษช้ินใหม่ที่มีอ านาจเหนือกว่า หรือมีอ านาจ
มากขึ้นเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง สลับกันแพ้ชนะระหว่างตัวเอกและตัวร้าย ท าให้เรื่องเข้มข้นชวนติดตามและช่วยเน้นย้ าให้เห็นหน้าที่ของ
ของวิเศษแต่ละช้ินอย่างชัดเจน  
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   ของวิเศษต่างๆที่พบในนิทานวัดเกาะนี้มิได้เพียงแต่จะท าให้เรื่องราวในนิทานสนุกสนานชวนติดตามแต่เพียงเท่านั้น               
แต่ยังพบว่าเมื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไปยังช่วยท าให้มองเห็นสภาพของสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลางที่สะท้อนผ่านออกมาจาก
การศึกษาของวิเศษเหล่านี้อีกด้วย 
  5. วิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยภาคกลางจากการศึกษาของวิเศษ 
   ผู้วิจัยพบว่าผู้แต่งนิทานวัดเกาะเปรียบเสมือนเป็น "ผู้บันทึก" เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับผู้แต่ง สอดคล้องกับ
สิ่งทีว่ิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2531, น. 96-97) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมไว้ว่า  
กวีไมํใชํเป็นแตํกวี หากเป็นคนเกิดในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งมีสิ่งแวดล๎อม มีสภาพการเมืองและเศรษฐกิจแตกตํางกับสมัยอื่น... กวีใดเกิดขึ้นใน
สมัยเหลํานี้ จะรอดพ๎นจากอิทธิพลแหํงเครื่องแวดล๎อมหาได๎ไมํ ถึงแม๎วํากวีจะพยายามหลบหลีกเพียงใด ความคิดความเห็น ความรู๎สึกท่ี
ตนมีอยูํเป็นสํวนรํวมกับคนรํวมสมัยก็ไมํวายที่จะแพรํงพรายออกมา... 
 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาของวิเศษจากนิทานวัดเกาะทั้ง 10 เรื่องนี้พบว่าผู้แต่งน าสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือ
ท ามาหากิน เครื่องรางของขลังที่อยู่ในความคิดความเช่ือของคนในสังคมยุคร่วมสมัยกับผู้แต่งซี่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพวิถีชีวิตของผู้คน
ในยุคร่วมสมัยกับผู้แต่ง อีกทั้งข้าวของที่เป็นสิ่งใหม่ที่ปรากฏในสังคมสมัยนั้นมาสร้างเป็นของวิเศษไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่สังคมไทยนิยมความเป็นตะวันตก ของที่ทันสมัยมักจะเป็นสิ่งของที่มาจากยุโรป สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับผู้แต่งในยุค
นั้น และเมื่อไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจ จึงได้น ามาสร้างเป็นของวิเศษไว้ด้วย ได้แก่ ลูกกาละบาต (ระเบิด) หีบเสียง จักรยาน 
บาลูน แว่นแก้ว แว่นตา เหรียญ และหลอดแก้ว ตัวอย่างต่อไปนี้ 
   5.1 ลูกกาละบาต (ระเบิด)  
    ระเบิด หมายถึง อาวุธซึ่งท าให้เกิดการระเบิดมีหลายชนิด เช่น ระเบิดมือ ระเบิดเวลา ระเบิดท าลาย ระเบิดไฮโดรเจน 
(นววรรณ พันธุเมธา. 2547, น.747) ของวิเศษสิ่งนี้กล่าวถึงในเรื่องแก๎วหน๎าม๎า เป็นของนางแจ่มจันทร์ ถ้าขว้างลูกกากบาตออกไปถูกใครก็จะ
แขนขาดและไส้ทะลัก ซึ่งลักษณะที่กล่าวมานี้มีลักษณะเหมือนระเบิด 
   5.2 หีบเสียง 
    หีบเสียงเป็นของวิเศษที่กล่าวถึงในเรื่องสามฤดู กล่าวว่าวิชายงมีความสามารถท าหีบเสียงได้ เม่ือท าเสร็จแล้วก็ให้
พระตรีสุริวงศ์เข้าไปอยู่ในหีบนั้น แล้วส่งไปถวายนางเทพบรรจงซึ่งเป็นธิดาของนพสูรย์ หีบเสียงนี้สามารถท าเสียงดนตรีต่างๆ ได้ สิ่งนี้
น่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า หีบเสียงเป็นเครื่องบันเทิงอย่างหนึ่งในปลายสมัย
รัชกาลที่ 5 กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ สมัย พ.ศ. 2432-2453 ดังนี ้
 หีบเสียงนับวําเป็นเครื่องบันเทิง ที่แปลกประหลาดที่สุดอยํางหนึ่งในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 เครื่องบันเทิงชนิดนี้ประกอบด๎วย
ล าโพงอยําง 1 หีบเสียงอยําง 1 และจานเสียงอีกอยําง 1 เมื่อไขจานเสียงให๎หมุน จะมีเสียงเพลงออกมาจากปากล าโพง เป็นเพลงไทย
และเพลงฝรั่งปรากฏวําผู๎ดีมีเงินนิยมซื้อหีบเสียงไว๎ฟังเพลงแปลกๆ ใหมํๆ เพื่อจะได๎หัดร๎องโดยไมํต๎องตํอเพลงกับครูให๎เสียเวลา 
 ความนิยมหีบเสียงเห็นได๎จากการที่มีห๎างร๎านในกรุงเทพฯ สั่งหีบเสียงและจานเสียงเข๎ามาขายหลายร๎านด๎วยกัน เชํน ห๎าง
รัตนมาลา ซึ่งตั้งอยูํที่สี่แยกพาหุรัด ห๎างจี.โบโว ซึ่งตั้งอยูํที่ถนนเจริญกรุงตอนปากตรอกโรงภาษี และห๎างคีเชียงแอนซันซ์ ซึ่งตั้งอยูํที่
ตลาดน๎อยแหํงหนึ่งและที่เสาชิงช๎าอีกแหํงหนึ่ง สองห๎างแรกขายแผํนเสียงของบริษัทปาเต๏ะ สํวนห๎างหลังขายแผํนเสียงตราดอกล าโพง
และตราช๎างเผือก ดูเหมือนห๎างคีเชียงแอนซันซ์จะท าการค๎าหีบเสียงและจานเสียงสองอยํางเทํานั้น มิได๎ขายสินค๎าอื่นๆ ด๎วย เชํน ห๎าง
รัตนมาลาและห๎างจี.โบโว ห๎างคีเชียงได๎ลงแจ๎งความในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 วาจะมีแผํนเสียงตรา
ช๎างเผือก 12 เพลง ตกเข๎ามาในกลางเดือนหน๎า คือเพลงมะโดดหนีเมียไปบวช เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลง 12 ภาษา เพลา
พราหมณ์เกสร เพลงญวนร าโคม เพลงทะแยแก๎กัน เพลงแขกแก๎กัน เพลงเจียวย่ีรากเลือด เพลงแอํวลาว เพลงฉํอย เพลงแหลํเทศน์ 
และเพลงเป๋ ตํอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2453 ห๎างคีเชียงก็ลงแจ๎งความในหนังสือบางกอกไทม์วํา จะมีจานเสียงตราดอกล าโพง เป็น
เพลงไทยถึง 312 เพลง "แปลกๆ ตํางๆ ซึ่งยังไมํมีจ าหนํายเลยในกรุงเทพฯ ก าหนดจะเข๎ามาถึงวันท่ี 15 มิถุนายนนี้" 
 การผลิตแผํนเสียงเพลงไทยเป็นคุณประโยชน์แกํเมืองไทยหลายอยําง ที่ส าคัญที่สุดก็คือ เป็นการรักษาเพลงไทยให๎ยืนยงสืบไปช่ัว
กาลนาน นักร๎องเพลงไทยที่มีช่ือเสียงที่สุดในยุคนี้คือครูส๎มจีน  

(ชัย เรืองศิลป์. มปป., น. 447) 
   5.3 จักรยาน 
    จักรยาน หมายถึง รถถีบ ยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ 2 ล้อ ล้อหนึ่งอยู่ข้างหน้า และอีกล้อหนึ่งอยู่ข้างหลัง มี
โครงเหล็กเช่ือมล้อหน้ากับล้อหลัง มีคันบังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า ขับเคลื่อนด้วยก าลังคนผู้ขี่ซึ่งใช้เท้าถีบบันไดรถให้วิ่งเรียกว่า
จักรยานสองล้อ ถ้ามี 3 ล้อเรียกว่าจักรยานสามล้อ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : น. 309) 
 หลักฐานที่กล่าวถึงจักรยานในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาในสังคมไทย ความดังนี้ 
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 ของแปลกของใหมํในกรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ 5 ชาวกรุงได๎พบเห็นของแปลกๆ ใหมํๆ หลายอยํางในต๎นรัชกาล ของแปลกคือ
รถจักรยานสองล๎อและรถจักรยานสามล๎อ ในปลายรัชกาลมีของแปลกตกเข๎ามาอีกหลายอยําง ท่ีนําท่ึงที่สุดคือรถยนต์และภาพยนตร์ 
 รถจักรยานสองล๎อรุํนแรกเป็นรถแบบล๎อหน๎าสูง ล๎อหลังต่ ามาก รุํนหลังๆ จึงเป็นแบบล๎อหน๎าล๎อหลังมีขนาดเทํากัน 
 จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันบันทึกเหตุการณ์ในวันท่ี 11 เมษายน 2423 วําในหลวงทรงรถพระที่นั่งไปทอดพระเนตรที่สวนท่ี
นาปทุมวัน ซึ่งจะทรงซื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ (เจ๎าฟ้าวชิรุณหิศ) "ถึงศาลาเชิงสะพานปทุมวัน เสด็จทรงรถพระที่นั่ง 2 ล๎อไป
ทางถนนนิวแมนท า แล๎วเลี้ยวลงถนนศีรษะล าโพง ทางไปบ๎านเจ๎าพระยายมราช (แก๎ว) จนหมดที่ๆ จะซื้อ แล๎วกลับมาประทับท่ีวังปทุมวัน 
พระยานานา (พิพิธภาษี) จัดเรือส าปั้นไว๎ถวายทรงเก็บบัว แล๎วถวายเครื่องไอศกริมและขนมฝรั่งตํางๆ กับกาแฟ กัปตันริเวลิวถวายแผนที่ 
ทรงกะที่จะวางต าหนักพระองค์เจ๎าสวัสดิโสภณ 
 รถพระที่นั่งสองล๎อที่กลําวในจดหมายเหตุนี้ จะเป็นรถอะไรไมํได๎ นอกจากรถถีบ (หรือรถจักรยาน) เมื่อสอบประวัติการท า
รถจักรยานสองล๎อซึ่งใช๎ล๎อยางสูบลม ก็ปรากฏวํา นายเจ.พี. ดันลอปเพ่ิงคิดท ายางในยางนอกส าหรับล๎อรถจักรยานได๎ส าเร็จเม่ือ ค.ศ. 
1888 แล๎วเขาก็น ามาใสํกับล๎อรถจักรยาน กํอนนี้ขึ้นไป รถจักรยานใช๎ยางล๎อตัน เพราะฉะนั้นรถที่ในหลวงทรงต๎องเป็นรถยางตัน ซึ่ง
เขยําตับไตไส๎พุงคนขี่ดีนัก เป็นอันได๎ความวํา รถจักรยานยางล๎อตันตกเข๎ามาในเมืองไทย กํอนจักรยานล๎อกลวง 20 ปีเศษ 
 จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันประจ าวันที่ 22 มกราคม 2422 กลําวถึงรถไตรซิเคอลวํา "บันทอมตื่นกํอนโมง ทรงรถไตรซิ
เกอลแล๎ว เช๎า 4 โมง เสด็จวัดนิเวศธรรมประวัติ" รถไตรซิเคอลที่กลําวในจดหมายเหตุคือรถจักรยานสามล๎อ มีคนสั่งเข๎ามาในเมืองไทย
พร๎อมๆ กับรถยางล๎อตัน เพราะฉะนั้นต๎องเป็นรถยางล๎อตันแนํนอน  

(ชัย เรืองศิลป์. มปป., น. 303) 
  

 เมื่อในหลวงทรงรถจักรยานสองล๎อและสามล๎อโดยไมํอายใคร เจ๎านายและข๎าราชการก็ท าตามอยําง การขี่รถจักรยานกลายเป็น
แฟช่ันใหมํของคนกรุงเทพฯ จนถงึแกํมีการตั้งสโมสรรถจักรยานขึ้น สโมสรแหํงนี้ได๎ท าการต๎อนรับสมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ เจ๎าฟ้าจักร
พงศ์ภูวนาถ ซึ่งเสด็จกลับจากยุโรปมาพักผํอนในกรุงเทพฯ ช่ัวคราว เมื่อ พ.ศ. 2442 ด๎วยกระบวนรถจักรยานประดับบุบผชาติถึง 285 
คัน ท าให๎ชาวกรุงแตกตื่นกันมาชมกระบวนแหํรถจักรยานเป็นจ านวนมาก รถที่เข๎ากระบวนแหํซ่ึงใช๎ยางในยางนอกกลวง ไมํใช๎รถยาง
ตันอยํางที่ในหลวงทรงเมื่อ พ.ศ. 2423 

(ชัย เรืองศิลป์. มปป., น. 304) 
 

...ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2442 มีงานสงครามบุบผชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ และต๎อนรับสมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟ้ากรมขุนพิศณุโลก 
(หน๎า 299) ประชานารถ ซึ่งเสด็จกลับจากทวีปยุโรป ในงานนี้ได๎มีการแขํงขันจักรยานรอบสนามหลวง มีกระบวนแหํจักรยาน ซึ่งแตํงรถเป็น
รูปรํางสัตว์แปลกๆ ของแปลกๆ ประดับด๎วยบุบผชาติสวนสดงดงาม เวียนโอบรอบสนามหลวงครบสามรอบแล๎ว ก็หยุดอยูํเรียงกันโดยล าดับ
เป็นสองแถวในถนนสนามไชย รวมรถจักรยานที่ได๎เข๎ากระบวนแหํครั้งนี้ ถึง 285 คัน 

(ชัย เรืองศิลป์. มปป. : น. 299-300) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ของวิเศษในครั้งนี้ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพสังคมกับจินตนาการสร้างสรรค์ของวิเศษของผู้แต่งหนังสือวัด
เกาะ เพราะว่าของวิเศษหลายชนิดเป็นของที่ผู้คนในสังคมไทยไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อน แต่เมื่อสังคมไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตก 
ประกอบกับมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ จึงท าให้รู้จักสิ่งของเหล่านั้นและผู้แต่งหนังสือวัดเกาะก็ได้น ามาสร้างสรรค์เป็นของ
วิเศษต่างๆ เช่น บอลลูน จักรยาน ไฟฟ้า หีบเพลง ฯลฯ ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เห็นว่านิทานวัดเกาะนั้นมิใช่เพียงแค่นิทานที่สร้างความสนุกสนานเพลิน
เพลินให้แก่ผู้อ่านเท่านั้น แต่นิทานวัดเกาะยังได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปฏิสัมพันธ์ของชีวิตของผู้คนใน
ภาคกลางที่มีต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่มีการแต่งนิทานวัดเกาะ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความทันสมัยของผู้แต่งหนังสือวัด
เกาะที่เสมือน "ผู้บันทึก" เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยน าสิ่งของใหม่ที่มีในสังคมในสมัยนั้นมาสร้างสรรค์เป็นของวิเศษ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใน
สังคมไทยสมัยนั้นอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้มาก่อน ดังนั้นการที่ผู้แต่งหนังสือวัดเกาะน ามาสร้างสรรค์เป็นของวิเศษจึงเป็นการ
เผยแพร่สิ่งต่างๆ นั้นให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย และที่น่าสนใจคือสังคมที่กล่าวถึงนี้น่าจะเป็นสังคมภาคกลางที่ผู้แต่งได้อาศัยอยู่และ
รับรู้เรื่องราวความทันสมัยต่างๆ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ของวิเศษท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยยังพบประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับของวิเศษอีกคือ  
 1) คุณสมบัติของผู้ครอบครองของวิเศษ 
  ของวิเศษที่ปรากฏในนิทานวัดเกาะช่วยเน้นย้ าให้เห็นว่าของวิเศษมักจะอยู่คู่กับคนดี มีความกตัญญู และมีสัมมาคารวะ            
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เรามักจะพบว่า พระอินทร์ พระอิศวร ฤๅษีหรืออาจารย์มักจะมอบของวิเศษให้แก่ตัวละครฝ่ายดี เพราะเห็น
ว่าเป็น "คนดี" และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะครอบครองของวิเศษเหล่านั้น หรืออีกกรณีหนึ่งของวิเศษแสดงให้เห็นถึงผู้มีบุญ ในกลุ่ม
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นี้พบในกรณีที่เทวดา นางฟ้า หรือเทวบุตร จุติลงมาเพื่อปราบมาร ซึ่งจะมีของวิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด ส่วนใหญ่พบว่าเทพเจ้าองค์
ส าคัญๆ เช่น พระนารายณ์ พระอิศวร หรือพระอินทร์เป็นผู้มอบของวิเศษให้แก่ตัวละครเหล่านี้ 
 ผู้ที่ได้ของวิเศษมาครอบครองเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้มีปัญญาดี เฉลียวฉลาด เช่น เรื่องขันแก้วนพเก้า พระขันแก้วได้ขันแก้ว
มาจากยักษ์วารุญหลังจากสามารถตอบปริศนาธรรมที่ยักษ์ถามพระขันแก้วได้ 
 ผู้ที่ครอบครองของวิเศษเป็นผู้ที่มีวาจาดี มารยาทดี เช่น ในเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนท่ียักษ์นันทะกาลมอบดวงแก้วให้แก่นางดารา
รัศมี ถึงแม้จะมีผู้ที่อาสาเข้าไปขอหลายคน แต่ก็ไม่มีใครขอของวิเศษได้ แต่เมื่อนางดารารัศมีไปขอโดยใช้วาจาที่ไพเราะก็ท าให้ยักษ์             
นันทะกาลใจอ่อนและยอมมอบของวิเศษให้ 
 นอกจากน้ียังพบว่าตัวละครที่ได้ของวิเศษมาครอบครองน้ันเป็นตัวละครที่มีความเก่งกล้าสามารถ คู่ควรที่จะได้ของวิเศษนั้นไว้
ครอบครอง เช่น ในเรื่องหัศนาม ตอนท่ีนกอินทรีมอบแก้ววิเศษในหัวของตัวให้แก่หัศนามหลังจากท่ีรบแพ้หัศนาม 
 จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ครอบครองของวิเศษได้นั้นต้องเป็นคนดี มีความเก่งกล้าสามารถ และมีคุณธรรม เมื่อของวิเศษอยู่
ในมือของคนดี คนดีก็ย่อมจะต้องใช้ของวิเศษนั้นเพื่อช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า หรือช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ไดย้าก ดังนั้นจึงเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน
ว่าผู้แต่งเน้นย้ าถึงคุณสมบัตขิองผู้ครอบครองของวิเศษอย่างมาก ถึงแม้จะมิได้น าเสนออย่างตรงไปตรงมาแต่ลกัษณะต่าง  ๆที่ปรากฏในเรื่องล้วนแต่
มุ่งและน าเสนอในประเด็นนี้ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าของวิเศษตกอยู่ในมือของคนดี คนดีก็จะใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่ถ้าตกอยู่ในมือของ
คนไม่ดี ก็จะท าให้คนอื่นเดือดร้อน ซึ่งเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับ "อ านาจ" ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 
 2) ของวิเศษเป็นเคร่ืองแสดง "อ านาจ" 
  อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับของวิเศษคือ ของวิเศษเป็นเครื่องแสดง "อ านาจ" ของผู้ครอบครองด้วย โดยปกติแล้วอ านาจเป็น
สิ่งที่ผู้คนทั่วไปไขว่คว้าและต้องการครอบครอง เช่นเดียวกันกับของวิเศษที่ปรากฏในนิทานวัดเกาะ ของวิเศษหลายอย่างในเรื่องพบว่ามีการแย่ง
ชิง และเป็นท่ีหมายปองของฝ่ายตรงข้าม เพราะการได้ของวิเศษมาครอบครองนั้นหมายถึงการได้อ านาจที่มีความพิเศษกว่าคนอ่ืนๆ มา
ครอบครองด้วย ดังนั้นในนิทานวัดเกาะหลายเรื่อง เช่น เรื่องสามฤดู ขันทอง ฯลฯ จึงพบว่าตัวละครฝ่ายปรปักษ์พยายามแย่งชิงหรือขโมยของ
วิเศษของตัวเอกมาเป็นของตัวเอง การที่ของวิเศษเปลี่ยนมือไปเป็นของผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นถึง "อ านาจ" เมื่อใครได้ของวิเศษไว้ครอบครองก็จะมี
สถานภาพเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ "อ านาจ" ในที่น้ียังเปรียบเสมือนดาบสองคม ถ้าตกอยู่ในมือผู้อื่นก็อาจจะย้อนกลับมาท าร้ายผู้เป็น
เจ้าของได้ เช่น พัดชีวาปรปักป์ของยักษ์จกัรวรรด ิในเรื่องสามฤดู ลิงนันทะเสนแย่งเอาพัดไปและใช้พัดนี้ฆ่ายักษ์จักรวรรดิตาย แต่ไม่ว่าการแย่ง
ชิงกันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตาม สุดท้ายแล้วฝ่ายตัวละครเอกก็มักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ สิ่งนี้น่าจะแสดงให้เห็นว่า "ธรรมะ" ย่อมชนะ "อธรรม" 
  ถ้ามองว่าผู้ที่มอบของวิเศษให้ตัวละครเป็น "ผู้มีอ านาจ" และของวิเศษ คือ "อ านาจ" จะเห็นได้ว่าบางครั้งผู้มีอ านาจ เช่น               
พระอินทร์ พระอิศวร ฯลฯ ก็มอบ "อ านาจ" ให้แก่คนที่ไม่คู่ควรเหมือนกัน ซึ่งเมื่ออ านาจอยู่ในมือคนไม่ดีหรือไม่มีคุณธรรมก็มักจะท าให้
ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน ในเรื่องขันทอง กรณีพระอินทร์มอบหอกให้แก่เนตรอัคคี และเนตรอัคคีน าหอกไปท าร้ายผู้อื่น และท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และสุดท้ายพระอินทร์ก็ต้องตามมาแก้ปัญหา ภาพต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นภาพสะท้อนที่เราพบเห็นได้ในสังคมไทย ในบางครั้งเรา
ก็พบว่าผู้ที่มีอ านาจในสังคมได้มอบอ านาจให้แก่คนที่ไม่คู่ควรหรือคนไม่ดี และคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ท าให้คนในสังคมเดือนร้อน และ
เมื่อสังคมเกิดความเดือดร้อน ผู้คนในสังคมต่างก็รอคอยคนดีมีคุณธรรมเพื่อมาปราบปรามหรือก าจัดคนที่ไม่ดีเหล่านั้นให้หมดไปจากสังคม 
และสังคมก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้ง 
 3) ของวิเศษคือ "มรดก" ของครอบครัว 
  ประเด็นสุดท้ายท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับของวิเศษ คือ ของวิเศษเปรียบเสมือน "มรดก" ในนิทานวัดเกาะแสดงให้เห็นว่าของวิเศษ
กลุ่มหนึ่งได้มาจากญาติ เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ฯลฯ สิ่งนี้เทียบเท่ากับ "มรดก" ที่สามารถส่งต่อหรือสืบทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้ นั่นแสดงให้
เห็นว่าของวิเศษเปรียบเสมือน "มรดกอันล้ าค่า" เช่นเดียวกันเงินทอง หรือทรัพย์สมบัติอื่นๆ ที่คนในครอบครัวจะพิทักษ์รักษาและส่งต่อ
ให้แก่รุ่นต่อๆ มา  เช่น ในเรื่องโกมินทร์ โกมินทร์ผู้เป็นบิดามอบก าไลหยกและผ้าแพรให้กับนางสายทองผู้เป็นธิดา ในเรื่องปลา
ตะเพียนทอง นางมาลาแก้วมอบดาบเพชรเจ็ดประการให้แก่มาลาเพชรผู้เป็นโอรส เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การที่ผู้แต่งสร้างให้ตัวละครผู้ช่วยเหลือมีของวิเศษต่างๆ แสดงให้เห็นว่ า             
ตัวละครเอกเป็นผู้มีบุญญาบารมี ท่ีมักจะมีผู้ช่วยเหลือหรือผู้สนับสนุนท่ีท าให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ส าเร็จได้ด้วยดี และความส าเร็จนั้นมา
จากของวิเศษของตัวละครผู้ช่วยเหลือน้ี เช่น ในเรื่องพวงมาลัยทอง ตอนท่ีตุ๊ดตู่ใช้กรรไกรเพ็ชรสังหารยักษ์โลกาพินาศที่นางมาลัยทอง
ก็ไม่สามารถฆ่ายักษ์ตนนี้ได้ ตุ๊ดตู่ก็ขว้างกรรไกรไปหนีบร่างกายของโลกาพินาศขาดเป็นสองท่อน โลกาพินาศก็ขาดใจตาย  
 ของวิเศษต่างๆ ที่พบในหนังสือนิทานวัดเกาะนี้มิใช้เป็นเพียงสีสันที่ท าให้เรื่องราวสนุกสนาน เข้มข้น และชวนติดตามเท่านั้น 
เพราะเมื่อศึกษาวิเคราะห์กันอย่างพินิจพิจารณาแล้วจะพบว่าของวิเศษสามารถสะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คน สังคม และ
วัฒนธรรมในยุคที่ร่วมสมัยกับผู้แต่งนิทาน นอกจากนี้ยังพบแง่คิดหรือมุมมองที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การมองโลกและมองชีวิตที่ผู้แต่งหนังสือวัดเกาะ ซึ่งนับได้ว่าเป็น “ปราชญ์” ผู้ซึ่งมีปฏิภาณไหวพริบ ได้สอดแทรกหลักธรรม แง่คิด
สอนใจ และมุมมองที่มีคุณค่าต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านจะได้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่เกือบตลอดทั้งเรื่อง และ
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ผู้วิจัยยังพบว่ายังมีมุมมองและแง่คิดที่น่าสนใจอีกหลายประการในหนังสือนิทานวัดเกาะ อาทิ ทัศนะเกี่ยวกับครอบครัว การใช้ชีวิตคู่ 
ทัศนะเกี่ยวกับผู้หญิง ซึ่งมุมมองเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าจะได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างลุ่มลึกต่อไป เพราะ “นิทานวัดเกาะมิได๎
เป็นเพียงเรื่องอํานสนุกท่ีมีไว๎เพื่อส าเริงอารมณ์เทํานั้น แตํยังแฝงแงํคิดที่แยบคายเอาไว๎อีกด๎วย” 
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การสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว 
Non-verble meaning in Tham Khwan Rue 

ภควัต  รัตนราช1    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากพิธีท า
ขวัญเรือยาวของอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างสมมติฐาน
ช่ัวคราวตามทัศนะของคนในชุมชน และปรับปรุงสมมติฐานจนกระทั่งข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว แล้วจึงสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎี   
 ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการประกอบพิธีกรรมท าขวัญเรือยาวประกอบด้วย 5             1)                                       
2)                             3)      พิธี 4)ท าพิธี และ 5)หลังท าพิธี การสื่อความหมายด้าน อวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาวค้นพบ
การสื่อความหมายด้านค่านิยม 8 ประการ คือ 1)ค่านิยมเรื่องศาสนาพุทธ 2)ค่านิยมเรื่องศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 3)ค่านิยมเรื่องความ
ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4)ค่านิยมเรื่องความกตัญญูรู้คุณ 5)ค่านิยมเรื่องความหวงแหนในภูมิปัญญาของตน 6)ค่านิยมเรื่องความรัก              
ความสามัคคี 7) ค่านิยมเรื่องความผูกพันในถ่ินท่ีอาศัย และ 8) ค่านิยมเรื่องสุนทรียะ   
 
ค าส าคัญ: ท าขวัญเรือ, เรือยาว, อวัจนภาษา  
 
Abstract 
 This research aimed to study the Non-verble meaning in Tham Khwan Rue. This research is a qualitative 
research type of grounded theory research. Collect data using unstructured In-depth interview and participatory 
observation from Tham Khwan Rue in Langsuan, Chumphon. Collect data and analyze data simultaneously to 
create the temporary hypothesis based on emic. Improve the hypothesis until saturated and create the theory.  
 The results showed that Tham Khwan Rue process found that it consists of 5 characteristics: 1) Date Time 
and Place 2) Offering 3) Prepare ritual 4) Ritual, and 5) After ritual. The results showed that the values it consists 
of 8 characteristics: 1) Buddhism 2) Brahmanism 3) Holy thing 4) Gratitude 5) Own wisdom 6) Unity 7) Address, 
and 8) Aesthetic.   
 
Keywords: Tham Khwan Rue, Longboat, Non-verble 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 การสื่อสารคือการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หากพิจารณาการสื่อสารใน
มิติที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วนั้น การสื่อสารมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มให้ด ารงอยู่ การสื่อสารและวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันใน
บทบาทที่การสื่อสารท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นที่แสดงออกผ่านพิธีกรรม นับว่าเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า“สื่อพิธีกรรม” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายไว้ว่า พิธีกรรม หมายถึงการบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติทางศาสนา ส่วนกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นการกระท าท่ีคนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธีเพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทาง
ที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. 2552) เช่นเดียวกับเทอร์เนอร์ กล่าวว่า พิธีกรรมเป็น
ฉากของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการแสดงท่าทางและค าพูด รวมถึงวัตถุและสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบตามที่ก าหนดไว้ สามารถเช่ือมโยง
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ไปสู่ความเช่ือเรื่องอ านาจและการกระท าอันลึกลับหรือมีความหมายซ่อนอยู่ มีความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) มีอ านาจบันดาลให้ส าเร็จได้ 
(ลัดดา จิตตคุตตานนท์. 2552) 
 พิธีกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเช่ืออย่างแยกจากกันไม่ได้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2552) กล่าวว่า 
ความเช่ือสามารถโยงใยไปถึงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่า มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติและปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น มีผลกระทบต่อ
ชีวิตที่มนุษย์ที่ไม่สามารถหาค าตอบหรืออธิบายได้ เป็นเหตุให้มนุษย์เกรงกลัวและเคารพธรรมชาติ เช่นถ้ามนุษย์ต้องการความปลอดภัย
ในชีวิตก็จะเกิดการอ้อนวอน ร้องขอ และการเซ่นสังเวยด้วยวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะของพิธีกรรมตามแต่มนุษย์ในชุมชนนั้นได้คิดค้น
ขึ้น เพื่อใช้เป็นสิ่งปลอบประโลมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เมื่อประสบผลก็กลายเป็นความเช่ือและกลายเป็นพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาใน
ที่สุด  
 พิธีท าขวัญเรือยาวเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญแม่ย่านางเรือ มีความเช่ือว่าเป็นพิธีที่ช่วยเพิ่มก าลังใจแก่ฝีพาย มักกระท าก่อนวันลง
แข่งขันหนึ่งวัน โดยการเซ่นบวงสรวงเพื่อขอบคุณแม่ย่านางเรือ แม่คงคา แม่ธรณี และถือเป็นการสังสรรค์ของฝีพาย เพราะเรือยาวนั้น
จะขุดหรือต่อขึ้นมาจากไม้ จึงมีความเช่ือว่าจะมีนางไม้หรือหากขุดเป็นล าเรือแล้วมักเรียกว่าแม่ย่านางเรือ  แต่แม่ย่านางเรือนั้นไม่ได้     
สิงสถิตอยู่ท่ีล าเรือตลอดเวลา ก่อนการแข่งขันเรือยาวจึงต้องประกอบพิธีกรรม เพื่อเชิญขวัญแม่ย่านางกลับมาสิงสถิตอยู่ท่ีล าเรือ 
 พิธีท าขวัญเรือยาวของแต่ละท้องถิ่นนั้นมีวัตถุประสงค์คล้ายกัน แต่อาจมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน
ของพิธีกรรม เริ่มตั้งแต่การเลือกวันท าขวัญเรือ ขั้นตอนการประกอบพิธี บทสวดที่ใช้ การประดับตกแต่งเรือ สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้             
เป็นต้น ส าหรับพิธีท าขวัญเรือยาวของชาวไทยภาคใต้ที่มีช่ือเสียง มีความเก่าแก่ และได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนจ านวนมากนั้น 
ได้แก่ พิธีท าขวัญเรือยาวของชาวอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เนื่องจากการแข่งขันเรือของชาวอ าเภอหลังสวนเป็นสนามการแข่งขัน
เรือยาวกลางของภาคใต้ มีการสืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวมากว่า 170 ปี และจากหลักฐานก็พบว่าพิธีท าขวัญเรือก็เริ่มตั้งแต่      
มีการแข่งขันเรือยาว และเป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าเรือทุกล าที่เข้าร่วมประเพณีการแข่งขันเรือยาวต้องมีพิธีท าขวัญเรือก่อนทุกครั้ง (กฤษฎา 
บุษบรรณ. 2557) พิธีท าขวัญเรือยาวของที่น่ีจึงเป็นหนึ่งในต้นแบบส าคัญของพิธีท าขวัญเรือยาวของชาวไทยภาคใต้  
 พิธีท าขวัญเรือยาวมีการสื่อสารหลายรูปแบบทั้งการสื่อสารผ่านวัจนภาษา (Verbal form) ที่ถ่ายทอดผ่านตัวบทท าขวัญหรือ
ค าพูดต่างๆ ในพิธี และอวัจนภาษา (Non-verbal form) ที่ถ่ายทอดผ่านท่าทางของหมอท าขวัญ น้ าเสียง สายตา การใช้วัตถุใน
ลักษณะของสิ่งของเครื่องเซ่นไว้ การใช้สัญญาณ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากวัตถุประสงค์ของพิธีท าขวัญเรือยาวที่ต้องการเพิ่ม
ก าลังใจแก่ฝีพายแล้วนั้น อีกประเด็นส าคัญอย่างหนึ่งคือมีความเช่ือเรื่องแม่ย่านางเรือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นความเช่ือและพฤติกรรม
ในทางศาสนา (Religion) ความเช่ือเกี่ยวกับผีหรือสิ่งลี้ลับ (Mystical) ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (Supernatural) 
(Sumiala. 2013) เราจึงพบเห็นการใช้สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธี รวมถึงการถ่ายทอดน้ าเสียงผ่านตัวบทท าขวัญเรือ
ซึ่งนับว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งของพิธีกรรม เป็นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยรูปสัญญะ  (Signifiers) และ
ความหมายของสัญญะ (Signifieds) ทั้งที่เป็นความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) เป็นความหมายข้ันแรกของการสร้าง
ความหมาย และความหมายโดยนัยประวัด (Connotative meaning) เป็นความหมายขั้นที่สองที่เป็นความหมายเชิงวัฒนธรรม 
(Walton. 2012)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว เพื่อหา
ความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือแต่ละขั้นตอนว่าสื่อความหมายถึงเรื่องอะไรบ้าง มีค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร 
อันเป็นประโยชน์เพื่อการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่สืบทอดผ่านพิธีท าขวัญเรือ เพื่อน าไปสร้างเป็นอัตลักษณ์และต่อยอดเพื่อสืบทอด
ประเพณีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาการสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย  
   การวิจัยเรื่อง การสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interviews) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) ในพิธี       
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ท าขวัญเรือยาวของอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกอบ ด้วย พิธีท าขวัญเรือยาววัดขันเงิน ต าบลขันเงิน พิธีท าขวัญเรือยาวของวัด
วาลุการาม ต าบลแหลมทราย พิธีท าขวัญเรือยาวของต าบลนาขา พิธีท าขวัญเรือยาวของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน พิธีท าขวัญเรือยาว
ของต าบลท่ามะพลา พิธีท าขวัญเรือยาวของต าบลบางน้ าจืด และพิธีท าขวัญเรือยาวของต าบลพ้อแดง  
 2.  ผู้ให้ข้อมูลหลัก/กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้น าทางศาสนา คือ พระสงฆ์ 2) กลุ่มพราหมณ์ 
คือ ผู้ประกอบพิธีกรรมหรือมีส่วนร่วมกับพิธีกรรม 3) กลุ่มครูอาจารย์ นักวิชาการ คือ ครูหรืออาจารย์ในพื้นที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีท า
ขวัญเรือยาว และ 4) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน คือ ประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือมีความเชี่ยวชาญในพิธีท าขวัญเรือยาว 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) การบันทึก (Field note) ผู้วิจัยจะท าการจดบันทึกภาคสนาม โดยแบบ
บันทึก กล้องวิดีโอ และเครื่องบันทึกเสียง 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview forum) แบ่งประเด็นการสัมภาษณ์เบื้องต้น
ออกเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป รูปแบบการสื่อสารในพิธีกรรม และความหมายของพิธีกรรม และ 3) แบบสังเกต (Participant 
observation forum) ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน และจดบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้น ามาสร้างเป็นรหัสของข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ ข้อมูลทั่วไป รูปแบบการสื่อสารในพิธีกรรม และความหมายของพิธีกรรม  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การ 
เปรียบเทียบ  ข้อมูลเพื่อจ าแนกประเภทและหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและการก าหนดรหัสให้กับข้อมูล เพื่อน ามาจัดกลุ่มข้อมูล 
ลงรหัสทางทฤษฎี และสร้างเป็นสมมติฐานช่ัวคราว และปรับปรุงสมมติฐานจนกระทั่งข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว (Salutation) แล้วจึงสร้าง
กรอบแนวคิดทฤษฎี   
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    การวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสร้างสมมติฐานตามข้อมูลที่ได้รับ
ตามทัศนะของคนใน (Emic) ชุมชน เพื่อสร้างหาข้อสรุปและค าอธิบายเชิงทฤษฎี วิธีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ท าการตรวจสอบด้าน
ความถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษา หลังจากนั้นจึงตรวจสอบความพอเพียงของข้อมูลอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลแบบสามเส้า 
(Data triangulation)  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 กระบวนการประกอบพิธีท าขวัญเรือยาว 
   ขั้นตอนการประกอบพิธีท าขวัญเรือยาวนั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
    1. การเตรียมก่อนพิธีท าขวัญเรือยาว การเตรียมการก่อนการท าขวัญเรือจะกระท าหลังจากได้วันและเวลาที่เริ่มท า
ขวัญเรือตามฤกษ์ยามที่ดีและไม่ตรงกับวันพระ หลังจากน้ันจึงนัดวัน เวลา สถานท่ีกับหมอท าขวัญเรือ แจ้งวันที่ท าขวัญเรือให้กับฝีพาย
และชาวบ้านในชุมชนได้ทราบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
         1) เตรียมสถานท่ี เป็นการเตรียมเต็นท์ช่ัวคราวเพื่อใช้เป็นโรงเก็บเรือในระหว่างการประกอบพิธีกรรม  
         2) เตรียมเรือ เป็นการน าเรือวางไว้บนคาน แล้วตั้งระดับน้ าไม่ให้เรือเอียง เช็ดน้ าภายในล าเรือให้แห้ง น าไม้พาย
ใส่ไว้ในเรือ ใส่โขนหัวและโขนพายให้เรียบร้อย ปักเทียนในต าแหน่งที่ฝีพายนั่งทุกต าแหน่ง 
         3) ตกแต่งเรือ เป็นการน าผ้าแถบสีต่างๆ ผูกไว้บริเวณโขนหัวและโขนท้ายทุกล า มีระยะห่างระหว่างกัน
ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อความสวยงาม และผูกหน้าร่า ท่ีท าจากผ้าต่วน ติดลูกปัดสี กระจกสีต่างๆ เพื่อให้สะท้อนแสงที่ปลายโขน
หัวและโขนท้าย ความกว้างเท่ากับปลายโขนเรือความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร 
         4) เตรียมประทัด พลุ เตรียมแขวนประทัดและพลุไว้ในท่ีที่ปลอดภัย  
         5) เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เตรียมอาหารคาวหวานและเครื่องเซ่นไหว้ น ามาตั้งไว้บริเวณหัวเรือ หรือสถานที่                   
ที่จัดเตรียมไว้ อาหารคาว เช่น ข้าว หัวหมู แกงส้ม เหล้า ไก่ เป็ด ไข่เป็ด ไข่ไก่ เป็นต้น ส่วน อาหารหวาน เช่น ขนมแดง ขนมขาว              
ขนมโค ของแห้ง ส้ม กล้วย ถ่ัว งา ข้าวตอก แป้งหอม น้ ามันหอม เป็นต้น 
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         6) จัดเครื่องเซ่นไหว้ จัดเตรียมโต๊ะและสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หมากพลู ข้าวคั่ว ข้าวเหนียว ข้าวคั่ว หัวหมู 
แกงส้ม ไข่ต้ม ขาหมู ขนมหวาน กล้วย ขนมลา ถ่ัวตัด น้ าดื่ม ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น  
         7) เตรียมพิธี เตรียมน าพานบายศรีซ้ายขวาท่ีท าจากใบกล้วยมาพับซ้อนกันติดไว้ที่หัวเรือ ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุด
ของเรือ แล้วโยงสายสิญจน์จากบายศรีมายังเรือ รวมถึงติดบายศรีที่ท้ายเรือ เตรียมผ้าแดง ผ้าขาว ด้ายแดง ด้ายขาว ผ้าแดง ผ้าขาวจะ
ลงอักขระบางตัวเพื่อป้องกันอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ อย่าให้เกิดการสูญเสีย อย่าให้เจ็บป่วย ไข้ หรือหมอท าขวัญบางท่านอาจเตรียม
สายสิญจน์ที่ผ่านการลงอักขระผู้ไว้ท่ีโขนหัวโขนท้ายเรือ 
    2. ประกอบพิธีท าขวัญเรือยาว เมื่อเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เสร็จสิ้น ต่อมาจึงเข้าสู่ขั้นการท าขวัญเรือยาวเริ่มจาก
การปักเทียนไว้บนแอนเรือตามต าแหน่งที่ฝีพายเรือนั่งพาย แล้วหมอท าขวัญเรือจะเตรียมสายสิญจน์ ประกอบด้วย ด้ายขาวและด้าย
แดงน ามามัดรวมกัน น าสายสิญจน์โยงไว้รอบเรือทุกล า หลังจากนั้นจึงเริ่มท าพิธีโดยหมอท าขวัญเรือจะเข้าไปนั่งในปะร าพิธีที่จัดเตรียม
ไว้ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกจะจัดปะร าพิธีไว้ในเรือที่ท าขวัญและลงน้ าในปีนั้นๆ ทุกล า โดยหมอท าขวัญเรือจะนั่งอยู่ในเรือ
ล าหนึ่งและมีตัวแทนนั่งในเรือล าอื่น ๆ พร้อมน าเครื่องเซ่นไหว้ไปวางไว้ในเรือทุกล า อีกลักษณะหนึ่ง คือ หมอท าขวัญเรือจะจัดโต๊ะไว้
ส าหรับท าพิธีเป็นโต๊ะกลางแล้วน าเครื่องเซ่นไหว้วางไว้บนโต๊ะกลาง หลังจากนั้นหมอท าขวัญเริ่มสวดบทท าขวัญเรือ เริ่มด้วยบทบท
ประฌามพจน์ บทชุมนุมเทวดา บทไหว้ครู บทอัญเชิญเทวดา บทท าขวัญแม่ย่านาง บทเชิญเทวดากลับ บทขอพร บทลาเครื่องสังเวย 
บทท าน้ ามนตร์ และโองการ ในระหว่างการสวดนั้นจะมีการหยุดเว้นวรรคเป็นระยะๆ เพื่อโห่ร้องเอาชัย จุดประทัด ยิงปืนขึ้นฟ้า ตีฆ้อง 
ตีกลอง อย่างไรก็ตามวิธีการสวดนั้นอาจแตกต่างกันไปบ้างตามหมอท าขวัญแต่ละคน เช่น สวดบทท าขวัญเรือเป็นกลอน กาพย์ ร่าย 
เป็นต้น เนื้อหาของบทท าขวัญเรือนั้นเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้มารวมกันเพื่อ
ท าขวัญเรือ รวมถึงบอกกล่าวแม่ย่านางเรือ เชิญแม่ย่านางเรือมาประจ าเรือ มารับสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ และบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บริเวณนั้น ท้ังรุกขเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ให้มาเป็นมิ่งเป็นขวัญให้แก่เรือ เมื่อถึงช่วงท้ายหลังจากสวดบทอัญเชิญเทวดาแล้ว หมอท าขวัญ
เรือบางคนอาจมีพิธีเวียนแว่นเทียนร่วมด้วย หมอท าขวัญเรือบางคนอาจน าแป้งจันทร์ น้ ามันหอมมาเจิมหน้าผากของฝีพายและนายหัว
เรือเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากน้ันจึงจุดประทัดยาว จุดพลุ และยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเสร็จพิธีท าขวัญเรือยาว 

                   
 
   3. พิธีหลังท าขวัญเรือยาว หลังจากเสร็จพิธีท าขวัญเรือ ฝีพายและผู้เข้าร่วมงานสามารถรับประทานสิ่งของเครื่องเซ่น
ไหว้ได้ ดับเทียนภายในเรือ หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับที่พักของตนเอง ส่วนเรือยังวางไว้บนคานในลักษณะเดิม เพื่อเตรียมน าเรือลง
น้ าเพื่อท าการแข่งขันในวันถัดไป แต่ถ้าเรือล าใดที่ท าขวัญเรือก่อนการแข่งขันหลายวัน จะตั้งเรือไว้บนคานเพื่อรอจนถึงวันที่เข้าท าการ
แข่งขันแล้วยกเรือลงน้ าในวันท่ีท าการแข่งขัน 

                  
 
 ตอนท่ี 2 การสื่อความด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว 
  การสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาวนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของพิธีกรรม ทั้ง 5 
ขั้นตอน เพื่อค้นหาความหมายเกี่ยวกับค่านิยมที่ปรากฏผ่านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือ ดังนี ้

ภาพที่ 1 หมอท าขวัญเรือยาว 
 

ภาพที่ 2 พิธีท าขวัญเรือยาว 
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   1. การสื่อความด้านอวัจนภาษาในขั้นเตรียมวันเวลาและสถานท่ี สื่อความหมายถึงค่านิยมใน 3 ประเด็น คือ 
       1) ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กล่าวคือ การเลือกวันท าขวัญเรือนั้นจะเลือกโดยหาฤกษ์ที่ดี ฤกษ์ที่เป็น
มงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทย เพราะมีความเชื่อว่าฤกษ์ที่ดีจะท าให้ผู้ประกอบพิธีเกิดความแข็งแกร่ง มีชยัชนะ แต่จะหลีกเลี่ยงวันพระ
และวัน 8 ค่ า เพราะมีความเชื่อว่าเทวดานางไม้จะไปฟังธรรมที่วัด  
       2) ค่านิยมเรื่องความรักความสามัคคี กล่าวคือ การเลือกช่วงเวลาหัวค่ าในการประกอบพิธีท าขวัญเรือนั้นเป็นการ
ค านึงถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีของชุมชน เพราะช่วงหัวค่ าเป็นเวลาที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการท างานมาร่วมพิธีท าขวัญเรือยาว
ได้ 
       3) ค่านิยมเรื่องความผูกพันในถิ่นที่อาศัย กล่าวคือ การเลือกสถานที่ท าขวัญเรือนั้นจะเลือกสถานที่ติดริมแท่น้ า                  
เพื่อความสะดวกในการยกเรือขึ้นลง และเป็นการแสดงความหวงแหนและผูกพันกับแม่น้ าท่ีใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และการเกษตรกรรม 
   2. การสื่อความด้านอวัจนภาษาในข้ันเตรียมสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ สื่อความหมายถึงค่านิยมใน 2 ประเด็น คือ 
       1) ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรมท าขวัญเรือนั้น หมอท าขวัญ
เรือจะเคร่งครัดในเครื่องสังเวยและสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ โดยจะเลือกเครื่องเซ่นไว้ที่เช่ือว่าผีป่า  แม่ย่านาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกินหรือ
ชอบในสิ่งของเหล่าน้ัน เช่น การถวายอาหารคาว ได้แก่ ไก่ต้ม เป็ดต้ม ข้าวสวย กับข้าว เช่น แกงส้ม  ไข่เป็ด ไข่ไก่ อาหารคาวอื่นๆ                 
ที่หาได้ เช่น หัวหมู เป็นต้น และอาหารหวาน ได้แก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมโค ขนมถั่วงา ผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย เหล้า น้ าดื่ม 
เป็นต้น และเมื่อผีป่า แม่ย่านาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิพึงพอใจก็จะบันดาลความส าเร็จมาให้ 
       2) ค่านิยมเรื่องศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กล่าวคือ เครื่องสังเวยนั้นเป็นตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ จะใช้เครื่อง
สังเวยที่มีสีสันสะดุดตา และเครื่องสังเวยบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับเสี่ยงทายของหมอท าขวัญว่าจะได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่ขอไว้ 
นอกจากน้ันผลจากการถวายเครื่องสังเวยยังหมายถึงความโชคดี โชคลาภ 
   3. การสื่อความด้านอวัจนภาษาในข้ันเตรียมพิธี สื่อความหมายถึงค่านิยมใน 7 ประเด็น คือ 
       1) ค่านิยมเรื่องศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กล่าวคือ บริเวณประกอบพิธีท าขวัญเรือจะมีการผูกโยงสายสิญจน์ล้อมรอบ
เรือความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงอาณาเขตของสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ มีความขลัง และห้ามประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีต้องห้าม 
       2) ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ กล่าวคือ จะประดับตกแต่งเรือด้วยการผูกผา้ผูกหัวเรือ หน้าร่าและธงทิว
ที่มีสีสันสวยงาม เช่น สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีชมพู เป็นต้น เชื่อว่าเป็นเหมือนการแต่งตัวให้แม่ย่านางด้วยเสื้อผ้าใหม่ สีสันสดใส ท าให้
แม่ย่านางพึงพอใจและดลบันดาลในเกิดผลตามที่ต้องการ และใช้ด้ายแดงด้ายขาว ผ้าแดง ผ้าลงยันต์ เพราะเช่ือว่าเป็นของขลังที่
สามารถป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้ที่ครอบครองและบูชาได้ 
       3) ค่านิยมเรื่องความกตัญญูรู้คุณ กล่าวคือ เรือแต่ละล าจะผูกผ้าผูกหัวเรือไว้ที่โขนเพื่อแสดงถึงความสามารถของ
เรือว่าได้รับชัยชนะ เนื่องจากในระยะแรกของการแข่งขันเรือยาว เรือล าที่พายชนะหนึ่งเที่ยวจะได้ผ้าผูกหัวเรือเพื่อน ามาผูกไว้ที่โขน 
การผูกผ้าผูกหัวเรือจึงแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของบรรพบุรุษที่เคยสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชนไว้ 
       4) ค่านิยมเรื่องความหวงแหนในภูมิปัญญาของตน กล่าวคือ การผ้าผูกหัวเรือที่โขนนั้น เป็นภูมิปัญญาที่ชาวหลัง
สวนใช้เป็นผ้ากันลื่นขณะนายหัวเรือข้ึนโขนชิงธงเหมือนการไต่ขึ้นต้นมะพร้าวที่ต้องใช้ผ้าผูกท่ีขาไว้ 
   4. การสื่อความด้านอวัจนภาษาในขั้นท าพิธี สื่อความหมายถึงค่านิยมใน 2 ประเด็น คือ 
       1) ค่านิยมเรื่องศาสนาพุทธ กล่าวคือ บทสวดในพิธีท าขวัญเรือเป็นบทสวดทางพุทธศาสนาที่สื่อความหมายในหลาย
ประเด็น เริ่มจากประฌามพจน์เป็นบทสวดแรกในพิธีท าขวัญเรือยาวท่ีกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อน แล้วค่อยกล่าวสรรเสริญถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ตามมาภายหลัง ต่อมาเป็นบทสวดชุมนุมเทวดาเป็นการเชิญเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เทวดาช้ันสูง พระภูมิเจ้าที่ 
คนธรรพ์ ในศาสนาพราหมณ์เข้ามาเป็นประธานในพิธีกรรม และบทสวดอัญเชิญเทวดาเป็นการเชิญเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระอินทร์ 
พระพรหม พญานาค พระภูมิเจ้าที่ มารับสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ 
          2) ค่านิยมเรื่องศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กล่าวคือ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีท าขวัญเรือยาว หมอท าขวัญเรือจะเจิมและ
เขียนยันต์เป็นเครื่องหมายที่ผ่านการบริกรรมคาถา เชื่อว่าสามารถปัดเป่าป้องกันสิ่งช่ัวร้าย หรือดลบันดาลให้เป็นตามความต้องการได้ 
          3) ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ เป็นการสื่อสารไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านสื่อวัตถุ เช่น ใช้เทียนธูป
เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารไปยังสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและแม่ย่านาง ความสว่างไสวของเทียนก่อให้เกิดความสวยงาม มีรัศมีเปล่งประกาย และเรือดู
มีพลังอ านาจ มีความขลัง หรือแสดงออกถึงความศรัทธาผ่านพฤติกรรม เช่น เครื่องเซ่นไหว้ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นก่อนน าไป
รับประทานหรือท าอย่างอื่นควรขออนุญาตให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ  ฝีพายที่ล้อมเรือแสดงความรักต่อแม่ย่านางเรือและ                 
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สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ การประโคมฆ้อง กลอง จุดปะทัด จุดพลุ ยิงปืนเป็นการส่งเสียงดังเพื่อบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่ย่านางทราบว่าที่นี่มีงาน
เฉลิมฉลอง การเวียนแว่นเทียนเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ช่ัวร้ายให้ออกไปจากสถานที่ประกอบพิธีและเรือยาว นอกจากนั้นบทสวด
ท าขวัญเรือหลายบทยังสื่อความหมายถึงความศรัทธา ได้แก่ บทสวดท าขวัญแม่ย่านางเรือและบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ บทขอพร             
บทลาเครื่องสังเวย แสดงความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ นางไม้ เจ้าป่าเจ้าเขา และขอพรจากแม่ย่านางเรือ  
       4) ค่านิยมเรื่องความกตัญญูรู้คุณ กล่าวคือ การสื่อความหมายผ่านบทสวดไหว้ครู เป็นการแสดงความเคารพนับถือ
และร าลึกบุญคุณในตัวครูบาอาจารย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ให้วิชาความรู้ ทั้งครูทางธรรม คือ พระอรหันต์ พระพุทธเข้า และครู
ทางโลก ที่สอนวิชาความรู้ต่างๆ เพราะหมอขวัญนั้นต้องมีการสืบทอดวิชาจากครู ก่อนท าขวัญแม่ย่านางจึงต้องบอกครูบาอาจารย์ก่อน 
       5) ค่านิยมเรื่องความหวงแหนในภูมิปัญญาของตน กล่าวคือ บทสวดท าขวัญเรือหลายบทเป็นบทสวดที่เกิดขึ้นจาก
การประพันธ์ของหมอท าขวัญ เช่น ร่าย กลอน เป็นต้น แสดงให้ความสามารถของบรรพบุรุษในการประพันธ์บทท าขวัญ และเป็นการ
อนุรักษ์วรรณกรรมของชุมชน เช่นเดียวกับการเปล่งเสียงบทท าขวัญเรือผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นการถ่ายทอดวรรณกรรมเกี่ยวกับบท
ท าขวญัเรือให้กับผู้มาร่วมงานและเยาวชนไดเ้รียนรู้ โดยใช้ส าเนียงการเปล่งเสียงบทท าขวัญภาษาถ่ินภาคใตส้รา้งความใกล้ชิดและความ
เป็นพวกพ้องระหว่างหมอท าขวัญเรือ ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและแม่ย่านาง 
       6) ค่านิยมเรื่องความรักความสามัคคี กล่าวคือ การสื่อความหมายผ่านพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ ได้แก่ ฝีพายท่ีล้อมเรือและการเวียนแว่นเทียนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของฝีพายเรือต่อพิธีท าขวัญเรือ เสมือนว่าฝีพายเรือ
เป็นส่วนหน่ึงในผู้ท าพิธี การประโคมฆ้อง กลอง จุดปะทัด จุดพลุ ยิงปืนเสียงท่ีบอกกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนให้เข้ามาร่วมในพิธีท าขวัญ
เรือ 
          7) ค่านิยมเรื่องสุนทรียะ กล่าวคือ การสื่อความหมายผ่านบทสวดที่แสดงถึงความงาม ความไพเราะ จังหวะ และ
อารมณ์ ได้แก่ บทท าขวัญกาพย์ กลอน ร่ายเป็นการเพิ่มอรรถรสและความหลากหลายในตัวบทท าขวัญ เปลี่ยนอารมณ์จังหวะของ
พิธีกรรม การเปล่งเสียงบทท าขวัญเรือผ่านเครื่องขยายเสียง และการเปล่งเสียงบทท าขวัญเรือเบา ๆ ไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงเพิ่มความ
ขลังของพิธีกรรม เพราะการสวดเบา ๆ ไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงสลับกับการสวดผ่านเครื่องขยายเสียงส่งผลให้พิธีกรรมมีจังหวะและ
อารมณ์ท่ีเงียบสลับกับมีเสียง ส่งผลให้พิธีท าขวัญเรือมีจังหวะที่หลากหลาย การใช้น้ าเสียงการเปล่งเสียงบทท าขวัญท่ีหนักแน่น มี
จังหวะช้าเพิ่มความขลังของพิธีกรรมด้วยการเน้นประโยคหรือบทท่ีต้องการสื่อสารส่งผลให้ประโยคหรือบทน้ันมีพลังเพิ่มขึ้น และการใช้
น้ าเสียงการเปล่งเสียงบทท าขวัญเชิง วิงวอน มีเสียงสูงสลับต่ าเพิ่มความขลังของพิธีกรรมด้วยการเน้นประโยคหรือบทที่ต้องการสื่อสาร
ส่งผลให้ประโยคหรือบทน้ันได้ผลตามที่ต้องการ 
   5. การสื่อความด้านอวัจนภาษาในขั้นหลังท าพิธีสื่อความหมายถึงค่านิยม คือ ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
กล่าวคือ รับประทานของเซ่นไหว้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้เข้าร่วมพิธีและฝีพาย จากการให้ความหมายของเซ่นไหว้ว่าเป็นของที่เป็น
มงคล 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลใน 5 ประเด็นดังน้ี  
  ประเด็นที่ 1 พิธีท าขวัญเรือยาวมจีุดมุ่งหมายเพื่อขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย 
   พิธีท าขวัญเรือยาวนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาวอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันเรือ 
และในทุก ๆ ขั้นตอนเกี่ยวกับเรือนับแต่อดีตก็จะมีพิธีกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การขุดเรือจนกระทั่งเป็นล าเรือ เมื่อน าเรือลงน้ าก็จะมี
พิธีกรรมแต่อาจเป็นพิธีเล็ก ๆ เช่น การบอกกล่าวหรือเชิญแม่ย่านางให้ลงไปในล าเรือด้วย เพราะเรือยาวหลังสวนทุกล านั้นจะมีช่ือติด
เรือหรือช่ือประจ าเรือและมรีูปวาดประจ าเรือทุกล า ชาวหลังสวนเชื่อว่าเรือน้ันมีชีวิต จึงต้องมีพิธีบอกกล่าวท าขวัญก่อนการน าเรือลงน้ า
ทุกปี พิธีท าขวัญเรือยาวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกให้เรือมีขวัญ สร้างความพึงพอใจให้กับแม่ย่านางเรือ ให้แม่ย่านางเรือช่วยปกปัก
รักษาฝีพายเรือให้ปลอดภัย และให้ฝีพายมีก าลังใจในการพายแข่งขันเรือ เกิดความมั่นใจในการพายเรือแข่งให้ได้ชัยชนะ ให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยปราศจากอันตราย หลักการท าขวัญเรือจึงคล้ายกับการออกไปรบ จึงต้องมีพิธีที่ท าให้นายหัวเรือ นายท้ายเรือ และฝีพายเรือ
อยู่ในอาการสงบ ไม่ให้จิตใจกระวนกระวาย มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเช่ือมั่นในตนเองและเพื่อนร่วมทีม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
หรืออันตรายใดๆ ก็ขอให้ฝีพายแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่หมอท าขวัญเรือทุกคนจะบอกกล่าวต่อ   
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ ตามความเชื่อของหมอท าขวัญและชุมชน  
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  ประเด็นที่ 2 พิธีท าขวัญเรือเป็นช่วงเวลาที่ท าลายโครงสร้างทางสังคม 
   ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรนั้น มีประเภทของการแข่งขันหลายประเภท เช่น เรือยาว
ประเภทเยาวชน เรือยาวประเภทผู้น าท้องถิ่น เป็นต้น การแข่งขันเรือยาวจึงเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน ฝีพายเรือทุกคนจึงเป็นเหมือนนักกีฬาที่มีบทบาทต้องพายเรือแข่งขัน ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน ชาวบ้าน หรือเยาวชน
หากมาพายเรือและอยู่พิธีท าขวัญเรือแล้วจะมีโครงสร้างทางสังคมใหม่ช่ัวคราว กล่าวคือ หากเป็นฝีพายเรือทุกคนจะมีสถานะเท่ากัน 
คือ ฝีพาย หากเป็นผู้ร่วมงานทุกคนมีสถานะเป็นชาวบ้าน โดยมีหมอท าขวัญเรือและตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้น าช่ัวคราว 
ฉะนั้นพิธีท าขวัญเรือยาวจึงเป็นการสร้างบทบาทของคนในชุมชนใหม่ท้ังหมดตามสถานภาพในพิธี สอดคล้องกับ Victor Turner กล่าว
ว่า พิธีกรรมจะมีช่วงเวลาพิเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีโครงสร้างทางสังคม เช่น เทศกาลคาร์นิวัล เช่น ชายแต่งเป็นหญิง กษัตริย์เป็นทาส 
ในพิธีกรรมจึงมีการท าลายโครงสร้างทางสังคม เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ให้บุคคลสามารถประกอบสร้างความหมายของตัวตนข้ึนใหม่ได้ 
และเป็นช่วงเวลาที่ท าให้สมาชิกในสังคมตระหนักและทบทวนระเบียบสังคมในชีวิตประจ าวัน (Rothenbuhler. 1998)  
  ประเด็นที่ 3 พิธีท าขวัญเรือคือการรวมกันของความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
   พิธีท าขวัญเรือน้ันประกอบด้วยความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธ กล่าวคือ ทุกครั้งก่อนพิธีท าขวัญเรือจะมีการจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และบางวัดยังมีการเชิญพระสงฆ์มาสวดก่อนพิธีทางศาสนาพราหมณ ์กล่าวคือ หมอท าขวัญจะประกอบพิธี โดยใช้บทสวด
ที่เป็นบทสวดทางศาสนาพุทธ และความเช่ือเรื่องคาถาอาคม ความเช่ือเรื่องแม่ย่านาง เจ้าที่ เจ้าทาง เป็นต้น สอดคล้องกับดนัย ไชย
โยธา (2540) กล่าวว่า ชาวไทยภาคใต้เช่ือเรื่องไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถาในระดับที่สูงมาก เช่ือในเรื่องโชคลาง เช่ือต่ออ านาจ
ภายนอกธรรมชาติ ถ้าไม่ได้ประกอบพิธีกรรมเช่ือว่าอ านาจภายนอกเหล่านั้นจะท าให้เป็นไปต่าง ๆ นานา เช่น ถ้าไม่ได้ท าขวัญเรืออาจ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เรือล่ม เป็นต้น พิธีท าขวัญเรือยาวจึงเป็นจากการผสมผสานอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู และความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันสอดคล้องกับปฐม หงษ์สุวรรณ (2556) กล่าวว่าพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น
แท้จริงแล้วเป็นความเช่ือทางศาสนาท่ีมีการปรับตัวและมีความสลับซับซ้อนอยู่ภายใน แม้ว่าคนไทยนับถือพุทธศาสนาแต่ส่วนลึกภายใน
จิตใจยังมีสามัญส านึกในความคิดเกี่ยวกับคติความเช่ือดั้ งเดิมในเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ด้วยในลักษณะพุทธศาสนา              
แบบไท (Tai Buddhism) ที่ผสมผสานกันระหว่างพุทธคติเรื่องผีหรืออ านาจเหนือธรรมชาติกับพุทธศาสนา ในลักษณะที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ถูกแทนท่ีด้วยสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา โดยมีสัญลักษณ์ของความเชื่อดั้งเดิมผสมรวมอยู่ด้วย  
  ประเด็นท่ี 4 ภูมิปัญญาของชุมชนคืออัตลักษณ์ของชุมชน 
   บทสวดท าขวัญเรือหลายบทเป็นบทสวดที่เกิดขึ้นจากการประพันธ์ของหมอท าขวัญ เช่น ร่าย กลอน เป็นต้น  แต่ไม่ได้
เป็นข้อบังคับหรือกฎตายตัวว่าจะต้องกล่าวบทนั้นบทนี้เท่านั้นในพิธีท าขวัญเรือ แต่เปิดโอกาสให้หมอท าขวัญเรือสามารถหยิบเอาบท
สวดต่าง ๆ ที่หมอท าขวัญเรือเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยกระท ากันมาใช้ในพิธีได้ บทสวดแสดงให้
ความสามารถของบรรพบุรุษในการประพันธ์บทท าขวัญ และเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมของชุมชนที่ถูกผลิตซ้ าในพิธีท าขวัญเรือทุกๆ ปี 
ก่อให้เกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งการสืบทอดตัวบทและเนื้อหาในตัวบท กล่าวคือเป็นสืบทอดโลกทัศน์ของชาวหลังสวน สืบสาน
วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสืบทอดและการสร้างสรรค์ตัวบท วิธีสืบทอดจะใช้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในพิธีท า
ขวัญเรือหมอท าขวัญเรือจะใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อสื่อสารให้กับผู้มาร่วมพิธีได้ยินกันทุกคน โดยใช้ส าเนียงภาษาถิ่นภาคใต้เพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดและความเป็นพวกพ้องเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมารินทร์ ตุลารักษ์ (2547) กล่าวว่า บทท าขวัญเรือเป็น
วรรณกรรมที่ท าหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องจากในบทท าขวัญเรือมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขนบในการท าขวัญเรือไว้
มากมาย บทท าขวัญเรือจึงช้ีให้เห็นข้อมูลของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการท าขวัญเรือผ่านตัวบท  
  ประเด็นที่ 5 อวัจนภาษาคือสิ่งท่ีสร้างความสุนทรียะในพื้นทีศ่ักดิส์ิทธ์ิ 
   บริเวณพิธีท าขวัญเรือจะถูกผูกโยงด้วยสายสิญจน์ล้อมรอบ เป็นการแสดงอาณาเขตของพื้นที่ธรรมดาให้เป็น พื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred space) เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมท าขวัญเรือยาว เป็นพื้นที่พิเศษที่น่าเคารพบูชา มีความขลัง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่า
พิธีจะมีความขลังเพียงไร ด้วยอัตลักษณ์ของชาวไทยที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริง จึงผสมผสานความรื่นเริงในลักษณะของความงาม
ผ่านวรรณกรรมของตัวบท สะท้อนให้เห็นถึงความงามผ่านอวัจนภาษา กล่าวคือ เป็นความงามด้วยท่วงท านองของบทสวดที่ไพเราะ 
(Melody) การน้ าเสียงที่สั้นสลับเสียงยาว (Rhythm) ควบคู่กันกับน้ าเสียงที่เบาและน้ าเสียงแรง (Intensity) ผสมผสานกันระหว่าง
กลอน ร่าย ดังสลับเบา สูงสลับต่ า กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้าร่วมพิธีให้เกิดความประทับใจ เมื่อน้ าเสียงและท่วงท านองผนวกเข้ากับการ
เคลื่อนไหวในท่ีว่างที่สัมพันธ์กับเวลา (Space and Time) เช่น ปะรัมพิธีที่ต้องอยู่ตรงกลางของสถานที่ท าขวัญเรือและรายล้อมไปด้วย

154 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



155 
 

 

เรือ หรือเวลาในการด าเนินพิธีกรรมที่มีจังหวะเสียงเงียบสลับกับกับช่วงที่มีเสียงดังแล้ว ย่อมท าให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมได้รับความ
เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย และได้เสพสุนทรียะของท่วงท านองบทท าขวัญเรือที่ไพเราะไปพร้อมกับการถ่ายทอดเนื้อหาของตัวบท  
  
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีท าขวัญเรือยาว ประกอบด้วยการสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาใน 5 
                                                                       พิธี ท าพิธี และหลังท าพิธี ค้นพบการสื่อความหมายด้าน
ค่านิยม 8 ประการ คือ ค่านิยมเรื่องศาสนาพุทธ ค่านิยมเรื่องศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ค่านิยมเรื่องความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่านิยม
เรื่องความกตัญญูรู้คุณ ค่านิยมเรื่องความหวงแหนในภูมิปัญญาของตน ค่านิยมเรื่องความรักความสามัคคี ค่านิยมเรื่องความผูกพันใน
ถิ่นที่อาศัย และค่านิยมเรื่องสุนทรียะ   
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
    1. การสื่อความหมายที่ปรากฏในงานวิจัยฉบับนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อธ ารงรักษาหรือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมต่อไป 
    2. ค่านิยมที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ได้สะท้อนมุมมองของชุมชนในหลายด้าน อาจน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
    1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสื่อความหมายเฉพาะอวัจนภาษาในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจศึกษาวจนภาษาร่วมกับอวัจน
ภาษาด้วย 
    2. ผู้วิจัยอาจเปรียบเทียบพิธีท าขวัญเรือยาวของชาวไทยภาคใต้และภาคอื่นๆ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
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การสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง ในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย 
The Formation of Political Hatred Discourses in Social Media 

in the Context of Thai Culture 
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์1 
ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์2 

พรทิพย์ นิพพานนท์3 
ภัสสร มิ่งไธสง4 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “การสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง ในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย”  
มุ่งศึกษาการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองในสังคมไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ เฟซบุ๊ก โดยเก็บข้อมูลการสื่อสาร
ผ่านการโพสต์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2562 ภายในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“มิตรสหายท่าน
หนึ่ง” และวิเคราะห์ผ่านแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์ในพื้นที่ความขัดแย้งของมิเชล ฟูโกต์ ผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งอันเกิดจาก
การแบ่งขั้วทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่ม “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” 
และกลุ่ม “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ”เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน“สื่อสังคมออนไลน์”โดยเฉพาะ“เฟซบุ๊ก”                   
ได้กลายเป็นพื้นที่ในการประกอบสร้าง “วาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง” อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนจากการโพสต์และ
การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏ แม้ด้านหนึ่งวาทกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะช่วย“สร้างอ านาจ”ให้แก่กลุ่มผู้ไร้อ านาจที่ม ี                  
ความคิดเห็นหรือมุมมองทางการเมืองคล้ายคลึงกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการ“กดทับ” และ“ลดอ านาจ” ของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรง
ข้ามด้วยเช่นกัน ซึ่งกระท าผ่านกลไกการสร้างวาทกรรม 3 ประการ ได้แก่ 1)การประกอบสร้างใหม่ ด้วยการผูกโยง รื้อท าลาย เน้นย้ า 
สร้างอารมณ์ความรู้สึก โดยใช้ตัวบทเป็นพาหะการส่งสาร 2)การรื้อสร้าง วาทกรรมเดิมที่มีอ านาจลง เพื่อน าไปสู่การก าหนดนิยาม
ความหมายใหม่ และ 3)การผลิตสร้างความหมายใหม่ เป็นการน าวาทกรรมของฝ่ายตรงข้ามมาสร้างความหมายใหม่ให้กับวาทกรรมฝั่ง
ตนเอง 
 การสร้าง“วาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง”ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้หนทางการลดการสร้างวาทกรรมที่เกิดขึ้น
จะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านอ านาจทั้งสองฝ่าย หากแต่ยังมีวิธีการที่จะช่วยลดการสร้างวาทกรรมทาง
การเมืองนี้ได้ก็คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมลง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและให้ความส าคัญกับระบอบประชาธิปไตยที่ผู้น าสูงสุดมาจากการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง และสร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร 
 
ค าส าคัญ: วาทกรรม ความเกลียดชัง การเมือง สื่อสังคมออนไลน์ วัฒนธรรม 

 
Abstract 
 The essay, “the Formation of Political Hatred Discourse in Social Media in the Context of Thai Culture,” 
lays importance on political event in Thailand in 2018; it is found that discourses of political hatred have been 
continually produced on social media like Facebook. Online social platforms are used as a space to produce 
discourses of hatred while the binary opposition concept is used to create “otherness” and to put political and 
cultural labels on one’s opposite side (Worawit Chaitong, 2014). In this essay, it is viewed through the lens of 
Michel Foucault’s critical discourse analysis in conflict areas -- 1. Reconstruct 2. Deconstruct 3. Resignification –
while it lays importance on political hatred discourses as a tool to form power for one’s own political group.  
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 A great number of studies show evidences that modern communication technologies are used in order to 
impel and increase political tensions and to form groups of protestors via online platforms (Anita R. Gohdes, 
2017). In this study, it is found that online social platforms are a space of political conflicts in the context of Thai 
culture; one produces hatred against one’s opposite political and cultural group on social media. Therefore, this 
study aims to reduce the formation of political hatred discourses, to create awareness in using social media for 
communication, and to understand the thought process on politics in the context of Thai culture. 
 
Keywords: discourse, hatred, politics, social media, culture 
 
บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมานาน เริ่มตั้งแต่การก่อตั้ง “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” (เสื้อเหลือง) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2548–2553 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว “พื้นที่ออนไลน์” เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมระดบั
หนึ่งแต่ยังไม่ได้รับความนิยมสูงมากนัก จนกระทั่งเกิดปัญหาทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นในปี 2553 คือ “การชุมนุมของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553” (เสื้อแดง) ตั้งแต่ช่วงปี 2553 เป็นต้นมาสื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น และ
เมื่อขั้วการเมืองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ท าให้พื้นที่ในโลกออนไลน์กลายเป็นพื้นที่ของกลุ่มขั้วตรงข้าม และเริ่มต้นประกอบสร้างวาทกรรม           
ความเกลียดชังเกิดขึ้นบนพื้นทีแ่ห่งนี้ 
 หลังจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ข้างต้น จึงน ามาสู่ความรุนแรงทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงปี 2556 – 2557 ของ
“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” (กปปส.) โลกสังคมออนไลน์กลายมาเป็นพื้นที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบสร้างวาทกรรมให้กับกลุ่มของตนเอง เมื่อพื้นที่
การเมืองมีการแบ่งข้างอย่างชัดเจน ท าให้การสร้างวาทกรรมโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นเรื่องที่รุนแรงและเห็นได้ชัดเจนบนพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์อย่าง “เฟซบุ๊ก” (facebook) 
 ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ที่มีการเลือกตั้ง วาทกรรม
ความเกลียดชังทางการเมืองได้เริ่มอุบัติขึ้นอีกครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อขั้วการเมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน             
การสร้างความเป็นอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นวิธีคิดแบบคู่ตรงข้าม “สร้างความผิดปกติ” หรืออาจให้นิยามความถูก-ผิดให้กับความคิดและ
ความเชือ่ของกลุ่มคนนั้น ๆ คือการมองความคิด ความเชื่อ แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคู่ตรงข้ามกัน เช่น ขาวกับด า ดีกับช่ัว ผิดกับถูกที่เกิดขึ้น
ในทุกสถานการณ์ทางการเมือง (วรวิทย์ ไชยทอง. 2557 : เว็บไซต์) กรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นักแสดงช่ือดังได้โพสต์ความคิดเห็นทางการ
เมืองในโลกออนไลน์ในเรื่องการเมืองซึ่งแสดงออกถึงการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง 

 
ภาพที่ 1 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ออนไลน์ในการประกอบสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองให้กับฝ่ายตรงข้าม ถูกท าให้เห็นอยู่
เสมอไม่ว่าจะทั้งคนที่มีช่ือเสียงในสังคม อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนทุกสาขาอาชีพที่มีความคิด ความเช่ือในทางการเมืองในรูปแบบ
ของตนเอง พยายามยัดเยียดและสร้างความเป็นอื่นให้กับกลุ่มตรงข้าม บางครั้งอาจน าไปสู่การประกอบสร้างวาทกรรมชุดใหม่ในการ        
กดขี่ฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นกลุ่มคนอันตรายในสังคม 
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 อน่ึง การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเก็บข้อมูลการสื่อสารผ่านการโพสต์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในปี 2562 ภายในเฟซบุ๊กแฟนเพจ (facebook fanpage) “มิตรสหายท่านหนึ่ง” เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากเกิดเหตุการณ์ที ่             
“จ่านิว” ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกท าร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จากกลุ่มไม่ทราบฝ่าย และวิเคราะห์ผ่านแนวคิดวาท
กรรมเชิงวิพากษ์ในพื้นที่ความขัดแย้งของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) พร้อมทั้งเสนอแนะหนทางการลดการสร้างวาทกรรมความ
เกลียดชังทางการเมือง และการสร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร ทั้งยังท าความเข้าใจกระบวนการคิดทาง
การเมืองภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะน าเสนอไปตามล าดับดังนี้ 
 
แนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์ในพื้นที่ความขัดแย้ง 
 ด้วยการสร้างความขัดแย้ง การสร้างกลุ่มก้อนของการเรียกร้องอะไรบางอย่างในพ้ืนท่ีออนไลน์ เหล่านี้เป็นกระบวนอย่างหนึ่งใน
การประกอบสร้างอ านาจอะไรบางอย่างในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของกลุ่มของตนเอง โดยการประกอบสร้าง
อ านาจในพื้นที่ออนไลน์นั้น มีต้นน้ าหรือการก าหนดจากวาทกรรมความเกลยีดชัง โดยการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังนี้เป็นการน ามา
ซึ่งอ านาจ สร้างความหมายให้กับวาทกรรมนั้น ๆ น ามาใช้ในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อการต่อสู้หรือเรียกร้องอะไรบางอย่างให้ได้มาศึกษา
อ านาจที่ตนเองต้องการ 

การประกอบสร้างและ 
ผลิตวาทกรรม 

 
             การต่อสู้ ปะทะ      การก าหนดนิยาม 
                      ประสาน          ความหมาย 

ภาคปฏิบตัิของ 
วาทกรรม 

 
ภาพที ่2 ขั้นตอนและกระบวนของวาทกรรม 

ที่มา : วิธีวิทยาวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ในการศึกษาการพัฒนา. (2558 : 114) 
 

 วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในพื้นที่ความขัดแย้ง พยายามสร้างให้เกิดความหมายใหม่ตามเป้าหมายของการเกิดวาทกรรม 3 ลักษณะ 
  1. ประกอบสร้างใหม่ (reconstruct) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในปี 2562 กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในประเทศไทย ต่างใช้วาทกรรมในการประกอบสร้างอ านาจของกลุ่มตนเองข้ึนมา และใส่ความหมายใหม่ลงไปในวาทกรรม
เหล่านั้น การผลิตวาทกรรมโดยให้ความสนใจการมาอยู่ร่วมกันของตัวบท การจัดวาง การเลือกใช้ค าศัพท์ การเรียงล าดับค า รูป
ประโยค ไปจนถึงการจัดเรียงประโยค ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้าง การผูกโยง การรื้อท าลาย เน้นย้ า ตลอดจนการสร้าง
อารมณ์ความรู้สึก โดยใช้ตัวบทเป็นพาหะการส่งสาร ในเรื่องการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทยท่ี
เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา 

 
ภาพที่ 3 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 
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   วาทกรรมชุดนี้มาจากเหตุการณ์ที่ “จ่านิว” ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกท าร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
จากกลุ่มไม่ทราบฝ่าย ท าให้เกิดวาทกรรมของกลุ่มคนที่ไม่ชอบการเรียกร้องของจ่านิวต่างแสดงความคิดเห็นจนน าไปสู่การประกอบ
สร้างวาทกรรมชุดใหม่ “การเจ็บตัวมาพร้อมกับเงิน” เป็นการให้ความหมายของกลุ่มตรงข้ามว่าจ่านิวไม่ได้ถูกท าร้ายร่างกายจริง ๆ 
หากแต่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้รับเงินบริจาค และอาจให้ความหมายถึงการเจ็บตัวแลกกับเงินถือเป็นเรื่องที่ยอมรับในบริบท
สังคมวัฒนธรรมไทย วาทกรรมชุดนี้พยายามสร้างความหมายให้กับกลุ่มตรงข้ามว่าเป็นพวกที่สร้างเรื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านทุนนิยม และการให้ค่าชีวิตของมนุษย์เป็นแค่เพียงตัวเงินเท่าน้ัน 

 
ภาพที ่4 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

 
   กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนจ่านิว ต่างเห็นด้วยกับวาทกรรมดังกล่าว และแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางการไม่ให้คุณค่ากับชีวิต
ของมนุษย ์วาทกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความเกลียดชังให้กับกลุ่มตรงข้าม ว่ายอมท าให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อรับเงินบริจาค และมองว่า
จ่านิวไม่ควรเป็นวาระส าคัญทางสังคม (Agenda-Setting) เพราะไม่ใช่ความส าคัญที่กลุ่มดังกล่าวต้องการรับรู้จากสื่อมวลชน 
  2. การรื้อสร้าง (deconstruct) กลุ่มทางการเมืองที่มีความคิด ความเช่ือแตกต่างกันต่างน าวาทกรรมชุดเก่ามาถอดรื้อวาท
กรรมที่ประกอบขึ้นจากภาษา ความรุนแรง อ านาจ โดยสร้างมุมมองให้เห็นถึงอ านาจ การกดทับ และการสร้างความเป็นอื่น ตลอดจน
บริบทของความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ าที่ด ารงอยู่ในสังคม ช้ีให้เห็นถึงร่องรอย จุดบกพร่องผิดพลาด และเปดดสิ่งที่ถูกเก็บกดปดดกั้น
ไม่ให้ปรากฏขึ้น วาทกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดงการกระท าของคนในสังคม ท าให้เห็นการรับรู้ การปะทะตอบโต้ 
การต่อรองความหมายการก่อรูปขึ้นของความหมายใหม่ เป็นข้ันตอนของการรื้อถอนวาทกรรมเดิมที่มีอ านาจลง เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นิยามความหมายใหม่  

 
ภาพที่ 5 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

 
   วาทกรรมชุดนี้แฟนเพจ “มิตรสหายท่านหนึ่ง” ได้น าค าพูดมาจากกลุ่มคนท่ีไม่อยากเลือกตั้ง และต้องการรัฐบาลทหาร
มากกว่า ซึ่งเป็นวาทกรรมเก่าเมื่อครั้งปี 2557 น ามาประกอบสร้างความหมายใหม่ ด้วยการไม่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้ใช้วาทกรรมชุดนี้              
แต่น ามาผลิตซ้ าใหม่ในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับความหมายเดิมของวาทกรรมชุดนี้                 
ได้ออกมาแสดงอ านาจในการประกอบสร้างความหมายใหม่ให้วาทกรรมชุดนี้ 
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   ความหมายเดิมต้องการให้ความหมายของวาทกรรม “คนเฮงซวย” คือนายกรัฐมนตรีคนเก่าก่อนปี 2557 ที่ท าให้เกิด
การไม่สงบท้ังการชุมนุม การใช้ความรุนแรง รวมไปถึงการก่อความไม่สงบที่ชายแดนใต้ ล้วนแล้วมาจากการสร้างวาทกรรมคนเฮงซวย 
แต่เมื่อวาทกรรมชุดนี้ถูกน ามารื้อสร้างใหม่ในปี 2562 “คนเฮงซวย” ถูกเปลี่ยนความหมายใหม่ จากกลุ่มตรงข้ามที่ดึงวาทกรรมชุดเก่า
มาสร้างความหมายใหม่ ด้วยบริบทวัฒนธรรมไทยด้วยการรื้อถอนวาทกรรมเดิมที่มีอ านาจลง เพื่อน าไปสู่การก าหนดนิยามความหมาย
ใหม่ด้วยอ านาจชุดใหม่ โดยให้ความหมายถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มาจากการเลือกต้ัง แล้วได้กลับมาบริหารประเทศหลังจากที่
บริหารประเทศมาตั้งแต่ปี 2557 

 
ภาพที่ 6 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

 
   วาทกรรมที่ถูกเปลี่ยนความหมายใหม่ จากกลุ่มอ านาจเดิมที่มีอ านาจจากฐานะทางสังคมของตนเอง ถูกประกอบสร้าง
อ านาจใหม่ผ่านพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ที่เปรียบเสมือนพื้นที่การประกอบสร้างอ านาจผ่านวาทกรรม ในยุคสมัยใหม่ที่มีอ านาจมาก
พอที่จะลดล้างวาทกรรมชุดเก่า 
  3. การผลิตสร้างความหมายใหม่ (resignification) เป็นการผลิตสร้างวาทกรรม ระบบสัญญะที่มาจากเบ้ืองล่าง แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบวิธีการ กลยุทธการต่อสู้ ที่น าไปสู่การผลิตสร้างความหมายใหม่ทางวาทกรรมของผู้ ตกเป็นเหยื่อ เป็นฝ่ายเสียเปรียบ              
เป็นผู้ถูกกระท าและเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินให้ปรากฏขึ้นในสังคม โดยการผลิตสร้างความหมายใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจน
กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)  

 
ภาพที่ 7 จากสื่อสังคมออนไลน์ สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

  
   กลุ่มผู้ที่เป็นเหยื่อ ฝ่ายที่เสียเปรียบ พยายามผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับวาทกรรมฝั่งตนเอง ด้วยสัญญะ“247.5” 
ซึ่งเป็นความหมายของปีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลายเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งให้
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ความหมายของการเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องการประชาธิปไตย แต่กลับถูกท าร้ายร่างกายจนเกือบเสียชีวิต               
เป็นขบวนการที่ถูกส่งต่อไปยังพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว และทุกคนเข้าใจความหมายเดียวกันจากพื้นฐานบริบทวัฒนธรรม
ไทย 
 จากการศึกษาข้างตนพบว่ากลุ่มคนในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ต่างใช้โลกออนไลน์ในการประกอบสร้างและผลิต  
วาทกรรมของกลุ่มตนเอง เพื่อสร้างความเกลียดชังทางการเมืองให้กลุ่มตรงข้าม โดยก าหนดนิยามความหมายข้ึนมาเข้าใจกันในกลุ่ม
ของตนเอง เพื่อใช้ในการประกอบสร้างอ านาจของฝ่ายตนเองขึ้นมา และใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ในการปฏิบัติวาทกรรมเหล่านั้นเพื่อให้
เกิดอ านาจของฝ่ายตนเองขึ้นมาและกดทับ ลดอ านาจของฝ่ายตรงข้าม จนไปถึงการต่อสู้ ปะทะ ประสาน วาทกรรมเหล่านั้นบทพื้นที่
ออนไลน์เพื่อให้วาทกรรมของฝ่ายตนเองได้รับอ านาจ โดยหนทางที่จะได้มาซึ่งอ านาจก็คือ“การสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทาง
การเมือง” (สามชาย ศรีสันต์. 2559) 
 
หนทางการลดการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง 
 เป้าหมายของบทความช้ินนี้คาดหวังที่จะหาหนทางการลดการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมือง หากแต่จากการ
สังเกตเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า การสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองไม่มีทีท่าว่าจะลดลง                  
แต่กลับมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในปี 2562 นี้พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์(Twitter) ได้กลายเป็น
พื้นที่ประกอบสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย 
 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้พบกว่าหนการทางลดการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองในตอนนี้ ไม่สามารถท าได้
โดยง่าย เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านอ านาจของทั้งสองฝ่าย เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอ านาจทางการเมืองท าให้ฝ่ายนั้นพยายาม
สร้างอ านาจ ซึ่งปัจจุบันพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ของการสื่อสารที่ดีที่สุด และมีอิสระในการสื่อสารมากที่สุดเช่นเดียวกัน ท าให้
กลุ่มผู้ที่เสียเปรียบ หรือผู้ที่อยู่เบื้องล่างมานาน ใช้พื้นที่นี่รวมกลุ่มผู้ที่มีความคิดแบบเดียวกัน มาร่วมกับสร้างวาทกรรมความเกลียดชัง
ทางการเมืองให้กับอีกฝ่าย เพื่อสถาปนาอ านาจของฝ่ายตนเองขึ้นมาให้อยู่เหนืออีกฝ่ายให้ได้ 
 วิถีทางที่จะลดการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทยนั้น ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความ
เท่าเทียมกันในสังคม ตั้งแต่ชนช้ันน าจนกระทั่งมาถึงชนช้ันแรงงาน ให้รับรู้ถึงสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมลง รวมไปถึง
การให้ความส าคัญกับระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ยอมรับเป้าหมายที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยที่ผู้น าสูงสุดมาจากการ
เลือกตั้งอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้จะน ามาซึ่งหนทางการลดการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองในอนาคต 
 
การสร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร 
 ความตระหนัก (Awareness) เป็นแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสาร โดยใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยาเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ (Good. 1973) กล่าวถึง กระบวนการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการปัญญา(Cognitive Process) 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ เมื่อมีความรู้ในสิ่งนั้นจะน าไปสู่การ
เกิดความตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักต่างก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น ๆ 

 
ภาพที่ 8 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 

ที่มา: Good, C. V. (1973) 
 

 องค์ประกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนัก ตามแนวคิดของ เบรกเลอร์ (1986: 45) ได้กล่าวว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งเร้า อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่างๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เปดดสิ่งที่เกิด
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังน้ี 
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  1. ความรู้ความเข้าใจ (cognitive component) จะเริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ต้องสร้าง
ระดับความรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างมีสติให้กับผู้ใช้สื่อทั่วไป ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้สื่อทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
การให้ความรู้ความเข้าใจในระดับโครงสร้างทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ฯลฯ  เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ 
  2. อารมณ์ความรู้สึก (affective component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ             
ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ ในบริบทวัฒนธรรมไทยด้านการเมืองมีความขัดแย้งมาอย่างยาวนานท าให้เกิด
ปัญหามาโดยตลอด ท าให้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในประเทศไทยเกิดทัศนคติในทางการเมืองออกมาในรูปแบบสองข้ัวมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้การสร้างความตระหนักรู้ในด้านอารมณ์ความรู้สึกต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมใน
สังคมไทยระดับมหภาค ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในรูปแบบเดียวกันของประชากรในประเทศไทย 
  3. พฤติกรรม (behavioral component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้า หรือแนวโน้มที่บุคคล
จะกระท า การสร้างวาทกรรมความเกลียดชังทางการเมืองล้วนแล้วแต่เกิดมาจากวาจา กิริยา และท่าทางที่เกิดจากสิ่งเร้า คือความคิดที่
แตกต่างจากขั้วตรงข้าม ท าให้คู่ตรงข้ามทั้งสองพยายามที่จะสร้างวาทกรรมมาเอาชนะอีกฝ่าย การจะสร้างความตระหนักรู้ในระดับ
พฤติกรรม ต้องเกิดจากการเปลี่ยนกระบวนการคิดของบุคคลนั้น ๆ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อลด
ปัญหาการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นบนพ้ืนท่ีโลกออนไลน์ 
 
การเข้าใจกระบวนการคิดทางการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย 
 บริบทวัฒนธรรมไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี 2475 โดยการเมืองไทยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้วมาโดยตลอดเวลาท่ียาวนานกว่า 80 ปีที่ผ่านมา ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือหายไป แต่ความขัดแย้งเหล่านั้นได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของความขัดแย้งไปโดยตลอด จนมาสู่ปัจจุบันความขัดแย้งเกิดขึ้นบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าพื้นที่จะต่างไป
จากเดิม แต่บริบทการเมืองในประเทศไทยยังคงเหมือนเดิม มี 2 ขั้วอ านาจมาโดยเสมอ โดย 2 ขั้วอ านาจนั้นมีความคิด ความเช่ือที่
แตกต่างกัน ท าให้เกิดความขัดแย้งเรื่อยมา เพียงแต่ในปัจจุบันการประกอบสร้างอ านาจของขั้วการเมืองต่างใช้พื้นที่ออนไลน์ในการ
สร้างวาทกรรมโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างสม่ าเสมอ สิ่งเหล่านี้จึงเกิดบริบทวัฒนธรรมใหม่ทางการเมืองในโลกออนไลน์  เปรียบเสมือน
รูปแบบของคลื่นใต้น้ า ท่ีใช้พื้นที่เหล่านีแ้สดงออกความคิดทางการเมืองของกลุ่มผู้ไร้อ านาจ จนการแสดงออกทางความคิดเหล่านั้นได้
กลายมาเป็นวาทกรรมที่สร้างอ านาจบนพ้ืนท่ีออนไลน์ในปัจจุบัน 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งท าความเข้าใจกระบวนการคิดทางการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่มีหนทางที่จะ
สิ้นสุด แต่ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่ากระบวนคิดทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แต่ความคงอยู่
ของความขัดแย้งนีค้ือการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเทา่นาน  
 จากการศึกษางานเรื่อง Studying the Internet and Violent Conflict พบว่า การประท้วงทั้งหมดก็กลายเป็นการสู้รบที่
รุนแรงและไม่ใช่ความขัดแย้งที่รุนแรงทั้งหมดเริ่มจากการลุกฮือครั้งใหญ่ จากการศึกษาจ านวนมากแสดงหลักฐานว่ามีเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความตึงเครียดทางชาติพันธ์ุ และการรวมกลุ่มคนเพื่อประท้วงผ่านพื้นที่ออนไลน์ แสดง
ให้เห็นว่าโทรศัพท์มือถือสามารถช่วยให้กลุ่มชาติพันธ์ุเอาชนะอุปสรรคต่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพเช่นการอยู่ในพื้นที่แยกย้ายกันรวมถึง
ให้พวกเขาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับความคับข้องใจที่ใช้ร่วมกัน กลไกทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เพิ่มขึ้นในความรุนแรง การสร้างความเกลียดชังเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นในบริบทวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมโลก เพราะการ
สื่อสารที่รวดเร็วท าให้ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นได้รวดเร็วและรวมกลุ่มได้มากข้ึน (Anita R. Gohdes. 2017) 
 
บทสรุป 
 ท่ามกลางความขัดแย้งอันเกิดจากการแบ่งข้ัวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความตึงเครียดทางการเมือง และการรวมกลุ่มคนเพื่อประท้วงผ่านพื้นที่ออนไลน์ (Anita R. 
Gohdes, 2017) โดยเฉพาะ “เฟซบุ๊ก” ได้กลายเป็นพ้ืนท่ีในการประกอบสร้างวาทกรรมการเกลียดชังและความคิดคู่ตรงข้าม (Binary 
Opposition) สร้างความเป็น “อื่น” หรือสร้างตราประทับทางการเมืองและวัฒนธรรมให้กับฝ่ายตรงข้าม (วรวิทย์ ไชยทอง . 2557: 
เว็บไซต์) อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนจากการโพสต์และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏ แม้ด้านหนึ่งวาทกรรมที่เกิดขึ้น
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ดังกล่าวจะช่วย “สร้างอ านาจ” ให้แก่กลุ่มผู้ไร้อ านาจที่มีความคิดเห็นหรือมุมมองทางการเมืองคล้ายคลึงกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
การ “กดทับ” และ “ลดอ านาจ” ของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม แม้หนทางการลดการสร้างวาทกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านอ านาจทั้ง
สองฝ่าย หากแต่ยังมีวิธีการที่จะช่วยลดการสร้างวาทกรรมทางการเมืองนี้ได้ก็คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมลง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและ
ให้ความส าคัญกับระบอบประชาธิปไตยที่ผู้น าสูงสุดมาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริง และสร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการสื่อสาร 
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บทบาทของตัวละครเอกหญิงตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ 
The role of female protagonists based on feminist concepts in Vongsakanayat novel 

 
พิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของตัวละครเอกหญิง (พามิลา) ตามแนวคิดสตรีนิยม นวนิยายเรื่องวงศาคณาญาติ
เป็นผลงานของวินิตา ดิถียนต์ โดยใช้นามปากกาว่า รักร้อย เรื่องของพามิลา ปาณบดี หรือพริม หญิงสาวของในตระกูลที่มีฐานะดีและ
เป็นนักเรียนนอก ได้แต่งงานกับอรัณย์ นักเรียนนอกแต่มีฐานะสังคมที่ต่่ากว่ามาก ท่าให้ทางตระกูลปาณบดีไม่ยอมรับ ท่าให้ทั้ งคู่เลือก
แยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ และสร้างครอบครัวใหม่ที่มีความสุข ซึ่งนวนิยายวงศาคณาญาติเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของพามิลา  
เปิดเรื่องด้วยการแต่งงานของพามิลากับอรัณย์ ด้วยการจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลไทยในเมืองลอสแองเจอริส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด่าเนินเร่ืองโดยเล่าถึงภูมิหลังของพามิลา และหลังจากที่พิมพ์และอรัณย์เรียนจบแล้ว ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว               
ปาณบดี ก่อนท่ีจะออกไปตั้งครับครัวใหม่เพื่อให้ลูกที่เติบโตมาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่าในครอบครัวปาณบดี นวนิยายเรื่องวงศาคณา
ญาติเป็นเรื่องราวท่ีสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม  ทั้งในเรื่องการให้ความส่าคัญของเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
การเป็นทายาทสืบตระกูล ท่าให้เกิดความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศสภาพ และจากการศึกษาบทบาทของพา
มิลาตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ พบว่า พาลามิลามี 5 บทบาท คือ 1.บทบาทของพามิลาในฐานะหลาน 2.บทบาท
ของพามิลาในฐานะลูก 3.บทบาทของพามิลาในฐานะพ่ี 4.บทบาทของพามิลาในฐานะเมีย และ 5.บทบาทของพามิลาในฐานะแม่               
ซึ่งแต่ละบทบาทสะท้อนแนวคิดสตรีนิยมที่แตกต่างกันไป 
 
ค าส าคัญ : พามิลา, สตรีนิยม, บทบาทของพามิลา 
 
Abstract 
 This article aims to study the roles of female protagonist (Pamila) based on feminist concepts. The novel 
of the kinship is the work of Vinita Dithayon, using the name of the word "love hundred", the story of Pamila 
Panbadi or Prim, the young woman of the family that is good and a student outside. Get married to Aran Outside 
students but have a much lower social status Makes the way the family of the Pandavas do not accept Causing 
the couple to choose to separate from a large family And create a happy new family Which the novel of the kin 
is the story of Pamila's life Opening the story with Pamila's marriage and Aran By registering a marriage at a Thai 
consulate in Los Angeles United States Proceeded by telling the story of Pamila's background And after being 
printed and finished studying Returned to live with the family Before going out to set up a new kitchen so that 
the children who grow up in a better environment in the family Novels of kinship are stories that are consistent 
with feminist concepts. Both in regard to the importance of males more than females Especially the idea of 
being a heir to the family Causing disparities in gender Including sexual oppression And from the study of the 
role of Pamila according to the feminist concept of the novel Mila as an elder 4. The role of Pamila as a wife and 
5. The role of Pamila as a mother Which each role reflects different feminist concepts 
 
Keyword : Pamila, feminism, Role of Pamila 
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บทน า 
   นวนิยายวงศาคณาญาติเป็นผลงานของรักร้อย อันเป็นนามปากกาของวินิตา ดิถียนต์ ซึ่งใช้นามปากกามีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จัก
คือ ว.วินิจฉัยกุล เป็นเรื่องของพามิลา ปาณบดี หรือพริม หญิงสาวที่เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีในสังคม มีสถานะเป็นนักเรียนนอก                    
ได้แต่งงานกับอรัณย์ ซึง่คนท่ีมีฐานะสังคมที่ต่่ากว่ามาก แม้จะเป็นนักเรียนนอกเช่นเดียวกัน แต่ทางตระกูลปาณบดีไม่ยอมรับ สุดท้าย
ทั้งคู่เลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ สร้างครอบครัวใหม่ที่มีความสุข  
    นวนิยายวงศาคณาญาติเปิดเรื่องด้วยการแต่งงานของพามิลากับอรัณย์ ด้วยการจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลไทยในเมือง
ลอสแองเจอริส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด่าเนินเรื่องโดยเล่าถึงภูมิหลังของพามิลา หลังจากที่พิมพ์และอรัณย์เรียนจบแล้ว ได้กลับมาอยู่
กับครอบครัวปาณบดี  พามิลาได้ท่างานเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ส่วนอรัณย์ได้ท่างานเป็นนายช่างในโรงงาน  
ระหว่างที่อยู่ที่บ้านปาณบดีนั้นชีวิตของพามิลาเต็มไปด้วยความทุกข์ ต่อมาพามิลาตั้งครรภ์  อรัณย์จึงชวนพามิลาออกไปสร้างครอบครัว
ใหม่โดยย้ายออกไปจากบ้านปาณบดี พามิลาคลอดลูกเป็นผู้หญิง ต้ังช่ือว่าเพลิน  พามิลาได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ได้งานใหม่คือเป็นบรรณาธิการนิตยสาร วาดรูปประกอบนิตยสาร  และแปลเรื่องสั้นส่งนิตยสารต่างๆ ส่วนอรัณย์ได้งานท่าใหม่ พามิลา
จึงได้ขายพระเครื่องที่คุณปู่ให้เป็นของรับขวัญแต่งงาน จึงมีเงินซื้อบ้านและสร้างครอบครัวอย่างมีความสุข 
 
แนวคิดสตรีนิยม 
   ทฤษฎีสตรีนิยมเป็นแบบแผนการวิเคราะห์ที่มีวิธีคิดและวิธีด่าเนินการที่มีทิศทางโดยเฉพาะที่มุ่งมั่นไปสู่การปลดปล่อยผู้หญิงให้
พ้นจากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบให้ส่าเร็จ  แม้ว่าทฤษฎีสตรีนิยมจะมีความหลากหลายในแนวความคิด แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันใน
ประเด็นของการสร้างพลังอ่านาจ ทั้งนี้โดยทั่วไปทฤษฎีสตรีนิยมจะมองภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัตถุ สังคม  
สติปัญญา และจิตวิญญาณของมนุษย์ (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556 : 46-47)  หัวใจส่าคัญของทฤษฎีสตรีนิยมคือการวิพากษ์บริบท
ทางสังคมและรื้อสร้างการเลือกปฏิบัติต่างๆ ศูนย์รวมความสนใจที่ส่าคัญคือระบบสังคมที่ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) การครอบง่า
ระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และกฎหมายโดยผู้ชาย 
    ทฤษฎีสตรีนิยมเน้นความส่าคัญของการก่าหนดและระบุให้ชัดเจนว่าทัศนคติอย่างไร ความคาดหวังอย่างใด ภาษาประเภทไหน  
พฤติกรรมอย่างใด และการจัดการทางสังคมชนิดใดที่น่าไปสู่การกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการท่าให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นคนชายขอบ  
ทฤษฎีสตรีนิยมจะมีความคล้ายคลึงและหยิบยืมเนื้อหาบางส่วนมาจากทฤษฎีความขัดแย้งของมาร์กซ์  ทว่าทฤษฎีสตรีนิยมมีความ
แตกต่าง เมื่อรวมศูนย์การวิเคราะห์ไปท่ีการครอบง่าและการเลือกปฏิบัติอันมีผลต่อการท่าให้เกิดการกดขี่นั้น ทฤษฎีสตรีนิยมตั้งค่าถาม
เชิงลึกต่อภววิทยา  (Ontology)  และญาณวิทยา (Epistemology)  อย่างแตกต่างจากแนวคิดมาร์กซ์  โดยเชื่อรากเหง้าส่าคัญของการ
แสวงหาความรู้และการปฏิบัตทิี่มีการกดขี่เอารดัเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็คือ  ลัทธิผู้ชายเป็นศูนย์กลาง (Androcentrism)  
(ดวงมนต์ จิตจ่านง  และคณะ. 2555) ส่านักคิดสตรีนิยมนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแตกแขนงจุดยืนของส่านักคิดสตรีนิยม
ออกเป็นศูนย์ความสนใจสามศูนย์ ได้แก่  
    1.  ความสนใจทฤษฎีความแตกต่างทางเพศสภาพ (Theories of gender differences)  
    2.  ความสนใจทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ (Theories of gender inequality)  
    3.  ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (Theories of gender oppression) 
   ทฤษฎีความแตกต่างทางเพศสภาพมีศูนย์รวมความสนใจที่ความแตกต่างด้านจิตวิทยาและความแตกต่างเชิงสัมพัทธ์ระหว่าง
ประสบการณ์การรับรู้ต่อโลกและต่อตนเองของผู้ชายและผู้หญิง ทั้งนี้ผู้หญิงมีประสบการณ์และการรับรู้แตกต่างจากผู้ชายหลายๆ ด้าน  
อาทิ  ค่านิยมพื้นฐาน ความสนใจ วิธีการแสวงหาความรู้ การก่าหนดสร้างอัตลักษณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น 
   ทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ ทฤษฎีนี้หลักการส่าคัญคือปฏิเสธการอธิบายความแตกต่างทางบุคลิกภาพระหว่างผู้หญิง
และผู้ชาย  และช้ีให้เห็นความเหมือนกันของมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้ถือว่ามนุษย์ทุกคนสามารถปรับตัวได้และในส่วนลึกของมนุษย์ทุกคนมี
แรงขับอิสระที่จะน่าไปสู่ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization) ความแตกต่างท่ีปรากฏอยู่ในโครงสร้างของสังคมและใน
องค์กรทางสังคมต่างๆ เป็นความแตกต่างท่ีน่าไปสู่ความไม่เสมอภาค   
   ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ รวมศูนย์ความสนใจมุ่งไปที่บทบาทของอ่านาจและการครอบง่าที่น่าไปสู่การผลิตความแตกต่าง
และความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ โครงสร้างพื้นฐานของการกดขี่และการครอบง่าก็คือ ระบบชายเป็นใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างอ่านาจ
หลักท่ีเป็นสาเหตุของการควบคุมผู้หญิงและลิดรอนอ่านาจของผู้หญิง  ทฤษฎีที่อธิบายการกดขี่ทางเพศสภาพแนวสตรีนิยมยังจ่าแนก
ออกได้อีกสามแนวคิด ได้แก่ แนวคิดจิตวิเคราะห์แนวสตรีนิยม (Psychoanalytic feminism) แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิกัล (Radical 
feminism) และแนวคิดสตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Feminism) 
    อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้มีแนวคิดใหม่ที่เรียกว่าแนวคิดสตรีนิยมคลื่นที่สาม (Third wave feminism) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก
ทรรศนะเชิงวิพากษ์ของนักสตรีนิยมร่วมสมัย  ที่มุ่งวิพากษ์ทฤษฎีสตรีนิยมในยุคก่อนหน้า ได้แก่ ยุคทศวรรษที่ 1960 และ 1970  
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แนวคิดสตรีนิยมคลื่นท่ีสามมุ่งวิพากษ์โดยไม่เห็นด้วยกับการจ่าแนกประเภทผู้หญิงที่ปรากฏข้ึนทั่วไปในสังคม และรวมศูนย์ความสนใจ
ไปท่ีผลที่เกิดจากการกระจายสินค้าและบริการที่ไม่เท่าเทียมในระบบโลก ระบบชนช้ัน เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ ฯลฯ 
 
โครงสร้างทางวรรณกรรมของนวนิยายวงศาคณาญาติ 
   นวนิยายวงศาคณาญาติเป็นผลงานของรักร้อย (ว.วินิจฉัยกุล หรือวินิตา ดิถียนต์) มีโครงสร้างวรรณกรรม ประกอบไปด้วย 
    1. ผู้ประพันธ์ ผู้แต่งนวนิยายวงศาคณาญาติ  คือ วินิตา ดิถียนต์  ใช้นามปากกาในการแต่งว่า รักร้อย ส่วนนามปากกาที่มี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักคือ  ว.วินิจฉัยกุล นอกจากน้ียังมีนามปากกาอื่น ได้แก่ แก้วเก้า ปารมิตา วัสสิกา อักษรานีย์ วินิตา ดิถียนต์ เป็น
บุตรของวัลลภ-กาญจนี วินิจฉัยกุล ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และส่าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (วรรณคดี) จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา วินิตา 
ดิถียนต์ มีผลงานที่ส่าคัญคือ เยี่ยมวิมาน รัตนโกสินทร์  น้่าใสใจจริง เรือนไม้สีเบจ ไร้เสน่หา เบญจรงค์ห้าสี ปัญญาชนก้นครัว มาลัย
สามชาย วิมานมะพร้าว เจ้าบ้านเจ้าเรือน จงกลกิ่งเทียน ดอกแก้วการะบุหนิง เป็นต้น  และวินิตา ดิถียนต์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
ทางด้านอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. 2537 บุคคลดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของส่านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ่าปี 2540 และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ประจ่าปี 2547     
    2.  ที่มา นวนิยายวงศาคณาญาตินี้วินิตา ดิถียนต์ ได้แต่งขึ้นโดยใช้ประวัติและชีวิตส่วนตัวบางส่วนเป็นการด่าเนินเรื่อง ซึ่งมี
พื้นฐานจากการเป็นนักเรียนนอกมาก่อน ผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองกรุงในช่วงปี พ.ศ. 2510 -2520 เป็นส่วนประกอบ
หลักในการเล่าเรื่อง  เน้นในเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องและการรักษาหน้าตา ช่ือเสียงวงศ์ตระกูลในทางสังคม    
    3.  แก่นเร่ือง นวนิยายวงศาคณาญาติเป็นเรื่องของพามิลา ปาณบดี หรือพริม หญิงสาวที่เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีในสังคม  
มีสถานะเป็นนักเรียนนอก ได้แต่งงานกับอรัณย์  ซึ่งคนที่มีฐานะสังคมที่ต่่ากว่ามาก แม้จะเป็นนักเรียนนอกเช่นเดียวกัน แต่ทางตระกูล
ปาณบดีไม่ยอมรับ สุดท้ายทั้งคู่เลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ สร้างครอบครัวใหม่ที่มีความสุข  
    4.  โครงเร่ือง 
         4.1  การเปิดเรื่อง นวนิยายวงศาคณาญาติเปิดเรื่องด้วยการแต่งงานของพามิลา ปาณบดี กับอรัณย์ ศรีองค์ ด้วยการจด
ทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลไทยในเมืองลอสแองเจอริส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยไม่มีการจัดงานใดๆ 
         4.2  การด่าเนินเรื่อง นวนิยายวงศาคณาญาติด่าเนินเรื่องโดยเล่าถึงภูมิหลังของพามิลา ว่าเกิดในตระกูลปาณบดี               
ซึ่งคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน มีต่าแหน่งเป็นรองอธิบดี  มีคุณปู่ซึ่งอายุมากแล้ว เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน แต่มีคุณหญิงย่าเป็น
ใหญ่สุดในบ้าน  ทุกอย่างอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคุณหญิงย่า แม้คุณปู่และคุณหญิงย่าจะเป็นนักเรียนนอกมาก่อน แต่ก็มีความคิดใน
รูปแบบสังคมสมัยเก่า คือการรักษาหน้าตาในวงสังคม ใช้ชีวิตแบบชนช้ันสูง ให้ความส่าคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว ก่อให้เกิดความ
แตกแยกและแข่งดีแข่งเด่นระหว่างลูกหลานในบ้าน หลังจบช้ัน ม.ศ. 5 พิมพ์ได้มาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ เมื่อจบ
ปริญญาตรีแล้ว  คุณพ่อกับคุณแม่ได้ส่งพลากร ปาณบดี ผู้เป็นน้องชายมาเรียนต่อที่อังกฤษเช่นกัน  แต่เรียนไม่จบ เพราะแต่งงานกับ           
ซูซานน์ และมีลูก พามิลาจึงไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และตัดสินใจแต่งงานกับอรัณย์ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน 
         4.3  จุดไคล์แม็กซ์ หลังจากที่พิมพ์และอรัณย์เรียนจบแล้ว ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยตั้งใจจะไปอยู่กับ
ครอบครัวของคุณยายที่สามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเกรงปัญหาอันเกิดจากการที่ครอบครัวปาณบดีไม่ยอมรับในตัวของอรัณย์
ที่มีฐานะทางสังคมที่น้อยกว่าพามิลา แต่คุณแม่มาขอให้กลับไปอยู่บ้านปาณบดี  เพราะคุณปู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว พามิลาได้ท่างานเป็น
อาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการฝากฝังของคุณพ่อ ส่วนอรัณย์ได้ท่างานเป็นนายช่างในโรงงาน ระหว่างที่อยู่ที่บ้านปาณ
บดีนั้นชีวติของพามิลาเต็มไปด้วยความทุกข์ ทั้งในเรื่องของทุกคนในบ้านไม่ยอมรับอรัณย์ การแก่งแย่งกันในตระกูลปาณบดี รวมไปถึง
ความอึดอัดใจในการท่างานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่พามิลาไม่ได้มี ใจรัก ต่อมาพามิลาตั้งครรภ์ อรัณย์จึงชวนพามิลาออกไปสร้าง
ครอบครัวใหม่โดยย้ายออกไปจากบ้านปาณบดี คุณหญิงย่าเรียกไปพบและต่อว่าเรื่องจะย้ายออกจากบ้านปาณบดี พามิลาโต้เถียงกับ
คุณหญิงย่าและพาดพิงในเรื่องของคุณอาเหนือที่ถูกตระกูลปาณบดีทอดทิ้งให้ล่าบาก คุณหญิงย่าโกรธจัดจนหมดสติและเจ็บป่วย
กระเสาะกระแสะ  พามิลาและอรัณย์จึงย้ายออกไปอยู่บ้านพักโรงงาน เริ่มใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น 
           4.4  จุดคลี่คลาย พามิลาคลอดลูกเป็นผู้หญิง ตั้งช่ือว่าเพลิน พามิลาได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และได้
งานใหม่คือเป็นบรรณาธิการนิตยสาร วาดรูปประกอบนิตยสาร และแปลเรื่องสั้นส่งนิตยสารต่างๆ ส่วนอรัณย์ได้งานท่าใหม่ จึงคิดอยาก
ที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง พามิลาจึงตัดสินใจขายพระเครื่องที่คุณปู่ให้เป็นของรับขวัญแต่งงาน จึงมีเงินซื้อบ้าน ต่อมาคุณหญิงย่าได้
เสียชีวิตลง  ความวุ่นวายต่างๆ ในตระกูลปาณบดีได้จบลงหลังจากไม่มีคุณย่า โดยตระกูลปาณบดีต่างคนต่างอยู่โดยไม่วุ่นวายกับใคร  
ส่วนครอบครัวของพามิลายังเป็นศูนย์รวมของญาติพี่น้องฝั่งคุณยาย รวมไปถึงพี่น้องของอรัณย์ พามิลาไช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุข 

166 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



167 
 
    5.  เนื้อเร่ือง นวนิยายวงศาคณาญาติมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ โดยน่าเสนอเนื้อเรื่องผ่านตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์  
ดังต่อไปนี้  
          5.1  ตัวละคร 
          1.  พามิลา ปาณบดี (พริม) เป็นตัวเอกของเรื่องและเป็นตัวด่าเนินเรื่อง เป็นบุตรของพงษ์บดี ปาณบดี กับลักขณา  
ปาณบดี แม้คุณพ่อจะเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูล แต่เนื่องจากพามิลาไม่ได้เกิดเป็นผู้ชาย จึงไม่ได้รับการยอมรับมากนัก แต่ก็ได้
โอกาสทุกอย่าง ทั้งการศึกษาและหน้าท่ีการงาน แต่เนื่องจากไม่ชอบสวมหน้ากากใส่กันในสังคม จึงตัดสินใจแต่งงานกับอรัณย์ ซึ่งเป็น
นักเรียนนอกเช่นกัน แต่มีฐานะที่ต่่ากว่ามาก จึงไม่ได้รับการยอบรับจากครอบครัวปาณบดี จนต้องตัดสินใจแยกไปสร้างครอบครัวใหม่ 
      2.  พลากร ปาณบดี (พอล) เป็นน้องชายของพามิลา เป็นหลายชายคนเดียวในตระกูลที่ใช้นามสกุลปาณบดี                 
แต่เนื่องจากมีคุณหญิงย่าคอยให้ท้าย เรียนไม่ประสบความส่าเร็จ จนครอบครัวต้องส่งไปเรียนที่อังกฤษ แต่ก็เกเรเรียนไม่จบอีก เพราะ
หนีไปแต่งงานกับซูซานน์ และมีลูกช่ืออีลิค คุณพ่อกับคุณแม่ให้หย่าขาดกับซูซานน์  แล้วน่าตัวกลับเมืองไทย จากนั้นส่งไปเรียนต่อที่
ออสเตรเลีย แต่พลากรเลือกหนีกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวกับซูซานน์ท่ีอังกฤษ โดยยอมถูกตัดขาดกับตระกูลปาณบดี หลังจากคุณหญิงย่า
เสียชีวิต พลากรได้กลับมางานศพพร้อมลูกเมีย  และกลับไปเรียนต่อท่ีประเทศอังกฤษ     
      3.  อรัณย์ ศรีองค์  (สามีของพริม) เป็นนักเรียนนอก มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ
ท่างานและเรียนไปพร้อมกัน  ครอบครัวของอรัณย์เป็นชาวบ้านท่ัวไป ก่าพร้าพ่อ  มีพี่น้อง 6 คน พี่ชายคนโตเป็นครูใหญ่ พี่คนรองเป็น
ทหาร และรับราชการ หลังจากแต่งงานกับพามิลา และเรียนจบแล้ว ได้กลับมาเมืองไทย พักอาศัยอยู่กับพามิลาที่บ้านปาณบดี แต่ไม่ได้
รับการยอมรับจากครอบครัวปาณบดี  จึงแสวงหางานท่าด้วยตัวเอง ได้เป็นช่างอยู่ในโรงงาน จึงได้ชวนพามิลาซึ่งก่าลังตั้งครรภ์ย้าย
ออกมาอยู่บ้านพักโรงงาน  หลังจากพามิลาคลอดลูกแล้ว ได้หางานใหม่ท่าและหาซื้อบ้านเพ่ือสร้างครอบครัวที่อบอุ่น 
      4.  คุณหญิงสุดสวาท ปาณบดดี (ย่าของพริม) เป็นผู้มีอ่านาจมากที่สุดในบ้านปาณบดี  ทุกคนต้องตามใจและ
เกรงใจ  เคยเป็นนักเรียนนอกท่ีเมืองปีนังมาก่อน แต่อุปนิสัยยังชอบสังคมชนช้ันสูง ความเจ้ายศเจ้าอย่าง มีหน้ามีตา มีบุตรธิดา 5 คน  
คือ คุณป้าใหญ่ คุณพ่อ (พงษ์บดี) คุณอานิ่ม คุณอาเนียน และคุณอาเหนือ ปัญหาต่างๆ  ในบ้านปาณบดีเกิดจากคุณหญิงย่า และ
หลังจากคุณหญิงย่าเสียชีวิต ทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบ  
      5.  พงษ์บดี ปาณบดี (พ่อของพริม) เป็นทายาทของตระกูลปาณบดี เพราะเป็นลูกชายคนเดียว จบการศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษ  มีต่าแหน่งหน้าที่การงานเป็นรองอธิบดี  มีบุตร 2 คน คือ พามิลา (พริม) และพลากร (พอล) มีความสุขุม ใจเย็น นิ่ง  
แต่เช่ือฟังคุณหญิงย่าเป็นอย่างมาก   
      6.  ลักขณา ปาณบดี (แม่ของพริม) เป็นบุตรสาวของคุณยายล่าพู บ้านเดิมอยู่สามพราน จังหวัดนครปฐม แต่เมื่อ
ได้มาเป็นสะใภ้ตระกูลปาณบดีท่าให้อุปนิสัยเป็นแบบตระกูลปาณบดีมากข้ึน ท่าตัวเป็นผู้ดี เจ้ายศเจ้าอย่าง มีน้องชาย 2 คน คือ โชคชัย  
และชวาล 
          5.2  ฉาก 
    5.2.1  ฉากในประเทศ 
               ก.  บ้านปาณบดี เป็นบ้านของคุณปู่  เป็นคฤหาสน์หลักใหญ่  อาศัยอยู่รวมกันหลายครอบครัว ซึ่งพามิลาใช้
ชีวิตตั้งแต่เด็กจนเรียบจบช้ัน ม.ศ. 5 และกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหลังจากเรียนจบและกลับมาอยู่เมืองไทย   
               ข.  บ้านคุณยายเป็นบ้านไม้สองช้ันหลังเล็ก นอกจากคุณยายแล้วยังมีครอบครัวของน้าโชคชัย และน้าชวาล
อาศัยอยู่ด้วย  อยู่ท่ีสามพราน  จังหวัดนครปฐม   
               ค.  บ้านพามิลา เป็นบ้านช้ันเดียว เนื้อที่ 100 ตารางวา ที่พามิลาและอรัณย์ได้ใช้เงินที่มาจากการขายพระ
เครื่องของคุณปู่มาซื้อไว้  เป็นบ้านท่ีพามิลาและอรัณย์ต้องการสร้างให้เป็นครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น 
      5.2.1  ฉากในประเทศ 
               ก.  ประเทศอังกฤษ เป็นการกล่าวถึงอย่างสั้นๆ ในระหว่างที่พามิลาไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และต่อมา
พลากรก็ได้มาเรียนต่อท่ีนี่เช่นกัน 
              ข.  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นฉากที่ใช้เปิดเรื่อง และเป็นฉากส่วนใหญ่ของเนื้อเรื่องทั้งหมด เริ่มจากการ
แต่งงานของพามิลากับอรัณย์  และเล่าเรื่องการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ของพามิลาและอรัณย์ในระหว่างเรียน 
          5.3  เหตุการณ์ 
      1.  เหตุการณ์สมัยพามิลาเป็นเด็ก เป็นการเล่าเรื่องย้องหลัง หลังจากเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์แต่งงานที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  กล่าวถึงครอบครัวตระกูลปาณบดีสมัยพามิลาเป็นเด็ก รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวครัวครัวคุณยายที่สามพราน จังหวัดนครปฐม  
จบลงที่การมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่อังกฤษของพามิลาและพลากร 
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      2.  เหตุการณ์ที่อเมริกา เป็นเหตุการณ์ที่ใช้เปิดเรื่อง และเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังที่พามิลาได้พบกับอรัณย์  
เหตุการณ์พามิลาเดินทางไปเยี่ยมอาเหนือ ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท เหตุการณ์ลูกชายคุณอานิ่มสอบชิงทุน
ได้และมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงลูกคุณป้าใหญ่มาประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์คุณพ่อมาเยี่ยมพามิลาและ
สอบถามเรื่องจะแต่งงาน และหลังจากพามิลาแต่งงานแล้วก็เลือกใช้ชีวิตต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรออรัณย์เรียนจบ ระหว่างนั้น
คุณปู่ได้เสียชีวิตลง และมีเหตุการณ์คุณอาน่ิมมารับลูกชายกลับบ้าน 
      3.  เหตุการณ์เมื่อพามิลากลับมาอยู่บ้าน หลังจากที่อรัณย์เรียนจบระดับปริญญาโทแล้ว พามิลาได้ย้ายกลับมาอยู่
บ้านปาณบดี พามิลาได้ท่างานเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่วนอรัณย์ยังต้องหางานด้วยตัวเอง พามิลาเบื่อหน่ายในการ
ท่างานท่ีตัวเองไม่ได้ชอบ เบื่องานสังคมที่ไม่มีแก่นสารสาระ รวมไปถึงปัญหาในบ้านปาณบดี  เมื่อพามิลาตั้งครรภ์และอรัณย์ได้งานท่า  
จึงชวนกันออกจากบ้านปาณบดี  ไปสร้างครอบครัวใหม่ด้วยตนเอง และเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างพามิลาและคุณหญิงย่า 
      4.  เหตุการณ์เม่ือพามิลาย้ายออกจากบ้านปาณบดี พามิลาและอรัณย์ย้ายไปอยู่บ้านพักนายช่างของโรงงานที่            
พระประแดง เมื่อคลอดลูกแล้วก็ได้งานใหม่คือ วาดรูปลงนิตยสาร และแปลเรื่องสั้น นวนิยาย จึงลาออกจากงานอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย  ต่อมาเมื่อโรงงานท่ีอรัณย์ท่างานอยู่จะปิดตัวลง อรัณย์จึงหางานใหม่และหาซื้อบ้านใหม่ พามิลาตัดสินใจขายพระเครื่องที่
คุณปู่ให้เป็นของรับขวัญตอนแต่งงาน จึงมีเงินซื้อบ้านและสร้างครอบครัวใหม่อย่างอบอุ่น 
    6.  รูปแบบค าประพันธ์นวนิยายวงศาคณาญาติมีรูปแบบค่าประพันธ์เป็นแบบร้อยแก้ว    
    7.  การใช้ภาษา นวนิยายวงศาคณาญาติใช้ภาษาอย่างง่ายๆ โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงของคนกรุงเทพมหานครในช่วงปี 
พ.ศ. 2510-2520    
 
บทบาทของตัวละครเอกหญิงตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ 
   จากการวิเคราะห์โครงสร้างวรรณกรรม ท่าให้ทราบบทบาทของตัวละครเอกหญิง (พามิลา) มีบทบาทดังนี้ 
    1.  บทบาทของพามิลาในฐานะหลาน 
          พามิลาเป็นหลานสาวของตระกูลปาณบดี เป็นหลานท่ีไม่เป็นท่ีรักของคุณหญิงย่าซึ่งเป็นใหญ่ภายในบ้านอันเนื่องมาจาก
การถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้ชาย เพราะจะได้เป็นทายาทของตระกูลปาณบดี  และต่อมามีน้องชาย ซึ่งเป็นหลายย่าผู้ชายเพียงคนเดียวใน
บ้านท่ีใช้นามสกุลปาณบดี ท่าให้พามิลามีความเหินห่างจากคุณหญิงย่าเป็นอย่างมาก ประกอบกับเมื่อครั้งเป็นเด็กที่ทุกครั้งทะเลาะกับ
น้องชาย  พามิลาจะเป็นผู้ผิดอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากตระกูลปาณบดีมีสตรีเป็นใหญ่คือคุณหญิงย่า ท่าให้เกิดการฝังใจต่อสิ่งที่
ตระกูลปาณบดีปฏิบัติอยู่ ในขณะเดียวกันบรรดาญาติๆ ฝ่ายบิดาเองก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิดของคุณหญิงย่า และต่างก็ชิงดีชิง
เด่นให้ย่าเห็นถึงความส่าเร็จของหลานๆ จึงเป็นความกดดันให้พามิลาต้องการพ้นไปจากตระกูลปาณบดี เมื่อเรียนจบ ม.ศ.5 พามิลาได้
โอกาสไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ เมื่อเรียนจบแล้วทางครอบครัวได้ส่งน้องชายไปเรียนที่อังกฤษด้วย แต่ไม่ประสบความส่าเร็จ เพราะน้องชาย
ไปมีเมียอยู่ที่อังกฤษ ทางตระกูลปาณบดีจึงตัดขาดไป  ท่าให้พามิลากลับมาเป็นหลานคนส่าคัญ แต่คุณหญิงย่าคิดจะให้พามิลาแต่งงาน
กับหลานในตระกูลปาณบดี ท่าให้พามิลาเลือกแต่งงานกับอรัณย์เพราะมีอุปนิสัยดีกว่า เลือกสร้างครอบครัวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับตระกูล
ปาณบดี 
    2.  บทบาทของพามิลาในฐานะลูก 
         บทบาทของพามิลาในฐานะเป็นลูกสาวของตระกูล ท่ีมีพ่อเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลปาณบดี ความรักที่พ่อแม่มีให้
จึงมากมายกว่าหลาย ๆ คนในบ้านปาณบดี แต่ก็เป็นรองน้องชายที่เป็นทายาทของตระกูลต่อจากพ่อ และเนื่องจากพ่อมีต่าแหน่งเป็น
รองอธิบดีจึงไม่มีเวลาดูแลเอาใจใสไ่ดม้ากนัก ชีวิตของพามิลาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของแม่  ซึ่งแม่ของพามิลาแม้จะไม่ใช่ผู้ดีมีชาติตระกูล
เหมือนพ่อ แต่แม่ก็มีนิสัยและชอบวางตัวเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลเลียนแบบคุณหญิงย่า  ที่ให้ความส่าคัญต่อลูกชายมากกว่าลูกสาว ให้ท้าย
ลูกจนเสียคน และลูกชายถูกต้องเสมอ ดังนั้นชีวิตของพามิลากับแม่จึงเป็นชีวิตที่ไม่ลงรอยกั นอยู่ตลอดเวลาและในแทบทุกเรื่อง                 
แต่ถงึแม้จะไม่ลงรอยกัน แม่ยังรักและคอยช่วยเหลือแก่พามิลาเสมอในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่ออยากให้ลูกได้ดีมีหน้ามีตาเท่าเทียมคนอื่น  
หลังจากพามิลาเรียนจบ  พ่อได้ฝากงานให้ท่าเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีหน้ามีตาในสังคม และแม่ก็พยายาม
ให้พามิลาได้ออกงานสังคมชั้นสูง เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้จัก 
    3.  บทบาทของพามิลาในฐานะพี่ 
         ด้วยความที่พามิลาเป็นพี่สาว จึงถูกสร้างบทบาทในการช่วยพ่อแม่ดูแลน้องให้เป็นคนดี แต่ด้วยชีวิตน้องที่เป็นทายาท
ของตระกูลปาณบดี จึงท่าอะไรไม่ผิด และไม่เช่ือฟังพี่ เมื่อพามิลาได้ไปเรียนต่อระดับปรญิญาตรทีี่ประเทศอังกฤษ น้องชายเรียนอะไรใน
เมืองไทยก็ไม่ส่าเร็จ ห่วงแต่เที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูงไปวันๆ ทางตระกูลปาณบดีโดยพ่อจึงส่งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษกับพี่สาว แต่เมื่อไป
ถึงแล้วยังห่วงเที่ยวเตร่อยู่ จึงขอย้ายไปเรียนเมืองอื่น และเรียนไม่จบเนื่องจากมีภรรยาและลูกเสียก่อน  พ่อแม่จึงตามกลับมาเมืองไทย  
พามิลาได้พูดสอนน้องเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องต้องรับผิดชอบชีวิตลูกเมีย  ไม่ให้เห็นแก่ตัว  แล้วพามิลาก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ต่อมาน้องชายเขียนจดหมายมาบอกว่าจะขออยู่กับลกูและเมียที่ประเทศอังกฤษ แม้จะถูกตัดขาดจากทางตระกูลปาณบดี
ก็ยอม 
    4.  บทบาทของพามิลาในฐานะเมีย 
         พามิลาเลือกแต่งงานกับอรัณย์ซึ่งเป็นนักเรียนนอกเหมือนกัน ก่อนแต่งงานได้ปรึกษาพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการ
แต่งงาน  เพราะต้องมีหน้ามีตาในสังคมของตระกูลปาณบดี ซึ่งลูกพี่ลูกน้องแต่ละคนก็ล้วนแต่แข่งขันประชันดีเรื่องการแต่งงาน ท่าให้
พามิลาต้องเขียนจดหมายไปปรึกษาคุณปู่ เพราะคุณปู่จะช่วยเหลือได้ แต่คุณปู่ก่าลังป่วยหนักจึงฝากเพียงของรับไหว้เป็นแหวนกับ              
พระเครื่องให้พามิลากับอรัณย์เท่าน้ัน เมื่อคุณปู่เสียชีวิตแล้ว และไม่มีค่าตอบที่ชัดจากทางตระกูลปาณบดี พามิลาจึงตัดสินใจแต่งงาน
แบบง่ายๆ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากอรัณย์ยังเรียนไม่จบ พามิลาจึงต้องอยู่ท่ีอเมริกาและท่าหน้าที่แม่บ้าน ระหว่างน้ันก็หา
อาชีพเสริมด้วยการวาดภาพ  บทบาทในฐานะเมียนั้น พามิลาก็ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลัง เพราะความคิดนิสัยบางส่วนท่ีติดมาจากความเป็น
ปาณบดี  แต่เมื่ออรัณย์ชี้ให้เห็นแก่อนาคตของลูกท่ีจะเกิดมา ท่าให้พามิลาต้องตริตรองว่าควรจะด่าเนินชีวิตอย่างไรดี  เม่ือกลับมาจาก
เมืองนอกหลังอรัณย์เรียนจบท้ังคู่ตัดสนิใจอยู่กับครอบครัวปาณบดีตามค่าขอรอ้งของแม่  ต่อมาจึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านปาณบดีมา
อยู่บ้านพักนายช่างที่โรงงาน  และเริ่มสร้างชีวิตและฐานะของตัวเองต่อไป  ซึ่งภายหลังจากคลอดลูก พามิลาได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย หันมาเลี้ยงลูกเป็นหลัก และท่างานเสริมที่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมืองกรุงด้วยการรับจ้างวาดรูป
ให้นิตยสาร รับงานกองบรรณธิการภาษาต่างประเทศ และแปลนวนิยายต่างประเทศ เมื่อครั้งอรัณย์หางานใหม่ได้และต้องหาบ้านใหม่
อยู่ พามิลาและอรัณย์จึงตัดสินใจซื้อบ้านแต่ไม่มีเงิน อรัณย์เสนอให้ขายพระเครื่องที่คุณปู่ให้เป็นของรับไหว้ เพราะจะท่าให้มีซื้อบ้านได้  
พามิลาในฐานะเมียจึงคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจขายพระเครื่องดังกล่าว ท่าให้พามิลา อรัณย์ และเพลินได้มีบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน  
และร่วมสร้างฐานะอย่างมีความสุข มีบ้านเป็นศูนย์รวมของญาติฝั่งคุณยายและญาติฝั่งอรัณย์ 
    5.  บทบาทของพามิลาในฐานะแม่ 
         ด้วยความเป็นแม่ ท่าให้พามิลาต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะให้ลูกที่เกิดมาเติบโตอยู่ในสังคมเช่นใด  แม้จะมีความกดดัน
จากผู้เป็นพ่อและแม่ที่อยากให้หลานไม่ล่าบาก และเติบโตอยู่ในบ้านปาณบดีก็ตาม แต่เมื่อพามิลาได้คิดตามอรัณย์ในเรื่องการเลี้ยงดูลูก
แล้ว พามิลาเลือกที่จะขัดใจพ่อแม่และออกจากบ้านปาณบดีอย่างเด็ดขาด ซึ่งการออกจากบ้านครั้งนี้ก่อให้เกิดการทะเลาะกันอย่าง
รุนแรงระหว่างคุณหญิงย่ากับพามิลาจนท่าให้คุณย่าล้มป่วยลง แต่เมื่อคุณย่าเสียชีวิตแล้ว  ถึงวันเปิดพินัยกรรมจึงพบว่าคุณหญิงย่าคิด
ได้ว่าปัญหาของบ้านปาณบดีเกิดจากทิฏฐิของคุณหญิงย่า จึงยกมรดกในส่วนของคุณย่าให้กับอาเหนือ ซึ่งถูกตัดขาดจากตระกูลปาณบดี
ไปเป็นเวลา 20 กว่าปี เพราะเลือกแต่งงานกับคนที่มีฐานะทางสังคมและเงินทองน้อยกว่า เมื่อพามิลาออกมาจากบ้าน ปาณบดีแล้ว               
ก็เลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง และขอลาออกจากงานท่ีตนเองท่าอยู่คืออาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะไม่ชอบงานท่ีท่าและต้องการมีเวลา
ให้กับลูก การลาออกครั้งน้ีตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตรงที่พามิลามีงานใหม่ที่ท่าอยู่ท่ีบ้านได้ คืองานวาดรูปให้นิตยสาร งานแปลนวนิยาย และ
งานเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารนั่นเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพามิลาในฐานะแม่ที่จะเลือกสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกและการเลือกที่
จะเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดด้วยตนเอง 
 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการศึกษา 
     นวนิยายเรื่องวงศาคณาญาติเป็นผลงานของวินิตา ดิถียนต์ โดยใช้นามปากกาว่า รักร้อย เรื่องของพามิลา ปาณบดี หรือพริม  
หญิงสาวของในตระกูลที่มีฐานะดีและเป็นนักเรียนนอก ได้แต่งงานกับอรัณย์ นักเรียนนอกแต่มีฐานะสังคมที่ต่่ากว่ามาก ท่าให้ทาง
ตระกูลปาณบดีไม่ยอมรับ ท่าให้ทั้งคู่เลือกแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ และสร้างครอบครัวใหม่ที่มีความสุข  ซึ่งนวนิยายวงศา
คณาญาติเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของพามิลา  เปิดเรื่องด้วยการแต่งงานของพามิลากับอรัณย์ ด้วยการจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลไทย
ในเมืองลอสแองเจอริส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด่าเนินเรื่องโดยเล่าถึงภูมิหลังของพามิลา  และหลังจากที่พิมพ์และอรัณย์เรียนจบแล้ว  
ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวปาณบดี ก่อนที่จะออกไปตั้งครับครัวใหม่ เพื่อให้ลูกที่เติบโตมาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในครอบครัว              
ปาณบดี  นวนิยายเรื่องวงศาคณาญาติเป็นเรื่องราวท่ีสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม ทั้งในเรื่องการให้ความส่าคัญของเพศชายมากกว่า
เพศหญิง  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเป็นทายาทสืบตระกูล  ท่าให้เกิดความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศสภาพ  
และจากการศึกษาบทบาทของพามิลาตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ พบว่า พาลามิลามี 5 บทบาท คือ1.บทบาทของ
พามิลาในฐานะหลาน 2.บทบาทของพามิลาในฐานะลูก 3.บทบาทของพามิลาในฐานะพี่ 4.บทบาทของพามิลาในฐานะเมีย และ                  
5.บทบาทของพามิลาในฐานะแม่ ซึ่งแต่ละบทบาทสะท้อนแนวคิดสตรีนิยมที่แตกต่างกันไป 
 2. ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาบทบาทของตัวละครเอกหญิงตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ ควรศึกษาบทบทของสตรีใน
ด้านอื่นๆ ท่ีสะท้อนถึงแนวคิดของสตรีนิยมอย่างชัดเจน หรือการสลับเพศของตัวละครในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เห็นแนวคิดต่อไป 
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กลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
Rhetorical strategies and Modernization Ideology on Modern Lao Magazines 

 
สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธ์ิ1   

ปฐม  หงษ์สุวรรณ2 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ตามแนวทาง
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากตัวบทนิตยสารลาวสมัยใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ นิตยสารอัปเดต 
นิตยสารขวัญใจ และนิตยสารมหาชน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - ธันวาคม 2559 ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีทางวาทศิลป์ที่ใช้ในการ
น าเสนออุดมการณ์ทันสมัยนั้นมี 3 กลวิธี คือ (1) การใช้อุปลักษณ์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์ และมโนอุปลักษณ์ (2) การใช้ทัศนภาวะ 
ได้แก่ การใช้ทัศนภาวะแสดงความเช่ือมั่น การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น และการใช้ทัศนภาวะแสดงเง่ือนไข และ (3) การใช้
ค าถามเชิงวาทศิลป์ ในบรรดากลวิธีเหล่านี้ ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์ เป็นกลวิธีที่น าชุดความคิดเกี่ยวกับความทันสมัยที่มีในสังคม
ลาว ในขณะที่การใช้ทัศนภาวะและการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ เป็นกลวิธีเสริมที่ช่วยเน้นย้ าและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ชุดความคิด
ดังกล่าว ส่วนอุดมการณ์ทันสมัยที่สื่อในนิตยสารลาวสมัยใหม่นั้นพบว่ามีท้ังอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์รองในการสื่อชุดความคิด 
 
ค าส าคัญ: กลวิธีทางวาทศิลป์, การสร้างอุดมการณ์, อุดมการณ์ทันสมัย, นิตยสารลาวสมัยใหม่ 
 
Abstract 
 This article explored the relations between rhetorical strategies and ideology modernization in modern 
Lao magazines based on critical discourse analysis studies. The data used for analysis was from texts of the 3 
modern Lao magazines, i.e., Update Magazine, Kuanjai Magazine, and Mahason Magazine during JanuaryB.E. 2558 
–December B.E. 2559. The findings indicated that there were 3 rhetorical strategies to present ideologies that 
time, namely, (1)metaphors: Verbal and conceptual metaphors; (2) modality: Modality to present confidence, to 
present opinions/ideas, and to present conditions; and (3) rhetorical questioning. The researcher discovered 
metaphors among these strategies, introducing the mind set of novelty in Lao society. Modality and rhetorical 
questioning, in contrast, were the strategies that emphasized and built confidence to the mentioned mind set. 
New ideologies in modern Lao magazines included major and minor ideologies to convey the mind set.    
 
Keywords: Rhetorical strategies, Ideologization, Modernization Ideology, modern Lao magazines 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 นิตยสารจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อสารมวลชนท่ีเหมาะในการใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เนื่องจากนิตยสารมีเนื้อหาสาระ
ที่เจาะลึกกว่าสื่ออื่น ๆ นิตยสารมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  อีกทั้งผู้อ่านก็มีเวลาในการอ่านพิจารณาไตร่ตรองท าความเข้าใจเนื้ อหาได้
มากกว่า ฉะนั้นเนื้อหาในนิตยสารจึงเหมาะต่อการเรียนรู้ โน้มน้าวใจ  ช่วยส่งเสริมรสนิยม หล่อหลอมทัศนคติ  และค่านิยมได้  
นิตยสารลาวสมัยใหม่มีเนื้อหามากมายที่เน้นกระแสสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะเนื้อหาด้านความทันสมัย
ที่สามารถน ามาใช้เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความทันสมัยให้กับสังคมลาว การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล การเลือกบริโภค
ในยุคที่สังคมได้พัฒนาให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เทคโนโลยี สุขภาพ การแต่งกาย ฯลฯ ที่ปรากฏในสังคมลาวช่วงปี พ.ศ.2558-
2559 เมื่อพิจารณานิตยสารทั้ง 3 ฉบับที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดใน สปป.ลาว ได้แก่ นิตยสารอัปเดต นิตยสารขวัญใจ และนิตยสาร
มหาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการศึกษา เกี่ยวกับกลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ ผู้วิจัยเห็น
ว่า นิตยสารดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ นิตยสารที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดในประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ                   
ความงาม ผู้ชายและผู้หญิง สาระความรู้ทั่วไป ฯลฯ มีผู้สนใจได้ศึกษาเอาไว้มากมายผ่านความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ตาม

                                                           
1สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม, Email: sutthiluck1987@gmail.com   
2สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Email: h.pathom@gmail.com   
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แนวคิดของแฟร์คลาฟ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษานิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ ในการหาความหมายที่แฝงอยู่ในวาทศิลป์เหล่านั้น
เพื่อให้มองเห็นอุดมการณ์ทันสมัยที่เกาะเกี่ยวอยู่ในข้อความต่าง ๆ ท่ีปรากฏในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
 ในงานวิจัยนี้เน้นบทบาทของนิตยสารในการตอกย้ าผลิตซ้ า อุดมการณ์ทางสังคม ดังท่ีแฟร์คลาฟ (Fairclough. 1990) กล่าวถึง
บทบาทของสื่อมวลชนว่า เป็นสื่อสาธารณะที่สามารถควบคุมความคิด ความเช่ือในสังคมผ่านวาทกรรม สิ่งที่สื่อมวลชนน าเสนอนั้นจะดู
น่าเชื่อถือและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสมาชิกในสังคมเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการที่อุดมการณ์ยังคงอยู่ในฐานะรูปแบบของความ
เช่ือหรือทัศนคติหนึ่งทางสังคมนั้น เนื่องจากถูกประกอบสร้างภายใต้อ านาจของสื่อมวลชนที่ส่งผลให้ผู้บริโภคสื่อซึ่งก็เป็นสมาชิกใน
สังคมเช่ือในสิ่งท่ีสื่อน าเสนอโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เช่นเดียวกับกาญจนา แก้วเทพ (2540) ที่กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการถ่ายทอด
อุดมการณ์ว่า สื่อมวลชนมีอ านาจในการควบคุมความคิดของคนในสังคม หน้าท่ีของสื่อมวลชนนอกจากการกลั่นกรองความเป็นจริงทาง
สังคมแล้ว ยังมีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์บุคคล คนในสังคมจะรู้ว่าเราเป็นใครจากสิ่งที่น าเสนอเพราะสิ่งที่สื่อน าเสนอจะบอกกับเรา
ว่าควรปฏิบัติอย่างไร สื่อจึงอกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม อย่างไรก็ตาม การวิจัยทางด้านวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์นั้นมิได้มุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองของคนในสังคม หากแต่มุ่งท่ีจะท าให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาทของภาษาและวาทกรรม
ในฐานะเครื่องมือในการครอบง าความคิดและควบคุมแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม เช่นเดียวกันการศึกษาวิจัยนี้ก็มิได้มุ่งหวังจะ
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความทันสมัยและพัฒนาการของภาษาลาวผ่านนิตยสารในสังคมลาว  หากแต่มุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อให้คนในสังคมตระหนักว่า “ความเป็นลาว” สมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมโดยมีภาษาเป็น
เครื่องมือส าคัญ นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้เกิดการรู้เท่าทันวาทกรรมสื่อมวลชนว่าวาทกรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่กลุ่มผู้มีอ านาจกว่าใน
สังคม ได้แก่ ภาครัฐบาลและกองบรรณาธิการและผู้ผลิต ใช้ในการสร้างอุดมการณห์รือชุดความคิด เพื่อควบคุมแบบแผนพฤติกรรมของ
ผู้อ่านส่วนหน่ึงในสังคมลาว    
 ฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาว
สมัยใหม่บางประการผ่านนิตยสารในสปป.ลาว นั่นคืออุดมการณ์ทันสมัย ผ่านข้อความ พาดหัว เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในบทความ               
ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงกลวิธีทางวาทศิลป์และอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้นโดยใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนิตยสารลาวสมัยใหม่จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ นิตยสารอัปเดต (ຬັຍເຈຈ) นิตยสารขวัญใจ (ຂວັຌໃ) และ
นิตยสารมหาชน (ຓະຫາຆ຺ຌ) ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 เนื่องจากเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน สปป.ลาว   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ จากนิตยสารลาว
สมัยใหม่ได้ทั้งหมด 144 เล่ม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากนิตยสารที่มียอดการจ าหน่ายสูงที่สุดใน สปป.ลาว จ านวน 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  รวมทั้งสิ้น 144 เล่ม ดังน้ี 
  1. นิตยสารอัปเดต รายสัปดาห์ ทุก ๆ 10 วัน/เดือน จ านวน 36 เล่ม เป็นนิตยสารที่ เกี่ยวกับสาระน่ารู้  สุขภาพ                 
ความงาม  และบันเทิง   
  2. นิตยสารขวัญใจ รายเดือน ทุกวันท่ี 15 ของเดือน จ านวน 12 เล่ม  เป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงและแฟช่ัน 
  3. นิตยสารมหาชน รายปักษ์ 2 ครั้ง/เดือน จ านวน 24 เล่ม  เป็นนิตยสารที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป  
 โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล ดังนี้ 
  1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
   1.1 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
การศึกษานิตยสารลาวสมัยใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับสังคมทั้งที่ศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และแนวทางการศึกษาอื่น 
ตลอดจนการศึกษาอุดมการณ์ในวาทกรรมทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบและแนวทางในการวิจัย 
   1.2 ก าหนดกลุ่มข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของสื่อสิ่งพิมพ์ของลาวและความเป็นมาของ
นิตยสารลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา รัฐบาลลาวเปิดโอกาสให้เอกชนด าเนินกิจการสื่อเป็นของ
ตัวเอง โดยเฉพาะนิตยสาร (เป็นกรณีพิเศษ) โดยอิงตามมติเลขท่ี 36/กมศพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 1993 “ว่าด้วยการเพิ่มทวีการน าพา
ของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่”ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม จึงได้ออก
ข้อตกลงให้เอกชนสร้างตั้ง (เฉพาะ) นิตยสารตามการพิจารณาของกระทรวงแถลงข่าวฯ ซึ่งมีนิตยสารเอกชนเกิดขึ้นหลายฉบับ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของสื่อสารมวลชน 
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  2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
   เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเช่ือมโยงกับแนวคิดท่ีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 
   2.1 วิเคราะห์ปฏิบัติการทางภาษาในการน าเสนอนิตยสารลาวสมัยใหม่ ในด้านกลวิธีทางภาษา ได้แก่ กลวิธีกลวิธีทาง
วาทศิลป์ การคัดเลือกประเด็นในการน าเสนอ เพื่อให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
   2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและความหมายที่ปรากฏในมิติทางสังคม จากนิตยสารลาวสมัยใหม่ ได้แก่ ตัวบท (นิต ยสาร      
อัปเดต นิตยสารขวัญใจ และนิตยสารมหาชน) ภาษาเขียน บทสนทนา บทสัมภาษณ์ โฆษณา และรูปภาพ  
   2.3 วิเคราะห์นิตยสารลาวสมัยใหม่ด้านวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ภายใต้รูปของภาษาเพื่อให้เห็นถึง
อุดมการณ์ทันสมัย 
  3. ขั้นน าเสนอผลการวิจัย 
   เป็นขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัย โดยเรียบเรียงการวิจัย สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 กรอบแนวคิดการวิจัย  
  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและเลือกใช้กรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย คือ วาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างความหมายหรือความคิดต่างๆ ที่มีต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมุ่งศึกษาวิถีทางการใช้อ านาจ  การครอบง า อุดมการณ์อัตลักษณ์และความไม่เท่าเทียมกันที่มีก ารตอกย้ าและ
ผลิตซ้ าในสังคม (Fairclough.  1995 and Van Dijk. 2001) 
  ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามกรอบแนวคิดของแฟร์คลาฟ  เพราะเป็นกรอบการวิเคราะห์ที่
แสดงขั้นตอนอย่างเป็นระบบและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ตัวบทโดยน าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ม าเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เปิดเผยสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวบท  ส าหรับการวิเคราะห์ตัวบทตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าไม่มีรูปแบบ
ตายตัวว่าจะใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ใดบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์ว่าต้องการใช้แนวคิดทฤษฎีทางภาษาใดที่ส ามารถตอบค าถาม
ของงานวิจัยได้อย่างครอบคลุมที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 กลวิธีทางวาทศิลป์ในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
  จากการพิจารณาถึงตัวบทท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี พบว่ากลวิธีทางวาทศิลป์ในนิตยสารอัปเดต นิตยสารขวัญใจ และนิตยสาร
มหาชน เป็นการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการสื่อสารหรือสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องหรือสิ่งต้องการน าเสนอ ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงตัวบท
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี อาจจะพบการใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ท่ีมีความแตกต่างออกไปตามรูปแบบของการสื่อความหมาย เนื่องจากตัวบท
ที่ใช้เป็นตัวบทภาษาลาว อาจมีผลต่อการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขออธิบายกลวิธีหลักๆ ทางวาทศิลป์ได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) 
  (2) การใช้ทัศนภาวะ (Modality) 
  (3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 
  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) 
  การศึกษาพบว่า การใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีในการน าเสนอวาทกรรมเพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงลาว
สมัยใหม่ เกี่ยวกับเวลา และเรื่องของความรัก โดยการน าเสนอผ่านบทบรรณาธิการ คอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารอัปเดต นิตยสารขวัญใจ 
และนิตยสารมหาชน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าวิถีชีวิตแบบใหม่หรือการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล ไซเบอร์ มีความส าคัญต่อระบบการคิดและการ
ด าเนินชีวิตในอนาคต ผู้เขียนจึงใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีท่ีจะช่วยถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับผู้อ่าน ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นิยาม
ค าว่า อุปลักษณ์ หมายถึง ความหมายที่ซ่อนอยู่กับสิ่งท่ีถูกเปรียบ หรือสิ่งท่ีน าไปเปรียบจะมีค าเชื่อมหรือไม่มีค าเช่ือมก็ได้ ซึ่งอุปลักษณ์
จะมีหลายระดับพิสูจน์ได้ด้วยการดูถ้อยค า เช่น เวลาคือเงิน ชีวิตคือการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้นสิ่งที่อุปลักษณ์มาวิพากษ์
ผ่านอุดมการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรม  โดยที่อุปลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์ และมโนอุปลักษณ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   1)  ถ้อยค าอุปลักษณ์ 
    ถ้อยค าอุปลักษณ์ หมายถึง รูปภาษาที่แสดงการเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันสองสิ่ง ได้แก่ แบบเปรียบ 
และสิ่งที่ถูกเปรียบ โดยทั้งสองสิ่งนั้นต้องอยู่ต่างวงความหมายกัน (รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม และ ณัฐพร พานโพธ์ิทอง. 2551:137)                
ดังตัวอย่างที่ 1 
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   Genting Highland: ສະຫວັຌຍ຺ຌຈິ ຌຂຬຄຌັກຼຬຄຼຽວ 
(อัปเดต ฉบับท่ี 29 ตุลาคม 2559 : 36) 

   (Genting  Highland: สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยว) 
 
 จากตัวอย่างเป็นพาดหัวคอลัมน์สาระหน้ารู้ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ คือค าว่า “สวรรค์” เพื่อสื่อ
ความหมายและแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบเหมือน “สวรรค์” ซึ่งสิ่งที่น ามาเปรียบคือ “สวรรค์” และสิ่งที่ถูกเปรียบคือ “สถานที่
ท่องเที่ยว Genting  Highland” การเปรียบเทียบในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า สถานทีท่องเที่ยว Genting Highland เป็นสถานที่ที่
เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน กล่าวคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “สวรรค์” คือ โลกของ
เทวดา, เมืองฟ้า โดยสถานท่ีท่องเที่ยว Genting Highland ได้เปรียบตนเองให้เสมือนเป็นสวรรค์บนดิน เพราะต้องการเปรียบสถานที่
ท่องเที่ยว Genting Highland ให้เป็นเสมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว  ซึ่งในความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะมีการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจ สะดวก สบาย และคุ้มค่ากั บเงินที่เสียไปในการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ตัวอย่างข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสะดวกสบาย และคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการแฝง
ความคิดว่า Genting Highland เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวทุกคน ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ໝໍຌວຈເວະຈາ 

(อัปเดต ฉบับท่ี 34 ธันวาคม 2558 : 16) 
   (หมอนวดเทวดา) 
 
 จากตัวอย่างเป็นพาดหัวคอลัมน์สาระน่ารู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “เทวดา” เพ่ือสื่อความหมายและ
แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบหมอนวดชาวบ้านที่เป็น “เทวดา” ซึ่งสิ่งที่น ามาเปรียบคือ “เทวดา” และสิ่งที่ถูกเปรียบคือ “หมอนวด” 
การเปรียบเทียบในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หมอนวดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเปรียบเสมือนเทวดา กล่าวคือ ค าว่า 
“เทวดา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายว่า เทวดา คือ ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ 
และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ. โดยปกติแล้วค าว่า เทวดา จะใช้กับเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องของความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา แต่ผู้เขียนคอลัมน์ได้น ามาเปรียบกับหมอนวด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าหมอนวดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
สามารถรักษาอาการเจ็บป่วย ปวดตามร่างกายได้เหมือนเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองกับสิ่งต่างๆ ได้ โดยในที่นี้เปรียบหมอ
นวดเป็นหมอเทวดาที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ เพื่อจะให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจรู้สึกได้ถึงความน่าเช่ือถือ ทั้งยังแฝงความคิด ว่า 
หมอนวดเป็นผู้ที่สามารถรักษาอาการต่าง ๆ ได้เหมือนเทวดาบนสวรรค์ 
 จากตัวอย่างที่ 1-2 ปรากฏอยู่ในนิตยสารอัปเดตในส่วนของพาดหัวเรื่อง แสดงให้เห็นว่า การจัดวางเนื้อหาในส่วนนี้ เป็นส่วน
ส าคัญที่สุดที่ท าให้ผู้อ่านเห็นเป็นล าดับแรก ผู้เขียนจึงเลือกการใช้กลวิธีทางวาทศิลป์โดยการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เพื่อหาความหมายกับ
สิ่งที่ถูกเปรียบ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามที่ผู้เขียนได้แนะน าไว้ นอกจากนี้การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในนิตยสารอัปเดต สะท้อนให้
เห็นถึงภาษาที่มีพลังในการโน้มน้าวใจของผู้เขียน อีกทั้งยังใช้การจัดวางรูปประโยคเข้ามาดึงดูดความสนใจของผู้อ่านประกอบกับเป็น
เครื่องมือท่ีถ่ายทอดความคิดของคนใน สปป.ลาว ผ่านมุมมองของผู้เขียนและผู้อ่านได้อีกด้วย 
   2) มโนอุปลักษณ์   
    มโนอุปลักษณ์ เป็นความคิดซึ่งมีลักษณะเป็นความเปรียบที่มีอยู่ในระบบการรับรู้หรือระบบปริชานของผู้ใช้ภาษา 
(เลคอฟและจอห์นสัน. 1998 อ้างถึงใน ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม. 2554 : 73) ซึ่งในงานวิจัยนี้การใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ด้วยการใช้มโน
อุปลักษณ์เพื่อต้องการที่จะสะท้อนความคิดของคนใน สปป.ลาว ผ่านนิตยสารลาวสมัยใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    2.1 มโนอุปลักษณ์ (ผู้หญิงลาวสมัยใหม่ คือ ความหวัง) 
     มโนอุปลักษณ์ผู้หญิงลาวสมัยใหม่ คือ ความหวัง เป็นมโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงลาวสมัยใหม่ คือ 
ความหวังที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านที่ต้องการเป็นสาวทันสมัยได้ลองคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสิ่งที่ถูกน าเสนอมา เนื่องจาก
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น ามาจากบทบรรณาธิการของนิตยสาร ซึ่งเป็นสิ่ งที่เกริ่นน าความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเนื้อหา
ภายในเล่มทั้งหมด อีกทั้งความหวังของผู้เขียนที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้หญิงลาวให้ทันสมัยและดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการใช้
ถ้อยค าที่ต้องการสื่อถึงอุปลักษณ์ความหวัง เช่น ขยัน อดทน ความรู้ สติปัญญา เก่ง งาม เป็นต้น ดังตัวอย่างท่ี 1 
 
   ...ວາຓອູຽ ື ສະຉິຎັຌງາ ເຑາະວັຌໜ ຼ ຄຌັຽ ຌ ຆຼວງໃຫຽ ສາວ ຫາດຼູຫາກິຌໄຈຽ  

(ขวัญใจ ฉบับท่ี 110 กันยายน 2559 : 4) 

174 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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   (...ความรู้คือสติปัญญา  เพราะวันหนึ่งนั้น ช่วยให้สาว ๆ หาอยู่หากินได้) 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า  ผู้เขียนใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “ความรู้” และ “สติปัญญา” ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่ต้องการสื่อให้เห็นถึง
ความลาดหลักแหลมของผู้หญิงลาวท่ีควรเป็นในยุคสมัยนี้ ถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อสื่อมโนทัศน์ให้เห็นว่า การมีความรู้คือการมี
สติปัญญา มโนอุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อประกอบสร้างความคิดว่า ผู้หญิงลาวสมัยใหม่คือ ความหวังของคนลาว ซึ่งการ
มองผู้หญิงลาวในสมัยก่อนมักเปรียบผู้หญิงลาวว่างดงามเหมือนนางบนสรวงสวรรค์ งามเหมือนนางอัปสรา เป็นการช่ืมชมความงาม
เพียงอย่างเดียว แต่ในยุคปัจจุบันผู้หญิงลาวสมัยใหม่สามารถท างานนอกบ้านได้เหมือนผู้ชาย มีความรู้ความสามารถที่สามารถเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ โดยในท่ีนี้มโนอุปลักษณ์นี้จึงต้องการสะท้อนความหวังของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ได้
น าเสนอผ่านบทบรรณาธิการดังกล่าว ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ເຈື ຬຌຌ ຽ ເຎັຌຓື ຽ ຓຼວຌຆືຼ ຌຂຬຄເຑຈງິ ຄເຑາະວັຌ ຼ  8 ຓ ຌາເຎັຌວັຌແຓຼງິ ຄສາກ຺ຌ 
ແຓຼງິ ຄເຎັຌຏູຽ ຈຸໝຼັຌ ຂະຫງັຌຑຽຌໃຌກາຌຏະລິ ຈເຂ຺ ຽ າຎາຬາຫາຌ ກໍື ເືຼ ຬຄໃຆຽ ສຬງ ຼ ໍ າເຎັຌ
ເຑຼືຬລຽ ຽຄຈູຬຍ຺ວ ແລະສັຄ຺ຓ 

(ขวัญใจ ฉบับท่ี 104 มีนาคม 2559 : 4) 
   (เดือนนี้เป็นวันม่วนซื่นของผู้หญิง เพราะวันที่ 8 มีนาเป็นวันแม่หญิงสากล แม่หญิงเป็นผู้ ดุหมั่นขยันหมั่นเพียรในการ
ผลิตข้าวปลาอาหาร เพราะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และสังคม) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  ผู้เขียนใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “ดุหมั่น” และ “ขยันเพียร” ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่สื่อความหมายใน
เรื่องของความขยัน หมั่นเพียร ในที่นี้ ผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวเพื่อสื่อมโนทัศน์ว่า ผู้หญิงลาวสมัยใหม่ คือ ความหวังซึ่ง
มโนอุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อสะท้อนความคิดว่า ผู้หญิงลาวสมัยใหม่ คือความหวังของคนในครอบครัว สามารถพึ่งพา
อาศัย และมีความเป็นผู้น าได้ โดยมีความแตกต่างจากค าสอนเก่าๆ ที่สืบทอดกันมาว่า ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง ท่ีคอยสนับสนุนให้ผู้ชายที่
เป็นหัวหน้าครอบครัวเดินผ่านอุปสรรคและก้าวไปพร้อมๆ กัน อย่างสมบูรณ์แบบ นั้น ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนระบบความคิดของผู้หญิงได้
ถูกเปลี่ยนไป ผู้หญิงยุคใหม่สามารถเป็นช้างเท้าหน้าได้เช่นกัน เพราะสังคมลาวทุกวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงขึ้นมามีบทบาท สิทธิ 
เสรีภาพได้เท่า ๆ กับผู้ชายเช่นกัน ซึ่งในบทบรรณาธิการฉบับนี้จึงได้ยกเอาวันแม่หญิงสากลของลาวขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงท่ีผู้เขียนต้องการให้เป็น โดยมโนอุปลักษณ์นี้จึงต้องการสะท้อนความหวังของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามที่ได้น าเสนอผ่านบทบรรณาธิการดังกล่าว 
   2.2 มโนอุปลักษณ์ (เวลา คือ ชีวิต) 
    มโนอุปลักษณ์เวลา คือ ชีวิต เป็นมโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นว่า เวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกย้อนกลับคืนมาได้ 
เปรียบเหมือนชีวิตที่ไม่สารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่เราสามารถท าอนาคตที่ดีได้ ถ้อยค า อุปลักษณ์เวลาที่พบ ดังตัวอย่างที่ 1 
 
   ເວລາ ຓັກະຊື ກຎຽຍຽຍໃສຼກັຍເຄິ ຌ ແລະໍ າ ແຉຼວາຓິ ຄແລຽ ວ ຓັຌ 
ຆໍ ຽ າຑັຈຓ ຸຌຼາຫລາງກວຼາຌັຽ ຌ ເຑາະເວລາື ຆ ວິ ຈ ເວລາເຎັຌສິຼ ຄຂຬຄ ຼ ຓ ຼາ ຼ ສຸຈ 
ເ຺ຼ າ ຼ ຺ຌເອ຺ າສາຓາຈັຍຼາງເຬ຺ າໄຈຽ  

(ขวัญใจ ฉบับท่ี 102 มกราคม 2559 : 4) 
   (เวลา มักจะถูกเปรียบเทียบใส่กับเงิน และ ทอง แต่ความจริงแล้ว มันกับมีคุณค่ามากกว่านั้น เพราะเวลาคือชีวิต เวลา
เป็นสิ่งของที่มีค่าท่ีสุดเท่าท่ีคนเราสามารถจับจ่ายเอาได้) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  ผู้เขียนใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “ชีวิต” ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่สื่อความหมายในเกี่ยวกับความเป็น 
ความตาม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ในที่นี้ ผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวเพื่อสื่อ
มโนทัศน์ว่า เวลา คือ ชีวิต มโนอุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อประกอบสร้างความคิดว่า เวลา คือ ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่คนเรา
มักจะเปรียบเวลาคือเงิน เวลาคือทอง แต่ความเป็นจริง ชีวิตของมนุษย์ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการเดินทาง รวมถึงเวลาเป็น
สิ่งของที่มนุษย์เราสามารถจับต้องได้ เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเวลามีค่ามากกว่า เงิน และทอง นั้น ผู้เขียนยังได้แฝงความคิดว่า มนุษย์
สามารถควบคุมเวลาได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ວັຌເວລາຏຼາຌໄຎເໝືຬຌຈຼັຄສາງຌໍ ຽ າໄຫລ 

(ขวัญใจ ฉบับท่ี 113 ธันวาคม 2559 : 4)   
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   (วันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ าไหล) 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า  ผู้เขียนใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “สายน้ าไหล” ซึ่งเป็นค าศัพท์ท่ีสื่อความหมายในเรื่องของการไหลผ่าน 
การเลื่อนไหล ไปไม่มีที่สิ้นสุด ในที่น้ี “สายน้ าไหล” จึงหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปเหมือนดั่งสายน้ าไม่ไหลย้อนกลับ ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์
ดังกล่าวใช้เพื่อสื่อมโนทัศน์ว่า เวลา คือ สายน้ าไหล มโนอุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อสะท้อนความคิดว่า วันเวลาผ่า นไป
เหมือนสายน้ าไหล เพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในความส าคัญของเวลามากขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของห้วง
เวลาที่ไปอย่างรวดเร็ว 
   2.3 มโนอุปลักษณ์ (ความรัก คือ ความทุกข์) 
    มโนอุปลักษณ์ความรัก คือ ความทุกข์ เป็นมโนทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า ความรัก คือ ความทุกข์ ซึ่งบางครั้งอาจมีท้ัง
ความสุขควบคู่กันไป ถ้อยค าอุปลักษณ์ความรักท่ีพบ ดังตัวอย่างที่ 1 
 
   ວາຓອັກກໍື ກັຌກັຍແຎວໄຒ ຺ຌະອູຽ ັກ ຫົື  ຍໍຼ ອູຽ ັກໄຒກຼໍຉາຓ ແຉຼເຓືຼ ຬຼາຌເຬ຺ າ
ຓື ໄຎັຍໄຒກຼໍະອູຽ ສ ກອຽ ຬຌຂ ຽ ຌຓາັຌ  ວາຓອັກກໍເຆັຼ ຌກັຌ 

(มหาชน ฉบับท่ี 227 กุมภาพันธ์ 2559 : 30)   
   (ความรักก็เหมือนกันกับเปลวไฟ คนจะรู้จัก หรือ ไม่รู้จักก็ตาม แต่เมื่อท่านเอามือไปจับไฟก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันที 
ความรักก็เช่นกัน) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าที่สื่อมโนทัศน์ความรัก คือ ความทุกข์ โดยผู้เขียนบทบรรณาธิการได้เลือกใช้
ถ้อยค าอุปลักษณ์ “เปลวไฟ” เป็นค าที่มีความหมายถึงลักษณะของไฟท่ีลุกแลบพวยพุ่งออกมา ในท่ีนี้ “เปลวไฟ” จึงหมายถึงความรักที่
ร้อนแรง ความรักที่เจ็บปวด ความรักที่ต้องพบกับความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต ถ้อยค า  อุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อสื่อมโนทัศน์ว่า 
ความรัก คือ ความทุกข์ มโนอุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อสะท้อนความคิดว่า ถึงแม้ความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่ความ
รักเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีพาให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกัน เพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักสัจธรรมของชีวิตที่พร้อมเผชิญกับปัญหาที่เกิดจาก
ความทุกข์เพราะความรัก ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ວາຓອັກຆາງ-ງິ ຄ ື  ຈຼັຄຐ຺ຌຈາວຉ຺ກ ເຊິຄແຓຽ ຌວຼາະສວງຄາຓ ແຉຼວຼາກຼໍຑຽຄຆຼ຺ວ
ຑິຍຉາ 

(มหาชน ฉบับที่ 227 กุมภาพันธ์ 2559 : 30)    
   (ความรักชาย-หญิง คือ ดั่งฝนดาวตก ถึงแม้จะสวยงาม แต่ว่าก็เพียงช่ัวพริบตา) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ “ฝนดาวตก” ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกลุ่มดาวเคราะห์ที่
เกิดปรากฏการณ์เป็น ฝนดาวตก ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ 6 ครั้งต่อปี ในท่ีนี้ฝนดาวตก จึงหมายถึง ความงดงามท่ีหาดูได้ยาก และเกิดขึ้น
ภายในช่ัวพริบตา ถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อสื่อมโนทัศน์ว่า ความรักของชาย-หญิง คือ ดั่งฝนดาวตก มโน อุปลักษณ์นี้เป็นกลวิธี
หนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อสะท้อนความคิดว่า ความรักของผู้ชายและผู้หญิง เปรียบเสมือนฝนดาวตก ถึงแม้จะมีความสวยงาม แต่ก็เกิดขึ้น
เพียงแค่ช่ัวพริบตา อีกท้ังยังแฝงความคิดว่า ความรักของคู่หนุ่มสาว ไม่ใช่ความรักที่เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น แต่มันเป็นความรักที่เ ริ่มต้น
จากความหลง  เพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในคุณค่าของความรักท่ีมีทั้งความสุขและความทุกข์ 
เกิดขึ้นและดับไปพร้อมกันเสมอ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นว่า นิตยสารขวัญใจส่วนใหญ่จะน าเสนอผ่านมุมมองของการใช้ชีวิตของผู้หญิงลาว ผ่านเวลา 
และความ ส่วนนิตยสารมหาชนจะน าเสนอผ่านมุมมองของสัจธรรม ค าสอน ภายใต้การใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีในการน าเสนอวาทกรรม 
โดยการน าเสนอผ่านบทบรรณาธิการ คอลัมน์ต่าง ๆ หากพิจารณาเนื้อหาในตัวบท การประกอบสร้างวาทกรรม พบว่า ผู้เขียนน าเสนอ
ใหเ้ห็นว่าวิถีชีวิตแบบใหม่หรือการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล ไซเบอร์ มีความส าคัญต่อระบบการคิดและการด าเนินชีวิตในอนาคต เหมือนกัน 
แต่หากพิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้บริโภคนิตยสารจะมกีลุ่มเป้าหมายที่แตกตา่งกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้เขียนจึงใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีท่ี
จะช่วยถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับผู้อ่าน 
 2. การใช้ทัศนภาวะ (Modality) 
  ทัศนภาวะ หมายถึง ค า ที่ครอบคลุมรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งยอมให้ผู้พูดแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของการให้ค ามั่นหรือความ
เชื่อในบางเรื่อง (ชนกพร องัศุวิริยะ. 2550 : 157) ส าหรับงานบทความนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาการใช้ทัศนภาวะมาพิจารณาภาษาในนิตยสาร
ลาวสมัยใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองการสนทนารวมไปถึงการแสดงความคิดของผู้รับสาร เพ่ือสื่อถึงอารมณ์นึกคิดบางประการ การ
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ใช้ทัศนภาวะ ที่พบในงานวิจัยนี้ได้แก่ การใช้ทัศนภาวะแสดงความเช่ือม่ัน การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น และการใช้ทัศนภาวะ
แสดงเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) การใช้ทัศนภาวะแสดงความเชื่อมั่น 
   การใช้ทัศนภาวะแสดงความเช่ือมั่น ได้แก่ การที่ผู้พูดใช้ค า เพื่อแสดงว่าทัศนคติหรือสารที่ตนสื่อออกไปนั้นมีความ
น่าเช่ือถือหรือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยเหตุผลบางประการ มักปรากฏค าว่า“ต้อง” หรือ “ควร” และอาจปรากฏร่วมกับค าขยาย “เป็น
อย่างดี” หรือ “อย่างแท้จริง” “รับประกัน”  ดงัตัวอย่างที่ 1 
 
   ດາກຓ ຆ ວິ ຈຈ  ຉຽ ຬຄຎຼຽຌັຈສະຌະະຉິ 

(อัปเดต ฉบับท่ี 28 ตุลาคม 2558 : 8)   
   (อยากมีชีวิตดี ต้องเปลี่ยนทัศนคติ) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนคอลัมน์ได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะ กล่าวคือ ผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าว่า “ต้อง” เพื่อเป็น
การแสดงถึงความเช่ือมั่นของผู้พูด ในขณะเดียวกันยังแสดงความคาดหวังว่าผู้อ่านควรน าไปพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม 
พร้อมกับการใช้เหตุผลดังกล่าวมาประกอบเพื่อให้ค าแนะน าดังกล่าวนั้นมีน้ าหนักและเกิดความเชื่อมั่น โดยตัวอย่างข้างต้นได้แนะน าให้
ผู้อ่านที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนทัศนคติของตนเองด้วย อีกทั้งยังเป็นการแฝงความคิดว่าชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากการมีทัศนคติที่ดี               
ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ຏະລິ ຈຉະຑັຌຎາ ຼ ຍຽ າຌຼາເອື ຬ  ຼ ຂາຍດຼູຍຽ າຌຼາເອື ຬຌ ຽ ແຓຼຌອັຍຎະກັຌ
ວາຓສະຬາຈ ແລະຸຌຌະຑາຍ ເຑາະຏະລິ ຈຉະຑັຌຂຬຄຑວກເອ຺ າໄຈຽ ອັຍກາອງັຽ ຄງື ຌ
ວາຓສະຬາຈ ແລະວາຓຎຬຈໄຑ າກກ຺ຓຬາຫາຌ ແລະດາ (ຬດ) 

(อัปเดต ฉบับท่ี 33 ธันวาคม 2559 : 40) 
   (ผลิตภัณฑ์ปลาที่บ้านท่าเรือ ที่ขายอยู่บ้านท่าเรือนี้คือรับประกันความสะอาด และคุณภาพ เพราะผลิตภัณฑ์ของพวก
เราได้รับการยืนยันความสะอาด และความปลอดภัยจากกรมอาหารและยา (อย) ) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงความเช่ือมั่น กล่าวคือ ผู้เขียนได้เลือกใช้ถ้อยค าว่า 
“รับประกัน” เพื่อเป็นการแสดงถึงความเช่ือมั่นของผู้พูด และยังเป็นการแสดงความคาดหวังว่าผู้อ่านหรือผู้บริโภคจะเข้าใจและ
ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ปลาที่ผูเ้ขียนได้น าเสนอเอาไว้นั้น คือกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย อีกท้ังยังเป็น
การแฝงความคิดว่าผลิตภัณฑ์ปลาที่วางขายอยู่ท่าเรือ ที่บ้านท่าเรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารปนเปื้อน เป็นสินค้าที่ปลอดภัย ด้วยการ
รับรองจาก (อย) 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้น าเสนอความคิดโดยใช้ทัศนภาวะการแสดงความเชื่อมั่นตลอดจนการแฝงความคิด
ความเช่ือต่าง ๆ ตามที่วาทกรรมได้ถูกน าเสนอไป อีกทั้งนิตยสารลาวสมัยใหม่ถือเป็นนิตยสารของคนรุ่นใหม่ที่ผู้เขียนต้องการสร้าง
กรอบความคิดที่ว่า “การแลหลัง มองหน้า” จะน าพาให้คุณภาพชีวิตของคนลาวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นกลวิธ ี
 การใช้ทัศนภาวะการแสดงความเชื่อมั่นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่านเพื่อให้เกิดความความเช่ือในสิ่งท่ีแนะน าดังกล่าว 
  2) การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น 
    การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การที่ผู้พูดใช้ค า เพื่อแสดงว่าทัศนคติหรือสารที่ตนสื่อออกมาเป็นเพียง 
ความคิดเห็นของผู้พูดเท่านั้น อาจเป็นจริงหรือเท็จก็ได้มักปรากฏค า บอกมาลา “ว่า” “เห็น” “คิด” “เห็นว่า” หรือ “คิดว่า”  
ดังตัวอย่างท่ี 1 
 
   ວຼາກັຌວຼາ ເລິຼ ຓາກງຸກຌ ຽ ໄຎຫາຬະຌາ຺ຈ ຓະຌຸຈເອ຺ າ ະຉາງງຽ ຬຌໂລກລະຍາຈ ຫົື  
ຉາງງຽ ຬຌເຆື ຽ ຬຑະງາຈໜຽ ຬງລ຺ຄ ແຉຼະຉາງງຽ ຬຌໂລກ ຼ ຍໍຼ ແຏຼລະຍາຈ ຫົື  ໂລກ ຼ ເກິຈຂ ຽ ຌ
ກັຍຉ຺ຌເຬຄຫົາງຂ ຽ ຌ ໂລກ 10 ຆະຌິ ຈຉຼໍໄຎຌ ຽ  ເຎັຌໂລກ ຼ ເອ຺ າຬາຈສຽ າຄຓັຌຂ ຽ ຌຓາຈຽ ວງຉ຺ວເອ຺ າ
ເຬຄ ຆ ຼ ຄເຑຼິຌເຬ ຽ ຌວຼາ: ໂລກຂຬຄງຸກໄຬ  (IT) 

(มหาชน ฉบับท่ี 201 มกราคม 2558 : 12) 
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   (ว่ากันว่า เริ่มจากยุคนี้ไปหาอนาคต มนุษย์เราจะตายเพราะโรคระบาด หรือ ตายเพราะเช้ือพยาธิน้อยลง แต่จะตาย
เพราะโรคที่ไม่แพร่ระบาด หรือ โรคที่เกิดขึ้นกับตนเองมากขึ้น โลก 10 ชนิดต่อไปนี้ เป็นโลกที่เราอาจสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเอง                
ซึ่งเขาเรียกว่า : โรคของยุคไอที (IT) ) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ผู้เขียนได้เลือกใช้ถ้อยค าว่า 
“ว่ากันว่า” เพื่อแสดงว่าทัศนคติที่สื่อออกมาว่าเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเท่านั้น พร้อมกับการใช้เหตุ และผลมาประกอบเพื่อให้
ความคิดเห็นของตนมีน้ าหนักมากขึ้น โดยผู้เขียนได้แฝงความคิดที่ว่า ในอนาคต  IT จะเข้ามาครอบง าวิถีชีวิตของมนุษย์ และมนุษย์เอง
จะเป็นผู้สร้างเชื้อโรคตัวใหม่ขึ้นมาภายใต้การกระท าของตนเอง  ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ຽ າງຌ ຽ  ຏູຽ ຂຽຌິ ຈວຼາຂະໜາຈໄລງະ ຼ ຏຼາຌຓາງັຄຍໍຼ ັຌໄຈຽ ເຂ຺ ຽ າເຬຬ ຆ  ງັຄຬ ກກະ ກ
ຎຼາຌຌ ຽ ແລຽ ວ ລຬຄິ ຈເຍິຼ ຄວຼາ ຌັຍແຉຼວັຌ ຼ  31 ັຌວາ 2015 ເຎັຌຉ຺ຽ ຌໄຎ ເຓືຼ ຬເອ຺ າເຂ຺ ຽ າເຬຬ ຆ 
ແລຽ ວ 8 ຬາຆ ຍເສລ ະເຂ຺ ຽ າ-ຬຬກຎະເຈເອ຺ າແຍຍສະຈວກສະຍາງ ຍໍຼ ດາກິ ຈເລ ງວຼາແອຄຄາຌ
ລາວຆ ຑາກັຌວຼາຄຄາຌຫົາງຎາຌໃຈ 

(มหาชน ฉบับท่ี 225  มกราคม 2559 : 32) 
   (ท้ายนี้ ผู้เขียนคิดว่าขนาดระยะที่ผ่านมายังไม่ทันได้เข้าเออีซี ยังอึกกะทึกขนาดนี้แล้วลองคิดดู ว่า นับตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2015 เป็นต้นไป เมื่อเราเข้าเออีซีแล้ว 8 อาชีพเสรีจะเข้า-ออก ประเทศเราแบบสะดวกสบาย ไม่อยากคิดเลยว่าแรงงานลาว
จะพากันว่างงานมากขนาดไหน) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ผู้เขียนได้เลือกใช้ถ้อยค าว่า 
“คิดว่า” เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด ในขณะเดียวกันผู้พูดยังให้แง่คิดกับผู้อ่านในเรื่องของการว่างงานของแรงงาน
ลาว นั่นคือการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดเพียงฝ่ายเดียวเท่าน้ัน  เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมา อีกทั้งยังแฝง
ความคิดว่าก่อนเข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศลาวยังมีปัญหาการว่างงานของแรงงานลาว  และถ้าเข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะเกิดอะไรขึ้น  ซึ่งเป็นการให้ข้อคิดกับผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกด้วย 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้น าเสนอความคิดโดยใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็นเพื่อน าเสนอความคิดของผู้ที่เป็น
กระบอกเสียงในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเห็นได้จากนิตยสารมหาชน เป็นนิตยสารที่มีสารเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป การน าเสนอเนื้อในลักษณะ
ข้างต้น มักปรากฏอยู่ในนิตยสารมหาชนมากกว่านิตยสารเล่มอื่น ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้เขียนได้สร้างความคิดและความเช่ือต่าง ๆ ที่ได้ถูกน าเสนอว่า ผู้เขียนเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้  ดังนั้นกลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็นจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดความคิดคล้อยตามสิ่งที่ผู้เขี ยนได้
น าเสนอดังกล่าว 
  3) การใช้ทัศนภาวะแสดงเงื่อนไข 
   การใช้ทัศนภาวะแสดงเง่ือนไข ได้แก่ การที่ผู้พูดใช้ค า เพื่อแสดงว่าทัศนคติหรือสารที่ตนสื่อออกมาจะเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นได้นั้นเป็นผลมาจากเง่ือนไขบางประการมักปรากฏอยู่ในรูปประโยคแสดงเง่ือนไขที่มีค า ว่า “ถ้า” “หาก” หรือ “ถ้า . . . หาก” 
ดังตัวอย่างท่ี 1 
 
   ຊຽ າຊາຓວຼາ ກາຌສຽ າຄ຺ຌຓາຎຼຽຌ຺ຌຌັຽ ຌງາກຍໍຼ ?  ໍ າຉຬຍກໍື  ງາກ ຼ ສຸຈ ເຑາະ຺ຌ
ື ຆັຍສິ ຌ ຼ ຓ ຼາ ຼ ສຸຈສໍ າລັຍຸກຬ຺ຄກຬຌ ຎະເຈເອ຺ າຉ຺ກດຼູໃຌສະຑາຍຈຽ ຬງຑັຈະຌາໃຌຸກ
ຓື ຽ ຌ ຽ ກໍເຑາະວຼາຎະເຈເອ຺ າຂາຈ຺ຌຌັຽ ຌເຬຄ 

(อัปเดต ฉบับท่ี 6  กุมภาพันธ์  2558 : 8) 
   (ถ้าถามว่า การสร้างคนมาเปลี่ยนคนนั้นยากหรือไม่? ค าตอบกค็ือ ยากที่สุด เพราะคนคือทรัพย์สินท่ีมีค่าที่สุดส าหรบัทุก
องค์กร ประเทศเราตกอยู่ในสภาพด้อยพัฒนาในทุกวันนี้ ก็เพราะว่าประเทศเราขาดคนนั้นเอง) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงเง่ือนไข กล่าวคือ ผู้เขียนได้เลือกใช้ถ้อยค าว่า “ถ้า” 
เพื่อเป็นการสื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสิ่งที่ผู้พูดได้ถูกน าเสนอ โดยผู้เขียนได้แนะแนวทางการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วให้เกิดขึ้นได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนคนมาบริหารประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในประเทศมากกว่า 
ดังตัวอย่างที่ 2 
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   ເຑາະສະຌັຽ ຌ ຊຽ າຼາຌສຼ຺ຄເສ ຓວາຓເຫັຌແກຼຉ຺ວຂຬຄຑະຌັກຄາຌຂຬຄລັຈ  ຼາຌກໍ
ດຼາຫວັຄເລ ງວຼາ ຎະເຈລາວະ ະເລ ຌກຽ າວຫຌຽ າ  ຊຽ າຼາຌເຎັຌຏູຽ ຌ ຼ ຄ ຼ ອັກຆາຈ ອັກວາຓ
ະເລ ຌກຽ າວຫຌຽ າ ຼາຌຉຽ ຬຄຫາາຄແກຽ ໄຂຉ຺ວຼາຌເຬຄ 

(อัปเดต ฉบับท่ี 24  สิงหาคม  2559 : 6) 
   (เพราะฉะนั้น  ถ้าท่านส่งเสริมความเห็นแก่ตัวของพนักงานของรัฐ ท่านก็อย่าหวังเลยว่าประเทศลาวจะเจริญ ก้าวหน้า  
ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักชาติรักความเจริญก้าวหน้า  ท่านต้องหาทางแก้ไขตัวท่านเอง) 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงเง่ือนไข กล่าวคือ ผู้เขียนได้เลือกใช้ถ้อยค าว่า “ถ้า” 
เหมือนกับตัวอย่างที่ 1 เพื่อเป็นเป็นการสื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสิ่งที่ผู้พูดได้ถูกน าเสนอด้วยการใช้เหตุและผล และการใช้ค าว่าถ้า             
ในตัวอย่างนี้เป็นการแนะน าวิธีปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ พร้อมกับการใช้เหตุผลดังกล่าวมาประกอบเพื่อให้การแสดง
เง่ือนไขเป็นไปด้วยความน่าเช่ือถือ อีกทั้งยังเป็นการแฝงความคิดที่ว่าชาติจะเจริญได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าชาติเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง               
แต่ชาติเป็นของประชาชนทุกคนท่ีคอยปกป้องรักษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นว่า  ผู้เขียนได้น าเสนอความคิดโดยใช้ทัศนภาวะเพื่อแสดงเง่ือนไขเพื่อน าเสนอสิ่งที่ดี
และท าให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามและยอมรับตลอดจนการแฝงความคิดและความเช่ือต่าง ๆ ดังนั้นกลวิธีการใช้ทัศนภาวะแสดงเง่ือนไขจึง
เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามและพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสิ่งที่ผู้เขียนได้น าเสนอไป 
 3. การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 
  การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) เป็นค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ ดังที่แบล็ค (Black. 1992) กล่าวว่า 
ค าถามวาทศิลป์สามารถก ากับความคิดของผู้อ่านได้เพราะผู้อ่านจะต้องสร้างจินตนาการตามที่ผู้เขียนถาม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นิยาม
ค าถามเชิงวาทศิลป์ไว้ว่า การตั้งค าถามแต่มิได้หวังค าตอบ หรือถ้ามีค าตอบก็เป็นค าตอบที่ผู้ถามและผู้ตอบรู้ดีอยู่แล้ว นักเขียนจะใช้
ค าถามเชิงวาทศิลป์เพื่อเร้าอารมณ์ผู้อ่าน หรือสื่อความหมายและข้อคิดที่ต้องการ ดังตัวอย่างท่ี 1 
 
   ແລຽ ວະອູຽ ໄຈຽ ຼັຄໃຈວຼາ  ເຓືຼ ຬໃຈວຌເຎ ຈໄຒຉັຈໝຬກ? ໂຈງຎ຺ກກະຉິແລຽ ວ ໄຒ
ຉັຈໝຬກັຄາຄໜຽ າແລະາຄຫັົຄ ະຓ ກາຌເຎິ ຈໃຆຽ ກໍຉຼໍເຓືຼ ຬສະຑາຍຬາກາຈ ຑາງຌຬກຍໍຼ ຈ 
ແຽ  ຺ຌສຼ຺ຄຏ຺ຌກະ຺ຍຉຼໍັຈສະຌະວິ ໄສເ຺ຼ າຌັຽ ຌ (ຊຽ າຑຽຄຐ຺ຌຉ຺ກເລັກ ຌຽ ຬງ ແຍຍ ຼ ໃຆຽ ໃຍ
ຎັຈຌໍ ຽ າຐ຺ຌຆຽ າ ກໍຍໍຼ ໍ າເຎັຌຉຽ ຬຄເຎິ ຈ) ໃຫຽ ສັຄເກັຈເຍິຼ ຄວຼາຊຽ າເອ຺ າຍໍຼ ສາຓາຈເຍິຼ ຄເຫັຌໄຒຽ າງ
ລ຺ຈັຌໜຽ າຼາຓກາຄສາງຐ຺ຌ ໃຌໄລງະ 50-100 ແຓັຈ ກໍສາຓາຈເຎ ຈໄຒຉັຈໝຬກ ຆຼວງໄຈຽ
ແລຽ ວ 

(มหาชน  ฉบับท่ี 213 กรกฎาคม 2558 : 39) 
   (แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่ควรเปิดไฟตัดหมอก? โดยปกติแล้ว ไฟตัดหมอกทั้งหน้าและทางหลัง จะมีการเปิดใช้ก็
ต่อเมื่อสภาพอากาศ ภายนอกไม่ดีจริง ๆ จนส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยเท่านั้น (ถ้าเพียงฝนตกเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบที่ใช้ใบปัดน้ าฝนช้า ๆ 
ก็ไม่จ าเป็นต้องเปิด) ให้สังเกตดูว่าถ้าเราไม่สามารถเห็นไฟท้ายรถคันหน้าท่ามกลางสายฝน ในระยะ 50-100 เมตร ก็สามารถ 
เปิดไฟตัดหมอกช่วยได้แล้ว) 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนคอลัมน์ใช้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์เพ่ือท าให้ผู้อ่านเกิดการคิดตามและตระหนักถึง
การเตรียมพร้อมในการขับขี่รถยนต์ และผู้เขียนได้พยายามน าเสนอเพื่อให้ผู้อ่านคิดและน าไปใช้ได้จริง เนื่องจากผู้อ่านบางคนอาจใช้
ชีวติอยู่หลังพวงมาลัยในเวลากลางคืน หากได้อ่านบทความการแนะน าวิธีการเปิดไฟตัดหมอกแล้ว อาจลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ลงได้ อีกทั้งผู้เขียนมีความคาดหวังให้ผู้อ่านน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน และยังแฝงความคิดว่าทัศนวิสัยในการขับข่ีรถยนต์เป็นเรื่อง
ส าคัญ อย่าละเลยอุปกรณ์บนรถควรศึกษาให้ดีก่อนขับขี่บนท้องถนน  ดังตัวอย่างที่ 2 
 
   ເສັຄຼັຄໃຈ !  ໃຫຽ ຉິຈ  ຓຆ?   ແຍຼຄຎັຌຎະສ຺ຍກາຌິ ຄາກອຼຸຌເຬື ຽ ຬຌອຼຸຌຬຽ າງ ຼ
ສຬຍເສັຄຉິຈຬັຌຈັຍຉ຺ຽ ຌ ຂຬຄສາງວິ ຆາອຽຌເຈັຼ ຌ ໃຌຓະຫາວິ ະງາໄລແຫຼຄຆາຈ 

(มหาชน  ฉบับท่ี 214 กรกฎาคม 2558 : 38) 
   (สอบยังไง! ให้ติด มช? แบ่งปันประสบการณ์จริงจากรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายที่สอบติดอันดับต้น ๆ ของสายวิชาเรียนเด่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ) 
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนพยายามกระตุ้นและท าให้ผู้อ่านเกิดการฉุกคิดว่าตนเองพร้อมหรือยังในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย โดยที่ผู้เขียนได้มีค าตอบไว้ในใจแล้วว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่สอบได้ในอันดับต้น ๆ ในคณะเด่น ๆ 
ดังนั้นการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์จึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและคล้อยตามสิ่งที่น าเสนอมา อีกทั้ง
ผู้เขียนได้พยายามผลิตซ้ าและตอกย้ าความคิดการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ยากเสมอ การเข้าฟังหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากคนท่ีประสบความส าเร็จจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้การสอบแข่งขันประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 
 จากตัวอย่างข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านได้สร้างจินตนาการตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอไป                 
ในที่น้ีนิตยสารมหาชนเป็นนิตยสารที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ดังน้ันผู้เขียนจึงเลือกใช้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผู้อ่าน
เกิดความสนใจ หรือเกิดค าถามขึ้น จนน าไปสู่การตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนยังคงมีความคาดหวังค าตอบจากผู้อ่าน
ข้อความไม่มากก็น้อย เนื่องจากค าถามส่วนใหญ่เป็นค าถามที่ผูเ้ขียนมีค าตอบอยู่ในใจแล้ว ส่งผลให้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ท่ีพบ
ในนิตยสารลาวสมัยใหม่ที่เน้นกลุ่มผู้อ่านแบบไม่พาะเจาะจง 
 สรุปได้ว่ากลวิธีทางวาทศิลป์ท่ีใช้เพื่อประกอบสร้างชุดความคิดต่าง ๆ จากการประกอบสร้างวาทกรรมในนิตยสารลาวสมัยใหม่
ทั้ง 3 ฉบับ นั้น มี 3 กลวิธี ได้แก่ การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) การใช้ทัศนภาวะ (Modality) และการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ ทั้งนี้
เนื่องจากกลวิธีเหล่านี้นี้มีความเชื่อว่าภาษาและสังคมสัมพันธ์กันในลักษณะวิภาษวิธีคือการใช้ภาษาของคนในสังคมสามารถสะท้อนให้
เห็นวิถีปฏิบัติของสังคม ขณะเดียวกัน วิถีปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อในสังคมก็มีผลต่อการใช้ภาษาของคนในสังคมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หาก
พิจารณาตัวบทท้ัง 3 ฉบับจะพบว่า นิตยสารอัปเดตจะเน้นการน าเสนอข้อมูลผ่านการจัดวางรูปแบบประโยค เนื่องจากเป็นนิตยสารที่
เกี่ยวกับสาระน่ารู้ สุขภาพ ความงาม และบันเทิง ส่วนนิตยสารขวัญใจจะเน้นการน าเสนอข้อมูลผ่านบทบรรณาธิการและการสัมภาษณ์
บุคคลที่มีช่ือเสียง เนื่องจากเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับผู้หญิงและสุขภาพ ส่วนนิตยสารมหาชนจะเน้นการน าเสนอข้อมูลผ่านเกร็ดความรู้
หรือบทความ เนื่องจากเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ท้ังนี้การน าเสนอข้อมูลของตัวบทมีความแตกต่างกันในด้านกลวิธี แต่การ
ประกอบสร้างทางวาทกรรมนั้นมีทิศทางการน าเสนอในมุมมองเดียวกัน ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมของความคิดความเช่ือต่างๆ ที่ผู้เขียนได้
แฝงไว้ในตัวบท (นิตยสารลาวสมัยใหม่) ดังกล่าว โดยชุดความคิดต่าง ๆ นั้นล้วนแต่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและตอกย้ าชุดความคิด
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมอยู่แล้วให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 อุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
  จากตัวอย่างกลวิธีทางวาทศิลป์ท่ีได้น าเสนอไปในหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านิตยสารลาวสมัยใหม่ ได้น าเสนอชุดความคิด
เกี่ยวกับความทันสมัยในสังคมลาวที่เกิดขึ้น โดยการน าเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับความทันสมัยผ่านสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ผู้หญิง 
ฯลฯ จากการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศิลป์พบว่าอุดมการณ์หรือชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความทันสมัย” ในคอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารลาว
สมัยใหม่ประกอบด้วยอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์รอง ดังนี้ 
  1. อุดมการณ์หลักเกี่ยวกับ “ความทันสมัย” ที่น าเสนอในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
    อุดมการณ์หลักหรือชุดความคิดหลักเกี่ยวกับความทันสมัยที่ถูกน าเสนอในนิตยสารลาวสมัยใหม่มี ดังนี ้
    สังคมลาวที่ทันสมัย คือ สังคมลาวแบบเสรี มีการเปิดประเทศทางการค้ามากขึ้น ยอมรับในต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าขายให้ดีขึ้น การกล้าแสดงออกของผู้หญิงในสังคมลาว การให้ความส าคัญกับการศึกษารวมถึงเทคโนโลยีที่เข้า
ส่งเสริมให้สังคมลาวมีการตื่นตัวท่ีสูงขึ้น 
    ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ “ทันสมัย” ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเห็นได้จากกลวิธีทางวาทศิลป์ที่ใช้ในบทความแนะน า 
บทสัมภาษณ์ บทบรรณาธิการ ในนิตยสารลาวสมัยใหม่ซึ่งได้น าเสนอไปในหัวข้อท่ีผ่านมา เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลกลวิธีทาง
วาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่อย่างชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่านิตยสารลาวสมัยใหม่ ได้แก่ นิตยสารอัปเดต 
นิตยสารขวัญใจ และนิตยสารมหาชน เป็นนิตยสารที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้หญิง ดังนั้นนิตยสารลา วสมัยใหม่ได้แฝง
ความคิดความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยไว้คือ ผู้ผลิตนิตยสารทั้ง 3 ฉบับได้เลือกใช้กลวิธีทางภาษาต่างๆ เพื่อน าเสนอความคิด
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยที่สัมพันธ์กับนิตยสารสมัยใหม่โดยความคิดต่างๆ นั้น ประกอบไปด้วยกลวิธี 
ต่าง ๆ ที่สื่อความคิดที่สัมพันธ์กันดังน้ี 
    1) ผู้หญิงลาวต้อง “เก่ง” “ขยัน” และ “สุขภาพดี” ทั้งนี้ผู้ผลิตนิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ จึงได้ใช้กลวิธีทาง
ภาษาต่าง ๆ ในการน าเสนอความคิดดังกล่าว ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะที่ดีของผู้หญิงลาว 
    2) คนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา ทั้งนี้นิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ ที่ได้น าบุคคลตัวอย่างที่มีช่ือเสียงและไม่มี
ช่ือเสียงข้ึนมายกย่องผ่านสื่อ เพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่น และวัยท างานหันมาสนใจในความส าคัญกับการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความทันสมัย ที่พบในนิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ เป็นการน าเสนอชุดความคิดที่มีผลต่อการ
สร้างความคิดเกี่ยวกับสังคมยุคใหม่ของผู้หญิงและวงการการศึกษาว่าควรเป็นเช่นไร โดยชุดความคิดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทาง
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สังคมในปัจจุบันและระบบการศึกษาในสังคมที่สื่อผ่านกลวิธีต่างๆ ผู้ส่งสารจึงได้ใช้ภาษาเพื่อสร้างและสื่อความคิดให้คนในสังคมยอมรับ
และเชื่อตามสิ่งที่ผู้ส่งสารได้น าเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อความคิดความเช่ือต่างๆ ทั้งภาษา
และสังคมล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็ว่าได้ 
  2. อุดมการณ์รองเกี่ยวกับ “ความเชื่อด้ังเดิม” ที่น าเสนอในนิตยสารลาวสมัยใหม่ 
   นอกจากอุดมการณ์หลักแล้ว จากการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศิลป์ในบทความแนะน า บทสัมภาษณ์ บทบรรณาธิการใน
นิตยสารลาวสมัยใหม ่ผู้วิจัยยังพบอุดมการณ์รองอีกชุดหนึ่งท่ีแฝงมาในบทความดังกล่าว ผู้วิจัยจัดว่าชุดความคิดดังกล่าวเป็นอุดมการณ์
รองเนื่องจากพบกลวิธีทางวาทศิลป์ท่ีสื่อชุดความคิดดังกล่าวประกอบด้วยความคิดย่อยดังนี้ 
   ความเชื่อดั้งเดิม คือ สภาพทางสังคมที่ยึดติดกับความคิด ความเช่ือต่างๆ ในอดีตที่ถือปฏิบัติกันมา การเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  สิ่งท่ีผู้อ่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรอืความรู้สกึต่างๆ ที่ไม่สามารถสัมผัสไดแ้ละสมัผสัได้ ซึ่งเป็นการสะท้อน
ให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ พบว่า การใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ที่มี
ความแตกต่างออกไปตามรูปแบบของการสื่อความหมาย เนื่องจากตัวบทที่ใช้เป็นตัวบทภาษาลาว อาจมีผลต่อการน าเสนอข้อมูล ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขออธิบายกลวิธีหลัก ๆ ทางวาทศิลป์ได้ 3 กลุ่ม คือ 1) การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) 2) การใช้ทัศนภาวะ (Modality) และ 
3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์  
  1 การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) พบว่า ความหมายที่ซ่อนอยู่กับสิ่งท่ีถูกเปรียบ หรือสิ่งท่ีน าไปเปรียบจะมีค าเช่ือมหรือไม่มี
ค าเชื่อมก็ได้ ซึ่งอุปลักษณ์จะมีหลายระดับพิสูจน์ได้ด้วยการดูถ้อยค า เช่น เวลาคือเงิน ชีวิตคือการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้น
สิ่งที่อุปลักษณ์มาวิพากษ์ผ่านอุดมการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรม โดยที่อุปลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ถ้อยค าอุปลักษณ์ 
และ 2) มโนอุปลักษณ์   
  2. การใช้ทัศนภาวะ (Modality) พบว่า การพิจารณาภาษาในนิตยสารลาวสมัยใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองการสนทนา
รวมไปถึงการแสดงความคิดของผู้รับสาร เพื่อสื่อถึงอารมณ์นึกคิดบางประการ การใช้ทัศนภาวะที่พบในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) การใช้             
ทัศนภาวะแสดงความเชื่อมั่น 2) การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น และ 3) การใช้ทัศนภาวะแสดงเงื่อนไข           
  3. การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) ผลการวิจัยพบว่า เป็นการตั้งค าถามแต่มิได้หวังค าตอบ หรือถ้ามี
ค าตอบก็เป็นค าตอบท่ีผู้ถามและผู้ตอบรู้ดีอยู่แล้ว นักเขียนจะใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์เพื่อเร้าอารมณ์ผู้อ่าน หรือสื่อความหมายและข้อคิด
ที่ต้องการ 
 ส่วนอุดมการณ์ทันสมัย พบว่า นิตยสารลาวสมัยใหม่ได้แฝงความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยไว้คือ ผู้ผลิตนิตยสาร
ทั้ง 3 ฉบับได้เลือกใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เพื่อน าเสนอความคิดความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยที่สัมพันธ์กับนิตยสารสมัยใหม่ 
โดยความคิดต่าง ๆ นั้น ประกอบไปด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่สื่อความคิดที่สัมพันธ์กัน จ าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้หญิงลาวต้อง “เก่ง” 
“ขยัน” และ “สุขภาพดี” และ 2) คนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา 
 การที่ผู้หญิงลาวต้อง “เก่ง” “ขยัน” และ “สุขภาพดี” พบว่า ผู้หญิงลาวในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นเก่งการงานนอกบ้าน และใน
บ้าน ผู้หญิงลาวจะต้องเป็นท่ีขัยนท ามาหากินโดยสุจริตและมีความรับผิดชอบสูง และที่ส าคัญผู้หญิงลาวที่มีความทันสมัยจะต้องเป็นที่
ผู้หญิงท่ีรักษาสุขภาพหรือการมีสขุภาพท่ีดี แต่ปัญหาส าคัญของสังคมลาวคือผู้หญิงทุกคนไม่ได้มีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ผู้ผลิต
นิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ จึงได้ใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ ในการน าเสนอความคิดดังกล่าว ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ที่แสดง
คุณลักษณะที่ดีของผู้หญิงลาว 
 คนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา พบว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคมลาวที่ให้ความส าคัญกับ Net Idol ซึ่งไม่ต่างกันกับประเทศไทยที่ให้
บุคคลหรือเด็กตัวอย่างที่มีความประพฤติดี การเรียนดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม เพื่อพัฒนาให้วงการการศึกษามีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ในที่นี้เห็นได้จากนิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ ที่ได้น าบุคคลตัวอย่างที่มีช่ือเสียงและไม่มี ช่ือเสียงขึ้นมายกย่องผ่านสื่อ เพื่อ
กระตุ้นให้วัยรุ่น และวัยท างานหันมาสนใจในความส าคัญกับการศึกษามากยิ่งข้ึน ดังนั้นผู้ผลิตนิตยสารลาวสมัยใหม่ทั้ง 3 ฉบับ จึงได้ใช้
กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ ในการน าเสนอความคิดดังกล่าว เพื่อสะท้อนความคิดดังกล่าว ซึ่งพบกลวิธีการเลือกใช้ค าศัพท์ที่บ่งบอกถึงคนรุ่น
ใหม่ใส่ใจการศึกษา 
 สรุปได้ว่าอุดมการณ์ทันสมัยที่ปรากฏในนิตยสารอัปเดต นิตยสารขวัญใจ และนิตยสารมหาชน เป็นอุดมการณ์ที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นจากผู้เขียน เพื่อสนองนโยบายของประเทศ การที่ประเทศลาวก้าวเข้าสู่ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ประชากรในประเทศ
ย่อมได้รับผลกระทบทุกด้าน การประชาสัมพันธ์หรือการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคือสื่อ และสื่อคือช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภค
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เลือกรับสารเช่นกัน ดังนั้นการสะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้เขียนจึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงอุดมการณ์ทางสังคม อีกทั้งยังเป็น
ทิศทางในการน าเสนอความทันสมัยในรูปแบบหนึ่งเช่นกัน 
 
อภิปรายผล 
 กลวิธีทางวาทศิลป์ ผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอผ่านบทบรรณาธิการ คอลัมน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล ไซเบอร์ มีความส าคัญต่อระบบการคิดและการด าเนินชีวิตในอนาคต ผู้เขียนจึงใช้อุปลักษณ์เป็นกลวิธีที่จะช่วย
ถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับผู้อ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ (2556 : 76) ที่กล่าวว่า “อุปลักษณ์ยังเป็น
เครื่องมือทางภาษาที่มีพลังในการโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เห็นตามที่ผู้ส่งสารน าเสนอได้และอุปลักษณ์มีคุณสมบัติในการเช่ือมโยงกันระหว่าง
ความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ท าให้อุปลักษณ์มีพลังในการโน้มน้าวใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด
และก าหนดมุมมองของผู้รับสารได้อีกด้วย” 
 ส่วนการใช้ทัศนภาวะ ผู้วิจัยได้น าเอาการใช้ทัศนภาวะมาพิจารณาภาษาในนิตยสารลาวสมัยใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมอง             
การสนทนารวมไปถึงการแสดงความคิดของผู้รับสาร เพื่อสื่อถึงอารมณ์นึกคิดบางประการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนวลัย               
เนียมบุปผา (2540) ที่ศึกษาหน้าที่ของรูปประโยคเง่ือนไขซึ่งเป็นการใช้ ทัศนภาวะอย่างหนึ่ งในภาษาไทยจากบทสนทนาในนวนิยาย
และพบว่าหน้าท่ีส าคัญของรูปประโยคเง่ือนไขในภาษาไทย คือ การโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร 
 ส่วนการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนยังคงมีความคาดหวังค าตอบจากผู้อ่านข้อความไม่มากก็น้อย เนื่องจาก
ค าถามส่วนใหญ่เป็นค าถามที่ผู้เขียนมีค าตอบอยู่ในใจแล้ว ส่งผลให้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ที่พบในนิตยสารลาวสมัยใหม่              
ส่วนใหญ่เป็นวิธีการแนะน าและชักจูงผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเซิร์ล (Searle. 1992) กล่าวว่า ค าถามวาทศิลป์สามารถก ากับ
ความคิดของผู้อ่านได้เพราะผู้อ่านจะต้องสร้างจินตนาการตามที่ผู้เขียนถาม 
 อุดมการณ์ความทันสมัย พบว่า การใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เพื่อน าเสนอความคิดความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยที่
สัมพันธ์กับนิตยสารสมัยใหม่ โดยความคิดต่าง ๆ นั้น ประกอบไปด้วยกลวิธีต่าง ๆ ได้แก่ ผู้หญิงลาวต้อง “เก่ง” “ขยัน” และ “สุขภาพ
ดี” และคนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 ผู้หญิงลาวต้อง “เก่ง” “ขยัน” และ “สุขภาพดี” พบว่า ชุดความคิดนี้ได้มีเป้าหมายส าคัญคือการเป็นสาวทันสมัย ผู้ส่งสารยัง
สื่อให้เห็นว่าผู้หญิงลาวในยุคปัจจุบันมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ชาย หาเงิน สร้ างครอบครัว และเลี้ยงดูพ่อแม่และตนเองได้ ใน
ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่า ผู้ส่งสารได้ใช้ค าศัพท์เรียกแทนบุคคลเพื่อแสดงความเป็นกันเอง เพื่อท าให้ผู้อ่านรู้สึกได้รับความเป็นกันเอ ง
และสามารถเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยได้ไม่ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของล าพอง คัญทะลีวัน (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาพตัวแทนผู้หญิง
ในนิตยสารของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวช่วงปี ค.ศ. 2002–2007 พบว่า นิตยสารทั้ง 3 ฉบับที่ผู้ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์
เพื่อสะท้อนกระบวนการประกอบสร้างความเป็นหญิงให้กับผู้หญิงลาวสามารถแยกออกเป็น 4 ประเด็นหลักด้วยกันคือ (1) ผู้หญิงกับ
สุขภาพอนามัย (2) ผู้หญิงกับบทบาทตามจารีตประเพณี (3) ผู้หญิงกับผลิตภัณฑ์สินค้า และ (4) ผู้หญิงกับสถานะทางสังคม ซึ่งทุก
ประเด็นล้วนแต่เป็นการก าหนดบทบาทผูห้ญิงให้ตกอยู่กับสภาพจ ายอมที่ตั้งอยู่บนฐานการมีอคติทางเพศ จากระบบทุนนิยมปิตาธิปไตย
ที่มีผู้ชายก ากบั  โดยการสร้างมายาคติว่าเป็นคุณสมบัติอันดีงามของลูกผู้หญิง  ด้วยการบริโภคสินค้าต่างๆ ที่ระบบทุนนิยมสร้างขึ้นเพื่อ
ท าให้ผู้หญิงกลายเป็นหญิงยุคใหม่ที่เน้นความทันสมัยทางวัตถุมากกว่าความรู้ที่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญของความทันสมัย 
 ส่วนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา พบว่า สภาพทางสังคมก็มีส่วนส าคัญในการปรับและเปลี่ยนให้เป็นไปตามระบบสังคมปัจจุบัน 
คนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ส่งสารได้พยายามสะท้อนให้เห็นถึงระบบ
การศึกษาในสังคมลาวท่ีถูกยกระดับให้ดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบในสังคมลาวคือ ชนช้ันทางสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ และในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นจากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่
สังคมลาวก าลังด าเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นสังคมที่ทันสมัยและก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับชุดความคิดในงานวิจัยของ 
ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม (2557) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการน าเสนออุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณา
สถาบันกวดวิชาตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พบว่า ชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้แก่ นักเรียนควร 
“เป็นคนเก่ง” และ “เป็นที่ 1” นักเรียนมักจะขาดความพร้อมความมั่นใจและมีปัญหาการเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาษาเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญที่ใช้ในการถ่ายทอดและน าเสนออุดมการณ์ทางสังคมผ่านชุดความคิดที่ถูกน าเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้สนใจสามารถเลือกศึกษาประเด็นเกี่ยวกับกลวิธีทางวาทศิลป์และอุดมการณ์ทางสังคมผ่านตัวบทนิตยสารร่วมสมัยของลาว
หรือของต่างประเทศอื่น ๆ เช่น นิตยสารวันนะสิน นิตยสารมืองลาว นิตยสารสบายดี ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านต่าง ๆ ทั้งนี้อาจ
ท าการศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้อีก เช่น อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น 
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ช้างและม้าในมหาชาติส านวนอีสานกัณฑ์มหาราช 
The elephants and horses in Isan Mahachat of Maharath Chapter 

 
สุทธินันท์  ศรีอ่อน1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช้างและม้าที่ปรากฏในมหาชาติอีสาน ส านวนวัดอัมพวา ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ปริวรรตโดย พิทูร มลิวัลย์ จากการศึกษาพบว่า ช้างและม้าในกัณฑ์ดังกล่าวมีทั้งลักษณะที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล โดยจะ
ได้รับการคัดเลือก 2 แบบคือ 1)การคัดช้างและม้าออก หรือห้ามน าช้างและม้าที่ไม่ต้องด้วยลักษณะมงคลเข้าขบวน และ 2)การ
คัดเลือกเข้า หรือการช้ีลักษณะที่เป็นมงคลของช้างและมา้เพื่อน าเข้าขบวนลกัษณะการคัดเลือกเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า การคัดเลือกช้าง
และม้าในกัณฑ์ดังกล่าวสื่อความให้เห็นคติของคนอีสานเรื่องสัตว์มงคลที่ต้องด้วยลักษณะแบบชาวบ้าน 
 อีกแง่หนึ่งที่ส าคัญคือ ช้างและม้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์สะท้อนถึงความส าเร็จบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ กล่าวคือ ช้างและม้าที่
ได้รับการคัดเลือกตามลักษณะมงคลในกัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นสัตว์ส่งเสริมสนับสนุนการส าเร็จบารมีของพระโพธิสัตว์ เพราะข้อมูลแสดง
ว่า ช้างและม้าที่คัดเข้าขบวนเป็นตัวเชื่อมโยงให้เห็นความส าเร็จของตัวละครเอก และเป็นพาหนะส าหรับอัญเชิญผู้บ าเพ็ญบารมีส าเร็จ 
ทั้งนี้ช้างและม้ายังเป็นพาหนะส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามความยากล าบาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่แสดงว่า พระเวสสันดร
โพธิสัตว์ผ่านพ้นการบ าเพ็ญบารมีธรรมอีกด้วย  ดังนั้น มุมมองเรื่องช้างและม้าในกัณฑ์ดังกล่าวสะท้อนวิธีประเมินลักษณะสัตว์แบบ
ท้องถิ่น  อีกแง่หนึ่งช้างและม้าถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าบารมีของพระโพธิสัตว์ส าเร็จบริบูรณ์แล้วนั่นเอง 
 
ค าส าคัญ: ช้าง, ม้า, มหาชาติอีสาน,กัณฑ์มหาราช 
 
Abstract 
 This article aims to study elephants and horses that appear inthe IsanMahachat  found at the National 
Amphawa Temple, Ban LaoSubdistrict, Muang District, Chaiyaphum Province. The reference of the elephants and 
horses in the passages suggests they can have both auspicious and inauspicious characteristics. The selection of 
such animals is based on 2 criteria; 1) the de-selection of elephants and horses which do not possess auspicious 
appearance with specific auspicious characteristics and 2) the selection of those which meet the auspicious 
features. The selection process of elephants and horses depicted in the text  conveys the beliefs of the Isan 
people about the auspicious animals that are characterized by villagers. 
 Another important aspect is Elephants and horses are symbolic animals, reflecting the virtues of the 
Bodhisattva.Such selected animals represent the success of the Bodhisattva. The data shows that the elephants 
and horses which enter the procession are associated with the achievement of the protagonist. Theelephants 
and horses are perceived as important vehicles to overcome difficulties and that eventually pass the test. 
Therefore, the elephants and horses are considered symbolic creatures that denote the glory of the Bodhisattva. 
 
Keyword: elephants, horses, IsanMahachat, Maharath Chapter 
 
บทน า 
 เรื่องเวสสันดรชาดกเดิมปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ส่วนท่ีเป็นพระสุตตันตปิฎก คัมภีร์ขุททกนิกาย 2 แห่งคือ คัมภีร์ชาดก 
และคัมภีร์จริยาปิฎก ในคัมภีร์ชาดกเรียกช่ือว่า“เวสสันดรชาดก”ส่วนในคัมภีร์จริยาปิฎกเรียกช่ือว่า“เวสสันตรจริยา”ส่วนอรรถกถา   
ที่นิยมน ามาเป็นแบบเรื่องในการแต่งเรื่องหรือแปลความนิยมใช้ช่ือ“อรรถกถาชาดก”ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์หรือบรรพเวสสันดร
ชาดกเป็นหนึ่งในทศชาติ (10 เรื่องที่ส าคัญ) ในมหานิบาตหรือเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ประเด็นส าคัญชาวไทยพุทธจะเรียกช่ือว่า 
“มหาชาติ” เฉพาะแต่เวสสันดรชาดกเรื่องเดียวเท่านั้น 

                                                           
1ปร.ด. (ภาษาไทย) อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, Suddhinan77@gmail.com 
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 การเรียกเวสสันดรชาดกว่า “มหาชาติ” นั้นพุทธศาสนิกชนชาวไทยคงจะได้เรียกและเป็นที่รับรู้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
เพราะมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารกึสมัยกรุงสุโขทัย หลักท่ี 3 ซึ่งเรียกว่า “จารึกนครชุม” จารึกเมื่อ พ.ศ.900 ในรัชสมัยของพญาลิไทย 
(พระมหาธรรมราชาที่ 1) ความว่า “ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่า พระมหาชาติหาคนสวดมิได้เลย” แสดงให้เห็นว่า คนไทยคงได้เรียกมหา
เวสสันดรชาดกกันว่า “มหาชาติ” มาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นอย่างน้อย (ธนิต อยู่โพธิ์. 2514: 5-6) เรื่องมหาชาติในคัมภีร์ชาดกได้
กลายเป็นประเพณีการเทศน์ที่นิยมกันในหมู่คนไทย มีมาก่อนหน้าท่ีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ตั้งอาณาจักรสโุขทัย เพราะมีหนังสือปรากฏ
หลักฐานเป็นภาษาบาลีช่ือ “เวสสันตรทีปนี”เป็นหนังสือช้ันฎีกาแต่งอธิบายความในอรรถกถามหาเวสสันดรชาดกทีพ่ระสิริมังคลาจารย์
แต่งข้ึนท่ีเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2060 (ธนิต  อยู่โพธ์ิ. 2514: 6) 
 นอกจากมหาชาติฉบับบาลีของพระสิริมังคลาจารย์ ยังพบว่ามีมหาชาติที่แปลเป็นภาษาไทยหลายส านวนด้วยกัน ฉบับเก่าที่สุด
คือมหาชาติค าหลวงที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้ชุมนุมพระสงฆ์และนักปราชญ์แต่งขึ้น พ.ศ. 2025 (ธนิต อยู่โพธิ์. 2514: 16) และ
มาแต่งเติมในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2358 และมีส านวนส าหรับเทศน์แบบร่ายยาวเป็นที่นิยมกันมากที่ปรากฏมี
ช่ือเสียงก็มีส านวนของพระเทพโมลี(กลิ่น) ส านวนของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ส านวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส และส านวนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่ปรากฏเป็นส านักก็มี เช่น ส านักวัดถนน ส านักวัดสังข์กระจาย 
เป็นต้น (ธนิต อยู่โพธ์ิ. 2514: 24-5) มีทั้งที่เป็นกาพย์เรียกกาพย์มหาชาติแต่งในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163–2171(กรมศิลปากร. 
2531: 3) 
 ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ว่าในประเทศไทยจะนิยมเทศน์มหาชาติมาจนถึงปัจจุบัน กลับพบว่ามีการเรียกประเพณีการเทศน์
เวสสันดรชาดกไม่เหมือนกัน เฉพาะภาคอีสานนิยมเรียกกันว่า “เทศน์พระเวส หรือการเอาบุญพระเวส” (อ่านส าเนียงว่า พระเหวด คือ
พระเวสสันดร) ซึ่งข้อน้ีเข้าใจว่าชาวไทยอีสานอาจได้รับและสืบประเพณีดังกล่าวนี้มาจากล้านช้างเวียงจันทน์  ซึ่งปรากฏว่านิยมเทศน์
กันในเดือน 4 (ทางจันทรคติ) ของทุกปี การเทศน์พระเวสในอีสานถือเป็นประเพณีส าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ และจ าจักต้องจัดให้มีเทศน์กัน
ประจ าทุกวัด การเทศน์เช่นนี้เองท าให้เกิดการรังสรรค์วรรณกรรมพุทธศาสนาหรือเวสสันดรท้องถิ่นขึ้นในชนชาวอีสานเช่นเดียวกับชน
เผ่าไทอ่ืนๆ มิติเช่นนี้เองเป็นเหตุให้ไทยมีมหาชาติส านวนอีสานอีกฉบับหน่ึงที่ถือเป็นวรรณคดีที่โดดเด่นไม่แพ้มหาชาติส านวนภาคกลาง 
เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันเฉพาะเนื้อหามหาชาติของส านวนอีสานกับฉบับอ่ืนๆ แล้ว เบื้องต้นพบว่า 
  ก. มหาชาติส านวนอีสานมีลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นสีสันท้องถิ่น (Local Color) เพิ่มจากอรรถกถาเวสสันดรชาดกใน
ลักษณะแต่งเสริมความแบบประนีประนอมคัมภีร์หลัก 
  ข. มหาชาติส านวนอีสานแต่งเป็นร่าย (ฮ่าย) อีสานโดยยกเอาบาลีตั้งแล้วแปลความเสริม (เรียกกันว่าแปลนิสสัย คือแปลอิง
อยู่กับบาลี)ตอนต้น และสอดแทรกเรื่องราวเฉพาะท้องถิ่นอีสานเข้าในตัวบท 
  ค. มหาชาติส านวนอีสานโดดเด่นในด้านเนื้อความซึ่งมีความแตกต่างจากความเดิมในคัมภีร์  กล่าวคือเวสสันดรอีสานเป็น
วรรณกรรมพุทธท้องถิ่นที่สื่อให้เห็นคตินิยมแบบอีสาน 
 จากข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่า มหาชาติส านวนอีสานที่มีลักษณะโดดเด่นด้านเนื้อหาและความหมายมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ส านวน
ด้วยกัน คือ  
  1) มหาชาติส านวนอีสานส านวนของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ฉบับจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2531 ตรวจช าระโดยนายประภาษ สุระเสน 
  2) มหาชาติส านวนอีสาน ฉบับวัดอัมพวา ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปริวรรตโดย พิทูร มลิวัลย์             
พิมพ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พ.ศ. 2533 
  3) มหาชาติส านวนอีสาน ฉบับพิมพ์ท่ีระลึกงานเทศน์บุญผะเหวดร้อยเอ็ด  จัดพิมพ์โดย ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2538 
  4) มหาชาติส านวนอีสาน (ของเก่า) ฉบับสัสดี  แสนศรี รจนา ปริวรรตโดย มหาสิลา วีระวงศ์ จัดพิมพ์โดยสถาบันพิมลธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2549 
 เมื่อพิจารณาเนื้อหา วัจนลีลา วรรณศิลป์และลักษณะของภาษาที่ใช้จารและที่ปริวรรตแล้วปรากฏชัดว่า มหาชาติส านวนอีสาน 
ฉบับวัดอัมพวา (หมายเลข 2) เป็นส านวนเดียวท่ีปรากฏความอธิบายลักษณะส าคัญของช้างและม้าที่ต้องต าราและสามารถน าเข้าขบวน
อัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมืองได้ และพบในกัณฑ์มหาราชเท่านั้นประเด็นส าคัญต่อมาที่ควรอธิบายไว้ คือ เนื้อความ
ภาษาบาลีในคัมภีร์อรรถกถาเวสสันดรที่ปรากฏในอรรถกถามหานิบาตชาดกไม่ปรากฏความที่อธิบายถึงลักษณะช้างและม้าเช่นที่
ปรากฏในนมหาชาติส านวนอีสานฉบับวัดอัมพวาที่ปริวรรตโดย พิทูร มลิวัลย์  จะพบก็แต่ความตอนที่พระเจ้ากรุงสญชัยตรัสเรียกให้     
ข้าราชบริพารตระเตรียมช้างและม้า เป็นต้น ดังน้ี 
 ตโต เสนาปตึ ราชา    ส  ฺชโยอชฺฌภาสถ 
 หตฺถิ อสฺสา รถาปตฺต ิ   เสนา สนฺนาหยนฺตุ น 
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 เนคมา จ ม อนฺเวนฺตุ   พฺราหฺมณา จ ปุโรหิตา 
 ตโต สฏฺ  ีสหสฺสาน ิ    โยธิโน จารุทสฺสนา 
 (ขุ.ชา.อ. 37/579) 
แต่นั้นพระราชาสญชัยตรัสกับเสนาบดีว่า  กองทัพ คือ กองช้าง กองม้า กองราบ จงผูกสอดศัตราวุธ ทั้งชาวนิคมและพราหมณ์ปุโรหิต
จงตามข้าพเจ้ามา  แต่นั้นอ ามาตย์หกหมื่นผู้สหชาติบุตรเรางามน่าดู 
 
 จากความข้างต้นจะพบเห็นชัดเจนว่า เนื้อความดังกล่าว (ที่จัดอยู่ในรูปคาถา)ในอรรถกถาเวสสันดรชาดกภาษาบาลีไม่ปรากฏ
การคัดเลือกช้างและม้าเข้าขบวนรับเสด็จพระเวสสันดร  ดังเช่นที่ปรากฏในมหาชาติส านวนอีสานเช่น ความตอนที่คัดเลือกช้างความว่า 
 
หตฺถาโรหา เสนาเจ้าช้าง  จงให้ห้างช้างราชวัตรจัดให้ได้หมื่นสี่พัน  ให้เทียวพลันตกแต่ง  บอกแก่ขุนช้างแส่งสมคราม  ตัวดีงามจิ่งห้าง 
ช้างฮ่างฮ้ายโฉมบ่พราวอย่าได้เอา ขาเปาแลหางปัดปลอกอย่าได้เอาฯ (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 187) 
 
 เนื้อความตอนเลือกช้างและม้าได้ปรากฏเฉพาะในมหาชาติส านวนอีสานวัดอัมพวา และส านวน ฉบับพิมพ์ที่ระลึกงานเทศน์บุญ
ผะเหวดร้อยเอ็ด กล่าวคือส านวนอีสานส านวนอื่นอีก 2 ส านวนคือ 1. มหาชาติส านวนอีสานส านวนของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
และ 2. มหาชาติส านวนอีสาน (ของเก่า) ฉบับสัสดี  แสนศรี รจนา ปริวรรตโดย มหาสิลา  วีระวงศ์ มีกล่าวถึงเรื่องช้างและม้า หากแต่
กล่าวถึงเพียงผิวเผินไม่ละเอียดเช่นท่ีพบในมหาชาติอีสานส านวนวัดอัมพวาต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปริวรรตโดย              
พิทูร มลิวัลย์ และส านวน ฉบับพิมพ์ท่ีระลึกงานเทศน์บุญผะเหวดร้อยเอ็ดเท่านั้น แต่ทว่าในมหาชาติส านวนที่สองคือที่จัดพิมพ์ที่ระลึก
งานเทศน์บุญผะเหวดร้อยเอ็ดไม่ปรากฏหลักฐานระบุส านวน ท่ีมา ผู้ปริวรรต และแหล่งท่ีมาชัดเจน  ตรงกันข้ามกับมหาชาติอีสาน
ส านวนวัดอัมพวาที่ตีพิมพ์ในรูปเล่มหนังสือและแสดงข้อมูลที่มาชัดเจน  ซึ่งลักษณะเช่นนี้ท าให้มหาชาติส านวนวัดอัมพวามีลักษณะเด่น
พิเศษกว่าส านวนอื่น  ดังนั้น บทความช้ินนี้จึงต้องศึกษาแง่มุมต่างๆ ของช้างและม้าในกัณฑ์มหาราชในเวสสันดรอีสานส านวนดังกล่าว 
ซึ่งน่าจะท าให้เห็นลักษณะของช้างและม้าส าหรับน าเข้าขบวน และแง่มุมของการพินิจพิเคราะห์และดูลักษณะของช้างและม้าใน
วรรณกรรมพุทธท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  และมุมมองของพุทธศาสนาแบบคัมภีร์ที่มีการปรับแทรกและประนีประนอมเข้ากับท้องถิ่น 
คือปรับจากคัมภีร์บาลี หรืออรรถกถาบาลีสู่วรรณคดีอีสานจนท าให้มีลักษณะเกิดมีพุทธศาสนาแบบชาวบ้านขึ้น 
 
ความส าคัญของช้างและม้าในวรรณกรรม 
 ในอินเดียโบราณถือกันว่า ช้างเป็นพาหนะส าคัญในการรบศึกมาก จัดเข้าในเสนา 4 เหล่า (จตุรงคเสนา)เรียกว่า “หัตถานิกะพล
ช้าง” แม้โดยปกติราชาผู้ครองนครรัฐก็ชอบทรงช้างเสด็จเลียบพระนคร เช่น เร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเล่าถึงพระเจ้าปเสนทิโกศล 
ราชาแห่งแคว้นโกศลทรงช้างพระที่นั่งประทักษิณพระนคร (ธนิต อยู่โพธิ์. 2513: 104) จะเห็นได้ว่า ช้างเป็นสัตว์พาหนะส าคัญในการ
รบ และจัดเป็นหนึ่งในจตุรงคเสนา อีกทั้งยังเป็นสัตว์ส าคัญในฐานะพาหนะทรงที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา ธนิต อยู่โพธิ์                
ยังอธิบายต่ออีกว่า ในสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิอันส าคัญเจ็ดประการมีช้างแก้วรวมอยู่ด้วย ท้ังพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งพุทธสาวกหรือ
เวไนยสัตว์ก็เปรียบด้วยช้าง แม้ตัวพระองค์เองก็ทรงเอาไปเปรียบกับช้าง และในคราวที่พระโพธิสัตว์จะลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์              
พระนางสิริมหามายาก็ทรงสุบินว่า มีช้างเผือกลอยมาจากอากาศแล้วเข้าสู่ครรภ์ของพระองค์  ในชาดกเองก็มักเล่าถึงช้างว่าช่วยรบศึก
ส าคัญ อินเดียสมัยนั้นนิยมช้างว่าเป็นพาหนะส าคัญ ในสมัยโบราณเมื่อถนนหนทางยังไม่เจริญช้างเป็นพาหนะส าคัญในการขี่  ขน 
บรรทุก ฉุด ลาก สิ่งของ แม้ในเมืองไทยเองช้างก็เป็นพาหนะส าคัญในการรบทัพรบศึกมาก พระนเรศวรมหาราช ราชาผู้ทรงเกียรติก็
ทรงชนะศึกด้วยการชนช้างแม้แต่พระอินทร์ ซึ่งตามประวัติในปกรณ์ของเราก็ว่าเป็นเทพราชาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ช้ันที่ 
2 ก็ว่าทรงช้างเอราวัณเป็นเทวพาหนะส าคัญส าหรับทรงขี่ไปประพาสอุทยานหรือสวรรค์ (ธนิต อยู่โพธ์ิ. 2513: 104-105) 
 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ช้างเป็นสัตว์ส าคัญทั้งในแง่ของสัตว์ในสุบินพระพุทธมารดา สัตว์พาหนะส าคัญในการ ออกรบของ
พระมหากษัตริย์ และพาหนะของเทวราชาคือพระอินทร์ สอดคล้องกับในค าผญาภาษิตอีสานที่กล่าวถึงช้างว่าเป็นเครื่องทรงของ
กษัตริย์ “คันเจ้าได้ขี่ช้างกั้งฮ่มเป็นพระยา  เจ้าอย่าลืมคนพลอยผู้ข่ีควายคอนกล้า” (พระครูสุนทรคุณากร. 2537: 27) แปลความว่า 
“แม้นว่าคุณได้ขี่ช้างกางร่มเป็นเจ้าเป็นนายหรือพระยา ก็อย่าลืมคนที่ขาดๆ เขินๆ ผู้ขี่ควายแบกข้าวกล้า”จะเห็นว่า ช้างเป็นสัตว์
สัญลักษณ์ที่สื่อความถึงชนช้ันสูงมากกว่าสัตว์ใหญ่อื่นอย่างควาย ประเด็นส าคัญช้างถือเป็นสัตว์มงคลหรืออาจจะเป็นสัตว์คู่บุญบารมี
ของพระมหากษัตริย์หรือคุ่บ้านคู่เมือง รวมถึงอาจเป็นสัตว์ท่ีท าให้บ้านเมืองร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ เช่น ช้างปัจจัยนาคในเวสสันดรชาดกก็
เป็นสัตว์มงคลให้น้ า  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นไปได้ที่คติเรื่องการคัดเลือกช้างในกัณฑ์มหาราชจะมีการแทรกคติท้องถิ่นหรือท าให้มีกลิ่นอาย
แบบวรรณกรรมท้องถิ่นและที่ส าคัญมหาชาติส านวนอีสานส านวนวัดอัมพวาเป็นมหาชาติส านวนอีสานเพียงส านวนเดียวที่ได้ปรากฏ
ความส าคัญตอนคัดเลือกช้างเพื่อเข้ารี้พลไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมือง 
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 ประเด็นส าคัญต่อมาคือนอกจาการคัดเลือกช้างแล้ว ในเวสสันดรส านวนดังกล่าวยังปรากฏการคัดเลือกม้าอีกด้วย  ซึ่ง ม้าเป็น
สัตว์สี่เท้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งคนน ามาเลี้ยงดูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับมนุษย์มาช้านานซึ่งมีประวัติบันทึกไว้ไม่น้อยกว่า  4,000–5,000 ปี
มาแล้วม้าเป็นทั้งผู้รับใช้และเป็นทั้งเพื่อนของมนุษย์ด้วยม้าเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นขี่บรรทุกลากรถและบางแห่งใช้ใน
การท าไร่ไถนาและประวัติศาสตรท์ าให้เราเห็นว่าม้ามีส่วนน าพามนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์เดนิทางข้ามทวีปไปค้นหาดินแดนใหม่ๆ และพบปะ
กับชนเผ่าพันธุ์อื่นๆจึงเกิดการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนอารยธรรมความเจริญและการท าสงครามซึ่งกันและกัน  (สารานุกรมไทยฉบับ
ส าหรับเยาวชนฯ ฉบับส่งเสริมการเรียนรู้ 12. 2553: 83 อ้างถึงในปรเมศวร์ อุตระนิตย์ และปฐม หงษ์สุวรรณ.2559: 4) ในวรรณกรรม
พุทธศาสนาส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าม้ามีความส าคัญ เช่น ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชก็ปรากกว่าได้ทรงม้ากัณฐกะออกพร้อม
กับนายฉันนะ ดังปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องส าคัญอีกคือปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ความว่า 
เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จไปใกล้พญาอัศวราช  จึ่งยอพระหัตถ์ขวาปรามาสกัณฐกะสินธพ  แล้วตรัสว่า ดูก่อนพ่อกัณฐกะมโนไมย  ท่านจง
พาอาตมไปให้ตลอดในราตรีเดี๋ยวนี้ อาตมจะได้ตรัสเป็นองค์พระศรีสรรเพ็ชพุทธเจ้า และจะได้ขนข้ามเวไนยสัตว์ในมนุษย์โลกกับทั้งเท
วโลกให้พ้นจากจัตุรโอฆสงสาร บรรลุถึงฝั่งพระนิพพานในครั้งนี้ (2551: 66) 
 
 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรเช่ือได้ว่า ม้าเป็นพาหนะที่ส าคัญทั้งในแง่ของสัตว์ผู้รับใช้ของมนุษท่ีมีอายุอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายพัน
ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน และสัตว์ในวรรณกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีม้าเป็นผู้พาพระโพธิสัตว์สิทธัตถะออกบวช
และเป็นสหชาติของเจ้าชายสิทธัตถะ ถือว่าม้าเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งในชีวิตจริงและในโลกแห่งจินตนาการ อนึ่งม้าเป็น
สัตว์ที่ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมานาน ดังปรากฏหลักฐานการแต่งต าราม้าของไทย เบื้องต้นปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 3 เล่มสมุดไทย
ด้วยกัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า อาจแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
และเห็นว่าเป็นการเก็บความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับม้าที่มีคนเขียนไว้หรือบอกต่อๆ กันมาแล้วน ามาแต่งไว้ และทรงรับรองว่าต าราม้าที่มี
เป็นของเก่าก่อนแต่โบราณ (กรมศิลปากร. 2508: ค าน า-ข)ลักษณะเช่นนี้สื่อให้เห็นได้ว่า คนไทยรู้จักเรื่องม้าดีไม่แพ้ชาติใด 
 ประเด็นส าคัญเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ในแง่ของความรู้เรื่องม้าเป็นเรื่องที่มีมานานในสังคมไทย เพราะได้ปรากฏว่ามีการแต่ง
ต าราเรื่องม้าขึ้น  และต่อมาได้เรียกช่ือว่าต าราม้าของเก่า ในแง่ของสัตว์ในวรรณคดีหรือตัวละครม้าถือว่ามีในวรรณกรรมอีสานหลาย
เรื่อง เช่น ม้ามะณีกาบในเรื่องกาฬะเกษ ม้าบักสามในวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่ เป็นต้น และตัวละครม้าที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นตัว
ละครที่ส าคัญก็จริง  แต่ไม่ปรากฏว่าตัวละครม้าในวรรณกรรมเรื่องใดๆ จะสื่อความในลักษณะของม้าดีและเลวที่ผู้คนจะต้องเลือกและ
ไม่เลือกเข้าขบวนดังท่ีพบในกัณฑ์มหาราช มหาชาติส านวนอีสานวัดอัมพวา ทั้งนี้เพราะปรากฏความว่า ทั้งช้างและม้าในกัณฑ์ดังกล่าว
เป็นสัตว์ที่ถูกคัดเลือกเพื่อน าเข้าขบวนเพื่อไปรับและอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ช้างและม้าที่ได้รับการกล่าวถึงมีทั้ง ลักษณะที่ต้อง
ตามต าราและลักษณะต้องห้าม โดยมุมมองเช่นนี้จึงถือเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นที่ปรากฏเด่นชัดในมหาชาติส านวนอีสานที่ยังไม่มีผู้ศึกษา
อย่างละเอียดและควรอธิบายถึง ดังนี้ 
 
ลักษณะช้างมงคลและช้างไม่เป็นมงคล 
 ค าว่า “ช้างมงคล”อาจอาศัยเกณฑ์การพิจารณาจากต ารา “พระคชลักษณ์” ซึ่งวิชาคชศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในไตรเพทของ
ศาสนาพราหมณ์ และต าราที่อธิบายและให้ความรู้ทางคชศาสตร์มี 2 ต าราด้วยกันคือ ต าราพระคชลักษณ์ และต าราคชกรรม ต ารา
พระคชลักษณ์คือต าราที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐานของช้างตระกูลต่างๆ ทั้งดีและช่ัว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษตามลักษณะช้าง             
(สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2537: 2) ดังนั้น ในบทความนี้จึงจะอาศัยการพิจารณาลักษณะของช้างมงคล และช้างที่ไม่เป็นมงคลทั้งจาก
ค าอธิบายในมหาชาติอีสานส านวนวัดอัมพวา และจากข้อมูลอื่นมีต าราพระคชลักษณ์ เป็นต้น ในเวสสันดรส านวนอีสานได้ปรากฏช้างที่
ไม่ควรน าเข้าในขบวนไปอัญเชิญพระเวสสันดรอยู่ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ช้างฮ่างฮ้ายโฉมบ่พราวอย่าวได้เอา  ขาเปาแลหางปัดปลอก อย่าได้เอา ไหล่ยอกและบังคลอง  
 อย่าได้เอา  ปูมพองแลแข้งคดอย่าได้เอา  ช้างฝูงนี้ไว้ให้แม่มดขี่เทียวทาง คางหยุดแลหน้าโขน ช่ือว่าช้าง  
 ควาญโตน แพ้เจ้า ยามเมื่อข่ีเข้าคุ้มราชข่วงหลวง  เกรงเข็ดขวงเป็นถ้อย (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 187) 
 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ช้างอัปลักษณ์หรือช้างไม่เป็นมงคลในเวสสันดรส านวนอีสานสังเกตได้จากรูปลักษณ์ของช้าง เช่น 
รูปร่างร้ายคือไม่งาม ขาและหลังไม่ตรง ไล่ยอก กะพอง และแข้งคดไม่สง่างาม และยังบอกว่าอีกว่า “ช้างที่มีรูปร่างไม่งามเช่นนี้ให้แม่
มดขี”่ค าว่าแม่มดยังสื่อความถึงหญิงรูปร่างไม่สวย แก่ มีมายาหรือมนต์ แง่มุมส าคัญอีกในตัวย่างข้างต้น คือ ช้างที่มีคางไม่งาม หน้าตา
ไม่งามคล้ายหน้าโขนในที่แปรไปตามบท ช่ือว่าช้างที่ควาญมักกระโดดลงเสมอ อีกทั้งเมื่อข้ีเข้าบริเวณลานหลวงหรือราชฐาน เกรงจ าน า
ภัยหรือเป็นคดีความ เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ช้างที่ไม่เป็นมงคลดังกล่าว เน้นไปที่รูปลักษณ์ไม่สง่างาม ความไม่สง่างามของ
ช้างดังกล่าวเช่นนี้เอง ย่อมท าให้เกิดความไม่ดีตามมาได้ ดังนั้นจึงเห็นว่า ช้างในขบวนเสด็จไปรับพระเวสสันดรต้องมีลักษณะดี เมื่อเป็น
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เช่นนี้ท าให้เข้าใจได้ว่า “มุมองเรื่องการก าหนดมงคลไม่เป็นมงคลของสัตว์ใหญ่อย่างช้าง” ในหมู่ชาวอีสานก าหนดที่ลักษณะเป็นส าคัญ  
นอกจากช้างกลุ่มดังกล่าวแล้ว  ในเวสสันดรส านวนนี้ยังให้รายละเอียดช้างกลุ่มที่สองถือว่าเป็นช้างไม่พึงน าเข้าขบวน ความว่า 
  กลุ่มที่ 2 กระโบงหัวน้อย หูใหญ่ก าลา อย่าได้เอา  ตัวตาแดงหูหลอบ ซะลอบแฮงลอยหนอง อย่าได้เอา   
  ตัวตาขาวนั้นแม่นช้างเข้าคอก ช้างใส่ปลอกปละเสีย อย่าได้เอา  ช้างไทเยียขนเข้า อย่าได้เอา ช้างเถ้าอยู่ฮิม 
  เมือง อย่าได้เอา ตัวตาเหลืองนั้นแม่นแฮงท่าว  ฝูงช้างถ่าวหางเหิน เสินเทินช้างคอก่ิว ช้างหน้าหิ่วหลังขด   
  อย่าได้เอา (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 187) 
 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ช้างที่มีลักษณะไม่ต้องประสงค์หรือช้างที่มีลักษณะไม่เป็นมงคลมีทั้งสิ้น 10 ลักษณะคือ 1)กระโบง
หัวน้อย กระพองหัวเล็กไม่ต้องต ารา 2)หูใหญ่ก าลา ใบหูใหญ่เกินไปก็ไม่ต้องต ารา 3)ตัวตาแดงหูหลอบ ตัวและตามีสีแดง ส่วนหูไม่ผึ่ง
ผาย 4) ซะลอบแฮงลอยหนอง ช้างที่มีเรี่ยวแรงน้อยไม่สามารถลอยข้ามห้วยหนองได้ 5)ตัวตาขาวน้ันแม่นช้างเข้าคอก ช้างใส่ปลอกปละ
เสีย ช้างที่ไม่องอาจ เวลาใส่ปลอกก็สลัดออกเสีย 6)ช้างไทเยียขนเข้า ช้างที่มีขนดวงขนหมุนเข่าไม่สง่า 7)ช้างเถ้าอยู่ฮิมเมือง ช้างแก่
ก าลังไม่มีอยู่แต่ในเมือง 8)ตัวตาเหลืองนั้นแม่นแฮงท่าว ช้างที่มีนัยตาสีเหลืองก าลังไม่ถึงที่ 9)ฝูงช้างถ่าวหางเหิน เสินเทินช้างคอกิ่ว                
ช้างแก่มีหางยกขึ้นคอคอดไม่กว้าง 10)ช้างหน้าหิ่วหลังขด ช้างท่ีมีหน้าเล็กหลังคดไม่ตรง จะพบว่า ลักษณะช้างที่กล่าวถึงในมหาชาติ
ส านวนอีสานดังกล่าวล้วนเป็นช้างมงคลไมได้  กล่าวคือ ลักษณะของช้างทั้ง 10 อย่างดังกล่าวแล้วไม่ต้องด้วยหัตถีลักษณ์ ลักษณะช้างที่
กล่าวถือเป็นช้างต้องห้ามน าเข้าขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
 ประเด็นท่ีควรอธิบายไว้ในท่ีนี้คือ การก าหนดลักษณะช้างไม่เป็นมงคลเช่นที่กล่าวแล้วท าให้น่าสังเกตได้ว่า 1)รูปลักษณ์ของสัตว์
เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพิจารณา นั่นคือสัตว์ที่มีลักษณะไม่ดีตามต าราถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นมงคล หรือไม่ต้องมงคลลักษณะ และ 2) 
สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนรับพระเวสสันดรเข้าเมืองเป็นขบวนส าคัญสัตว์มงคลหรือสัตว์ใหญ่เข้าขบวนจึงต้องมีลักษณะดีตามคชลักษณ์  
และควรถือได้ว่า การเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองสีวีราษฎร์เป็นพิธีกรรมส าคัญ2ดังนั้น จึงต้องคัดทั้งคนและสัตว์ในขบวนที่กล่าวเช่นนี้
เพราะการที่ได้เสด็จนิวัติกลับหลังไปอยู่ป่าแง่หนึ่งถือเป็นการพ้นวิบากกรรมและบ าเพ็ญบารมีผ่านของพระโพธิสัตว์ ส่วนอีกแง่หนึ่งอาจ
ถือได้ว่า ขบวนแห่เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการคัดสัตว์เข้าขบวนอย่าวงเคร่งครัด  ดังจะเห็นว่า ในทุกๆ  
พื้นที่ในภาคอีสานมักมีขบวนแห่ช้างแห่ม้าในพิธีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ดังภาพประกอบ ต่อไปนี้     

           
             ภาพที ่1 ภาพแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง      ภาพที ่2 ภาพแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
          วัดทักษิณ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ    วัดทักษิณ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ 
 
 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า คติการคัดเลือกช้าง และการใช้ใช้ช้างเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองสีวีราษฎร์คงเป็นเรื่อง
ส าคัญ  เพราะปรากฏว่ามีการใช้ช้างทั้งในขบวนแห่ในตัวบทวรรณกรรมและ การใช้ช้างในขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเองในแง่พิธีกรรม/
ประเพณี  เมื่อเป็นเช่นนี้ “ช้าง” จึงถือเป็นสัตว์ส าคัญ และมีความหมายต่อการอัญเชิญพระเวสสันดรกลับ ดังจะพบว่าในมหาชาติ
ส านวนอีสานได้กล่าวถึงลักษณะดี หรือช้างต้องลักษณะดีมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจ ดังนี ้
  สูเจ้าจงทาวเอาช้างสารตัวขนาด  ให้แม่นธรรมชาติช้างตัวดี  เสมอดั่งวรหัตถีกูพระบาท โตองอาจโฉมพราวก็จิ่งเอา 
  ตัวขนขาวทุกเส้น บ่ตื่นเต้นคะโยงหนี บ่มีค ายินกลัวดาบหอก  ไลปลอกแลหัวเหิน ก้จิ่งเอา (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 187) 
 จากความข้างต้นจะพบว่า ช้างที่ใช้ในขบวนแห่พระเวสสันดรต้องเป็นช้างสาร 3หรือช้างเผือก และให้เป็นช้างที่มีลักษณะดี  
ลักษณะต้ององอาจสง่างาม และแม้แต่ขนต้องเป็นสีขาวงามสะอาดตา ช้างที่ว่านี้จะต้องเป็นช้างที่ไม่คะนองเต้นไปมา หรือช้างที่ควบคุม
ไม่ได้ตระหนกตกใจเวลาเข้าขบวนเสด็จ อีกทั้งยังต้องเป็นช้างที่ไม่กลัวอาวุธหรือแม้แต่ไม่ชอบปลอกคอ ช้างดังกล่าวเช่นนี้ จึงอยู่ในกลุ่ม
ช้างเผือกที่องอาจ  และเมื่อเจอผู้คน อาวุธ และปลอกคอก็ไม่สะทกสะท้าน เม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่า ช้างที่กล่าวถึงจะต้องมีลักษณะ
เด่นตามคชลักษณ์และเชื่อง เพราะหากไม่ได้ช้างเช่นนี้อาจท าให้ขบวนรับเสด็จพระเวสสันดรแตกกระจายไม่สง่างามได้ ดังนั้นจึงน่าเช่ือ
                                                           
2ประเพณีบุญเดือน 4 ของชาวอีสาน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม ของทุกปี) วันรวมงานก่อนที่จะมีการเทศน์มหาชาตินั้น ทุกหมูบ่้าจะต้องมีพิธีแห่ที่
ส าคัญ คือ “แหพ่ระเวสสันดรเข้าเมือง หรือพิธีเชิญพระเวสสันดรคืนเมือง” พิธดีังกล่าว จะมีช้างและมา้ในขบวนทั้งช้างจริงและช้างปลอม ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ (ผู้เขียน) 
3ค าว่า “สาร” ในค าวา่ช้างสาร  หมายถึงช้างสีขาว เช่นเดียวกับ “ข้าวสาร” ขา้วสีขาวนวลๆ  ไม่ใช่ขาวแบบฟอกสาร 

188 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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ได้ว่า นอกจากจะต้องคัดเลือกช้างเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรต้องค านึงถึงนิสัยของช้างที่เช่ืองแล้ว ยังต้องค านึงถึงความสง่างามอีก
ด้วย ความดังนี ้
  เสินเทินทรงเครื่อง ทุกเหยื่องพร้อมดูดี หางยาวฮีวงยาวยิ่ง ก็จิ่งเป็นช้างสารตัวองอาจ ธรรมชาติช้างท้าว ขี่น าพล   
  มณฑล หัวหวาแลพุ่มพองกว้าง ก็จิ่งเป็นชาติช้างเทียมพระญา งางงงอนขึ้นขวาเก้าเท้า เค้างา โต่งงอนงง ก็จิ่งเป็น 
  ช้างขวัญธรงเทียมราช อามาตย์พร้อมหมู่พลแพน (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 188) 
 ความข้างต้นท าให้ทราบได้ว่า ช้างที่ต้องตามลักษณะจะเข้าขบวนได้จะต้องเป็นช้าง สง่างามทกุท่วงท่า หางจะต้องยาวรีเป็นพวง
งามถือว่าเป็นช้างที่องอาจ มีกระพองหัวใหญ่งามสง่าจึงถือว่าเป็นช้างทรงได้ ส่วนงายิ่งต้องเป็นงอนอ่อนโค้งข้ึน เค้าหรือต้นเค้างายิ่งต้อง
เป็นเบ้าใหญ่ กล่าวคือมีโคนงาที่ใหญ่เช่นนี้จึงเป็นช้างเทียมหรือช้างทรงท้าวพระยาและเข้าขบวนได้ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า  ช้างที่
จะต้องใช้เป็นช้างทรงไม่เพียงแต่ต้องมีรูปลักษณ์สง่างามเท่าน้ัน หากแต่ยังต้องมีงางามทั้งปลายงอนและโคนงา  ลักษณะเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่า 1) ช้างส าหรับเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรจะต้องเป็นช้างพลายไม่ใช่ช้างพัง และ 2) ช้างเป็นสัญญะของเจ้าแคว้นหรือ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ ซึ่งต่างจากสัตว์ใหญ่จ าพวกควายหรือวัว ท่ีเป็นสื่อสัญญะสถานะของผู้ครอบครองมักเป็นชาวบ้าน แง่นี้เองย่อม
แตกต่างจากช้างในมหาชาติส านวนดังกล่าวสื่อความถึงพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระกุมารแคว้นสีวีราษฎร์ อนึ่งค าว่า “ช้าง”                  
ในภาษาบาลีใช้ค าว่า “นาค” และมีความหมายสื่อถึงคุณลักษณะส าคัญที่ ต้องมีความงามไม่พอต้องอดทน และเป็นคุณลักษณะของ
พระพุทธเจ้าอีกด้วย ดังปรากฏความในพจนานุกรมฉบับ Pali Text Society ที่อธิบายว่า “นาค คือช้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างที่
แข็งแรง ช้างตัวประเสริฐ มีบ่อยท่ีเป็นเครื่องหมายของความแข็งแรงอดทน กล้าหาญ จึงเป็นค าแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์” (Rhys Davids and Stede. 2004: 349) เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้น่าเช่ือได้ว่า การคัดเลือกช้างเข้าในขบวนอัญเชิญ                    
พระเวสสันดรในมหาชาติส านวนดังกล่าวนี้ ย่อมสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาและเป็น
กษัตริย์แบบพุทธราชาหรือพุทธราช กล่าวคือ ช้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าขบวนน่าจะถูกคัดเลือกจ าเพาะช้างที่มีลักษณะดีเพราะ 1) 
เป็นขบวนอัญเชิญพระกุมารแห่งแว่นแคว้นจึงต้องใช้ช้างมงคลที่มีรูปลักษณ์ดีสง่างาม 2)ตามคติพุทธแล้วพระเวสสันดรเป็น                      
พระโพธิสัตว์และเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนา และ 3) ความเป็นมงคลเกี่ยวข้องกับกษัตริย์และพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นสิ่ง
เคารพสูงสุดจึงต้องต้องลักษณะและงามตามอุดมคติ  ซึ่งไม่เพียงแต่คัดได้แล้วเท่านั้น  หากแต่ปรากฏว่าเมื่อคัดได้แล้วช้างมงคลเหล่านี้
ต่างมีชื่อแปรไปตามภาษาท้องถิ่นและมีความหมายในแง่ดี ดังนี้ 
  ตัวนึ่งช่ือว่าแสนศัตรูมาด  ตัวนึ่งช่ือว่าผ่านเมืองแมน  ตัวหนึ่งช่ือว่าแผ่นทองทิพย์  ตัวนึ่งช่ือว่าพิชิตสมคราม   
  ตัวหนึ่งช่ือว่าค้ าพิมาน  ตัวน่ึงช่ือว่าจักรวาลลงหล่อ ตัวนึ่งช่ือว่าหอระอา  ตัวนึ่งช่ือว่าคุลาหนีพังพ่าย  ตัวน่ึง 
  ช่ือว่ากงจักก่ายเอาหมอ  ตัวน่ึงช่ือว่ายอพลล้าน ตัวนึ่งช่ือว่าป้านพลแสน ตัวนึ่งช่ือว่าแมนตาทอก  ตัวหนึ่ง 
  ช่ือว่าอกสาวช้ า  โตนึ่งช่ือว่าน้ าตาสาวไหล  ตัวนึ่งช่ือว่าไคลสาวย้อย  ตัวนึ่งช่ือว่าค้อยๆ  บาดตาสาว  ตัวนึ่ง 
  ช่ือว่าหลาวใจเพ็ชร ตัวหนึ่งช่ือว่าเสด็จสงสาร  ตัวนึ่งช่ือว่าผ่านตาวัน  ตัวนึ่งช่ือว่า ควันเท่าฟ้า  ตัวนึ่งช่ือว่า 
  หล้ามุงคลุ  ตัวนึ่งช่ือว่าจ าเริญบญุบ่เศร้า ได้ผ่านเหง้าสงสาร  งางามปานแปลงใส่  ผงขึ้นใหญ่เพ็งพี   
  เป็นวรหัตถตีัวประเสริฐ เกิดมาเปน็พระญาแก่ช้างทั้งหลาย (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 188) 
 
 จากความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ช้างในขบวนไม่เพียงแต่ต้องมีรูปร่างดีตามคชลักษณ์เท่านั้น หากแต่ยังปรากฏว่า ช้างที่
จะต้องเอาเข้าขบวนยังต้องมีช่ือที่เป็นมงคลอีกด้วย เช่น “ตัวนึ่งช่ือว่าแสนศัตรูมาด  ตัวนึ่งช่ือว่าผ่านเมืองแมน ตัวหนึ่งช่ือว่าแผ่นทอง
ทิพย์  ตัวนึ่งช่ือว่าพิชิตสมคราม  ตัวหนึ่งช่ือว่าค้ าพิมาน ตัวนึ่งช่ือว่าจักรวาลลงหล่อ” แต่ละช่ือจะพบว่า เป็นช้างที่ศัตรูมาด ผ่านเมือง
แมนหรือแถน แผ่นทองทิพย์ พิชิตสงคราม ค้ าพิมาน จักรวาลลงหล่อ  ซึ่งถือเป็นช้างมงคลหัตถีที่ประเสริฐและถื อว่าเป็นช้างที่เกิดมา
เป็นบุญแก่ท้าวพระยา เมื่อเป็นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า คติช้างถือกันว่าเป็นสัตว์มงคลนั้น อาจได้คติมาจากอินเดียที่ใช้ช้างและบังคับช้าง
เป็นก่อนนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ประทานค าอธิบายเรื่องช้างไว้ว่า 
มนุษย์ชาวอินเดียเจริญวัฒนธรรมก่อนชาวอ่ืนในภาคเดียวกัน คือเอเชียมาช้านาน จนถึงพวกพราหมณ์สามารถรวบรวมความรู้ในการจับ
ช้างเข้าเป็นต าราเรียกว่า“คชศาสตร์”ขึ้น แล้ววิชาจับช้างจึงแพร่หลายจากอินเดียมาถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย สวนประเทศท่ีมีช้าง เช่น 
พม่า มอญ ไทย เขมร และชวา มลายูด้วย ชาวอินเดียซึ่งไปค้าขายแล้วตั้งภูมิล าเนาอยู่ตามประเทศเหล่านั้นพาวิชาคชศาสตร์ไปจับช้าง
ใช้ในประเทศนั้นๆ ด้วย แล้วฝึกสอนชาวประเทศนั้นๆ ให้รู้เหมือนอย่างสอนศาสนาและวิชาอื่นๆ ที่ยังปรากฏอยู่ อีกหลายประเทศ 
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 2539: 403) เมื่อเป็นดังนี้ คติที่ถือว่าช้างเป็นสัตว์คู่บุญบารมีกษัตริย์เช่นนี้คง
จะมาจากเหตุที่คติในพระพุทธศาสนา ช้างถือเป็นสัตว์ประเสริฐ และเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธเจ้า ดังจะพบว่าช้างในภาษาบาลี ใช้
ค าว่า “นาโค หรือ นาค” ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์อีกด้วย  ทั้งนี้ยังพบว่า ช้างในคติของไทยหรือกลุ่มประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ ถือกันว่า ช้างเป็นของคู่บุญของพระมหากษัตริย์และเป็นพาหนะของพระอินทร์ซึ่งเป็น
เทพเจ้าที่นับถือกันท่ัวไปในภูมิภาคนี้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ในขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรในมหาชาติส านวนอีสานจ าเป็นต้องคัดช้างเข้า
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ขบวน  แง่น้ีอาจสันนิษฐานได้ว่า พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระนางกัณหา และพระชาลีกุมารต่างเป็นเช้ือพระวงศ์นครสีวีราษฎร์  
ดังนั้น การอัญเชิญกษัตริย์หรือเช้ือพระวงศ์ในตัวบทวรรณกรรม อาจมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับบริบทสังคมที่รับวัฒนธรรม
ศาสนาและระบบความเชื่อจากอินเดีย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงกล่าวได้ว่า ช้างไม่เพียงเป็นสัตว์ใหญ่ที่ถือกันว่าเป็นมงคลเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
สัตว์สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะพาหนะของพระมหากษัตริย์และเช้ือพระวงศ์ แง่นี้เองจึงท าให้ช้างที่จะต้องน าไปอัญเชิญ
พระเวสสันดรจ าเป็นต้องได้รับการคัดเลือกตัว/เชือกที่มีลักษณะดีเป็นมงคล ไม่เพียงแต่ช้างจะมีลักษณะและช่ือดีเท่านั้น ในมหาชาติ
ส านวนดังกล่าวยังแสดงพฤติกรรมของช้างมงคลอีกด้วย ความดังนี ้
  แลช้างทั้งหลายฝูงนี้ แม่นว่าเห็นเงากามันก็ไล่ เห็นเงาไก่มันก็ชก เห็นเงานกมันก็ชน เห็นเงาคนมันก็ฮนอยู่ควี่คว้าง 
   ควี่คว้าง เห็นเงาแม่ฮ้างแม่หม้ายมันก็ป่ายงวงน า แลช้างฝูงนี้ สุวณกจฺฉา มีสายประคับประดับด้วยไหมค า กระท า 
  ให้แวนดี บ่มีฮีบประสงค์สร้าง กับท้ังผ้าแผ่นปกหัวช้าง ให้สนแส่วแล้วด้วยไหมค า  แลนายช้างทั้งลาย ให้มีตนคาด 
  ด้วยเขาะข่ายลายค า มีมือถือขอยอกไว้ ให้ฝูงโยเธศไท้จงแต่งไว้ถ้าดาไปเท้าวันเทอญฯ (พิทูร มลิวัลย., 2533: 188) 
 
 พฤติกรรมช้างที่เข้าขบวนรับเสด็จพระเวสสันดรมีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ ดังนี้ 1)เห็นแค่เงากาก็ไล่ 2)เห็นเงาไก่ก็ชกตี 3)เห็น
เงาคนเท่าน้ันก็ร้อนรนอยู่ไม่เป็นส่ า และ 4)เห็นเงาสาวหม้ายก็ใช้งวงป่ายจะแตะ ควรพิจารณาในที่นี้ว่า ช้างที่ต้องด้วยลักษณะเช่นนี้มี
ลักษณะและพฤติกรรมพิเศษ คือ เป็นช้างที่ตื่นตัวอยู่เสมอ กล่าวคือ เป็นช้างที่กระตื้อรื้อร้นในการเข้าในขบวน และท่ีพิเศษน่าสนใจคือ 
ขณะทีช้่างฝูงนีเ้จอผู้คนก็จะอยู่ไม่เป็นสุข ยิ่งเมื่อเห็นสาวหม้ายก็จะใช้งวงปีนป่ายอยู่บ่อย หากพิจารณาแล้วควรสันนิษฐานในที่นี้ได้ว่า 
ช่างที่เข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรคงจักเป็นช้างที่ข้ีเล่นและเป็นพลาย(ช้างตัวผู้) มากกว่าที่จะเป็นช้างพัง(ช้างตัวเมีย) นั่นเพราะเมื่อ
เจอสาวหม้ายก็จะเอางวงไปไขว่คว้า ลักษณะเช่นนี้เป็นเช่นเดียวกับลักษณะของผู้ชายที่เจอผู้หญิง ทั้งนี้ ตัวบทได้ใสความเป็นมนุษย์
แบบผู้ชายท่ัวๆ  ไปในช้างมงคล  ข้อนี้เองท าให้มหาชาติส านวนดังกล่าวน่าสนใจ แง่ส าคัญไม่เพียงแต่ช้างเท่านั้น หากแต่ยังปรากฏว่า  
ม้าเองก็เป็นสัตว์ส าคัญที่ต้องน าเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรและคัดเลือกลักษณะที่พิเศษกว่าม้าท่ัวไปอีกด้วย 
 
ลักษณะม้าที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล 
 “ม้า” ที่ส าคัญปรากฏในคัมภีร์และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพุทธประวัติ คือ “ม้ากัณฐกะ” ซึ่งเป็นม้าที่เป็นสหชาติ (เกิดพร
อมกัน) ของเจ้าชายสิทธัตถะ ช่ือม้ากัณฐกะปรากฏชัดในคัมภีร์ช้ันอรรถกถา ซึ่งมีทั้งในคัมภีร์อรรถกถาวินัย (สมันตปาสาทิกา) และ
คัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ในคัมภีร์อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ซึ่งเป็นคัมภีร์ภีร์อธิบายคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาปทาน
สูตร ปรากฏช่ือของม้ากัณฑกะว่าเป็นพาหนะที่พระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะทรงขี่ออกผนวชในคืนวันเพ็ญ (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
2535: 89) ขณะเดียวกันพระอรรถกถาจารย์ยังอธิบายไว้ในคัมภีร์เดียวกันนี้ว่า สิ่งที่เกิดร่วมกับพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะ                  
มีทั้งสิ้น 7 อย่างด้วยกัน คือ 1)พระนางพิมพาราหุลมารดา 2)พระอานนท์เถระ 3)นายฉันนะ 4)มท้ากัณฐกะ 5) หม้อขุมทรัพย์                       
6)ต้นมหาโพธิ์ และ 7) กาฬุทายีอ ามาตย์ (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2535: 92) และในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความคัมภีร์มัชฌิมนิกาย 
มูลปัณณาสก์ ช่ือปปัญจสูทนีก็กล่าวว่า ในวันที่พระโพธิสัตว์ออกมหาภิเนษกรมณ์ด้วยการทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นพระสหาย 
และครั้นผนวชส าเร็จแล้วทรงให้นายฉันนะกับม้ากัณฐกะกลับ (มหามกุฏราชวิทยาลัย . 2535: 98) เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ม้าได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะขณะออกผนวช แง่ส าคัญคือ ในคัมภีร์อธิบายว่าม้าเป็นสหชาติหรือเกิดพร้อมกับ                  
พระสิทธัตถะกุมาร ดังนั้น ลักษณะเช่นนี้เองควรอธิบายได้ว่า ม้าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ในช่วงบ าเพ็ญบารมีออก
มหาภิเนษกรมณ์ ดังนั้นพิจารณาได้ว่า ม้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ  ขณะเดียวกัน ม้าเป็นสัตว์ส าคัญใน
เวลาที่ต้องอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองสีวีราษฎร์  และเป็นสัตว์ที่ต้องคัดเลือกกันพิเศษไม่ต่างไปจากช้างที่กล่าวแล้วก่อนหน้า ดังนี ้
   เสนาเจ้าม้า  จงให้ห้างม้าราชวัตรจัดให้ได้หมื่นสี่พัน ให้เทียวพลันตกแต่ง  บอกแก่หมื่นม้าแส่งสมคราม  
   จงแต่งตามอันเป็นประโยชน์  จงดูม้าตัวเป็นโทษและคุณ  ให้จ าเริญบุญฯแก่ผู้ขี่ ให้พ้นที่โพยภัย  ตัวใด 
   ดีงามจึงห้าง (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 188) 
 ความข้างต้นแสดงตอนท่ีพระเจ้ากรุงสญชัยพระบิดาพระเวสสันดรได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารในส านักได้จัดขบวนรับเสด็จ ให้ตั้ง
ราชวัตรส าหรับม้าหนึ่งหมื่นสี่พัน จากนั้นได้รับสั่งให้ตกแต่งสถานที่ตามที่เห็นว่าจะเอื้ออ านวยประโยชน์ให้ ประเด็นส าคัญมีรับสั่งให้
เสนาอ ามาตย์คัดแยกม้าตัวที่จะให้คุณและโทษออกจากกัน  โดยเอาเฉพาะตัวท่ีจะให้คุณและส่งผลให้คนขี่เจริญก้าวหน้า กล่าวคือม้าตัว
ไหนดีเท่านั้นที่ให้ตระเตรียมเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรได้ ข้อนี้เองสื่อให้เห็นว่า ม้ามีความส าคัญและเกี่ยวกันพับผู้คนและ             
พระโพธิสัตว์ทั้งในตัวบทวรรณกรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นและในคัมภีร์ช้ันอรรถกถา ยิ่งกว่านั้น ในมหาชาติส านวนอีสานได้ ให้ข้อมูล
ส าคัญการเลือกม้าเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรไว้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ม้าฮ่างฮ้ายกาจับอย่าได้เอา  เย  อสฺสา  ม้าตัวใด คะน่องไวแลหัวน้อย กะโพกค้อยๆ ขะน่องเนินๆ   
   อย่าได้เอา  เลาคีงบ่สมท้อง แม่นว่าเข้าเครื่องย้อง ก็บ่ดูงาม อย่าได้เอา (พิทูร  มลิวัลย์.  2533: 188) 
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 ความข้างต้นแสดงว่า รับสั่งของพระเจ้ากรุงสญชัยได้บอกให้คัดเลือกม้าที่ไม่ดีออก่อน คือ ม้าที่รูปร่างไม่ดีห้า มน าเข้าขบวน                 
ม้าตัวท่ีมาปลีน่องไม่งามและหัวเล็กอยู่ในลักษณะต้องห้าม ม้าตัวที่มีสะโพกเล็กย้อยลาดลงไม่ผึ่งผายเนื้อไม่มีก็ไม่ให้จัดรวมในขบวนม้า
ตัวที่มีปลีน่องเล็ก ล าตัวไม่สง่างามคือไม่สมบูรณ์ก็ห้ามน ามาเข้าขบวน โดยให้เหตุผลว่า “แม้ว่าน ามาเข้าเครื่องทรงประดับแล้วก็ไม่สง่า
งาม” กล่าวคือ ลักษณะม้าที่กล่าวแล้วนี้ถือเป็นลักษณะต้องห้าม คือ น าเข้าขบวนไม่ได้ ไม่เพียงเท่านั้น มหาชาติส านวนอีสานยังได้บอก
ลักษณะของม้าที่ไม่สามารถน าเข้าขบวนได้กลุ่มที่ 2 ดังนี ้
   เย อสฺสา ม้าตัวใด ขวัญในตัวบ่ประกอบ ไหล่หลอบขวัญตาต้อ อย่าได้เอา เย อสฺสา ม้าตัวใด ในตัวมีขวัญฮ้ายขวัญ 
   ก้ าซ้ายช่ือว่าขวัญขี้คุก เจ้าม้าทุกข์จักถืกเสี้ยนแลหนาม หอกทวนตามชัดฮ่อ เกรงท่อจวบโจรฮ้ายที่ทางโฮมขวัญโยม 
   แลตีนช้ี จ่มย าๆ เป็นถ้อย ขวัญขี้ย้อยและขวัญน้ าตา ขวัญความแลโฮมฮัก นักปราชญ์กล่าวว่า ขวัญค่าวเจ้าม้าอ่าว 
   ยินทุกข์ น้ าตาตกเพื่อได้ไห้ เฮือนไฮ้เพื่อนทานขวัญ อย่าได้เอา (พิทูร  มลิวัลย., 2533: 188-189) 
 ม้าที่มีลักษณะไม่เหมาะจะน าไปอัญเชิญพระเวสสันดร กลุ่มที่ 2 คือจะพบว่าเน้นการดูขวัญ4เป็นส าคัญ ดังจะพบว่าม้าที่มีขวัญ
ไม่ดีไม่ควรน าเข้าขบวน คือ ขวัญไม่สมประกอบกับร่างก็ถือว่ามีลักษณะไม่ดี ไหล่หรือบ่าไม่มีเนื้อ ขวัญตามีลักษณะเป็นตุ่มคล้ายกุ้งยิง 
ส่วนตัวที่มีขวัญอยู่ทางด้านซ้ายถือว่าเป็นม้าที่ขี่แล้วอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องโทษจนถูกจองจ าได้ คือเป็นม้าทุกข์พาหนะที่ผู้ขี่จะมี
อุปสรรค แม้ขี่ออกศึกก็จะถูกหอกหรือทวนได้ ท้ังยังจะถูกโจรผู้ร้ายท าร้ายดักปล้น/ท าร้ายตรงที่ถนนหนทางบรรจบกันได้ ขวัญที่อยู่ใน
ต าแหน่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นตรงท่ีทวารหนักและขวัญตรงที่น้ าตาไหลออก ถือกันว่าเป็นม้าที่มีความทุกข์ นักปราชญ์โบราณท่านว่าเอาไม่ได้
จะประสบสิ่งไม่เป็นมงคล  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้เห็นได้ว่า ม้ากลุ่มดังกล่าวขี้อาศัยการดูขวัญเป็นส าคัญ ลักษณะเช่นเดียวกันนี้มหาชาติ
ยังได้อธิบายไว้อีกว่า 
  เย อสฺสา ม้าตัวใด ขวัญปั่นพ้ืนเฮือฮั่ว  เจ้าม้าไฮ้ช่ัวตาย เลี้ยงงัวควายบ่แผ่ แม่เป็ดไก่หมูเสีย เมียเพิงแพงขี้ไฮ้ ลูกไข้ 
  เพื่อตายหนาว ลูกสาวนุ้งสิ้นเหี้ยน อย่าได้เอา (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 189) 
 ลักษณะม้าข้างต้นก าหนดความเป็นอัปมงคลที่ “ขวัญ” ซึ่งขวัญในที่นี้มีพระบรมราชาธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ              
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ว่า ขวัญนอกจากจะหมายถึงสิ่งที่มีติดตัวคนประจ าตัวเป็นเพื่อนชีวิตมนุษย์ทุกคน แม้สัตว์เดรัจฉานก็มี
ขวัญเหมือนกันทรงหมายความอีกอย่างหนึ่งว่า ผมคนหรือสัตว์ตรงที่เวียนขึ้นเป็นวง เรื่องขวัญเป็นได้ตามพระด าริ (ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กระพระยาด ารงฯ) ว่าเป็นประเพณีไทยโดยแท้ชาติอื่นเขาไม่มีขวัญ (2550: 29)ขวัญในที่นี้จึงหมายถึงขนของสัตว์ที่เวียน
ขนดขึ้นเป็นวงน่ันเอง และขวัญม้าเป็นรูปสัญญะที่เช่ือกันในมหาชาติว่าคือเครื่องหมายส าหรับจ าแนกม้ามงคลและม้าไม่มงคล ดังจะ
พบว่าม้าที่มีขวัญคล้ายกับพื้นเรือรั่วถือว่าไม่เป็นมงคลเป็นม้าไม่ดีและจะส่งผลให้เกิดความไม่ดีตามมาแก่ผู้ขี้ เช่น เลี้ยงวัวควาย ก็ไม่
สามารถขยายพันธ์ุได้ มีไว้ลูกเมียก็มักเจ็บไข้ได้ป่วย ลักษณะของม้าส่งผลให้เกิดความไม่ดีแก่ตนเอง สัตว์เลี้ยงและคนในครอบครัวด้วย 
เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าม้าเช่นนี้ไม่เป็นมงคลกล่าวคือถือว่าไม่ต้องด้วยลักษณะม้าดีที่จะน าเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดร 
นอกจากน้ันขวัญของยังแสดงให้เห็นว่าม้ามีโรคประจ าตัว เอาเข้าขบวนไม่ได้เพราะเป็นม้าป่วย ดังนี้ 
  เย อสฺสา ม้าตัวใด ขวัญในแก้มช่ือดมเน่า เล่ามีในสบชื่อดมเหม็น เจ้าม้าจักเป็นพยาธิ บาดน้อยแลบาทหลวง ลงเมืองว่า 
  ฝีประอาก เป็นพากแลฝีกระช่ี เจ็บพ้นที่ประดงฟัก เจ็บยิ่งนักทะลอนเยื้อน เป็นเฮื้อนแลทูดลม ดังแดงสมบ่เหือด  
  เป็นเลือดตุ่มแถวแดง กินแกงเบือบ่ได้ ฮ้องไห้ว่าให้ผีมาเอา ผีก็บ่มาเอา แลนา (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 189) 
 ลักษณะของม้าข้างต้นเป็นม้าที่ไม่สามารถน าเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรได้ ดังจะพบว่า มีขวัญที่แก้มเวลาดมแล้วมีกลิ่น
คล้าของเน่าและขณะเดียวกันมีขวัญในปากช่ือเวลาดมแล้วมีกลิ่นเหม็น  มีแผลทั้งเล็กและใหญ่ เป็นม้าที่มีโรคประจ ากับตัวม้าเช่นนี้ต่อ
ให้เรียกผีมาเอาชีวิตยังไม่กล้ามาเอาจึงไม่ให้น าเข้าขบวน เช่นเดียวกับม้าท่ีมีขวัญปีกก็ถือว่ามีโรค ไม่ควรเอาเข้าขบวน 
  เย อสฺสา ม้าตัวใด มีขวัญปีก ควรหลีกเว้นแวนไกล เจ้าม้าจักเป็นแลท้องไค่ ใส่ช่ือว่ามานฮุง ฝูงลุงอาแลพี่น้อง  
  เขาย้องอยู่บ่คอย แลนา เย อสฺสา ม้าตัวใด ใจแข็งเสียงฮื่นห้าว แฮงถีบอฺย้าวอฺยู่วีวอน กอยหลอนแลท้ายขว้ า  
  มันมักหย้ าแม่ม้า พาเจ้าอยุ่เววน เกรงจักเหยียบรี้พลแลไพร่น้อย อย่าได้เอา (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 189) 
 ความข้างต้นแสดงว่า ม้าตัวท่ีมีขวัญอยู่ข้างหรืออีสานเรียกว่าปีกใกล้ๆ กับแผงคอม้าถือเป็นม้าที่ไม่ควรเข้าใกล้เพราะว่าอาจจะ
เป็นม้าที่มีโรคท้องโตตามมา กล่าวคือจะเป็นม้าที่มีโรครักษาไม่หายและส าคัญคือ กลุ่มญาติพี่น้องไม่ค่อยจะเอาใจใส่เป็นม้าที่ไม่ควร
น าเข้าขบวนเช่นเดียวกับม้าที่เสียงคะนองอยู่เรื่อยๆ  ก็ถือว่าเป็นม้าที่คึกคะนองเกินไปไม่ให้น าเข้าขบวน เกรงจะคะนองวิ่งไปเหยียบ
ผู้คนในขบวน  นอกจากจะต้องคัดที่ลักษณะส าคัญดังกล่าวแลว้ข้างต้น ยังจ าเป็นต้องมีการวัดขนาดล าตัวของม้าที่เหมาะสมจะน าเข้ามา
ในขบวนและคัดจ านวนมากถึง 14,000 ตัว ความปรากฏดังนี้ 
  อุตฺตม อนฺตกา ดูราหมื่นม้าในแลม้านอก จงเลือกเอาม้าให้ได้สี่ศอกเป็นประมาณ  เอายังราชการกูพระองค์เป็นค านับ  
                                                           
4ขวัญของม้าหรือสัตว์เล้ียงไว้ใช้งานตามคติของชาวอีสานถือเป็นเรื่องส าคัญ “ขวัญ” ในที่นี้มักเป็นรูปขนดของขนวนกันเป็นเกลียวไปข้างใดข้างหนึ่ง  มีอยู่ตัว
ละหนึ่งแห่ง หรือมากกว่านั้น  ขวัญเป็นลักษณะส าคัญส าหรับดูว่าสัตว์นั้นจะดีหรือร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้เลี้ยงไว้ ขวัญส าหรับสัตว์จึงเป็นสิ่งที่สามารถบอก
ลักษณะและส่งผลให้ท านายได้ว่าสัตว์นั้นจะดีหรือร้าย 
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  ประดับประดาไว้ ให้ได้หมื่นสี่พันตัวขนาด เหมือนดั่งอัศวราชกูพระองค์  ก็จิ่งเอา (พิทูร มลิวัลย์. 2533: 189) 
 เมื่อพิจารณาถ้อยค าของพระเจ้ากรุงสญชัยข้างต้นแล้วท าให้น่าสังเกตได้ว่า ม้าที่เป็นมงคลควรมีความยาวช่วงล าตัวที่ 4 ศอก 
(ศอกเป็นหน่วยวัดไทยแบบโบราณประมาณของไทย)ม้าที่มีลักษณะความยาวดังกล่าวนี้เองเป็นม้าที่ต้องลักษณะ และการเลือกขนาดได้
ดังท่ีอธิบายไว้ถือว่าเป็นการเอาใจใส่ต่อราชการของพระเจ้ากรุงสญชัย  อีกทั้งขนาดดังกล่าวถือเป็นขนาดของม้าต้นและม้าหลวงอีกด้วย  
นอกจากขนาดแล้วยังมีลักษณะของม้าที่ควรน าเข้าขบวน ดังนี้ 
  ม้าสอนง่ายใจเดียว คือว่าแซมเขียวแลแซมข้อยหมากหมั้น ยามเมื่อเฮาสะบั้นพาเจ้าว่องไว ก็จิ่งเอา ตัวตาไหลไป 
  กลางคืนแวนฮุ่ง ฮู้ที่พุ่งสมคราม ผิวพรรณงามอ่อยฮ่อย คือว่าข่อยหลวงแลข่อยส้ม  ย่อมพาเจ้าม้าที่ฮ้ายจากทุกข์ดีหลี  
  ธรรมชาติม้าตัวดี มีขนแก้มหม่อน ยามเมื่อแล่นตีนตกบ้วง  เป็นที่ท้วงองอาจพลัน  คือ ว่าแซมแมงวัน แลแซมเงินเลียง 
  เสียงกล้า  ธรรมชาติม้าหลิ้นหอกธรงคลี ม้าแนวดีเจ้าจิ่งข่ี ยามเมื่อพบท่ีฮ้ายพ้นท่ีโพยภัย แดงใสแลแดงอ่ า ยามเมื่อเฮา 
  ย่ าขึ้นใจฮ้อนสิ่งไฟ  ก็จิ่งเป็นอาชาไนยสมสะอาด เข้าเครื่องคาดอาจแก่ตา สินธวาแวนไวว่อง เหยาะเหยี้ยมปล่องเฮฮน  
  (พิทูร  มลิวัลย์. 2533: 189) 
 นอกจากมหาชาติส านวนดังกล่าวจะให้ข้อมูลม้าที่ไม่ควรน าเข้าขบวนแล้ว ยังน าเสนอลักษณะของม้าดีที่สามารถน าเข้าขบวนได้ 
ดังจะพบว่า พระเจ้ากรุงสญชัยได้รับสั่งต่อเนื่องว่า ให้ดูม้าที่สอนวิ่งรู้ไปมาวิ่งไว มีสายตาแวววาว รู้และได้รับการฝึกให้เข้ากองทัพใน
สงคราม นั่นคือ ม้าต้องมีความไว สายตาดี และได้รับการฝึกมาดี ม้าเช่นนี้จึงจะเป็นม้าที่ฝึกฝนให้เช่ืองได้ และท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ
การฝึกและเข้าขบวน และต่อมาจะเห็นว่า การดูขวัญขนหรือการขนแซมที่ขวัญจะต้อง ส าหรับผิวของม้าที่จะสง่างามต้องดูมีสีเหลือ
อ่อนๆ  คล้ายสีต้นข่อยจะเป็นมงคล ม้ามี่มีสีและลักษณะดังกล่าวนี้เป็นม้ามงคลที่อาจท าให้ผู้ขี่พ้นจากความทุกข์ยากล าบากหรือ
เคราะห์หามยามร้ายไปก็มี ส าหรับธรรมชาติม้าดีต้องมีขนแซมที่แก้มหน่อยหนึ่งเป็นกระจุกปอย เพราะเมื่อขี่ไปแล้วย่อมองอาจ ขนที่
แซมขึ้นในจุดดังกล่าวเรียกช่ือว่าแซมแมงวันและแซมเงินเลียงเสียงกล้า ม้าที่เห็นหอกดาบและเล่นคลีได้ถือเป็นม้าดี กล่าวคือต้องตาม
ลักษณะม้าที่เป็นมงคลและองอาจม้าเช่นนี้ถือว่าเป็นม้าควรขี่ไปอัญเชิญพระเวสสันดร แม้เวลาตกคราวร้ายก็พาผู้ขี้พ้นภยันตรายไปได้  
ส าหรับลักษณะม้ามงคลดังกล่าวมีสีแดงใสงาม แม้เมื่อขึ้นควบขี่ไปก็จะต้องเป็นม้าฝีท้าวดีว่องไวใจร้อน จึงจะเป็นม้าที่วิ่งเร็วสมกับเป็น
อาชาไนยที่สง่างามและหมดจดดี และถ้าได้มาเช่นนี้น าไปเข้าเคร่ืองลาดหรือเครื่องทรงในขบวนแล้วจะเป็นมงคลและท าให้เกิดความ
คล่องตัวไปในขบวนและว่องไวเกินจะกล่าว เห็นได้ว่าม้าที่พระเจ้ากรุงสญชัยให้เสนาอ ามาตย์คัดเลือกมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือ 
1) สีผิวของม้า ต้องมีสีเหลืองอ่อนๆ หรือแดงอ่ า 2) ขวัญของม้าต้องอยู่ในท่ีที่เหมาะสม และ 3) ต้องเป็นม้าที่มีสายตาว่องไว ลักษณะทั้ง
สามประการโดยรวมดังกล่าวนี้เองถือเป็นม้าอาชาไนยและม้าตระกูลสินธพที่ว่ิงไวและควรน าเข้าขบวนไปอัญเชิญพระเวสสันดร                
เมื่อพิจารณาช้างและม้าดังกล่าวแลว้จะเห็นได้ว่า ทั้งช้างและม้าน่าจะเป็นสัตว์สัญลักษณ์ส าคัญที่สื่อความให้ทราบถึงความพ้นทุกข์ หรือ
บ าเพ็ญบารมีส าเร็จของพระโพธิสัตว์ ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้ 
 
ช้างกับม้าสัตว์สัญลักษณ์การข้ามพ้นทุกขใ์นพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
 เมื่อพิจารณาแล้วควรสังเกตได้ว่า ช้างและม้าในกัณฑ์มหาราชก็เพื่อจะได้น าไปเชิญพระเวสสันดรกลับเข้านครสีวีราษฎร์               
ความตอนนี้มักสอดคล้องกันในมหานิบาตชาดก ทั้งนี้พบว่าเมื่อพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีกัณหาและชาลีถูกเนรเทศไปอยู่ป่าทั้งต้อง
ล าบากและทุกข์ยากอยู่ในเขาวงกต ซึ่งมีมูลเหตุจากการพระราชทานช้างคู่บ้านคู่ เมืองแก่พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราษฎร์ ต่อเมื่อ
ชาวเมืองสีวีรัฐหายเคืองและได้ช้างคู่บ้านคู่เมืองกลับมาแล้วจึงได้มีการเชิญพระองค์พร้อมกับพระนางมัทรี กัณหาและชาลีเข้าเมืองการ
ไปอัญเชิญเพื่อเสด็จกลับดังกล่าวนี้เอง เป็นมิติส าคัญที่มหาชาติกัณฑ์มหาราชส่งเนื้อความและด าเนินเรื่องราวสืบต่อไปยังกัณฑ์นครคือ
ช่วงเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองมิติของการแห่และเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองดังกล่าวนี้เองพบว่าสิ่งที่จะขาดไม่ได้ทั้งในตัวบท
วรรณกรรมและบริบทสังคมอีสานคือ การใช้ช้างและม้าเข้าขบวน การอัญเชิญพระเวสสันดรซึ่งเป็นเช่ือพระวงศ์นครสีวีราษฎร์จึงต้องมี
ขบวนอัญเชิญที่สื่อความให้เห็นความยิ่งใหญ่ ไม่เพียงเฉพาะคนเท่านั้นท่ีท าให้ขบวนเชิญพระเวสสันดรมีความยิ่งใหญ่ หากแต่สัตว์ส าคัญ
ที่ต้องคัดให้ได้เฉพาะที่มีลักษณะสัตว์มงคลเท่านั้น คือ ช้างและม้าเมื่อเป็นเช่นนี้ช้างและม้าจึงถือได้ว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ส าคัญ
เชื่อมโยงไปถึงตัวละครพระโพธิสัตว์และสถานะของพระโพธิสัตว์ในฐานะมกุฎราชกุมารนครสีพี ดังนั้นการจะไปอัญเชิญพระเวสสันดร
จึงถือเป็นมิติการอัญเชิญในเชิงพิธีกรรม 
 ประการส าคัญที่ควรอธิบายให้เห็นความสอดคล้องกันน้ีคือ พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเป็นพิธีกรรมส าคัญส าหรับชาวพุทธใน
ภาคอีสาน กล่าวคือเมื่อจะต้องมีงานบุญเทศน์มหาชาติจะต้องมีพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง โดยมีรูปแบบพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์สื่อถึง
การหมดเวรของตัวละครพระโพธิสัตว์ลักษณะเช่นนี้เองเป็นเหตุการณ์ที่สื่อให้เห็นสัญลักษณ์หรือโครงสร้างเรื่องที่สื่อให้เห็นว่า เมื่อตัว
ละครเอกคือพระโพธิสัตว์รบชนะ ผ่านพ้นภัย หรือผ่านการทดสอบพ้นจากการใช้ชาติเวรแล้ว ตอนท้ายมักจะต้องมีการแห่ การแห่
ดังกล่าวนี้เองจึงน่าจะเป็นพิธีกรรมภาพตัวแทนสัญลักษณ์ที่ส าคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรกล่าวได้ว่า ช้างและม้าเป็นสัตว์ส าคัญในขบวนที่
จะต้องไปอัญเชิญผู้พ้นเคราะห์กรรมแล้วคือพระโพธิสัตว์  เมื่อเป็นเช่นนี้ช้างและม้าที่ได้รับการคัดเลือกในกัณฑ์มหาราชจึงเป็นสัตว์
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สัญลักษณ์เชื่อมโยงถึงผู้ที่พ้นจากเคราะห์กรรมแล้ว  อีกแง่หนึ่งช้างและม้าถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสัตว์ที่สามารถรองรับ
ผู้ผ่านการทดสอบหรือบ าเพ็ญบารมีอย่างพระโพธิสัตว์และตัวละครแวดล้อม ทั้งนี้เพราะจะเห็นว่า  พระโพธิสัตว์เวสสันดรและคนใน
ครอบครัวก็ถือว่าช่วงที่อยู่เขาวงกตได้ประสบความทุกข์ยากล าบาก และผ่านบททดสอบต่างๆ สุดท้ายเมื่อผ่านสิ่งที่ยากล าบากและบท
ทดสอบแล้วก็ได้รับอัญเชิญเข้าเมือง ดังจะพบว่ามีการเชิญด้วยขบวนแห่อย่างใหญ่ในกัณฑ์นคร  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า ช้างและม้า
เป็นสัตว์ในขบวนอัญเชิญผู้ผ่านบททดสอบ ดังนั้น จึงน่าเช่ือได้ว่า ช้างและม้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการบ าเพ็ญบ ารมี
สมบูรณ์ในมหาชาติส านวนวัดอัมพวา ขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์เช่ือมโยงกับการเสวยวิบากพระโพธิสัตว์ ดังภาพโครงสร้างประกอบ 
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้างเรื่องจะพบว่า ช้างและม้าถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ส าคัญ  นั่นเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการอัญเชิญ
พระเวสสันดรโพธิสัตว์ พระนางมัทรี และสองกุมาร กล่าวคือ การคัดเลือกช้างและม้ามงคลปรากฏตอนดังกล่าวสื่อให้เห็นว่า สิ่งของท่ี
จะต้องเข้าพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นมงคล แง่หนึ่งอาจจะด้วยว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่อีกแง่หนึ่งควรสังเกตได้
ว่าการใช้ช้างและม้าในพิธีแห่เชิญตัวละครพระเวสสันดรโพธิสัตว์เข้าเมือง ถือเป็นการอัญเชิญช่วงบั้นปลายของการบ าเพ็ญบารมี                   
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า อัญเชิญตอนบ าเพ็ญบารมีส าเร็จแล้ว เพราะจะพบว่า ช่วงที่ถูกเนรเทศให้มาอยู่ที่เขาวงกตพระเวสสันดรเองก็
ประสบกับความยากล าบาก และบ าเพ็ญปุตตทารทาน (การให้ทานบุตรและภริยา) ซึ่งเป็นทานท่ียิ่งใหญ่ ดังนั้น จึงท าให้อาจกล่าวได้ว่า
ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเวลาสัญลักษณ์ที่สื่อความให้เห็นว่า ช้างและม้าเป็นสัตว์ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ช้าง
และม้าที่คัดเข้าขบวนเป็นตัวเช่ือมโยงให้เห็นความส าเร็จ และเป็นผู้พาหนะส าหรับอัญเชิญผู้ส าเร็จบารมี และเป็นพาหนะส าคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงการผ่านพ้นการบ าเพ็ญบารมีธรรมได้อีกด้วย 
 การต้องได้รับความล าบากหลงัจากถูกขับไล่จากนครสีวีราษฎร์แล้วได้รับเชิญให้เข้าเมืองผ่านพิธีแห่ ย่อมสื่อให้เห็นว่าพิธีอัญเชิญ
พระเวสสันดรในขบวนแห่และพิธีแห่ตัวละครพระโพธิสัตว์ในบริบททางสังคมอีสานถือเป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าตัวละคร
ทั้งพระโพธิสัตว์และพระนางมัทรี รวมถึงสองกุมารผ่านพิธีอัญเชิญกลับเมือง จะเห็นได้ว่าการเชิญตัวละครที่พ้นจากการบ าเพ็ญบารมี
เสร็จแล้วกลับเมืองพร้อมกับการคัดสรรช้างและม้าย่อมสื่อความได้ว่า ช้างและม้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ส าคัญที่แสดงให้เห็นความส าเร็จ 
อีกแง่หนึ่งอาจจะพบว่า ช้างและม้าเป็นสัตว์พาหนะน าพาตัวละครพระโพธิสัตว์กลับไปเสวยสุขและสิริสมบัติในนครสีวีราษฎร์ แง่นี้เอง
ท าให้ช้างและม้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าตัวละครเอกพ้นจากเคราะห์และผ่านการบ าเพ็ญบารมีแล้ว ทั้งยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์
ที่สื่อความให้เห็นถึงการข้ามหรือด าเนินชีวิตในห้วงพ้นจากความทุกข์ยากล าบาก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้ทราบได้ว่า ช้างและม้าใน
เวสสันดรอีสานเป็นสตัว์เช่นเดยีวกันยังอาจสะท้อนให้เห็นไดว้่า เวสสันดรชาดกอีสานสะท้อนให้เห็นวิธีคิดชุมชนท้องถิ่นและการรังสรรค์
วรรณกรรมพุทธศาสนาเฉพาะแบบ  ดังนั้น ช้างและม้าที่ถูกคัดออก และเลือกสรรเข้าขบวนอัญเชิญพระเวสสันดร ในมหาชาติอีสาน
ดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแสดงสัญลักษณ์และความยิ่งใหญ่ของขบวนอัญเชิญกษัตริย์เท่านั้น หากแต่ยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์แสดงถึง
ความส าเร็จและการข้ามพ้นจากความทุกข์ยากล าบากของตัวละครพระโพธิสัตว์และและครอบครัว 
 
บทสรุป 
 จากข้อมูลที่ได้อธิบายข้างต้นสามารถท าให้พบข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนว่า เวสสันดรอีสานกัณฑ์มหาราชความตอนที่พระเจ้า
กรุงสญชัยได้สั่งให้ข้าราชส านักเมืองสีวีราษฎร์จัดเตรียมขบวนเพื่อไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับนคร ข้อมูลในกัณฑ์กังกล่าวสะท้อนให้
เห็นหลักการคัดเลือกช้างและม้าที่ส าคัญคือ 1) การคัดช้างและม้าออก หรือห้ามน าช้างและม้าที่ไม่ต้องด้วยลักษณะมงคลเข้าขบวน 
และ 2) การคัดเลือกเข้า หรือการช้ีลักษณะที่เป็นมงคลของช้างและม้าเพื่อน าเข้าขบวนแห่งอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมือง ทั้งสอง
ประเด็นสะท้อนให้เห็นว่า มหาชาติอีสานกัณฑ์มหาราชเป็นมหาชาติส านวนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นกลิ่นอายท้องถิ่น กล่าวคือการคัดเลือก
ช้างและม้าในกัณฑ์ดังกล่าวมีเนื้อหาพิเศษที่ในกัณฑ์เดียวกันนี้ส านวนภาคกลางและส านวนอื่นไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอรรถกถา
เวสสันดรชาดกภาษาบาลีส านวนแปลก็ไม่ปรากฏการคัดเลือกช้างม้าอย่างเป็นระบบดังที่พบในส านวนอีสานดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้เอง
สะท้อนให้เห็นว่า มหาชาติส านวนดังกล่าวได้รังสรรค์ความเป็นท้องถิ่นเข้าไปในมหาชาติอีสาน นั่นคือได้สร้างสีสันท้องถิ่นเข้าไปในตัว
บทมหาชาติส านวนดังกล่าว  และท าให้มหาชาติส านวนนี้สืบย้อนให้เห็นความเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นและเชื่อมโยงให้เห็นวัฒนธรรมการ
คัดเลือกสัตว์มงคลตามคติของคนอีสาน 
 ข้อสรุปที่ส าคัญต่อมาคือ ช้างและม้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ความส าเร็จบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ กล่าวคือ ช้างและม้าที่ได้รับ
การคัดเลือกตามลักษณะมงคลในกัณฑ์ดงักล่าวถือเป็นสตัว์สง่เสรมิสนับสนุนการสั่งสมส าเร็จบารมีของพระโพธิสัตว์ หรืออาจจะกล่าวได้

พระเวสสันดร 
พระโพธิสตัว ์

ถูกเนรเทศเสวยวิบากกรรม/
บ าเพ็ญบารม ี

บารมสี าเรจ็เชิญเข้าเมือง  
มพีิธีแหด่้วยช้าง+ม้า 
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ว่าช้างและม้าที่คัดเข้าขบวนเป็นตัวเชื่อมโยงให้เห็นความส าเร็จ และเป็นผู้พาหนะส าหรบัอัญเชิญผู้ส าเรจ็บารม ีและเป็นพาหนะส าคัญที่
แสดงให้เห็นถึงการผ่านพ้นการบ าเพ็ญบารมีธรรมได้อีกด้วย นั่นเพราะเมื่อพิจารณาโครงสร้างเรื่องการคัดเลือกช้างและม้าปรากฏใน
กัณฑ์ที่ 12 ก่อนนครกัณฑ์ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้าย  ซึ่งเป็นช่วงที่พระโพธิสัตว์และบริวารได้ผ่านพ้นความล าบากแล้ว ดังน้ัน ช้างและม้าที่
ได้รับการคัดเลือกในกัณฑ์ดังกล่าวนี้แง่หนึ่งจึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงการแสดงความบริบูรณ์ของบารมีพระโพธิสัตว์ และสัตว์
สัญลักษณ์ในพิธีส าคัญและพิเศษกว่าสัตว์ทั่วๆ ไปนั่นเอง 
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การศึกษาพฤติกรรมสตรีในละครโทรทัศน์เรื่อง ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาส 
เปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง 

The Study of female behavior in TV drama, ‘khanglangphap’ ‘Nakee’ and ‘Bupphesanniwat’ 
To compare with Suphasitsonying 

พระมหาศรายุทธ เจตรา1 
พระชัยยา หงส์เวยีงจันทร์2 

พระมหาพรีะยุทธ ไกรบ ารุง3 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครสตรี นางเอก-นางร้าย ในละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่             
ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาส เพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตัวในสุภาษิตสอนหญิงว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
บ้าง  โดยใช้แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Theory) และใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบบันทึกการ
สังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมของตัวละครสตรีดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตัวในสุภาษิตสอนหญิง ผลการศึกษาพบว่า การที่
สตรีมีการปฏิบัติตัวตามค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง แม้จะไม่ได้น าค าสอนมาท าตามทุกข้อ ก็ยังถือว่าผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี โดยดู
จากโอกาส สถานที่ เวลาต่างๆ หากแต่เมื่อใดผู้หญิงไม่น าค าสอนมาปฏิบัติเลยสักข้อก็ถือว่าขาดความเป็นกุลสตรีไทยโดยปริยาย               
ตัวละครสตรีในบริบทละครไทยหากเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง ก็ดูเหมือนว่าจะยังตกอยู่ในข้อก าหนดนี้เช่นกัน ด้วยสถานะ เพศ หรือ
เผ่าพันธุ์ และโดยนัยคือพลังอ านาจของสตรี ดูเหมือนผู้หญิงมักถูกวาดให้ไม่ควรคู่กับอ านาจ แม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงและยอมรับ
การผสมผสานมติิชายหญงิมากกว่าเดิม แต่ก็ยังมีลักษณะของชายเป็นใหญ่อยู่ ดังจะเห็นไดจากบทบาทผู้น าครอบครัว ผู้น าทางการเมือง
ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคนั้น ยังให้ความส าคัญแก่ผู้ชายอยู่เหมือนเดิม 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสตรี, ละครโทรทัศน์, สุภาษิตสอนหญิง  
 
Abstract 
 This research aims to study the behavior of female characters. The heroine - the evil lady In 3 TV dramas, 
including khanglangphap, Nakee, and Bupphesanniwat To compare with the practice of proverbs in women 
Whether there are similarities or differences By using feminist concepts and using a qualitative research model 
using observation observations to study the behavior of such female characters To compare with the practice of 
proverbs in women The study indicated that The practice of women following the teachings of female proverbs 
Even though he had not brought all the teachings Still considered women to be virtuous By looking at the 
opportunities, places, times, and when, but when women do not take the teachings to practice, it is considered a 
lack of a Thai lady by default Women characters in the context of Thai drama, if compared to proverbs teaching 
women Also seems to be still in this requirement as well by gender or ethnicity And implicitly is the power of 
women It seems that women are often drawn to the power of Even though Thai society is changing and 
accepting the combination of male and female dimensions But still has a large male character As can be seen 
from the role of family leaders Political leaders at the national and regional levels Also gives importance to the 
male as before. 
 
Keywords: Women's behavior, TV drama, Suphasitsonying 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 สุภาษิตสอนหญิง มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความเป็นไทย และมีความเป็นสากล อันท าให้ วรรณคดีไทยบางเรื่องสร้างอารมณ์
ร่วมข้ามพรมแดนของกาลเวลา และวัฒนธรรม สุภาษิตสอนหญิงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับค าสอน มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับคนสังคม 
เช่น หากชายรักจริงให้ สู่ขอกับพ่อแม่ อย่าหนีตามเขาไป ถ้าชายไม่เลี้ยงจะอับอาย ต้องเป็นม่ายอยู่ บ้านประจานตนฝุายพ่อแม่ก็จะ
โกรธจงรักนวลสงวนตัว อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าเกียจคร้านการงานของสตรี อย่าน าเรื่องไปพูดนอกบ้าน ให้ ดูเรื่องของตน ฯลฯ                
(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.   2544 : 30) 
 การจัดและรักษาระเบียบของสังคม ด้วยการวางกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี ให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ได
แบ่งแยกความเป็นหญิงและความเป็นชายจากการก าหนดบทบาทและหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน มุ่งสอนสตรี จึงเน้นถึง
ขนบธรรมเนียมที่เป็นกรอบก าหนดให้สตรีประพฤติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและหน้าที่ 
ในครอบครัวผลการศึกษา ดังกล่าวได้แสดงให้ เห็นว่า นอกจากสังคมไทยจะตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวอย่างยิ่งแลว 
สตรียังมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในครอบครัวอีกด้วย (สาทิด แทนบุญ.  2558  : 1) 
 สุภาษิตสอนหญิงแต่งขึ้นเพื่อใช้สอนสตรีทั่วไป และน าความสะเทือนใจของตนเองมาแต่งเป็นข้อตักเตือน และสอนใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ศึกษาสนใจคตินิยมเกี่ยวกับสตรีในสมัยนั้นว่า ควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร หากเทียบกับพฤติกรรม
ของสตรีในบทละครโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมใน จะเห็นว่าในปัจจุบัน พฤติกรรมของสตรีจะมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก 
เพราะมีปัจจัยต่างๆมากมายท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ยิ่งสมัยปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเท่าเทียมกัน เช่น 
การแต่งตัว ภาษา การศึกษา สิทธิเสรีภาพ และให้โอกาส การแสดงความคิดเห็นต่างๆ  
 ด้วยมิติของสตรีที่กล่าวมา ทั้งเรื่องค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง และค่านิยมของสตรีในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย สนใจที่จะ
ศึกษาประเด็นนี้ข้ึน เพื่อศึกษาพฤติกรรมสตรีที่แตกต่างไปจากอดีต และเห็นเป็นเรื่องทั่วๆ ไปของสตรีในปัจจุบัน จากบทละครโทรทัศน์  
ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาส เปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง ส่วนเหตุที่ผู้วิจัยเลือก
ละครทั้ง 3 เรื่องนี้ เพราะตัวเอกของเรื่องคือนางเอก ส่วนตัวรองคือพระเอก และตัวละครหญิงในละครดังกล่าวมีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ชัดเจน ทั้งที่ปฏิบัติตามสุภาษิตสอนหญิงทั้งหมด ปฏิบัติตามสุภาษิตสอนหญิงบางข้อ และไม่ปฏิบัติตามสุภาษิตสอนหญิง
เลยสักข้อ ดังนั้นละครทั้ง 3 เรื่องนี้จึงเหมาะและเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสตรีออกมาอย่างชัดเจน   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครสตรี ในละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาส 
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติตัวในสุภาษิตสอนหญิง โดยใช้แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Theory) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
    การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
    ตัวละครสตรี 5 คน ในละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ ม.ร.ว.กรีติ ในเรื่องข้างหลังภาพ ค าแก้ว และ ล าเจียก ในเรื่องนาคี 
และ การะเกด และ เกศสุรางค์ ในเรื่องบุพเพสันนิวาส 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    แบบสังเกตพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อเปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เก็บรวบรวมข้อมูลจากการดูคลิปวิดีโอละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องย้อนหลัง และจดบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของ                
ตัวละคร 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
   วิเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปวิดีโอละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องย้อนหลัง และจดบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของตัวละคร 
และน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
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ผลการวิจัย 
 1. การประพฤตตัิวของตัวละคร ม.ร.ว.กีรติ (นางเอก) ในเร่ืองข้างหลังภาพ 
   จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครสตรีในเรื่องข้างหลังภาพ ได้แก่ ม.ร.ว.กีรติ ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง โดยจะใช้
แนวคิดสตรีนิยม และน าประเด็นค าสอนในสุภาษิตสอนหญงิมาเปรยีบเทียบเป็นหลกั เริ่มแต่เมื่อ ด้วยลักษณะตัวละครคุณหญิงกีรติซึ่งมี
ความสมดุลในพฤติกรรมดังในค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง และความพองามของเธอว่าได้เป็นลักษณะของผู้ดีทั้งกาย วาจา และใจ              
แต่เนื่องจากข้อก าหนดบางอย่าง ด้วยเหตุนี้หม่อมราชวงศ์กีรติ จึงมีความอาภัพในเรื่องของความรัก คุณหญิงกีรติมีกรอบทางสังคม
ครอบอยู่ด้วยการปลูกฝังจากท่านพ่อให้ประพฤติตน สมเป็นกุลสตรี คุณหญิงซึมซับจากค าสอนของท่านพ่อที่พร่ าสอนอยู่ตั่งแต่คุณหญิง
ยังคงเยาว์วัย กรอบนี้ควบคุมทั้งการคิด การกระท า แม้กระทั่งการแต่งกายที่ไม่เหมาะไม่ควร แต่ถ้าวิเคราะห์จะเห็นว่าในมุมมองของ
ผู้ชายต้องการให้สตรีเพศมีกิริยาที่เรียบร้อย ตีกรอบให้เพศหญิงต้องท าอย่างโน้นถึงจะดี อย่างนี้ถึงจะเหมาะสม ม.ร.ว.กีรติเป็นผู้อยู่ใน
ความคุ้มครอง ภายใต้จารีตประเพณีของผู้เป็นพ่อ ตามเนื้อเรื่องจะมีชายหนุ่มนพพรเข้ามาเกี่ยวพันธ์กับหม่อมราชวงศ์กีรติจนเกิด
ความรู้สึกดีต่อกัน พึงมีจิตใจไหวหวั่น จะเห็นได้ว่าต้องการเน้นให้ผู้ชมเข้าใจว่าผู้ชายมีความต้องการผู้หญิงท่ีเรียบร้อย แต่เพราะอุดมคติ 
ได้ปรามไว้ด้วยกิริยาสงบด้วยเหตุผลหว่านล้อมถึงศีลธรรมประเพณีและก็ด้วยถ้อยค าท่ีเต็มไปด้วยเหตุผลเหล่านี้สามารถระงับเหตุผลใน
เรื่องความรัก ประเด็นท่ีว่าการเป็นผู้หญิงท่ีดีอันนุ่มนวลตามแบบฉบับตามกุลสตรีไทย การรู้ว่าอะไรควรหรือไม่เป็นการบังควรเธอรู้จัก
สถานะแห่งตนเอง  
  จะเห็นสภาพของสตรีในยุคสมัยนั้นมีมายาคติที่จะต้องเป็นคนสวยและเป็นคนดี  ซึ่งตัวละคร ม.ร.ว.กีรติ เป็นตัวแทนของ
มายาคติของสตรีในยุคสมัยนั้น  โดยเขียนให้ ม.ร.ว.กีรติใช้ค าพูดทีส่วย พูดแล้วกลายเป็นวาทะกรรม เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วย
อุดมทัศนีย์ แต่อีกประเด็นคือสังคมในสมัยนั้น ว่าด้วยบุรุษนั้นมีอ านาจในการตัดสินใจและความเป็นผู้น าเหนือสตรีเป็นสังคมปิตาธิปไตย 
ดังตัวอย่างของหม่อมราชวงศ์กีรติที่ถูกอ านาจของบุรุษกระท าทั้งสิ้นได้แก่ท่านพ่อ นพพร ท่านเจ้าคุณอธิการบดี ทุกคนล้วนมีอ านาจ
เหนือเธอ หม่อมราชวงศ์กีรติถูกกรอบ ทางสังคมปลูกฝังให้ต้องท าตามความต้องการของหัวหน้าครอบครัว ท าให้ไม่มีสิทธ์ในการ
ตัดสินใจในความคิดของตนเองเห็นได้จากค ากล่าวของคุณหญิงท่ีพูดเชิงยินยอม แต่เมื่อเทียบกับพฤติกรรมของนางเอกในเรื่องข้างหลัง
ภาพกับแนวคิดค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง ถือว่าปฏิบัติได้ดีตามรูปแบบกุลสตรีไทย 
 2. การประพฤติตัวของตัวละครในเร่ืองบุพเพสันนิวาส 
  2.1 แม่หญิงการะเกด (บุคลิกแรก) 
   จากการวิเคราะห์จากแบบสังเกตที่ยึดตามประเด็นสุภาษิตสอนหญิง ตอนแรกส าหรับตัวละครนางเอกที่ช่ือ การะเกด 
เดิมทีเป็นคนมีนิสัยใจคอดุร้าย ไม่ค่อยเห็นใจผู้อื่น ท าร้ายคนรอบข้างด้วยค าพูดและการกระท า จนคนรอบข้างระอาใจ แทบจะไม่มีใคร
ชอบ จากในละครจะเห็นว่าการะเกดตัวจริง (บุคลิกแรก) มีสิ่งที่ไม่เข้ากับแนวปฏิบัติตามสุภาษิตสอนหญิง ดังต่อไปนี้ 
    1) มีวาจาน่าเกลียดน่าชัง คือ ชอบพูดค าหยาบ ตะโกนเสียงดัง พูดไม่เพราะซึงตรงข้ามกับแนวคิดในสุภาษิตสอน
หญิงในประเด็นการพูด 
  - คิดก่อนพูด 
                   “ เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก    จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
                 แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา               จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ ” 
  - ไม่พูดตะคอก 
                  “ จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น           อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู ” 
  - ไม่พูดค าหยาบ 
                 “ ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู                  คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ ” 
 
   2) ไม่รู้จักกาลเทศะ การะเกดเป็นคนที่ไม่มีกาลเทศะ คือไม่รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร ไม่มีสัมมาคารวะ คือถึงแม้ว่าผู้ที่
พูดด้วยจะมีอายุมากกว่า แต่ถ้ามียศที่ต่ ากว่า การะเกดก็จะไม่ไว้หน้า ตรงข้ามกับแนวคิดในสุภาษิตสอนหญิงในประเด็นการโอ้อวด 
    - ไม่โอ้อวดยศถาบรรดาศักดิ์เกินจริง 
                                “ อันตัวต  าแล้วอย่าท าให้เกินศักดิ์     เขาจะมักเหม็นปากเหมือนซากผี 
                                เปรียบเหมือนเกลือเจือปนกับชลธี     มันก็มีแต่จะจืดไม่ยืดยาว ” 
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   3) จิตใจหยาบกระด้าง ไม่มีเมตตาแม่หญิงการะเกดที่กลายเป็นคนที่ถูกท าร้ายมากที่สุดในเรื่อง ทั้งตบ ตี เตะ ถีบ อาจ
เพราะการะเกดคิดว่าทั้งสองคนเป็นเหมือนสมบัติที่ตนจะท าอะไรก็ได้ เลยไม่ได้มีจิตใจเมตตาในฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน ลามไปถึงการ
ท าร้ายข้าทาสบริวารในเรือน ส่งผลให้คนทั้งเรือนชังน้ าหน้า 
   4) ขี้คร้านตัวเป็นขน ความขี้เกียจ จากการเห็นว่าวันๆ หนึ่งการะเกดไม่ท าอะไรเลย ดีแต่นั่งชะม้อยชะม้ายชายตา 
แต่งหน้าขาว อยู่สวยๆ ไปวันๆ  ซึ่งเรื่องการแต่งกายในสุภาษิตสอนหญิงกล่าวว่า  
    - ไม่แต่งตัวเยอะจนเกินงาม 
                                “ จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน           ให้สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี 
                                จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์           ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน ”    
   5) ขี้อิจฉาเห็นได้ชัดคือ ความขี้อิจฉาซึ่งส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตของคนคนหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการะเกดอิจฉาแม่หญิงจันทร์
วาดถึงขนาดสั่งให้คนไปล่มเรือ สิ่งที่การะเกดเป็นอาจเกิดจากการที่เธอเห็นว่าก าลังจะมีคนมาแย่งความรักท่ีเธอควรจะได้รับไป  
  2.2 เกศสุรางค์ (บุคลิกที่สอง) 
   เมื่อ ‘เกศสุรางค์’ เข้ามาอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกด เกศสุรางค์มีคุณสมบัติที่คนรอบข้างช่ืนชอบและประทับใจ ใคร
อยู่ใกล้ๆ ก็มีความสุข ซึ่งวิเคราะห์จากการบันทึกและแบบสังเกตได้ดังนี้ 
   1) เป็นตัวของตัวเอง เกศสุรางค์ เป็นหญิงสาวร่าเริงสดใสที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามใคร ไม่เลียนแบบใคร ขนาดข้าม
ภพข้ามชาติมายังสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่าง วางอ านาจเหนือคนอ่ืนแต่อย่างไร 
   2) สดใสร่าเริงตลอดเวลา เกศสุรางค์นั้น อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบเรียนรู้ สดใสร่าเริง อยากรู้อยากเห็น  
   3) ชอบเรียนรู้ จะเห็นเลยว่าเกศสุรางค์ชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยปัจจุบัน เมื่อได้โอกาสข้ามมายัง               
กรุงศรีอยุธยา เธอก็ช่างซักช่างถาม ตรงนั้นคืออะไร ตรงนี้อยู่ที่ไหน สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เป็นการเรียนรู้สังคม
วัฒนธรรมที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอีกด้วย  
   4) กล้าหาญ เมื่อครั้งที่หมื่นสุนทรเทวา(พระเอก) ตกเรือจมน้ า เกศสุรางค์เป็นคนช่วยชีวิตเอาไว้จนหม่ืนสุนทรเทวา              
ฟื้นขึ้นมา แม้ว่าสมัยอยุธยานั้น การผายปอดผู้ชายดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ได้รับการยอมรับ แต่เกศสุรางค์เอง กล้าหาญพอที่จะเลือก
ชีวิตคนมากกว่ากลัวเสียงติฉินนินทา  
   5) รู้จักยอมรับผิด ถึงจะสร้างเรื่องสร้างราวอยู่บ่อยๆ แต่ยามที่เกิดปัญหาใหญ่โต เกศสุรางค์เองก็รู้จักยอมรับความผิด
ของตัวเอง และยินดีที่จะรับโทษแต่โดยดี โดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นแต่อย่างไร ซึ่งแตกต่างกับการะเกดตัวร้าย ที่ท าผิดให้คนรับใช้ไป
ล่มเรือแม่หญิงจันทร์วาด แต่ไม่กล้าพอที่จะยอมรับผิด จนต้องถูกมนต์กฤษณะกาลีจนสิ้นชีวิต 
 3. การประพฤติตัวของตัวละคร (นางเอก-นางร้าย) ในละครเร่ืองนาคี 
  3.1 ค าแก้ว (นางเอก) 
   การปฏิบัติตัวของค าแก้ว นางเอกในละครนาคี ท าให้เห็นว่าการปฏิบัติตัวของค าแก้วที่เป็นตัวเอกแสดงให้เห็นมุมดีๆ 
ของสตรีที่อยู่ในปุาที่มีการรักศักดิ์ศรี รักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว มีความมั่นคง และเสียสละเพื่อคนที่รัก พฤติกรรรมของสตรีของ
ชาวบ้านก็มีความเรียนง่ายไม่หวั่นไหวกับลมปากของคนเมือง และรักศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่มีการท าผิดจารีตประเพณีของบ้านเมือง 
  ค าแก้วซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องแสดงออกถึงการรักนวลสงวนตัวได้เข้าถึงอารมณ์ตามแนวคิดหรือค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง 
และท าให้เห็นว่าสตรีในเรื่องนาคีนั้นตัวเอกมีการเป็นกุลสตรีที่ดีงามนั่นเอง 
  3.2 ล าเจียก (นางร้าย) 
   ล าเจียกเป็นตัวร้าย จากละครนาคีการปฏิบัติตัวของตัวร้ายอาจเกิดจากการอยู่กับเพ่ือนที่ไม่ดีสังคมที่ขาดการอบรมจาก
ผู้ใหญ่เพื่อนของตัวร้ายไม่หักห้ามในเรื่องที่ไม่ดี มีแต่พากันยุใส่สุดท้ายล าเจียกจึงมีการปฏิบัติตัวที่แย่ รวมทั้งการพฤติกรรมที่แสดงออก
ให้เห็นชัดว่าสาวบ้านปุาทุกข์ยากต้องการความสุขสบายจึงเอาตัวเข้าแรกเพื่อท่ีจะได้สุขสบาย และตัวร้ายก็ยังแสดงให้เห็นสตรีที่มีความ
อยากได้ของคนอ่ืนจนต้องพึ่งพาไสยศาสตร์ ซึ่งล าเจียกเป็นหญิงสาวชาวดอนไม้ปุา ผู้ตกหลุมรักทศพล (พระเอก) ได้พยายามท าเสน่ห์
เพื่อแยกทศพลออกจากค าแก้ว แต่จนสุดท้ายก็ตกเป็นเมียพ่อหมอ ในท่ีสุดเพราะความรักท าให้สตรีกล้าท าทุกอย่าง เพื่อสิ่งนั้นที่แรกมา 
ในละครเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นท้ังพฤติกรรมในด้านดีของสตรีและด้านที่แย่ของสตรี 
   ล าเจียก ในตอนท้ายหลังจากที่เจ้าแม่นาคีแผลงฤทธิ์ถล่มหมู่บ้านตายเกือบทั้งหมด 'ล าเจียก' คือตัวละครหนึ่งเดียวที่
รอดจากเหตุการณ์ ล าเจียกได้ใช้แรงอธิษฐานแห่งความแค้น ท าให้เธอกลายเป็นพญานาคีตัวสีแดง ผู้อยู่เบ้ืองหลังการตายของชาวบ้าน
ใช้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความแค้นที่ฝังใจลึกมาก 
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 4. ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวละครสตรีทั้ง 3 เร่ือง กับสุภาษิตสอนหญิง 
  จากการที่ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมสรตี เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวของนางเอก-นางร้ายโดยยึดหลักค าสอนใน
สุภาษิตสอนหญิงในละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง คือ ข้างหลังภาพ นาคี และ บุพเพสันนิวาส ตามท่ีไดก าหนดไว้ จึงท าการวิเคราะห์ขอมูล
และน าเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้ 
ค าสอนในสุภาษิต

สอนหญิง 
พฤติกรรมทีส่ังเกตได ้ ผลวิเคราะห์เปรยีบเทียบ 

1.การรักนวล 
  สงวนตัว 
 -ไม่ยุ่งกับชายอื่น 
 -ไม่ชิงสุกก่อน 
   ห่าม 

-ม.ร.ว.กีรติ เชื่อฟังค าสั่งพ่อ และแต่งงานกับคนที่อายุ
มากกว่า แม้มีชายอื่นเข้ามาก็ยังหกัห้ามใจ 
-การะเกดชอบสนทนากับทุกคนแม้ชายอื่นท่ีไม่ใช่คู่หมั้น 
-ค าแก้ว ไม่เคยยุ่งเกี่ยวแตะต้องกับชายใดเลยจนมี
ความสัมพันธ์กับพระเอก 
-ล าเจียก ชอบคุย ให้ท่า ล่อลวงชายหนุ่มรูปงามอยู่
บ่อยครั้ง 

-ม.ร.ว.กีรตินั้นใส่ใจเรื่องการรักนวลสงวนตัวอย่าง
มาก 
-การะเกดใส่ใจเรื่องการรักนวลสงวนตัว แล้วแต่
บริบท 
-ค าแกว้ใส่ใจเรื่องการรักนวลสงวนตัว เป็นอย่างมาก 
-ล าเจียกไม่ใส่ใจเรื่องการรักนวลสงวนตัว 

2.การแต่งกาย 
 -ไม่แต่งตัวเยอะ 
   จนเกินงาม 

-ม.ร.ว.กีรต ิเนื่องจากมีชาติตระกลูที่ดีเลยมีการแต่งตัวท่ี
เหมาะสม 
-การะเกด แต่งตัวบางทีก็ไม่ถูกกาลเทศะ แต่การแต่งตัว
รัดกุมเหมาะสมดี                                                                                                     
-ค าแก้ว มีการแต่งตัวเหมาะสม 
-ล าเจียก แต่งตัวบางทีเกินสวยงาม 

-ม.ร.ว.กีรติ ใส่ใจเรื่องการแต่งกาย 
-การะเกด เอาใจใส่ในการแต่งตัวและใส่ใจเรื่องกาย
แต่งกาย 
-ค าแก้ว ใส่ใจในการแต่งตัวเหมะสมกับสาวชาวบ้าน 
-ล าเจียก ไม่ใส่ใจในการแต่งตัวอ่อยผู้ชายเป็นอาจณิ 

3.การนอน 
 -ไม่นอนตื่นสาย 
 -ไม่นอนดิ้น 

-ม.ร.ว.กีรติ ตื่นเช้าและไม่ตื่นสายการนอนไมด่ิ้น 
-การะเกด ตื่นเช้าใส่บาตรไม่นอนดิ้น 
-ค าแก้ว ไม่นอนดิ้นตื่นเช้า 
-ล าเจียก ตื่นสายไม่นอนดิ้น 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในหน้าท่ีของตน 
-การะเกด เอาใจใส่ในหน้าท่ีของตน 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในหน้าที่ของตน 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของตน 

4.การฟัง  
  -ฟังหูไว้ห ูไม่เช่ือ 
   ใครง่ายๆ 

-ม.ร.ว.กีรติ เชื่อฟังค าพ่อสอนจึงท าตามพ่อแม่ 
-การะเกด เป็นคนฟังหูไว้หูหนักแน่น 
-ค าแก้ว เป็นคนฟังหูไว้หูหนักแน่น 
-ล าเจียก เป็นคนหูเบา 

-ม.ร.ว.กีรติ ใส่ใจในการฟังอย่างมีเหตุผล 
-การะเกด เอาใจใส่ในการฟังอย่างมีเหตผุล 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในการฟังอย่างมีเหตุผล 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในการฟังหูเบาเชื่อคนง่าย 

5.การพูด 
 -คิดก่อนพูด 
 -ไม่พูดตะคอก 
 -ไม่พูดค าหยาบ 

-ม.ร.ว.กีรติ คิดก่อนพูดเสมอและพูดด้วยถ้อยค าที่
อ่อนหวานน่าฟัง 
-การะเกด พูดจาอ่อนหวานชวนให้ฟัง 
-ค าแก้ว พูดจาอ่อนหวานเคารพผู้ใหญ ่
-ล าเจียก พูดจาตะคอก พูดค าหยาบ ไม่น่าฟัง 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในการคิดก่อนพูด 
-การะเกด เอาใจใส่ในการพูดคิดก่อนเสมอ 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในการพูดคิดก่อนพูด 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในการพูดอยากพูดอะไร 
 ก็พูดไม่คิด 

6. การเลือก 
   คู่ครอง 

-ม.ร.ว.กีรติ เลือกโดยพ่อเพราะเช่ือฟังค าพ่อแม่ 
-การะเกดเลือกโดยผู้ใหญ่จับใหร้ักกัน 
-ค าแก้วเลือกด้วยความรักท่ีผูกพันแต่ชาติก่อน 
-ล าเจียกอยากได้ใครต้องต้องเลือกชายที่มีฐานะ 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในการเชื่อฟังค าของพ่อแม่ 
-การะเกด เอาใจใส่ในการเช่ือฟังค าพ่อแม่ 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในความรักท่ีผูกพันและรักด้วยใจ
จริง 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใสเ่รื่องอื่นนอกจากรักโดยไม่ลืมหู
ลืมตา 

7. การประหยดั 
  -หมั่นออมเงิน 
   และไม่ฟุุมเฟือย 

-ม.ร.ว.กีรติ มีการออมไดด้ีรู้จักใช้จา่ยอย่างประหยัด 
-การะเกด มีการใช้เงินฟุุมเฟือย 
-ค าแก้วใช้เงินประหยัดอดออม 
-ล าเจียก มีการใช้เงินฟุุมเฟือย 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในการใช้เงินและรูจ้ักประหยัด 
-การะเกด ไม่เอาใจใส่ในการใช้เงิน 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในการใช้สอย 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในการใช้เงิน 
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ค าสอนในสุภาษิต
สอนหญิง 

พฤติกรรมทีส่ังเกตได ้ ผลวิเคราะห์เปรยีบเทียบ 

8. กตัญญูต่อบิดา 
    มารดา 

-ม.ร.ว.กีรติ เพราะมีชาติตระกลูที่ดีเลยต้องเอาใจใส่พ่อ
แม่มีความกตัญญ ู
-การะเกด มคีวามกตญัญูรูคุ้ณต่อบิดามารดา 
-ค าแก้ว มีความกตัญญูรู้คณุต่อบดิามารดา 
-ล าเจียก ไม่มีความกตัญญูรู้คณุหลงผู้ชายเกินเหต ุ

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ค าพ่อสอนรู้จกักตัญญูต่อ 
 บิดามารดา จึงแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาให้ 
-การะเกด เอาใจใส่ในการท าอุปการต่อผู้ทีม่ีบุญคณุ
และกตญัญูรูคุ้ณคน 
-ค าแก้ว เอาใจใสต่อผู้ที่มีบญุคณุและกตญัญูรูคุ้ณ
บิดามารดา 
-ล าเจียกไม่ใจใส่ในความกตัญญ ู

9. การมีสติอยู ่
   เสมอ 

-ม.ร.ว.กีรติ มีสติอยู่เสมอไม่หลงไมอ่่อนไหวง่ายๆ 
-การะเกด มสีติท าอะไรมักคิดก่อนท าเสมอ 
-ค าแก้วมีสติอยูเ่สมอเวลาไมส่บายจะไปท่ีเทวัย 
-ล าเจียก ไม่มสีติท าอะไรไม่คดิ 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในการท าอะไรก็ตาม 
-การะเกด เอาใจใส่ในการท าอะไรก็ตาม 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในการท าอะไรกต็าม 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในการท าการท างาน ท าอะไร 
ไม่คิด 

10. การรักเดียว 
     ใจเดียว 

-ม.ร.ว.กีรติ รักเดยีวใจเดียวไมม่ีการแต่งงาน 
 รอบสอง 
-การะเกด รักเดียวใจเดียวไม่มีการแต่งงาน 
 รอบสอง 
-ค าแก้ว รักเดียวใจเดียวไม่มีการแต่งงานรอบสอง 
-ล าเจียก ไม่มีการรักเดียวใจเดียวไปเจอใหม่รักใหม่ 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในค าพ่อแมส่อน และรักเดียว
เชื่อฟัง 
-การะเกด เอาใจใส่ในค าพ่อแม่สอน และรักเดียว
เชื่อฟัง 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในค าพ่อแม่สอน และรักเดียวเชื่อ
ฟัง 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในค าพ่อแมส่อน รักมาก  
 รักไปเรื่อย 

11.การอ่อนน้อม 
    ถ่อมตน 
 -ไม่อวดร่ าอวด 
  รวย 
 -ไม่โอ้อวดยศถา     
  บรรดาศักดิ ์
  เกินไป 

-ม.ร.ว.กีรติ พ่อแม่อบรมดจีึงมีการอ่อนน้อมถ่อมตน 
ไม่อดรวยไม่อวดยศถาบรรดาศักดิ ์
-การะเกด ถูกฝึกหัดให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมาแต่
เด็กไม่โอ้อวด 
-ค าแก้ว เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กล่าวว่าใครก่อน 
-ล าเจียก ขาดการอบรมจากพ่อแม่จึงเป็นคนก้าวร้าว 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในมารยาทการอ่อนน้อม 
ถ่อมตน 
-การะเกด เอาใจใส่ในมารยาทการอ่อนน้อมถ่อมตน 
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในมารยาทการออ่นน้อมถ่อมตน 
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในมารยาทการอ่อนน้อม 
 ถ่อมตน 

12.หนา้ที่ของ 
    ภรรยา 
 -ซื่อสัตย์ต่อสาม ี
 -เคารพนอบน้อม 
   สามี 
 -ตื่นนอนก่อน 
  สามี เตรียม 
  อาหาร 
 -ปรนนิบัติสาม ี
 -ไม่ก้าวร้าวหรือ 
  เถียงสาม ี
 -ไม่นินทาหรือด่า 
  ว่าสาม ี

-ม.ร.ว.กีรติ เป็นคนรักเดียวใจเดียว เคารพนอบน้อมต่อ
สามี มีความเป็นภรรยาท่ีดี ไม่เถียง ไม่ด่าว่าร้ายสามี  
-การะเกด เป็นคนซื่อสตัย์ในการรกัเดียวใจเดยีว เคารพ
นอบน้อมต่อสามี มคีวามเป็นภรรยาที่ดี นอนทีหลังตื่น
ก่อน เตรียมอาหารให้ ปรนนิบตัิสามี มีเถียงและแอบด่า
สามี บางครั้งในตอนท่ียังไม่แต่งงาน  
-ค าแก้ว เป็นคนซื่อสัตย์ในการรักเดียวใจเดียว เคารพ
นอบนอ้มต่อสามี มคีวามเป็นภรรยาที่ดี นอนทีหลังตื่น
ก่อน เตรียมอาหารให้ ปรนนิบตัิสามี ไม่เถยีง ไม่ด่าวา่
ร้ายสาม ี
-ล าเจียก ด่าวา่สามี เถียง เอาแต่ใจ ไม่ให้เกียรติส์ามี 

-ม.ร.ว.กีรติ เอาใจใส่ในหน้าท่ีของตนที่มีต่อสาม ี
-การะเกด เอาใจใส่ในหน้าท่ีของตนที่มีต่อสาม ี
-ค าแก้ว เอาใจใส่ในหน้าที่ของตนที่มีต่อสาม ี
-ล าเจียก ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของตนที่มีต่อสามี 
เอาแต่ใจ 
 

200 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



201 
 

 

 จากการวิเคราะห์ในแบบบันทึกการสังเกตทั้งนางเอกและนางร้ายจะเห็นได้ว่า การที่สตรีมีการปฏิบัติตัวตามค าสอนในสุภาษิต
สอนหญิง แม้จะไม่ได้น าค าสอนมาท าตามทุกข้อ ก็ยังถือว่าผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี ปฏิบัติโดยดูจากโอกาส สถานที่ เวลาต่างๆ 
หากแต่เมื่อใดผู้หญิงไม่น าค าสอนมาปฏิบัติเลยสักข้อก็ถือว่าขาดความเป็นกุลสตรีไทยโดยปริยาย นางเอกในบริบทแบบละครไทยหาก
เทียบกับสุภาษิตสอนหญิง ก็ดูเหมือนว่าจะยังตกอยู่ในข้อก าหนดอยู่ จากด้วยสถานะ เพศ หรือเผ่าพันธ์ุ และโดยนัยคือพลังอ านาจของ
สตรี ดูเหมือนผู้หญิงมักถูกวาดให้ไม่ควรคู่กับอ านาจ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตัว นิสัย กิริยามารยาทของนางเอกและนางร้ายในบทละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง แสดงให้เห็น
ทั้งพฤติกรรมในด้านดีของสตรีและด้านที่แย่ของสตรี แม้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์ตามค าสอนในสุภาษิตสอนหญิง แต่หาก
เลือกปฏิบัติบางข้อที่ควรท า ก็ถือว่าเป็นกุลสตรีไทย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มุมมองจากปัจจัยต่างๆ ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ในอดีตที่มีผู้ชาย
เป็นผู้น าเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้มุมมองและมิติต่างๆ ของผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในบทความทางวิชาการของ บุญวดี 
มนตรีกุล ณ อยุธยา (2559) ที่กล่าวว่า บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยท่ีมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างต้องท า ทั้งในและนอกบ้าน 
และยังมีความคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องท างานได้เป็นอย่างดี ทั้งสองงาน ทั้งนี้ บทบาทหน้าท่ี ตลอดจนการประเมินค่าลว้นมีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสอนในเรื่องของจริยธรรม ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมโดยการอบรมเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนในการถ่ายทอดวิธีคิดต่างๆ เหล่านั้น ในสังคมไทยจะเห็นได้จากวรรณกรรมไทยท่ีสะท้อนภาพในอดีต
ให้เห็นบทบาทและความคาดหวังจากสังคมที่ต้องการจากผู้หญิง ในขณะที่ปัจจุบันนี้  มีข่าวปรากฏให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรม ดังนั้น 
การสร้างความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดผ่านปัจจัยต่างๆ              
ในสังคม เพื่อให้มีความเข้าใจในความยุติธรรมอย่างแท้จริง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครสตรี นางเอก -นางร้าย ในละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่             
ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาส เพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตัวในสุภาษิตสอนหญิง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
บ้าง โดยใช้แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Theory) และใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบบันทึกการ
สังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมของตัวละครสตรีดังกล่าว เพ่ือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตัวในสุภาษิตสอนหญิง และน าเสนอข้อมูล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษาพบว่า 
  1. การประพฤติของนางเอก เรื่องข้างหลังภาพ พบว่าคุณหญิงกีรติปฏิบัติตัวตามค าสอนในสุภาษิตสอนหญิงทุกข้อ ทั้งการ
พูดคุย การแต่งกาย กิริยามารยาท เคารพผู้อาวุโส เช่ือฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ 
  2. การประพฤติตัวของนางเอกในเรื่องบุพเพสันนิวาส พบว่า การะเกด(นางเอก)บุคลิกแรก เป็นคนชอบพูดค าหยาบ ตะโกน
เสียงดัง ไม่มีความเมตตา ขี้อิจฉา ไม่มีการน าค าสอนจากสุภาษิตสอนหญิงมาปฏิบัติเลย ส่วนการะเกด (นางเอก) บุคลิกที่สอง มีการ
ปฏิบัติตามค าสอนของสุภาษิตสอนหญิงในบางข้อเท่านั้นเรื่อง เช่ือฟังเคารพผู้ใหญ่ เคารพสามีเมื่อแต่งงาน การแต่งกายบางครั้งก็ไม่
เหมาะสม ค าพูดค าจาร่าเริง โดยจะค านึงตามสถานการณ์และโอกาสเท่าน้ัน  
  3. การประพฤติตัวของนางเอก-ตัวร้ายในละครเรื่องนาคี พบว่า ค าแก้ว (นางเอก) มีการปฏิบัติตัวตามค าสอนในสุภาษิต
สอนหญิง ทั้งเรื่องความกตัญญู คู่ครองการแต่งงาน การรังนวลสงวนตัว ส่วน ล าเจียก (นางร้าย)ไม่มีการน าหลักปฏิบัติจากสุภาษิตสอน
หญิงมาประพฤติเลยสักข้อ 
 จากการวิเคราะห์ในแบบบันทึกการสังเกตทั้งนางเอกและนางร้ายจะสามารถรับรูไ้ด้เลยว่า การที่สตรีมีการปฏิบัติตัวตามค าสอน
ในสุภาษิตสอนหญิง แม้จะไม่ได้น าค าสอนมาท าตามทุกข้อ ก็ยังถือว่าผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี ปฏิบัติโดยดูจากโอกาส สถานที่ เวลา
ต่างๆ หากแต่เมื่อใดผู้หญิงไม่น าค าสอนมาปฏิบัติเลยสักข้อก็ถือว่าขาดความเป็นกุลสตรีไทยโดยปริยาย นางเอกในบริบทแบบละครไทย
หากเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง ก็ดูเหมือนว่าจะยังตกอยู่ในข้อก าหนดอยู่ จากด้วยสถานะ เพศ หรือเผ่าพันธุ์ และโดยนัยคือพลังอ านาจ
ของสตรี ดูเหมือนผู้หญิงมักถูกวาดให้ไม่ควรคู่กับอ านาจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2554) ที่ได้ศึกษามิติหญิง
ชายในวรรณกรรมสอนสตรี ที่ว่าลักษณะค าสอน และการก าหนดมิติหญิงชายจากบทบาทหน้าที่ในวรรณกรรม แสดงอย่างชัดเจนว่า
ชายนั้นเหนือกว่าหญิง ชายมีอ านาจในการจัดระเบียบสังคม เพื่อใช้เป็นกลไกในการจัดระเบียบของสังคมให้ทุกคนอยู่ ร่วมกันอย่าง             
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เป็นสุข ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงและยอมรับการผสมผสานมิติหญิงชายมากกว่าเดิม 
แต่ก็ยังมีลักษณะของชายเป็นใหญ่อยู่ ดังจะเห็นไดจากบทบาทผู้น าครอบครัว ผู้น าทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาคนั้น ยังให้ความส าคัญแก่ผู้ชายอยู่เหมือนเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
    จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตัวของสตรี ควรยึดหลักค าสอนในสุภาษิตสอนหญิงไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ถึงแม้ปัจจุบันจะ
เปิดโอกาสแบบอิสระให้แก่สตรีแล้ว แต่ก็ควรยึดถือเรื่องปฏิบัติเฉพาะข้อคิดที่จ าเป็นและไม่ควรละเลย อย่างเช่น ค าพูดกับผู้ใหญ่ รัก
นวลสงวนตัว การดูแลสามีภรรยาด้วยกันเอง แต่หากในบางโอกาสก็ไม่ต้องยึดถือน ามาปฏิบัติก็ได้ อย่างการปกครอง หากผู้หญิงมี
ความสามารถก็สามารถท าได้ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตามยุคตามสมัยที่โลกเปิดเสรี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป   
    ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมตัวละครบุรุษและสตรี ในงานวรรณกรรมอื่น เช่น งานเขียนท่ีดีรับรางวัลซีไรต์ 
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การรับรู้เวสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The Recognition Vessantara Jataka and cultural contruction of Pakse people in Champasak 
Province. Loas people’s Democratic Republic 

กอบชัย รัฐอุบล1    
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาการรับรู้เวสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ                   
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งใช้มุมมองทางคติชนวิทยาและสังคมวิทยาเป็นกรอบในการวิเคราะห์  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการหาค าตอบว่า เวสสันดรชาดกมีการด ารงอยู่และการสืบทอดเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงชาวเมือง
ปากเซมีการรับรู้เรื่องเวสสันดรชาดกผ่านตัวบทวรรณกรรม ผ่านประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนศิลปะพื้นบ้านอย่างจิตรกรรมฝาผนัง
และผ้าผะเหวดอย่างไร 
         ประเด็นการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม ผู้เขียนพบว่า เวสสันดรชาดกได้มีส่วนประกอบสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 
การประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ผ่านตัวบทวรรณกรรม มีการจารเรื่องราวเวสสันดรชาดกลงในใบลานด้วยอักษรธรรม มีการแทรก
คาถาบาลี นอกจากนี้ยังมีการประกอบสร้างวัฒนธรรมความเป็นชุมชนเกษตร การประกอบสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายทางสังคม
รวมถึงการประกอบสร้างในกระแสบริโภคนิยม การศึกษาเวสสันดรชาดกในครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนมุมมองทางคติชนที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญเพียงตัวบทวรรณกรรมเท่าน้ัน หากแต่ให้ความส าคัญกับบริบทท่ีมีความสัมพันธ์กับเวสสันดรชาดกอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้เวสสันดรชาดก, การประกอบสร้างทางวัฒนธรรม 
 
Abstract 
         This article aims to examine the perceptions Vessantara allegory to build the culture of the city of Pakse, 
Champasak, Laos. This view of folklore and sociology as a framework for analysis. This study is the finding that 
answer. Vessantara allegory has existed and continues inherited from past to present. Including the Pakse has 
been the subject Vessantara allegory through a literature review. Through tradition and ritual As well as folk art 
murals and fabric feel the abyss 
         The cultural reconstruction The authors found that Vessantara allegory has created a rich cultural 
components include the creation of enterprises through the sacred texts of literature. A spy story Vessantara 
allegory into a courtyard with fairly. Insert the Pali incantation.  It also has to build a culture of entrepreneurship 
into the agricultural community. Undertaking community empowerment and social networking to build on 
consumerism. Education Vessantara allegory was thus reflect the views of the folklore that does not cater to just 
a literary text only. But to focus on the context in which the relationship with Vessantara allegory as well. 
 
Keywords: The Recognition Vessantara Jataka, Cultural contruction 
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บทน า 
  เมื่อกล่าวถึงกลุ่มชนในชุมชนวัฒนธรรมของเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะพบว่ากลุ่ม
คนในชุมชนวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มชนที่อยู่ในวัฒนธรรมของลาวล้านช้างหรือกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง เป็นกลุ่มชนที่มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายแดนของไทย กลุ่มชนวัฒนธรรมลาวล้านช้างเป็นกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมดังท่ี จารุวรรณ ธรรมวัตร (2538: 18) ได้กล่าวถึงกลุ่มชนในวัฒนธรรมลาวล้านช้างไว้ว่า กลุ่มชนวัฒนธรรมลาวล้านช้าง หรือ
กลุ่มชนวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง เป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่สุด กลุ่มชนกลุ่มนี้มีการสืบทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงร่วมกับประชากรในอาณาจักร
ล้านช้างมาตั้งแต่ในอดีต เห็นได้จาก ลักษณะร่วมทางวรรณกรรม ตลอดจนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารพูดจากันมีความคล้ายคลึงกันมาก
ต่างกันเพียงส าเนียงพูดเท่านั้น 
         ในอดีตกลุ่มชนของเมืองปากเซ เป็นพลเมืองของอาณาจักรล้านช้างจ าปาสัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอาณาจักรล้านช้าง ดังนั้น
ระบบคิดค่านิยม ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ดังเช่น การนับถือผีฟ้า ผีแถน และผีบรรพบุรุษ จนในรัชสมัยของเจ้าฟ้างุ้ม 
พระองค์มีพระมเหสีที่นับถือพุทธศาสนา ช่ือพระนางแก้วกัลยา (พระนางแก้วเกงยา) พระมเหสีได้ทอดพระเนตรเห็นไพร่ฟ้าประชาชน 
ตลอดจนขุนนาง อ ามาตย์ราชมนตรี เจ้าขุนมูลนายทั้งฝ่ายในและฝ่ายนอกพระราชวังต่างถือผีท าพลีกรรมฆ่าช้างฆ่าควายบูชาผีฟ้าก็ 
ทรงสลดสังเวชพระทัย ด้วยเหตุที่พระนางนับถือ  พุทธศาสนา เคยได้ถือศีล ปฏิบัติธรรม ให้ทานมาตั้งแต่ยังยุเมืองเขมร พระนางและ
พระเจ้าฟ้างุ้ม จึงได้เดินทางไปอัญเชิญพุทธศาสนาคือพระบางมาจากประเทศเขมร เข้ามาประดิษฐานในอาณาจักรล้านช้าง (มหาสิลา             
วีระวงส์. ม.ป.ป. : 53) ในระยะต่อมาพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ลงหลักปักฐานมั่นคงในอาณาจักรล้านช้าง โดยไม่มีการละทิ้งความเช่ือ
ดั้งเดิมคือลัทธิการพลีกรรมเซ่นสรวงผีแถน ผีฟ้าที่มีอ านาจสูงและได้มีการพยายามที่จะล้มล้างระบบความเช่ือเรื่องผีในยุคต่อมาคือใน   
รัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราชเจ้า (1527) พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้ประชาชนชาวล้านช้างเลิกนับถือผีฟ้าผีแถน อันเคยมีมาแต่
โบราณนั้นเสียหมด บรรดาหอโฮง (โรง) กว๊านศาล ซึ่งเป็นสถานท่ีขึ้นฟ้าข้ึนแถนของเจ้ามหาชีวิต พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้รื้อท้ิงหมด แล้ว
ทรงสร้างพระอารามขึ้นแทนท่ีหอโฮงผีนั้น ช่ือว่าวัดสวรรคโลก (แกรนท์ อีแวนส์ (2549 :15-16) ดังนั้น พุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงได้
กลายเป็นศาสนาประจ าอาณาจักรล้านช้างและมีบทบาทส าคัญต่อระบบความคิด ความเช่ือ บรรทัดฐานทางสังคม  ตลอดจนการ
ด ารงชีวิตของชาวล้านช้างแต่นั้นมา 
         การรับพุทธศาสนาเข้ามาในอาณาจักรล้านช้างได้กระทบโครงสร้างทางสังคมแบบเดิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัช
สมัยของพระเจ้าฟ้างุ้ม พระองค์ได้มีการก าหนดฮีตคองขึ้นมา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหรือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่อาณาจักร
ล้านช้างของพระองค์ และจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่สุดในที่ท าให้วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในอาณาจักรล้านช้างคือ รัชสมัย
ของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราช  มีการก าหนดให้เดือนสี่ของทุกปี จะต้องประกอบพิธีกรรมบุญผะเหวด เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมที่
นับถือพุทธศาสนา (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม. 2000 : 267) และหลังจากนั้นมากลุ่มชนในวัฒนธรรมลาวล้านช้างจึงถือเป็น
จารีตหรือเป็นข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะมีการท าพิธีกรรมต่างๆ ในสิบสองเดือนของหนึ่งปี เช่น เดือนอ้าย บุญข้าวกรรม, เดือนยี่ 
บุญยี่ บุญคูนลาน, เดือนสาม บุญข้าวจี่, เดือนสี่ บุญผะเหวด, เดือนห้า บุญสงกรานต์, เดือนหก บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ, เดือน
แปด บุญเข้าวัสสา, เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน, เดือนสิบ บุญข้าวสาก, เดือนสิบเอ็ด บุญออกวัสสาและเดือนสิบสอง บุญกฐิน (ธวัช 
ปุณโณทก. 2525 : 155) 
         นอกจากนี้การรับพุทธศาสนาเข้ามาในอาณาจักรล้านช้าง ได้ท าให้พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการก าเนิดและขยายตัวของ
วรรณกรรม กล่าวคือ พุทธศาสนาไม่ได้เข้ามาเพียงหลักธรรมค าสอนและความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่หากน าพาเอาเรื่องราวชาดกทาง
พุทธศาสนาเข้ามาด้วย ดังจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมที่แต่งขึ้นในอาณาจักรล้านช้างล้วนได้รับผลสะท้อนของศาสนาพุทธในระดับต่างกัน 
ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ  โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสรรเสริญจริยวัตร คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าผ่านการด ารงชีวิตในชาติ
ต่าง ๆ ของพระองค์ วรรณกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นการแปลหรือการแปลงมาจากเรื่องชาดก ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีภาษาบาลีแทรกและ
เขียนด้วยอักษรธรรม ซึ่งเป็นอักษรที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิ  
         วรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนวัฒนธรรมล้านช้างที่ส าคัญ คือ เวสสันดรชาดก วรรณกรรมเรื่องนี้มีส่วนในการประกอบสร้าง
ทางวัฒนธรรม และน าไปสู่การประกอบพิธีกรรมบุญผะเหวด การฟังเทศน์มหาชาติซึ่งกระท าโดยมีพื้นฐานความเช่ือเรื่องบุญที่เกิดจาก
การเสียสละ ซึ่งยึดโยงกับวรรณกรรม 2 เรื่อง คือ เวสสันดรชาดก และพระมาลัย โดย เวสสันดรชาดก หรือ บางแห่งเรียกว่า มหาชาติ 
เป็นวรรณกรรมชาดก เกี่ยวกับเรื่องราวที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็น พระเวสสันดร เป็นชาติที่บ าเพ็ญบารมีอย่างสูงที่สุด            
ยากเกินกว่าจะมีผู้ใดท าได้คือให้บุตรและภรรยาเป็นทาน นอกจากนั้นยังบ าเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อื่นๆ ครบถ้วนท้ัง 10 ประการ จึงเรียก
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อีกอย่างหนึ่งว่า"มหาชาติ"เวสสันดรชาดกเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนจะอุบัติมาตรัสรู้ในชาติต่อมา (ประคอง นิมมานเหมินท์. 
2526 : 1)  
           ในค าน าหนังสือเวสสันตระชาดกที่จัดพิมพ์โดย โครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณกรรมเรื่องเวสสันตระชาดกว่า 
                 “.....หนังสือเรื่องเวสสันตระชาดก หรือ เรื่องมหาชาตินี้ เป็นหนังสือวรรณคดีส าคัญอย่างยิ่งมีอิทธิพลสงูสุด สามารถดึงดดู
จิตใจประชาชนให้เกิดศรัทธายอมเสียสละทรัพย์บูชาทุกๆ ปี และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วไปในประเทศลาว 
ไทย เขมร และพม่า ทุก ๆ ปี ประชาชนใน 4 ประเทศนี้ ต้องท าบุญฟังเทศน์มหาชาติมิได้ขาด และฟังกันทุกๆ บ้านตลอดมา เป็นเวลา
ช้านานได้เกือบ 500 ปีมาแล้ว และยังจะฟังอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า...”  

                                                                                (มหาสลิา วีระวงส.์ 2558 : 14) 
 
           ในส่วนเวสสันดรชาดก ในชุมชนวัฒนธรรมเมืองปากเซนั้นพบว่า ชาวชุมชนในเมืองปากเซมีการรับรู้วรรณกรรมเรื่องเวสสันดร
ชาดกอย่างหลากหลาย แสดงให้เห็นอิทธิพลและบทบาทของเวสสันดรชาดกที่น าไปสู่มีอนุรักษ์และการสืบทอด เช่น ประเพณี พิธีกรรม 
ศิลปกรรม การแสดงและสื่อสมัยใหมอ่ีกเป็นจ านวนมาก ในลักษณะเช่นนี้เป็นการช้ีให้เห็นว่าเวสสนัดรชาดก ได้แพร่กระจายเข้าไปในวิถี
ชีวิตและความเช่ือ แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของตัวบทวรรณกรรมว่า ได้มีส่วนในการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมน าไปสู่ประเพณี
ประดิษฐ์ในชุมชนวัฒนธรรมของชาวปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างหลากหลายและน่าสนใจ 
           ประเด็นท่ีน่าสนใจประเด็นหนึ่ง ท่ีน่าจะน ามาอธิบายขยายความ คือ เวสสันดรชาดกเป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม
ชนในชุมชนวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วรรณกรรมเรื่องนี้มีส่วนประกอบ
สร้างทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่สารมารถท าให้ผู้ศึกษา มีความเข้าใจ
สังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น การประกอบสร้างนั้น ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า“Construction”ในพจนานุกรม The Oxford 
Universal Dictionary llustrated ให้ความหมายไว้ว่า “การสร้างกรอบการประดิษฐ์สร้าง การก่อร่างสร้างรูป การใส่ส่วนต่างๆ เข้าไว้
รวมกัน การชูหรือสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ของการสร้าง คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือข้อประพฤติของสิ่งต่างๆ                
ที่ได้รับการสร้างขึ้นหรือท าให้มีรูปร่างขึ้น” (Onions. 1968 : 378) จากค าจ ากัดความสรุปความได้ว่า การประกอบสร้าง คือ การก่อ
ร่างหรือสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มีรูปร่างหรือตัวตน โดยการใส่รวมเอาส่วนต่างๆ ไว้ด้วยกัน คือ การสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นโดยอาศัยปัจจัยในการ
สร้างหรือองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันไว้ ส่วนก าจร หลุยยะพงศ์ (2556 : 15) ได้อธิบายเรื่องการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมว่า 
วัฒนธรรมที่ปรากฏในตัวบทประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การแสดงและสื่อสมัยใหม่ 
มิใช่เป็นการสะท้อนความจริง แต่เป็นการประกอบสร้างความหมายจากอ านาจในสังคม ไม่ว่าจะเป็นอ านาจชายเป็นใหญ่ อ านาจความ
เป็นชาตินิยม อ านาจทางพุทธศาสนาหรือความเหนือกว่าทางชนช้ันและชาติพันธ์ุ ดังนั้นเมื่อย้อนกลับเข้ามาสู่เวสสันดรชาดก จะเห็นได้
ว่า วรรณกรรมเรื่องนี้มีส่วนการประกอบสร้างวัฒนธรรมในชุมชนชาวปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาเวสสันดรชาดกในมิติข้ามพรมแดน (Border) และใช้มุมมองทางคติชนวิทยา อาจท าให้เห็นข้อ
ค้นพบใหม่ๆ หลายประเด็นที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
       การรับรู้เวสสันดรชาดกของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          ในประเด็นนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการรับรู้เวสสันดรชาดกของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วว่า กลุ่มชนในเมืองปากเซในอดีตนั้นเคยเป็นพลเมืองของอาณาจักรล้านช้าง และมีแนวคิด 
ค่านิยม ความเช่ือ การนับถือพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อน และในปัจจุบันนี้ชาวเมืองปากเซยังได้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสี่ของทุกปี ชาวเมืองปากเซแต่ละคุ้มบ้านก็จะมีการก าหนดวันเอาบุญ หรือวันที่จะประกอบ
พิธีกรรมบุญผะเหวดจะเห็นได้ว่า บุญผะเหวดคือบุญที่น าเสนอให้เห็นถึงจริยวัตรของพระเวสสันดรที่เน้นเรื่องการสร้างทานบารมีโดยที่  
ชาวปากเซมีการรับรู้วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ดังประเด็นต่อไปนี้ 
       1. การรับรู้เวสสันดรชาดกผ่านส านวนลายลักษณ์ 
             วรรณกรรมลายลักษณ์คือวรรณกรรมที่มีการสืบทอดและมีการน าเสนอเรื่องราวผ่านตัวอักษรซึ่งอาจถูกบันทึกไว้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น บันทึกในแผ่นหิน บันทึกลงในกระดาษสา บันทึกในสมุดข่อยหรือจารลงในใบลาน เป็นต้น ชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการรับรู้เรื่องเวสสันดรชาดกผ่านวรรณกรรมลายลักษณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการจาร
เรื่องราวเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติลงในใบลาน เพื่อใช้เทศน์หรือใช้อ่านในงานบุญผะเหวด พระสงฆ์ชาวเมืองปากเซจะหั ดเทศน์
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มหาชาติในหนังสือใบลานท่ีจารด้วยอักษรธรรมหรืออักษรไทยน้อย การเทศน์มหาชาติของพระสงฆ์ชาวเมืองปากเซ จะให้ความส าคัญที่
การเทศน์อ่านออกเสียงธรรมดา โดยไม่นิยมการเทศน์ท านองแหล่เหมือนกับในภาคอีสานของไทย โดยให้เหตุผลว่าพระสงฆ์ไม่ควรจะ
ร้องร าท าเพลง เพราะเป็นสิ่งที่ผิดวินัยสงฆ์  (พระจันพอน บุบผามณี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562) ดังนั้นพระสงฆ์ชาวเมืองปากเซจึงมีการ
อนุรักษ์และการสืบทอดในเรื่องของการจารเวสสันดรชาดกลงในใบลานด้วยอักษรธรรม โดยไม่มีการใช้ตัวอักษรลาวปัจจุบัน ประเด็นนี้
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ท าให้เวสสันดรชาดกเป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการใช้อักษรธรรมที่กลุ่มชนในวัฒนธรรมลาวล้านช้าง 
ซึ่งเป็นการยอมรับว่า เป็นอักษรแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ ท าให้คนเคารพย าเกรงและเกิดความเคร่งขรึม 
             ในเรื่องของการสร้างสรรค์และการสืบทอดเวสสันดรชาดกส านวนลายลักษณ์นั้น  ผู้เขียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคแสดงที่
บ้านโพนสีไค เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าชาวเมืองปากเซมีการอนุรักษ์เวสสันดรชาดกใน
ลักษณะของการจารลงไปในใบลาน โดยมีความเชื่อว่าจะต้องมีเวสสันดรชาดกเป็นสมบัติของวัด และเวสสันดรชาดกส านวนใบลานนั้น
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงค่าเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวัด นอกจากนี้สิ่งที่ควรมีควบคู่กันกับเวสสันดรชาดกส านวนใบลานก็คือ                
ผ้าผะเหวดและหอธรรมมาสน์เทศน์มหาชาติ ชาวเมืองปากเซนิยมสร้างเวสสันดรชาดกส านวนใบลานถวายวัดเพราะเช่ือว่าได้ผลบุญ
อานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้จึงมีนักปราชญ์ที่มีความรู้ในด้านอักษรธรรมและการจารใบลานรับงานการจารเวสสันดรชาดกตามที่จะมี                   
ผู้ศรัทธาสร้างถวายวัด โดยพ่อจารย์ค ามา บุญสะหวัน บ้านโพนสีไค แขวงจ าปาสัก ที่ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เป็นจ านวนมากคอย
ช่วยงานการจารเรื่องราวเวสสันดรชาดกลงในใบลาน จากการสัมภาษณ์พ่อจารย์ค ามา บุญสะหวันพบว่า เวสสันดรชาดก 1 เรื่องใช้เวลา
ในการจารเป็นอักษรธรรมลงในใบลานเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง แต่ถ้ามีลูกศิษย์ช่วยงานจะใช้เวลา 1 ปี ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ
อุตสาหะและการสร้างงานตามแรงศรัทธา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและรสนิยมการเสพวรรณกรรมของชาวเมืองปากเซอีก
ด้วย  
             นอกจากนี้ยังปรากฏว่า การรับรู้เวสสันดรชาดกของชาวปากเซ ยังมีการรับรู้ผ่านใบเซียมซีเสี่ยงทายอีกด้วย มีการน าเอา
อนุภาคเหตุการณ์ที่ส าคัญของเรื่องไปแต่งไว้ในใบเซียมซีเสี่ยงทาย เช่น การให้ทานของพระเวสสันดร ผลจากการให้ทานท าให้ได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา หรือความกะตละโลภมากของชูชกท าให้มีอันเป็นไป ผลจากการกระท าให้เป็นพระเทวทัตในชาติต่อมา 
แล้วในท้ายที่สุดก็ถูกธรณีสูบ 
  2. การรับรู้เวสสันดรชาดกผ่านประเพณีพิธีกรรม 
            ประเพณีพิธีกรรมคือระเบียบปฏิบัติอันเกิดจากความเช่ือที่มีการสืบทอดกันมาจนเป็นธรรมเนียมซึ่งในบทความนี้หมายถึง     
บุญผะเหวดที่เกิดจากความเช่ือในวรรณกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกที่ประกอบด้วยกัณฑ์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ที่ระบุว่าเมื่อฟังเวสสันดร
ชาดกครบ 13 กัณฑ์จะได้ไปเกิดในโลกของพระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้าหรือมีความเช่ือเรื่องผลบุญจากการให้ทานตามจริยวัตรของ
พระเวสสันดร ชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงรักษาฮีตคองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็น
อย่างดี ดังเช่น ในเดือนสี่ของทุกปี ชาวเมืองปากเซจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดบุญผะเหวดขึ้น แต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดล าดับว่าหมู่บ้านใด
จะจัดประเพณีบุญผะเหวดขึ้นก่อน-หลัง ซึ่งแต่ละปีล าดับการจัดบุญผะเหวดจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ธรรมเนียมของชาวเมือง          
ปากเซจะมีอยู่ว่า หมู่บ้านใดหรือวัดใดจะจัดประเพณีบุญผะเหวดเป็นหมู่บ้านแรกหรือวัดแรกก็ได้ แล้วแต่การจัดล าดับของกรรม
การเมืองปากเซ แต่วัดสุดท้ายที่จะจัดประเพณีบุญผะเหวดของทุกปีก็คือวัดโพธิ์ระตะนะศาสดาราม หรือวัดหลวงปากเซ ซึ่งจะเป็นงาน
บุญผะเหวดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองปากเซ (พระจันพอน  บุบผามณี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562) การจัดบุญผะเหวดของชาวเมืองปากเซ 
ยังคงอยู่ในฮีตคอง เช่น พิธีกรรมแห่พระอุปคุต พิธีกรรมแห่เข้าพันก้อน พิธีกรรมเทศน์สังกาศ เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน พิธีกรรมการ
เทศน์มหาชาติและพิธีกรรมแห่กัณฑ์หลอน พิธีกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของบุญผะเหวดที่ทุกคนในทุกหมู่บ้านของเมืองปากเซ 
ตั้งแต่ลูกหลานเยาวชนไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน จะต้องร่วมมือร่วมใจกันประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นพิธีกรรม 
             พิธีกรรมบุญผะเหวด ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ชาวปากเซรอคอย เพราะเป็นพิธีกรรมที่ญาติสนิทมิตรสหายจะได้พบปะกัน ซึ่งใน
หนึ่งปีจะจัดเพียงครั้งเดียวในเดือนสี่ พิธีกรรมบุญผะเหวดท าให้ชาวปากเซได้ร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาฮีตคองและ
การได้รับผลบุญแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานและความบันเทิงใจคลายทุกข์อีกด้วย โรงเรียน ชุมชนและวัด ต่างสอด
ประสานปลูกฝังอุดมการณ์บุญผะเหวดให้กับเยาวชน โดยให้โรงเรียนของหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม เช่น การจัดขบวน
ฟ้อน การแสดงเป็นเสนาอามาตย์ และบรรเลงดนตรีเสพงันในขบวนแห่อีกด้วย ดังนั้นชาวปากเซจะมีการรับรู้เรื่องราวเวสสันดรชาดก
เป็นอย่างดี เพราะมีการผลิตซ้ าพิธีกรรมบุญผะเหวดทุกๆ ปี 
         3. การรับรู้เวสสันดรชาดกผ่านจิตรกรรมหรือฮูปแต้ม 
            จิตรกรรม คือ ศิลปะแขนงหนึ่งในงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพ วาดภาพ รูปภาพ จิตรกรรมฝาผนังคือตัวบททาง 
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วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง นอกจากชาวเมืองปากเซจะรับรู้เวสสันดรชาดกผ่านตัวบทลายลักษณ์และตัวบทที่เป็ นประเพณีพิธีกรรมแล้ว              
ชาวปากเซยังมีการรับรู้เวสสันดรชาดกผ่านจิตรกรรมพื้นบ้านฝาผนัง ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังคือวัฒนธรรมทางสายตา และเป็นตัวบทที่มี
ความพิเศษในเรื่องการเข้าถึงความหมายของผู้คน จิตรกรรม ฝาผนังหรือท่ีชาวลาวเรียกว่า “ฮูปแต้ม” เป็นผลผลิตอย่างหนึ่งที่เกิดจาก
อ านาจของเวสสันดรชาดก จารุวรรณ ธรรมวัตร (2558 : 2) กล่าวถึง จิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดกว่า เวสสันดรชาดก เป็น
พื้นที่หน่ึงของศิลปินในท้องถิ่นที่จะสร้างจินตนาการตามอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ เข้าไปทั้งในตัวบท หรือศิลปกรรมต่างๆ 
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่านอกจากเวสสันดรชาดกจะมี การประกอบสร้างวัฒนธรรมภายในตัวบทวรรณกรรม เช่นช่ือต้นไม้ ช่ืออาหาร ช่ือสัตว์                 
ช่ือตัวละคร บทสูตรขวัญ บทผูกแขน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประกอบสร้างวัฒนธรรมผ่านสิ่ งต่างๆ ดังเช่น จิตรกรรมฝาผนังที่
ปรากฏในวัดโพธิ์ระตะนะศาสดาราม หรือวัดหลวงปากเซ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ได้น าเสนอให้เห็นการวาดภาพบนฝาผนังเรื่อง
เวสสันดรชาดก โดยเลือกวาดตัวละครและอนุภาคเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง นอกจากนี้ช่างวาดภาพพื้นบ้านยังมีการเน้นรายละเอียด
องค์ประกอบของภาพที่เป็นต้นไม้เป็นพิเศษ ถือเป็นการใส่สีสันความเป็นท้องถิ่นในภาพนี้แสดงถึงมโนทัศน์ที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงการเป็นสัญญะของพื้นที่ในการพิสูจน์ตนเองของพระโพธิสัตว์ เป็นต้น 
             นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว ยังมีจิตรกรรมบนผืนผ้าที่เรียกว่า “ผ้าผะเหวด”ที่เป็นเครื่องประกอบส าคัญของบุญผะเหวด 
ดังเช่น พิธีกรรมการแห่ผะเหวดสันดรเข้าเมือง ชาวบ้านจะร่วมกันถือยกผ้าผะเหวดตั้งแต่บริเวณเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองผ่านหมู่บ้าน
และชุมชนต่าง ๆ จนขบวนแห่ผะเหวดมาถึงเมือง (วัด) นอกจากนี้ยังใช้ผ้าผะเหวดล้อมมณฑลพิธีในการเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นการ
น าเสนอให้ชาวปากเซได้ให้เห็นจริยวัตรและอนุภาคเหตุการณ์ต่างๆ ของเรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นจินตนาการ อารมณ์ 
ความรู้สึกของจิตรกรพื้นบ้านที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการน าเอาสีสันความเป็นท้องถิ่นเข้าไปบรรจุไว้ด้วย ดังเช่น ในอนุภาคเหตุการณ์
นางอมิตตดาถูกผู้หญิงในหมู่บ้านรุมตบตี การแต่งกายของผู้หญิงในหมู่บ้านจะถูกน าเสนอในแบบของการแต่งกายแบบลาว หรือใน
อนุภาคเหตุการณ์แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ชาวเมืองสีพีต่างยินดีจึงได้จัดให้มีดนตรีประกอบขบวนแห่ จิตรกรพื้นบ้านมีการเพิ่ม
รายละเอียดเอาเครื่องดนตรีลาว เช่น พิณ แคนเข้าไปในเรื่อง แสดงให้เห็นความเป็นสีสันของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
        เวสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก  
         เวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อชาวเมืองปากเซ นอกจากนี้เวสสันดรชาดกเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่
ท าให้เกิดผลพวงที่ตามมาจากความศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นความเช่ือและความเช่ือท าให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ฉะนั้น เมื่อมอง
เวสสันดรชาดกว่าเป็นตัวภาษาตามแนวคิดของสจ๊วต ฮอลล์  ที่มองว่า ภาษาท าให้มนุษย์สามารถจัดระบบ (Organize) สร้าง 
(Construct) และภาษาเป็นเครื่องมือ (Instrument) เป็นเครื่องมือท่ีมนุษย์เราเข้าไปสู่ความจริงอีกด้วย ซึ่ง Hall ได้ขยายความเพิ่มเติม
อีกว่า สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” ไม่มีสถานะท่ีจะลอยๆ อยู่ได้ หรือไม่มีความเป็นจริงใดๆ ลอยอยู่ จนกว่าจะมีผู้ “สร้าง” ดังนั้นจึงไม่
มีความเป็นจริงของ “คนดี คนช่ัว หรือคนช่ัวกลับใจ” จนกว่าสื่อมวลชนจะใช้ภาษาของสื่อสร้างข้ึนมา (กาญจนา แก้วเทพ . 2541: 33) 
จากค าอธิบายดังกล่าวจะพบว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบสร้างความจริง สื่อให้เห็นความจริงและเม่ือประกอบสร้างแล้วสิ่ง
หรือเรื่องนั้นๆ มักมีความหมาย กล่าวคือ สิ่งที่ได้รับการประกอบสร้างจากภาษาสามารถสื่อความได้ทั้งในระดับลึกและระดับพื้นผิว         
           นอกจากน้ีก าจร หลุยยะพงศ์ (2556 : 15) ที่ได้อธิบายเรื่องการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมที่ปรากฏในตัวบท
ประเภทต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การแสดงและสื่อสมัยใหม่ มิใช่เป็นการสะท้อนความจริง 
แต่เป็นการประกอบสร้างความหมายจากอ านาจในสังคม ไม่ว่าจะเป็นอ านาจชายเป็นใหญ่ อ านาจความเป็นชาตินิยม และอ านาจทาง
พุทธศาสนา เมื่อมองย้อนเข้ามาในเรื่องเวสสันดรชาดก จะพบว่า เวสสันดรชาดกเป็นตัวภาษาท่ีมีอ านาจอันทรงพลัง เพราะได้ส่งผลต่อ
ระบบความคิดของกลุ่มชน ส่งผลให้เกิดการกระท าตามมาที่เรียกว่าประเพณีพิธีกรรม ย่อมแสดงให้เห็นว่า เวสสันดรชาดกไม่ใช่
วรรณกรรมธรรมดา เพราะวรรณกรรมชาดกจ านวนมาก ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประเพณแีละพิธีกรรมเหมือนอย่างเวสสันดรชาดก ประเด็นนี้
เป็นไปตามแนวคิดของก าจร หลุยยะพงศ์ ซึ่งได้เสนอให้เห็นว่าอ านาจทางพุทธศาสนาท าให้เกิดการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม ไม่ว่า
จะเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือ ความเป็นชุมชนเกษตร การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการประกอบสร้าง
ความเป็นท้องถิ่นดังรายละเอียดที่ผู้เขียนจะอธิบายดังนี้ 
 1. การประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเร่ืองโลกพระศรีอาริยะเมตไตรย 
          เวสสันดรชาดกมีการถูกประกอบสร้างความศักดิ์สิทธ์ิอย่างหลากหลาย ดังเช่นการประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ผ่านตัวบท
ลายลักษณ์ เห็นได้ว่า เวสสันดรชาดก ส านวนปากเซ จะถูกจารลงในใบลานด้วยอักษรธรรม เนื่องจากชาวปากเซเห็นว่า อักษรธรรมเป็น
อักษรศักดิ์สิทธ์ิเป็นอักษรทางพุทธศาสนาท่ีควรเคารพบูชา ด้วยเหตุนี้การเทศน์มหาชาติของพระสงฆ์เมืองปากเซ จะต้องเทศน์หรืออ่าน
จากใบลานอักษรธรรมเท่านั้น (พระวันซัย จันสะหมอน, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562) นอกจากนี้ความศักดิ์สิทธิ์ยังถูกประกอบสร้างผ่าน
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คาถาบาลีแทรกในตัวบทเวสสันดรชาดก ส านวนปากเซอีก ดังจะเห็นว่า วิธีการรับวรรณกรรมที่เป็นชาดกเข้ามาในกลุ่มชน ถ้าเป็น
วรรณกรรมชาดกที่ส าคัญจะมีการรักษาคาถาบาลีไว้ เนื่องจากชาวปากเซเช่ือว่า เป็นเรื่องราวจากปากของพระพุทธเจ้า ในประเด็นนี้  
สืบพงษ์  ธรรมชาติ (2543 : 45) กล่าวถึงคาถาบาลีแทรกไว้ว่า การมีคาถาแทรกเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวรรณกรรม
ชาดก เราเชื่อว่า คาถา มาจากพระไตรปิฏกและเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ดังนั้นการแต่งวรรณกรรมชาดกขึ้นมาในช้ันหลัง 
เช่น เวสสันดรชาดกในท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการอนุรักษ์คาถาเอาไว้ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของวรรณกรรม ในขณะเดียวกันการมีคาถาแทรก
ย่อมท าให้กลุ่มชนในท้องถิ่นเข้าถึงเนื้อหาของเวสสันดรชาดกได้ยากขึ้น เพราะการท าความเข้าใจคาถาต้องมีความรู้เรื่องภาษาบาลี 
จะต้องเป็นกลุ่มชนท่ีมีการศึกษา เช่น พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักปราชญ์ในท้องถิ่น 
           ประเด็นต่อมา การประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมเชิญพระอุปคุตมาเป็นสักขีพยานและปกปัก
รักษางานบุญให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยกตัวอย่างเช่นการอัญเชิญพระอุปคุตของชาวบ้านโพนสีไค เมืองปากเซจะมีการอัญเชิญ               
พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ าโขง โดยสมมติเอาหินท่ีงมได้บริเวณนั้นเป็นพระอุปคุต เพราะจากต านานพระอุปคุตคือพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เดช 
เป็นพระที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา จ าพรรษาอยู่ในเกษียรสมุทร ดังนั้นเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมบุญผะเหวด ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้
คือการอัญเชิญพระอุปคุตมาปกปักรักษามณฑลพิธี ชาวบ้านจะท าหอโฮงเป็นที่พ านักและมีการถวายภั ตตาหารให้พระอุปคุตทุกวัน
ตลอดงาน เมื่อเสร็จสิ้นงานบุญผะเหวดแล้ว ชาวบ้านโพนสีไคก็จะอัญเชิญพระอุปคุตกลับลงไปในแม่น้ าโขงดังเดิม เมื่อเป็นลักษณะ
เช่นนี้ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีความเช่ือมโยงกับแม่น้ าโขง ดังที่ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556 : 136-142) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแม่น้ าโขงกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ว่า การสร้างความหมายศักดิ์สิทธิ์ให้แม่น้ าโขง ได้ถูกสร้างผ่านต านานการเกิดแม่น้ าโขง เช่น การขุดควักแม่น้ าโขงจาก
พญานาค การเสด็จเลียบโลกของพระพุทธเจ้า การมาประทับท่ีบริเวณแม่น้ าโขง สร้างผ่านวัตถุและพุทธสถาน เช่น พระพุทธบาท 
พระพุทธรูป พระบรมธาตุ เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ล้วนน าเสนอให้เห็นการประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ขอแม่น้ าโขง สอดคล้องกับ
ชาวบ้านโพนสีไคที่ประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ผ่านการงมก้อนหินในแม่น้ าโขง โดยสมมุติให้หินเป็นพระอุปคุตและแม่น้ าโขงคือ
เกษียรสมุทร 
          นอกจากน้ีในประเด็นความเชื่อจะเห็นว่าเวสสันดรชาดกมีความสัมพันธ์กับเรื่องพระมาลัย เนื่องจากเรื่องพระมาลัยเป็นจุด
ก าเนิดที่ท าให้เกิดการฟังเทศน์มหาชาติให้จบ 13 กัณฑ์ภายใน 1 วัน ผู้ที่ฟังจบก็จะได้รับอานิสงส์เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปเกิดในโลก
ของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งพระศรีอาริยะเมตไตรยก็คือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้หลังจากหมดยุคของพระมหาสมณโคดม ในเนื้อหา
ของพระมาลัยระบุว่า โลกของพระศรีอาริยะเมตไตรยเป็นโลกที่มีแต่ความสงบสุข สะดวกสบาย ไม่มีคนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่อนาถา
เข็ญใน ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่รบราฆ่าฟันก่อศึกสงคราม มีแต่ผู้มีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้คนมีรูปร่างหน้าตาดีมีวรรณะดี อายุยืน
ยาว การเดินทางสะดวกสบายมีราชรถคอยรับส่ง ใครปรารถนาสิ่งใดก็สามารถไปขอกับต้นโพธิ์ศรี หรือต้นกัลปพฤกษ์ก็จะสมความ
ปรารถนา วิสุทธิ์ ใบไม้ (2543 : 67) ในลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมบุญผะเหวดเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่มีนัยยะอยู่ 2 
ประการด้วยกัน 
           ประการแรก ความเชื่อเรื่องการสั่งสมบุญบารมีด้วยการให้ทาน โดยยึดเอาจริยวัตรของพระเวสสันดรเป็นแบบอย่าง ดังจะ
เห็นได้ว่า ชาติที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมเสวยชาติเปน็พระเวสสนัดรถือว่าเปน็ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า “มหาชาติ” พระเวสสันดรเกิด
มาสร้างทานบารมีที่ผู้อื่นท าได้ยากยิ่ง ด้วยการให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ การให้ภริยาทาน การให้บุตรทาน ให้ทุกสิ่งที่อย่างที่มีคนมา
ขอ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บารมีของพระองค์เปี่ยมล้นและในชาติต่อมาพระองค์ได้เกิดเป็นสิทธัตถะกุมารก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้น
ชาวปากเซ จึงมีความเชื่อเรื่อง ผลบุญจากการให้ทาน จึงปฏิบัติตามจริยวัตรของพระเวสสันดรด้วยการให้ทานทรัพย์สินถวายวัด การให้
ทานข้าวปลาอาหารแก่ญาติสนิทมิตรสหายที่มาในงานบุญ  
           ประการที่สอง ความเช่ือเรื่องผลบุญจากการฟังเทศน์มหาชาติ โดยยึดเอาความเชื่อในเรื่องพระมาลัยเป็นแบบอย่าง จะเห็น
ได้ว่าเนื้อหาของเรื่องพระมาลัยเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้น ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์มักจะเป็นผู้อภิญญา 
เช่น การเหาะเหินเดินอากาศ การล่วงรู้ถึงจิตใจคน การล่วงรู้ถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ในลักษณะเช่นนี้เรื่องพระมาลัยจึงเป็นวาท
กรรมแห่งผลบุญที่ซ้อนอยู่กับวาทกรรมโลกพระศรีอาริยะเมตไตรย เป็นความรู้ที่เกิดจากพระมาลัยและจากปากของพระศรีอาริยะ
เมตไตรยในขณะที่สถิต ณ สวรรค์ช้ันดุสิต ค ากล่าวทั้งหลายของพระศรีอาริยะเมตไตรย เช่น คนที่เกิดในโลกของพระองค์จะมีอายุยืน
ยาว มีรูปร่างหน้าตาดี มีวรรณะผ่องใส มีแต่ความสงบสุข ความสะดวกสบาย ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน และที่ส าคัญคือใครปรารถนา
อะไรก็สามารถขอได้กับต้นกัลปพฤกษ์ก็จะสมปรารถนา ในลักษณะเช่นนี้ พื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปชอบความสงบสุข ความ
สะดวกสบาย ชอบรูปร่างหน้าตาดี ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวปากเซเกิดความเช่ือในเรื่องผลบุญจากการฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายใน 1 
วัน เพื่อจะส่งผลให้ไปเกิดในโลกของพระศรีอาริยะเมตไตรยที่สุขสงบสะดวกสบาย  
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          เป็นที่น่าสังเกตว่า พระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายของพระมหาสมณโคดม ซึ่ งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ในภัทรกัปป์นี้                  
จริยวัตรของพระเวสสันดรมุ่งสละทรัพย์สมบัติ ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีก 
แต่การฟังเทศน์มหาชาติกลับท าให้เป็นคู่ตรงข้ามและยอ้นแย้งกับจริยวัตรของพระเวสสันดร กล่าวคือการฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายใน 
1 วัน เพื่อจะได้ไปเกิดในสถานที่สะดวกสบาย ที่เรียกว่า“โลกพระศรีอาริย์”ประเด็นนี้ท าให้เห็นถึงความเป็นพหุลักษณ์ของประเพณี
พิธีกรรม คือการฟังเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เพื่อจะได้ไปเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่ง การบริจาคทานเพ่ือ
ผลบุญที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร แต่ก็บริจาคกัณฑ์เทศเพื่อจะได้ไปเกิดในโลกพระศรีอาริย์ ประเด็นเหล่านี้เป็นความหมายที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นวิธีคิดของชาวเมืองปากเซ ท าให้เห็นว่าเวสสันดรชาดกมีอิทธิพลต่อชาวเมืองปากเซเป็นอย่างมาก 
         2. การประกอบสร้างวัฒนธรรมความเป็นชุมชนเกษตร 
          กลุ่มชนในวัฒนธรรมลาวล้านช้าง เป็นกลุ่มชนที่ต้องอาศัยฝนฟ้าในการท าการเกษตร  ถึงแม้การประกอบพิธีกรรม                 
บุญผะเหวด การฟังเทศน์มหาชาติจะส่งผลไปยังโลกหน้าก็จริง แต่ชาวเมืองปากเซแขวงจ าปาสัก ก็ยังมีความเช่ือที่สามารถท าให้เกิดขึ้น
ได้ในโลกปัจจุบัน ประเพณีบุญผะเหวดล้วนเป็นประเพณีที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาเพื่อยึดโยงกับวิถีชีวิต เช่น การท าการเกษตรเพื่อเลี้ยง
ชีพ (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2558 : 4) นอกจากนี้เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมเริ่มมามีบทบาทกับชาวปากเซแล้ว การท า
การเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพจึงถูกยกระดับเป็นการท าการเกษตรเพื่อน าผลผลิตไปจ าหน่าย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันที่จริง
แล้วประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนของชาวปากเซนั้นมมีาแตโ่บราณ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ แต่บุญบั้งไฟนั้นเป็นบุญที่เรียกว่า เป็นบุญของ
ฝ่ายผีก็คือการบูชาพระยาแถน เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล แต่ในประเพณีบุญผะเหวดนั้น ชาวปากเซก็มีการประกอบสร้าง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรหลายประการด้วยกัน ดังท่ีผู้เขียนจะอธิบายดังน้ี  
          ในพิธีกรรมแห่ผะเหวดสันดรเข้าเมือง เมื่อมีพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ชาวเมืองปากเซมักจะมีพิธีกรรมเชิญ                
พระเวสสันดรในบริเวณทุ่งนา ซึ่งหากจะมองเข้าไปในเนื้อเรื่องแล้ว พระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสสดีพร้อมทั้งอ ามาตย์ราชมนตรี 
เดินทางไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองในบริเวณเขาคีรีวงกต ซึ่งอยู่ในเขตป่าหิมพานต์ มิใช่ท้องทุ่งเกษตรกรรมแต่อย่างใดใน
ลักษณะเช่นนี้ การที่ชาวปากเซนิยมเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองในบริเวณท้องทุ่งนา อาจมีนัยยะของความเป็นศิริมงคลให้แก่การ
เพาะปลูกและพื้นที่ในการท าเกษตรกรรม โดยอาศัยที่ท้องทุ่งนาของใครใดคนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นตัวแทนของท้องทุ่งนาทั้งห มดของ
หมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้เขียนยังมองว่าบุญผะเหวดจัดกระท าขึ้นในเดือนสี่ของทุกปี ซึ่งเดือนสี่นี้ชาวปากเซบางคนก็เริ่มเตรียมนาเพื่อการ
เพาะปลูกแล้ว ดังนั้นการเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองในบริเวณท้องทุ่งนา นอกจากจะสร้างความเป็นศิริมงคลในการเพาะปลูกแล้ว                  
ยังเกี่ยวโยงไปถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย  
           นอกจากนี้เมื่อมีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ชาวเมืองปากเซมีการน ารถไถนามาร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
ลักษณะเช่นนี้อาจตีความหมายได้ว่า การน ารถไถนามาร่วมขบวนแห่ผะเหวดสันดรเข้าเมือง จะท าให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่เครื่องมือ
ทางการเกษตร และอาจส่งผลให้ได้ผลผลิตที่บริบูรณ์ขายได้ราคา หรือการประกอบอาชีพรับจ้างไถนาจะได้มีความเจริญก้าวหน้า และ
เมื่อขบวนแห่พระเวสสันดรผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะเตรียมน้ าใส่โอ่งไว้รดน้ าด าหัว มีการสาดน้ าเหมือนประเพณีสงกรานต์ ชาวเมือง
ปากเซมีการรดน้ าเวลาขบวนแห่พระเวสสันดรผ่านบ้านตนเอง  ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความชุ่มเย็นเป็นสุข ความอุดมสมบูรณ์ของ
น้ าท่า เนื่องจากพระเวสสันดรได้กลับมาสู่บ้านสู่เมือง ชาวบ้านจึงแสดงพฤติกรรมสัญลักษณ์โดยการเอาน้ ามาสาดพระเวสสันดรที่เป็น
ตัวละครจ าลอง เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการเอาเคล็ดในการเริ่มต้นในการเพาะปลูก 
          ประเด็นต่อมาเมื่อมีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ชาวเมืองปากเซมีการสร้างช้างปัจจัยนาเคนทร์ครอบครัวละ 1 เชือกเพื่อ
ถวายพระเวสสันดร ในเมื่อชาวบ้านอยู่ในสังคมเกษตรกรรม จึงมีการหยิบยกเอาตัวละครช้างปัจจัยนาเคนทร์มาแห่ผะเหวดสันดรเข้า
เมือง ยิ่งมีช้างหลายเชือกยิ่งท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะช้างปัจจัยนาเคนทร์คือสัญลักษณ์แห่งความอุดม
สมบูรณ์ นอกจากน้ีการประดิษฐ์ช้างขึ้นมาหลายเชือก ไม่ได้มีนัยยะแค่ การขอฟ้าขอฝนอย่างเดียวแต่หากเป็นการขอขมาพระเวสสันดร
อีกด้วย เมื่อพระเวสสันดรทานช้างปัจจัยนาเคนทร์เพียงเชือกเดียวให้กับพราหมณ์เมืองกลิงคราชและชาวบ้านได้กล่าวโทษให้พระองค์ 
เมื่อส านึกผิดจึงน าช้างหลาย ๆ เชือกมาถวาย เพื่อเป็นการขอขมา ซึ่งจะท าให้ผู้ถวายช้างได้รับผลบุญอีกด้วย 
         3. การประกอบสร้างพลังชุมชนและการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
          เวสสันดรชาดก มีส่วนในการประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานบุญผะเหวด ในประเด็นการสร้าง
พลังชุมชนนั้น ยศ สันตสมบัติ (2540: 59) ได้อธิบายแนวคิดนี้ไว้ว่า การสร้างพลังชุมชนเกิดการการหลอมรวมหลักคิด อุดมการณ์และ
เป้าประสงค์ที่จะท าให้เกิดขึ้นกับชุมชน พลังชุมชนเกิดขึ้นจากความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนส่วนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมนั้นคือรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มชนผ่านรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยอาจมีการท า
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กิจกรรมร่วมกัน การก าหนดเป้าหมายชุมชนร่วมกัน ในลักษณะที่ยศกล่าวมาเช่นนี้ ผู้เขียนจึงได้เช่ือมโยงไปสู่บุญผะเหวดของชาวเมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังรายละเอียด 2 ประการ ดังน้ี 
          ประการแรก การสร้างพลังชุมชนเกิดขึ้นในขณะการเตรียมงานบุญผะเหวด ดังเช่นกรณีการจัดงานบุญผะเหวดบ้านโพนสีไค 
เมืองปากเซ ในขั้นการเตรียมงานบุญผะเหวดนั้น ชาวบ้านจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายงานให้สมาชิกในหมู่บ้าน เช่น 
มีการจัดสถานที่ ปรับปรุงท าความสะอาดศาลาวัดส ารวจอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในพิธีกรรมบุญผะเหวด มีการท าความสะอาดหนั งสือ
เวสสันดรชาดก ส านวนใบลานและมีการแบ่งเป็นกัณฑ์ แต่ละกัณฑ์จะมีเจ้าภาพและมีคนรับผิดชอบ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ที่ตนศรัทธา
มาเทศน์ในแต่ละกัณฑ์ นอกจากน้ียังมีการจัดหาข้าวปลาอาหาร มีการจัดหามหรสพเสพงันและการหาปัจจัยเพื่อถวายเป็นกัณฑ์เทศน์ 
(พระจันพอน บุบผามณี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562) 
          ประการที่สอง การสร้างพลังชุมชนเกิดขึ้นในขณะประกอบพิธีกรรมบุญผะเหวด ผู้เขียนพบว่า ในงานบุญผะเหวด ที่ปรากฏ
ในบ้านโพนสีไค อาหารหลักท่ีใช้เลี้ยงต้อนรับแขกท่ีไปเยี่ยมบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมข้าวปุ้นไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะนอกจาก
จะใช้เป็นอาหารเลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมบ้านแล้ว ยังจะต้องใช้เป็นของฝากให้แขกน ากลับบ้านอีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านได้น า
พฤติกรรมการให้ทานของพระเวสสันดรมาเป็นแบบอย่าง แสดงให้เห็นถึงการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจาก
อิทธิพลของวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ จนท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างความคิดแบบพุทธกับความเป็นชาวบ้าน กลายเป็นประเพณี
ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อนึกถึงอาหารในบุญผะเหวดแล้ว ข้าวปุ้นคืออาหารชนิดแรกที่อยู่ในมโนทัศน์ของคนในชุมชนชายแดนไทย -ลาว คือ 
ข้าวปุ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีค าขวัญที่คล้องจองกันว่า “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”  
          นอกจากนี้การที่ชาวบ้านต้องตระเตรียมข้าวปุ้นไว้รับแขกจ านวนมาก เกิดจากความเช่ือเรื่อง“ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งแจกจ่าย ยิ่ง
กลับมา” ดังกรณีของพระเวสสันดร ดังนั้นชาวบ้านจะไม่มีอาการแหนหวงในข้าวปุ้นที่เตรียมไว้ เมื่อแขกมาที่บ้านก็ยกส ารับมาให้              
เมื่อแขกจะกลับก็ให้เป็นของฝาก ในลักษณะเช่นนี้เป็นการสืบทอดอุดมการณ์ในแบบพระเวสสันดรอย่างเข้มข้น และเป็นการตอกย้ าว่า 
บุญผะเหวดจะต้องให้ทาน ดังนั้น ข้าวปุ้นจึงไม่ใช่แค่อาหารธรรมดา แต่หากเป็นตัวกลางส าคัญที่จะยึดโยงให้ผู้ให้ทานไปเกิดบนสวรรค์ 
ด้วยลักษณะของข้าวปุ้นที่เป็นเส้นสาย หรือ นัยยะของการเกี่ยวพันเป็นญาติ และเป็นเพื่อน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมและ
เป็นการสร้างพลังชุมชน หรือการสร้างอุดมการณ์ทางสังคมภายใต้วาทกรรมทานบารมี  
         4. การประกอบสร้างในกระแสบริโภคนิยม  
            กระแสบริโภคนิยมคือพฤติกรรมของคนในสังคมที่ให้ความส าคัญกับการใช้สอย การรับประทาน การด ารงชีวิตในรูปแบบ 
ต่างๆ ดังที่สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (2559 : 45) ได้อธิบายค าว่า บริโภคนิยมว่า หมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลพวง 
มาจากระบบทุนนิยมและเช่ือมร้อยด้วยวัตถุนิยม เช่น การบริโภคสินค้าท่ีเป็นกระแสในสื่อต่าง ๆ หรือการเลียนแบบคนส าคัญในวงการ
ต่าง ๆ เช่น ดารานักแสดง นักกีฬา เป็นต้น ในบุญผะเหวดของชาวเมืองปากเซ ที่ก้าวข้าวมาในยุคทุนนิยม บริโภคนิยมย่อมมีความ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิธีคิดอยู่บ้าง บุญผะเหวดยังคงเป็นฮีตคองที่ชาวปากเซจะต้องรักษาและสืบทอด ยังคงเป็นพื้นที่การแสวงหาผลบุญ
ที่เกิดจากการให้ทานและการฟังเทศน์มหาชาติ แต่ในขณะเดียวกันบุญผะเหวดยังเป็นการประกอบสร้างทางเศรษฐกิจการบริโภค 
เนื่องจากงานบุญผะเหวด คืองานบุญใหญ่ซึ่งจะประกอบปีละ 1 ครั้ง เป็นบุญที่ให้ผู้คนได้ท าบุญสุนทาน ฉะนั้นงานบุญผะเหวดจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เช่น มีการผลิตข้าวปุ้นในปริมาณมาก มีการฆ่าวัว -ควาย หมู ไก่ ปลา เครื่องปรุงรส ผักและ
ผลไม้ต่าง ๆ ในปริมาณมาก เพื่อน ามาเป็นวัตถุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่จะมาเยี่ยมบ้าน มีการบริโภคเครื่องดื่ม เช่น สุรา เบียร์ 
และน้ าอัดลม น้ าแข็ง เป็นจ านวนมาก มีการจ้างมหรสพต่างๆ เช่น คณะหมอล า  ถ้าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายหลังคาเรือนก็จะมี              
ทุนทรัพย์มาก ดังเช่น บ้านโพนสีไค บางปีก็จะข้ามมาจัดจ้างหมอล าที่ฝั่งไทย เช่น จ้างคณะเสียงอีสาน คณะประถมบันเทิงศิลป์ คณะ
สาวน้อยเพชรบ้านแพง และคณะอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการจ้างหมอล าซิ่ง หมอล าแคนเต้าเดียว หนังประโมทัย ภาพยนตร์ มาท าการ
แสดงเพื่อเฉลิมฉลองงานบุญและหาทุนทรัพย์เข้ามาพัฒนาวัด   
             กระแสการบริโภคนิยมยังมีในรูปแบบการแข่งเรื่องศักดิ์ศรีของหมู่บ้าน เช่น บ้านโพนสีไค ท าการว่าจ้างหมอล ากลอนมา
แสดงในงานบุญผะเหวด หมู่บ้านอ่ืนท่ีเป็นหมู่บ้านใหญ่กว่าอาจว่าจ้างหมอล าคณะใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชน ศักดิ์ศรีของความ
เป็นหมู่บ้านใหญ่ ในขณะเดียวกันเมื่อหมอล าคณะใดที่ท าการแสดงแล้วมีคนช่ืนชม หมอล าคณะนั้นก็จะถูกว่าจ้างให้มาท าการแสดงใน
งานบุญผะเหวดอีกในหมู่บ้านอ่ืนอีก การว่าจ้างหมอล ามาแสดงในงานบุญผะเหวดต้องอาศัยทุนทรัพย์เป็นจ านวนมาก ในบ้านโพนสีไค
จะมีการท ากติกาตกลงกันว่า เมื่อมีการว่าจ้างหมอล าคณะใหญ่มาท าการแสดง ชาวบ้านก็จะบริจาคทุนทรัพย์ครอบครัวละ 500 บาท
หรือ 1,000 บาท ตามแต่ราคาว่าจ้าง ประเด็นเหล่านี้แสดงให้เห็นความย้อนแย้งของความเช่ือในพุทธศาสนาที่พระเวสสันดรมุ่งสละ              
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แต่มนุษย์กลับท าให้เป็นเรื่องทางโลก มีการมุ่งบริโภคในปริมาณมากเหมือนชูชก มีการฆ่าสัตว์ การดื่มสุราและของมึนเมา มีการหา                
ทุนทรัพยเ์ข้าวัดโดยอาศัยบุญผะเหวดอีกด้วย 
            
บทสรุป 
        จากการศึกษาการรับรู้เวสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ช้ีให้เห็นว่า เวสสันดรชาดกเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อระบบคิด ความเช่ือของ
ชาวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสักเป็นอย่างมาก ชาวเมืองปากเซมีการรับรู้เวสสันดรชาดก ผ่านตัวบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ตัว
บทวรรณกรรมลายลกัษณ์ที่จารลงในใบลานด้วยอักษรธรรม การรับรู้ผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่นการอัญเชิญพระอุปคุต การแห่ข้าวพันก้อน 
การเทศน์มหาชาติ การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง การรับรู้ผ่านตัวบททางวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนถูกผลิตซ้ าอยู่ตลอดเวลาเวสสันดรชาดก
ได้ท าหน้าท่ีในฐานะเป็นวรรณกรรมของปวงชนอย่างเข้มข้น เมื่อชาวปากเซเข้าไปนั่งในศาลาก็จะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เห็นอนุภาค
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่องเวสสันดรชาดก เมื่อถึงบุญเดือนสี่ก็จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมบุญผะเหวด ช่ึงชาวปากเซต่างรอคอย เพราะเป็น
บุญที่สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจและคลายทุกข์ได้  
        นอกจากน้ีเวสสันดรชาดกยังมีส่วนในการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ดังเช่น การประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่
เป็นความศักดิ์สิทธ์ิผ่านตัวบทวรรณกรรมลายลกัษณ์ที่จารด้วยอักษรธรรมลงในใบลานและการมีคาถาบาลีแทรก จากประเด็นนี้ชาวปาก
เซต่างให้ความเคารพแก่เวสสันดรชาดก เพราะเชื่อว่าเป็นวรรณกรรมจากปากของพระพุทธเจ้า ประกอบกับอักษรธรรมและคาถาบาลี
ต่างก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนา รวมถึงการประกอบสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม เช่น ชาวบ้านโพนสีไค ได้มีการอัญเชิญ
พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ าโขง การเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง การฟังเทศน์มหาชาติ เป็นต้น ส่วนการประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคม
นั้น เห็นได้ว่า ชาวปากเซ ได้มีความร่วมมือร่วมใจกันในด้านการสร้างพลังชุมชนทั้งในขั้นตอนการเตรียมงาน การประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเพื่อมอบหมายงาน การท าความสะอาดศาลาวัด และการแบ่งกัณฑ์เทศน์และหาเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ นอกจากน้ีอาหารยังมี
ส่วนในการสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเพราะบุญผะเหวดคือบุญที่มุ่งให้ทาน ชาวปากเซจึงได้ตระเตรียมข้าวปุ้นไว้ต้อนรับ
แขกอย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าวปุ้นจึงเป็นอาหารที่สร้างเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี เมื่อมีแขกที่ไม่รู้จักกันมาบ้าน ก็จะท าให้เจ้า ของ
บ้านได้รู้จักกัน ท าให้เกิดเครือข่ายและการปองดองท าให้สังคมสงบสุข ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการประกอบสร้างในกระแสบริโภคนิยม 
จะเห็นได้ว่า งานบุญผะเหวดมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีการผลิตข้าวปุ้นเป็นจ านวนมาก มีการจ้างมหรสพเสพงัน เล่น หมอ
ล า ภาพยนตร์ มีการบริโภคเครื่องดื่ม เช่น สุรา เบียร์ น้ าอัดลม น้ าแข็ง เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเวสสันดรชาดกจึงส่วนการประกอบสร้าง
วัฒนธรรมเหล่านี้ 
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อนุภาคตัวละครกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในวรรณกรรมล้านนาเรื่อง 
สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง 

Motif of Characters and Cultural Meanings in Suprommokkha Mah Kao Hang,  
Lanna Literary Work 

ดลยา  แก้วค าแสน1  
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนุภาคตัวละครส าคัญในวรรณกรรมล้านนาเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางซึ่งจะท าให้
เข้าใจความคิดเชิงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สะท้อนผ่านการน าเสนอคุณสมบัติพิเศษของตัวละคร ผลการศึกษาพบว่า อนุภาคตัว
ละครส าคัญมีปรากฏทั้งอนุภาคที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา สัญลักษณ์ของความเช่ือดั้งเดิม และสัญลักษณ์ของตัณหาราคะ 
อนุภาคตัวละครข้างต้นถือเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดหรือส่งต่อความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือดั้งเดิมและความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาที่มีลักษณะเกื้อกูลผสมผสานหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเน้นย้ าในเรื่องผลของการท าดีและท าช่ัวตามหลักค าสอน
ของพุทธศาสนา นอกจากน้ีอนุภาคตัวละครยังถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับระบบโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมของล้านนาที่มีลักษณะแบ่ง
งานกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย โดยน าเสนอผ่านจินตนาการและความคิดอันสร้างสรรค์ที่มีลักษณะสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของคนล้านนาในอดีต 
 
ค าส าคัญ: อนุภาค, ตัวละคร, ความหมายทางวัฒนธรรม, สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง  
 
Abstract 
 This paper aims to study motifs of important characters in Suprommokkha Mah Kao Hang, Lanna Literary 
Work that make us understand the cultural thinking of Lanna people reflecting special qualification of important 
characters. This study presents that the motifs of important characters seem a Buddhist symbol, an original 
faith’s symbol and a libidinous symbol. These motifs are representative in the important characters and 
transmittable thinking about the relationship between an original faith and Buddhist faith that supports or assists 
each other. Moreover, these emphasize the goodness and badness in Buddhist Teachings by imagining and 
making creative thinking related in social context and Lanna culture in the past. 
 
Keywords: Motif, Protagonists, Cultural Meanings, Suprommokkha Mah Kao Hang 
 
ความเป็นมาของปัญหา  
 สุพรหมโมกขะหมาเก้าหางเป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตของล้านนาท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจและโดดเด่นเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่าง
ชนช้ัน โดยมีตัวละครฝา่ยหญงิเป็นผู้อยูเ่บื้องหลังความส าเรจ็ของตัวละครเอกฝ่ายชาย นอกจากน้ียังเป็นตัวแทนของชาดกนอกนิบาตที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับทุคตะที่ถูกตัวโกงซึ่งเป็นกษัตริย์แย่งชิงคู่ครองอีกด้วย มีเนื้อหาโดยสังเขป ดังนี้  
 ตัวละครเอกเป็นทุคตะคือสุพรหมโมกขะ ด้วยความเป็นผู้มีบุญญาธิการพระอินทร์จึงได้มอบไข่วิเศษซึ่งมีนางฟ้าอยู่ในนั้น ต่อมา
ทั้งสองก็อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา หลังจากนั้นสุพรหมโมกขะก็มีภรรยาเพิ่มอีกสามนาง คือ ธิดาพระญามดง่าม ธิดาพระญายักษ์ และ
ธิดาพระญานาค ฝ่ายเจ้าเมืองเมื่อทราบถึงความงามของนางทั้งสี่ก็ปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยาจึงคิดอุบายต่าง ๆ เพื่อแย่งชิงโดยใช้
ภรรยาเป็นเดิมพัน แต่สุพรหมโมกขะก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากภรรยาทั้งสี่ สุดท้ายสุพรหมโมกขะก็ได้ครอง
เมืองแทนเจ้าเมืองคนเดิม 

                                                 
1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 และอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่, 
 E-mail: tao_donlaya@hotmail.com, โทรศัพท์ 088-253-3229 

213การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



214 
 

 

 จากข้างต้นสังเกตเห็นว่า วรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้น าเสนอความคิดจินตนาการที่ไม่ธรรมดา
จึงชวนให้น่าติดตาม เช่น ตัวละครเกิดจากไข่ มนุษย์มีภรรยาเป็นสัตว์ สามัญชนผู้ยากจนกลายเป็นกษัตริย์ ลักษณะดังกล่าวนี้ถือเป็น
อนุภาคประเภทหนึ่ง ซึ่งอนุภาค(motif) ในทางคติชนวิทยานั้น หมายถึง หน่วยย่อยในนิทานที่ได้รับการสืบทอดและด ารงอยู่ในสังคม
หนึ่งๆ และเหตุที่ได้รับการสืบทอดก็เพราะมีความไม่ธรรมดา มีความน่าสนใจทางความคิดและจินตนาการ ซึ่งอนุภาคอาจเป็นตัวละคร 
วัตถุสิ่งของ พฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณ์ในนิทาน (ศิราพร ณ ถลาง. 2552)  
 นอกจากนี้ ในวรรณกรรมเร่ืองสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง ยังพบการสื่อความคิดผ่านอนุภาคท่ีเหนือธรรมชาติในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งของวิเศษ เหตุการณ์ที่เหนือจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวละครเพื่อให้เรื่องราวด าเนินไปอย่างน่าสนใจถูกใจผู้อ่านผู้ฟัง 
ลักษณะดังกล่าวเป็นความคิดและจนิตนาการอันเสรทีี่ผู้สร้างสรรคส์ามารถแตง่เติมให้เรื่องราวประหลาดมหัศจรรย์ได้อย่างมากท้ังที่ไม่มี
อยู่ในความเป็นจริง แต่สิ่งมหัศจรรย์ดังกล่าวอาจท าให้เข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมของมนุษย์หรือผู้เป็นเจ้าของวรรณกรรมได้ 
สอดคล้องกับที่ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2561: 30-31) ได้กล่าวว่า ข้อมูลทางคติชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า นิทาน หรือต านาน ถือเป็น
เครื่องมือของกลุ่มชนท่ีต้องการสื่อความหมาย ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และสะท้อนทัศนคติ โลกทัศน์ และอุดมการณ์ของ
สังคมของผู้คนในแต่ละกลุ่มชนที่แฝงมากับเรื่องราวที่บอกเล่าสืบต่อกันมา ซึ่งความหมายหรือนัยส าคัญของข้อมูลทางคติชนไม่ได้เป็น
เพียงภาพสะท้อนทางสังคมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อศึกษาตีความในเชิงลึกซึ่งจะท าให้มองเห็นความจริงทางสังคมบางประการที่
ซ่อนแฝงเอาไว้ก็ได้  
 ผู้เขียนเห็นว่า อนุภาคตัวละครส าคัญก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการสื่อสารความคิดในเชิงสัญลักษณ์ที่ สื่อให้
เห็นความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ในเรื่อง ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจวิเคราะห์และตีความอนุภาคตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินเรื่องที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง เพื่อค้นหาและท าให้เข้าใจความคิดเชิงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สะท้อนผ่าน
การน าเสนอคุณสมบัติพิเศษท้ังฐานะ รูปร่าง นิสัยใจคอ และคุณสมบัติบางประการของตัวละคร 
 วรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางที่น ามาศึกษานี้เป็นต้นฉบับของวัดสูงเม่น ต าบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ จารด้วยอักษร
ธรรมล้านนา จ านวน 7 ผูก 250 หน้าลาน ไม่ปรากฏวันเดือนปีท่ีจาร ซึ่งเป็นผลงานปริวรรตของ อัมพวรรณ สุริยะไชย (2546) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมผ่านการน าเสนออนุภาคตัวละครส าคัญในวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 รวบรวมและศึกษาอนุภาคตัวละครส าคัญในวรรณกรรมเรื่อง สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง จากนั้นจึงศึกษาความคิด/ความหมาย
เชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการน าเสนอคุณสมบัติพิเศษของตัวละครทั้งฐานะ รูปร่าง นิสัยใจคอ และคุณสมบัติพิเศษ สุดท้ายสรุปและ
อภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 
 อนุภาคตัวละครส าคัญ  
  จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง ปรากฏอนุภาคส าคัญหลายอย่างที่สะท้อนความคิดเชิงวัฒนธรรม
ผู้เป็นเจ้าของวรรณกรรมได้ แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะอนุภาคตัวละครส าคัญนั่นคือ ตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนิน
เรื่องเท่านั้น จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครที่เป็นมนุษย์ และอมนุษย์ ดังนี ้ 
  1) ตัวละครมนุษย์ท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินเรื่องในครั้งนี้ ได้แก่ สุพรหมโมกขะ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์อันถือเป็นพระชาติ
หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระญาเจ้าเมืองมาตุลนคร ผู้ที่ถูกตัณหาราคะครอบง าจิตใจอยู่จึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ส าคัญ
ต่าง ๆ ในเรื่อง ดังรายละเอียด 
   1.1) สุพรหมโมกขะ  
    สุพรหมโมกขะก าเนิดมาในตระกูลที่ยากจนก าพร้าแม่แต่แรกเกิด และพ่อมาตายจากเมื่ออายุ 6 ขวบกว่าๆ ใช้ชีวิต
อย่างยากล าบากโดยมีหมาด าเป็นเพื่อน แม้ว่าจะเกิดอยู่ในตระกูลยากจน แต่ด้วยบุญบารมีแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์ พระอินทร์จึงได้
เนรมิตไข่พร้อมกับของวิเศษต่างๆ รวมถึงนางไข่ฟ้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ าชู สุพรหมโมกขะมีภรรยาทั้งหมด 6 คน โดย 4 คนแรกนั้นมีเพศ
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เป็นอมนุษย์มีบทบาทเป็นผู้ ช่วยคนส าคัญทั้งยังมีรูปสมบัติงดงามยิ่ง ส่วนอีก2  คน มีก าเนิดเป็นมนุษย์  ได้แก่นางเทวีของ                      
พระญามาตุลนคร และนางวรกิตติกา ธิดาพระญาเมืองคันธรรัฐ   
    สุพรหมโมกขะเป็นผู้ที่ไม่มีภาวะความเป็นผู้น า แสดงออกถึงความอ่อนแอเยี่ยงผู้หญิง ทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง สังเกตได้ว่าผู้สร้างสรรค์ก าหนดให้สุพรหมโมกขะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับความเป็นชาย แต่กลับก าหนดให้บรรดาเมียทั้งสี่
มีลักษณะของความเป็นชายแทน คือ มีภาวะความเป็นผู้น า มีสติและไหวพริบในการคิดแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ  
    อย่างไรก็ตามสุพรหมโมกขะก็เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดี และตอนท้ายเรื่องก็ได้ครองเมือง มาตุลนครแทนพระญาเจ้า
เมืองคนเดิมและด ารงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง 
   1.2) พระญาเจ้าเมืองมาตุลนคร  
    พระญาเจ้าเมืองมาตุลนครเป็นผูท้ี่มีกามตัณหาหลงมัวเมาในรปูสมบัติหรอืรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงอย่างไม่รู้ผิด
ชอบช่ัวดี มีความปรารถนาอยากได้ภรรยาทั้งสี่ของสุพรหมโมกขะ จึงพยายามคิดหากลอุบายต่าง ๆ นานา ดังเช่น ท้าชนไก่ วัว และช้าง 
โดยมีภรรยาเป็นเดิมพัน ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้พระญาเจ้าเมือง มาตุลนครเป็นผู้ที่หลงใหลในความงามของสตรีจึงเป็นเหตุให้ขาด
ภาวะความเป็นผู้น า ในใจเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องการแย่งชิงภรรยาของสุพรหมโมกขะเท่านั้น  
    สุดท้ายพระญาเจ้าเมืองมาตุลนครผู้มีกามราคะนี้ก็ต้องพ่ายแพ้แก่การกระท าอันไร้ศีลธรรมของตนเอง จนต้อง
สิ้นชีวิตด้วยการถูกธรณีสูบลงสู่นรกอเวจี  
  อนุภาคตัวละครมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นทั้งตัวแทนของบุคคลที่ด ารงตนอยู่ในความดีงาม แม้จะไม่ใช่ผู้ที่สมบูรณ์
แบบก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วความดีงามนั้นก็ได้น าพาไปสู่ความสมบูรณ์แบบอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง และตัวแทนของบุคคลที่สูงส่งแต่หาก
ถูกครอบง าด้วยตัณหาราคะแล้วนั้น สุดท้ายก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตน ลักษณะดังกล่าวนี้ได้ตอกย้ าเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ใครกระท าเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา       
  2) ตัวละครอมนุษย์ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินเรื่องในครั้งนี้พบ 4 ตัวละคร ได้แก่ นางจันทิพรหมาหรือนางไข่ฟ้า                
นางจันทกุฏฐี ธิดาพระญามดง่าม นางจันทสุภาคา ธิดาพระญายักษ์ และนางจันทกิตติกา ธิดาพระญานาค ซึ่งถือเป็นผู้ช่วยส าคัญของ           
สุพรหมโมกขะ ดังรายละเอียด  
    2.1) นางจันทิพรหมาหรือนางไข่ฟ้า  
    นางจันทิพรหมาหรือนางไข่ฟ้าภรรยาเอกหรือเมียคนแรกของสุพรมหโมกขะ ได้ถือก าเนิดตามค าสั่งของพระอินทร์
เพื่อมาเป็นผู้อุปัฏฐากพระโพธิสัตว์หรือสุพรหมโมกขะที่มีก าเนิดเป็นชายทุคตะ นางมีก าเนิดอยู่ในไข่ทิพย์ซึ่งพระอินทร์ได้วางไว้ที่
กะโหลกศีรษะของผู้เป็นพ่อของสุพรหมโมกขะ ในฐานะที่เป็นภรรยาเอกของสุพรหมโมกขะนางท าหน้าที่ภรรยาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้ง
งานในครัวเรือนและการอยู่เบื้องหลังการผลิตในสังคมเกษตรกรรม โดยการใช้อ านาจและข้าวของเครื่องใช้ทิพย์ที่ได้รับมอบจากพระ
อินทร์มาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก เช่น การสร้างยุ้งฉาง การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บผลผลิตเข้ายุ้งฉางได้อย่างเรียบร้อย 
เป็นต้น 
   2.2) นางจันทกุฏฐี ธิดาพระญามดง่าม  
    นางจันทกุฏฐีเมียคนที่สองของสุพรหมโมกขะเป็นธิดาของพระญามดง่าม นางได้พบกับสุพรหมโมกขะครั้งแรกตอน
ที่สุพรหมโมกขะได้ช่วยชุบชีวิตให้นางฟื้นจากความตาย จากน้ันพระญามดง่ามจึงได้ยกนางให้เป็นเมียของสุพรหมโมกขะ นางมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเอาชนะกลอุบายของพระญาเจ้าเมือง ในเหตุ การณ์ที่พระญาเจ้าเมืองท้าให้             
สุพรหมโมกขะเก็บเม็ดงาท่ีตกเรี่ยราดอยู่กับพ้ืนดินใส่ในภาชนะไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวภายในเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ส าเร็จ  
    อย่างไรก็ตาม ในครั้งที่สุพรหมโมกขะได้ครองเมืองมาตุลนครแทนพระญาเจ้าเมืองคนเดิม นางจันทกุฏฐีหรือนาง        
มดง่ามก็ได้ประพฤติตนขัดกับขนบของความเป็นหญิง น่ันคือการคบชู้กับหัวหน้าคนเลี้ยงม้าในตอนท้ายของเรื่อง 
   2.3) นางจันทสุภาคา ธิดาพระญายักษ ์
    นางจันทสุภาภรรยาคนที่สามของสุพรหมโมกขะเป็นธิดาของพระญายักษ์ซึ่งสุพรหมโมกขะได้ช่วยให้นางหายจาก   
ตาบอด พระญายักษ์จึงยกนางให้เป็นเมีย หลังจากนั้นนางจึงมีโอกาสเป็นผู้ช่วยคนส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการเอาชนะกลอุบายของ    
พระญาเจ้าเมือง ในเหตุการณ์ที่พระญาเจ้าเมืองท้าให้สุพรหมโมกขะกินแกงจ านวนหนึ่งหมื่นหม้อให้หมดภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนจน
ส าเร็จ  
   2.4) นางจันทกิตติกา ธิดาพระญานาค 
    นางจันทกิตติกาภรรยาคนที่สี่ของสุพรหมโมกขะเป็นธิดาของพระญานาค นางถูกท าร้ายจนกระดูกหักสุพรหม 
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โมกขะจึงได้ช่วยรักษาจนนางหายเป็นปกติ พระญานาคจึงยกนางให้เป็นเมีย นางเป็นผู้ช่วยส าคัญในเหตุการณ์ที่พระญาเจ้าเมืองน า
ก าลังพลออกรบกับสุพรหมโมกขะจนเป็นเหตุให้พระญาเจ้าเมืองถูกแผ่นดินสูบลงไปในนรกอเวจี 
  อนุภาคตัวละครอมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีทั้งเพศของนางฟ้า นางมดง่าม นางยักษ์ และนางนาค ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ
ระบบความเชื่อเหนือธรรมชาติอันมีบทบาทในการเกื้อหนุน ค้ าชู และอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของผู้ที่ด ารงตนอยู่ในความดีงาม      
 อนุภาคตัวละครกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 
  อนุภาคตัวละครส าคัญในวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางนี้ได้ถือเป็นการถ่ายทอดความคิดเชิงวัฒนธรรมที่
สะท้อนผ่านจินตนาการและความคิดอันสร้างสรรค์ของผู้ที่เป็นเจ้าของซึ่งมีลักษณะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของคน
ล้านนาในอดีต ดังนี้  
   1) อนุภาคตัวละครกับระบบความเชื่อดั้งเดิม 
    ความเชื่อดั้งเดิม คือ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นความเช่ือที่มีมาก่อนการรับความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับคติผี อ านาจเหนือธรรมชาติ (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2548)  
    จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง พบอนุภาคตัวละครส าคัญที่เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์
ของความเช่ือดั้งเดิม ได้แก่ บรรดาเมียทั้งสามของสุพรหมโมกขะที่มีก าเนิดเป็นอมนุษย์ ได้แก่ นางจันทกุฏฐี ธิดาพระญามดง่าม                  
นางจันทสุภาคา ธิดาพระญายักษ์ และนางจันทกิตติกา ธิดาพระญานาค ด้วยลักษณะการก าเนิดเป็นอมนุษย์นี้ได้สะท้อนให้เห็นระบบ
ความเช่ือแบบดั้งเดิมที่แอบอิงหรือใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเริ่มจากนางจันทกุฏฐีซึ่งเป็นธิดาของพระญามดง่าม งดง่ามถือเป็นสัตว์
สัญลักษณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับดิน ดังนั้น นางจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ช่วยสุพรหมโมกขะในภารกิจที่สัมพันธ์กับลักษณะตามธรรมชาติ
ของมดดังกล่าวข้างต้น โดยการให้บริวารของนางนั่นก็คือเหล่าบรรดามดง่ามทั้งหลายมาเก็บเม็ดงาที่ตกเรี่ยราดอยู่บนพื้นดินใส่ใน
ภาชนะจนหมดไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวภายในเวลาที่ก าหนด ครั้งนี้จึงท าให้สุพรหมโมกขะรอดพ้นจากการถูกกลั่นแกล้งจากพระญา              
เจ้าเมืองได้อีกครั้ง ดังความว่า 
 
 “...นางกุฏฐีค็เอามือช้ีไพหาเมืองแห่งตน เมื่อนั้นมดง่ามทังหลายอันอยู่ในเมืองนั้นค็ยินร้อนในคึดจักอยู่ค็บ่ได้ค็ชวนกันออกมาหานางใน
เมืองมาตุลนคอรนั้นมากนัก ค็มาหันยังเจ้าแห่งตนมานั่งเกบงาใสซ้าแซกค็ยินเปนทุกข์มากนักฉันนั้น เขาค็มาพร้อมกับเก็บเอางานั้นใส่
ในซ้าแซกหื้อเสี้ยงบัดเดียวนั้นแล ค็เตมทัง 3 ซ้าแซกหื้อเพียงไว้ดั่งเก่าแล้ว เขาค็คืนเมือหาเมืองแห่งเขาในยามจักใกล้รุ่งนั้นแล...” 

(ผูก 3 หน้า 41) 
 

   ส่วนนางจันทสุภาคาซึ่งเป็นธิดาพระญายักษ์นั้นก็ถือเป็นตัวแทนของความเชื่อดั้งเดิมหรือเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอ านาจ
เหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชนดั้งเดิมให้การเคารพบูชาเพราะมีพลังอ านาจสามารถบันดาลทั้งความสงบสุขหรือความเดือดร้อนแก่
ชาวเมืองได้ บทบาทในฐานะการเป็นผู้ช่วยของสุพรหมโมกขะหรือพระโพธิสัตว์ในพระชาติที่เป็นทุคตะนี้  เป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดา               
ไม่สามารถท าได้ นั่นคือการกินแกงจ านวนหนึ่งหมื่นหม้อให้หมดภายในหน่ึงวันหน่ึงคืน ซึ่งนางได้ให้บริวารของนางมาช่วยปฏิบัติภารกิจ
นี้จนส าเร็จ ดังความว่า 
 
“...นางจันทสุภาคาค็เอามือช้ีไพหาเมืองพ่อแม่แห่งตนหั้นแล ในยามนั้นยักษ์ทังหลายค็มีหัวใจหวั่นไหวไพมาคึดจักเอากันมาหานางหั้น
แล นางหันยักษ์ทังหลายมารอดแล้วนางค็หื้อยักษ์ทังหลายไพกินแกงแคช้ินช้างหมื่นหม้อหื้อเสี้ยงไพยามเดียวนั้นแล้ว ส่วนยักษ์ทัง
หลายค็ชวนกันเมือหาบ้านเมืองแห่งเขาดั่งเก่าหั้นแล...” 

(ผูก 3 หน้า 34-35)   
 

   ในขณะที่นางจันทกิตติกาผู้เป็นธิดาของพระญานาคซึ่งถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผืนดินและน้ า รวมทั้งยังเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าอีกด้วย ดังนั้นนางจึงเป็นผู้ทีม่ีอ านาจในการสั่งการให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผืนดินและท้องน้ าเพื่อท าหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยพระโพธิสัตว์ในชาติที่ก าเนิดเป็นทุคตะนี้ได้ส าเร็จ โดยที่นางให้บริวาร            
ซึ่งอาศัยอยู่ใต้แผ่นดินและท้องน้ านั้นพลิกตัวเพื่อให้แผ่นดินไหวสะท้านจนแยกแผ่นดินออกเป็นสองส่วนในขณะที่พระญามาตุลนคร
ก าลังน าก าลังพลเพื่อไปออกรบกับ สุพรหมโมกขะ จนเป็นเหตุให้พระญาเจ้าเมืองมาตุลนครตกจากหลังช้างและถูกแผ่นดินสูบลงไปใน
นรกอเวจี ดังความว่า  
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“...เมื่อน้ันนางนาคค็เอามือแห่งมือตนช้ีแผ่นดินค็กล่าวคาถามนต์อันน้ันว่า ดั่งนี้  3 ที แล้วกล่าวว่า ดูราเงือกตัว   ใหย่อันอยู่ใต้แผ่นดิน
แลแม่น้้าค้าทุกข์เจ้าแห่งคูเกิดมีมากหื้อมึงได้ค้้ารีบฉับพลันอย่าหื้อพระญาตนใจบาปทันมาครอบง้าเจ้าบัดนี้เทอะว่าอั้น ยามนั้น
พระญาค็ออกจากเวียงมีช้างหากเปนยานค็ย่างกลางเมืองมากับริพลแห่งตนจักดาใกล้รอดดั่งอั้น เงือกค็หวั่นไหวยังแผ่นดินด้วยริทธีแห่ง
เขามากนักเปนดั่งท่านหากก้อกแก้กยังเรานั้นแล ค็หื้อพระญาตนนั้นซะเด็นตกลงมาจากหลังช้างแล้วค็ง้างยังแผ่นดินออกเปน 2 เฟ้ือง
หื้อแก่พระญาตนนั้น สระลอดรอดตกไพพายใต้แผ่นดิน ในขณะบัดเดียวนั้นแผ่นดินค็ลุกเปนเปลวแล้วค็สูบชักลงไพในไหม้อยู่ในอเวจีนา
รกบัดเดียวนั้นค็มีเมื่อนั้นแล...” 

(ผูก 4 หน้า 40-41)  
 

   นอกจากน้ีแล้ว “นาค” ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความเช่ือดั้งเดิมที่มีการยอมรับความเช่ือพุทธศาสนา และได้ท าหน้าที่
ในการเป็นผู้อุปัฏฐากค้ าชูพุทธศาสนาอีกด้วย ดังปรากฏในต านานต่าง ๆ เช่น ต านานเรื่องพระเจ้าตนหลวงของล้านนาที่กล่าวไว้ว่าตอน
หนึ่งว่า พญานาคเป็นผู้อุปัฏฐากพุทธศาสนาด้วยการเป็นผู้ถวายร่มฉัตรแก่พระพุทธเจ้า  
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ตัวละครทั้งสามเป็นผู้มีอิทธิฤทธ์ิและพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ และได้ใช้พลังอ านาจนี้
ช่วยปกป้องให้ตัวละครสุพรหมโมกขะรอดพ้นจากเหตุการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ ทีถู่กพระญาเจ้าเมืองกลั่นแกล้ง ซึ่งลักษณะพิเศษของตัว
ละครดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นระบบความเช่ืออันศักดิ์สิทธ์ิของอ านาจเหนือธรรมชาติอันเป็นความเช่ือดั้งเดิมของชนชาวล้านนาที่เห็น
ว่าพลังอ านาจนี้สามารถให้ทั้งคุณและโทษได้  กล่าวคือ ความเช่ือดั้งเดิมหรืออ านาจเหนือธรรมชาตินี้จะให้คุณกับกลุ่มชนที่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือข้อตกลงเท่านั้น แต่หากหลงลืมหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามจารีตก็อาจถูกอ านาจเหนือธรรมชาติลงโทษได้เช่นกัน ดังน าเสนอ
ผ่านเหตุการณ์ในตอนที่สุพรหมโมกขะกินอาหารต้องห้าม 4 อย่าง ได้แก่ อาหารที่ท าจากเนื้องู หัวใจยักษ์ ไข่มดง่าม และไข่เป็นไข่ไก่              
ซึ่งอาหารแต่ละอย่างนี้เสมือนเป็นตัวแทนของเมียทั้งสี่นาง จนเป็นเหตุให้เหล่านางทั้งสี่ต้องได้รับความเจ็บปวดและหนีจาก สุพรหม
โมกขะไป เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สุพรหมโมกขะขาดที่พึ่งในที่สุด  
   2) อนุภาคตัวละครกับระบบความเชื่อทางพุทธศาสนา 
    ความเช่ือทางพุทธศาสนา คือ ความเช่ือที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือการกระท า ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ ช่ัว 
(พระธรรมปิฎก. 2543) ความเชื่อพุทธศาสนาที่ปรากฏในเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางนี้มีลักษณะเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้านคือมี
ลักษณะการผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมทั้งเรื่องพลังอ านาจเหนือธรรมชาติหรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ 
    อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสุพรหมโมกขะหมาเก้าหางนี้ พบอนุภาคตัวละครที่เป็นตัวแทนหรือ
สัญลักษณ์ของระบบความเช่ือทางพุทธศาสนา คือ สุพรหมโมกขะหรือชายทุคตะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ และนางจันทิพรหมาซึ่งถือเป็น
ธิดาของพระอินทร์ผู้ซึ่งมีบทบาทในการอุปถัมภ์ค้ าชูพุทธศาสนา อนุภาคดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นร่อยรอยการยอมรับพุทธศาสนาของ
ชาวล้านนา 
    พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ก าลังบ าเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นตัวละคร สุพรหมโมกขะจึงถือเป็น
สัญลักษณ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนา กล่าวถึงการเริ่มต้นของเรื่องที่เป็นชายทุคตะ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเสมือนมีความเป็น
อื่น แต่สุพรหมโมกขะก็เป็นผู้ที่มีความอดทน ยึดมั่นในคุณธรรมและค าสั่งสอนของพ่อ และด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่จึงมีผู้คอยอุปถัมภ์
ค้ าชูและคอยปกป้องจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงนั่นคือเหล่าภรรยาทั้งสี่นั่นเอง และหลังจากเรื่องเลวร้ายทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย สุพรหมโมกขะ
ก็ได้ยกระดับสถานภาพเป็นถึงพระญาเจ้าเมืองที่ครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมยังความสุขความเจริญแก่ประชาชนและบ้านเมือง                
จะเห็นว่าผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้ตัวละครทุคตะซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์นั้นเผชิญกับความทุกข์ยากและบททดสอบต่างๆ 
จนสามารถผ่านได้ส าเร็จด้วยความดีของตน และการช่วยเหลือจากตัวละครอื่น ๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เส้นทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ของชายทุคตะไปสู่พระญาเจ้าเมืองนั้น เสมือนเป็นเส้นทางการเดินทางของพุทธศาสนาสู่สังคมล้านนาที่อาจผ่านการปะทะสังสรรค์กับ
ความเชื่อดั้งเดิมอาจเกิดความขัดแย้งก่อนที่จะมีการประนีประนอมและยอมรับในท่ีสุด  
    ส่วนอนุภาคตัวละครนางจันทิพรหมานั้นเนื่องจากชาติก าเนิดของนางคือ นางฟ้าซึ่งถือเป็นธิดาของพระอินทร์ผู้เป็น
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ปกปองคุ้มครองและยกย่องเชิดชูผู้ที่กระท าความดี รวมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้ค้ าจุน
อุปถัมภ์พุทธศาสนา นอกจากนีย้ังเป็นเทวดาแห่งน้ าและการเกษตร ซึ่งถือเป็นตัวแทนของสายฝน ฤดูกาล และความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพันธุ์ธัญญาหาร ดังนั้น การที่พระอินทร์ได้ส่งนางจันทิพรหมาหรือนางไข่ฟ้ามาเป็นภรรยาของสุพรหมโมกขะนั้น นางก็ย่อมรับหน้าที่
เป็นตัวแทนของพระอินทร์คือท าหน้าท่ีในการอุปถัมภ์ค้ าชูสุพรหมโมกขะนั่นเอง 
    นางจันทิพรหมาก าเนิดอยู่ในไข่ทิพย์ที่พระอินทร์ได้วางไว้ท่ีกะโหลกศีรษะผู้เป็นพ่อของสุพรหมโมกขะ ดังความว่า  
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“...พระญาอินทาค็ร่้าเพิงว่า บัดนี้ควรคูอินทาลงไพค้้าชูยังเจ้าสุพรหมโมกขกุมมารอันอยู่ในไร่ ในเมืองมาตุลนคอรนั่นเทอะ พายหน้าเจ้า
ตนนี้จักเปนทุกข์มากนักก่อนแล เถิงเมื่อพายลูนเจ้าตนนั้นจักได้เถิงสุขนักเล่า ชะแล คระนิงฉันนี้แล้วค็อาณัติหื้อนางราชกัญญาผู้1ช่ื อ
ว่าเทวจันทิพรหมาว่าอั้น ค็หื้อเข้าอยู่ในเปลือกไข่ลูก1 แล้วค็หยอดตกลงมาในที่ใกล้กระลอกหัวพ่อแห่งตนสุพรหมโมกขะหั้นแล ค็ เพื่อ
จักหื้อมาอยู่อุปัฏฐากยังเจ้าตนนั้นหื้อเป็นสามิกาแก่เจ้าหั้นแล นางผู้นั้นค็หื้อลงมาเป็นปาทปริจาคแห่งเจ้าสุพรหมโมกขกุมมารนั้นแล...” 

(ผูกที่ 1 หน้า 12) 
 

    จากข้อความข้างต้นสังเกตได้ว่า ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้นางมีก าเนิดอยู่ในไข่อันเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกัน
ภัย ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้องคุ้มครองภัยแก่พระโพธิสัตว์หรือสุพรหมโมกขะอีกด้วย การวางไข่ไว้ตรงกะโหลก
ศีรษะพ่อของสุพรหมโมกขะนั้น ต าแหน่งดังกล่าวอาจแสดงนัยยะในการหนุนเสริมให้นางเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลม
สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยปัญญา ทั้งยังเป็นคู่คิดหรือผู้อยู่เบื้องหลังทุกความส าเร็จของสามีและพร้อมจะส่งเสริมให้สามี
เป็นผู้ที่เจริญยิ่งข้ึน   
   3) อนุภาคตัวละครกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้ังเดิมและพุทธศาสนา 
    ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนา คือ ลักษณะการปะทะสังสรรค์ระหว่างความเช่ือดั้งเดิมและ
ความเช่ือที่เข้ามาใหม่ในสังคมล้านนานั่นคือความเช่ือทางพุทธศาสนา เม่ือมีการปะทะสังสรรค์กันเกิดขึ้นอาจมีการยอมรับและมีการ
ผสมผสานระหว่างความเชื่อทั้งสอง หรืออาจมีการปฏิเสธและไม่ยอมรับกันก็เป็นไปได้  
    จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง พบว่า ผู้สร้างสรรค์ไดก้ าหนดให้บรรดาตัวละครภรรยาทัง้
สามของสุพรหมโมกขะเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของระบบความเช่ือดั้งเดิมที่คอยอุปถัมภ์ค้ าชูสุพรหมโมกขะซึ่งเป็นตัวแทนหรือ
สัญลักษณ์ของระบบความเชื่อพุทธศาสนานั้น ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะดังกล่าวการสะท้อนให้เห็นร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ
ทั้งสองระบบของคนล้านนาที่มีลักษณะการเกื้อกูลผสมผสานหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังเห็นได้จากตัวละครสุพรหมโมกขะเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการให้ชีวิตแก่ภรรยาทั้งสาม กล่าวคือ สุพรหมโมกขะได้ช่วยชุบชีวิตนางธิดามดง่ามจาก
การที่นางทานอาหารเป็นพิษ ดังความว่า  
 
“...เจ้าค็เอาน้้ามาใส่จานแล้วค็ฝน อยาอันงูปันนั้นตกใส่ในจานนั้นแล้ว ค็เอาน้้าอยาไพหล่อเข้าสบลูกยิงสาว พระญาผู้ตายนั้นค็ได้
มหาราชเจ้าอย่าติข้าพอนแด่สติใหม่คืนหั้นแล...” 

(ผูก 2 หน้า 22) 
 
    ช่วยนางธิดายักษ์ให้หายจากตาบอดกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ดังความว่า 
 
“...เจ้าสุพรหมโมกขะค็เอาน้้าต้นแก้วกาจกลูกนั้นไพตักเอาน้้ายังท่าพุ้นมาแล้วค็ฝนอยาอันนางไข่ฟ้าเอาปันใส่ในน้้าต้นแก้วลูกนั้นแล้ว 
เจ้าสุพรหมโมกขะค็หื้อเพิ่นกั้งกางสุดแลกั้งในท่ามกลางหอปราสาทแล้วค็หื้อนางเข้าไพนอนอยู่แล้ว เจ้าสุพรหมโมกขะค็ขึ้นเมือพาย
เหนือหัวแห่งนางแล้วเจ้าค็เอาน้้าต้นนั้นมาหดหล่อตกใส่ตานางน้ันแลแจ้งใสเปนปกติดั่งเก่าหั้นแล...” 

(ผูก 2 หน้า 29) 
 

    อีกทั้งยังช่วยรักษานางธิดาพระญานาคท่ีถูกท าร้ายจนกระดูกหักให้หายเป็นปกติ ดังความว่า   
 
“...เมื่อน้ันสุพรหมโมกขะได้ยินข่าวสารนาคราชเจ้าค็มาสวาดธิยายมนต์ อยากับด้วยน้้าลายทาตนนางนวดไปมาทุกท่ีดูกแอวแลเอนหลัง
แห่งนางจันทิกิตติกานั้นค็มาติดกันดั่งเก่าไว้หื้อได้เล่ากับเมืองนั้นแล...” 

(ผูก 3 หน้า 10) 
 
    ขณะเดียวกันนั้นนางทั้งสามก็เป็นผู้อุปถัมภค์้ าชูให้สุพรหมโมกขะปฏิบัตภิารกิจต่างๆ ได้ส าเร็จดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 
จึงน่าสังเกตว่า บรรดานางทั้งสามที่เป็นผู้ช่วยคนส าคัญของสุพรหมโมกขะนี้มีเพศเป็นอมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเช่ือ
ดั้งเดิม ส่วนสุพรหมโมกขะก็เป็นตัวแทนหรอืสัญลักษณข์องพุทธศาสนา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นการอยู่รว่มกันของสัญลกัษณค์วาม
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เช่ือดั้งเดิมและพุทธศาสนาที่มีการหนุนเสริมกันและกัน และยังสะท้อนให้เห็นร่องรอยความเช่ือของคนล้านนาว่า เมื่อมีการปะทะ
สังสรรค์ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้น ชาวล้านนาไม่ได้รับเอาพุทธศาสนามาแทนที่ความเช่ือดั้งเดิมที่นับถือกันมา
อย่างช้านาน และไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นการยอมรับในลักษณะผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมโดยต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
อย่างลงตัว 
   4) อนุภาคตัวละครกับสัญลักษณ์ของตัณหาราคะ 
    ตัณหาราคะ หมายถึง ความอยากหรือความใคร่ในเรื่องทางเพศหรือกามราคะที่ฝังอยู่ในจิตใจจนท าให้ประพฤติตน
ผิดศีลธรรมอันดีงามเพราะขาดการยั้งคิด และอาจเป็นเหตุให้เกิดความตกต่ าในชีวิตได้ จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะ
หมาเก้าหาง พบอนุภาคตัวละครที่เป็นตัวแทนของตัณหาราคะคือ พระญาเจ้าเมืองมาตุลนครผู้ที่หลงมัวเมาในรูปสมบัติของผู้หญิงอย่าง
ไม่รู้ผิดชอบช่ัวดี ปรารถนาแม้กระทั่งผู้หญิงท่ีมีคู่ครองแล้ว ดังความว่า 
 
“...เมื่อน้ันพระญามีใจมักใคร่ได้ยังนางอันเปนเมียแห่งชายทุคคตะผู้นั้นแล พระญาจักพิจจารณาเอาเมียชายทุคคตะผู้นั้น พระญาค็พิจ
จารณาหายังทัณฑกัมม์แก่ชายทุคคตะผู้นั้นหื้อตายดั่งอ้ัน...” 

(ผูก 1 หน้า 24) 
 

    จากข้างต้นจะเห็นว่า ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้พระญาเจ้าเมืองมาตุลนครเป็นผู้อยู่ในชนช้ันปกครองที่มีอ านาจแต่
กลับขาดศีลธรรม ไม่ด ารงตนอยู่ในทศพิธราชธรรม ขาดคุณสมบัติของกษัตริย์ จึงส่งให้ประชาชนไม่เคารพศรัทธา ดังความว่า 
 
“...คนทังหลายฝูงเปนไพร่ค็บ่ปากค้าใหย่เสียงหลวง เขาค็ค่อยแซบซาบกันไพมาว่า พระญาตนนี้ใจบาปหนาอาธัมม์มักใคร่กะท้าร้ายแก่
ชายผานหันเมียเพิ่นตนดีพ้อยใคร่ได้ปองกะท้าร้ายหื้อเพิ่นฉิบหายฉันนี้ ดั่งว่ามาทุคคตะหากมีพายหน้าค็หากได้เล่าพายลูนบ่อย่าชะแล
ว่าอ้ัน...” 

(ผูก 1 หน้า 33) 
 
    จากข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพระญาเจ้าเมืองมาตุลนครเป็นผู้ที่หลงใหลในความงามของสตรีจึงเป็นเหตุให้ขาดภาวะ
ความเป็นผู้น า ในใจเฝ้าคิดแต่เรื่องการแย่งชิงภรรยาของสุพรหมโมกขะเท่านั้น แม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะก าหนดให้ตัวละครพระญาเจ้าเมือง
มีสถานภาพทางสังคมที่สูงแต่กลับเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงด้วยการถูกธรณีสูบลงสู่นรกอเวจี การถูกธรณีสูบนี้เป็น
ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่าธรรมชาติจะเป็นผู้ลงโทษผู้ที่กระท าผิดเอง ลักษณะดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าโทษหรือความผิดใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยย่อมมีบทลงโทษอย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น หรืออาจช้ีให้เห็นค่านิยมเกี่ยวกับความยุติธรรมของผู้คนในสังคม
ล้านนาก็เป็นได้ 
   5) อนุภาคตัวละครกับระบบโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมของล้านนา  
    ระบบโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมหรือสังคมชาวนาของล้านนาในอดีต ผู้หญิงค่อนข้างมีบทบาทส าคัญทางเศรฐกิจ
ของครอบครัวและชุมชน เป็นผู้ผลิตทางการเกษตรท่ีทัดเทียมกับผู้ชายและยังเป็นแกนกลางของระบบครอบครัวและเครือญาติ                    
(ยศ สันตสมบัติ. 2536) 
    จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง พบอนุภาคตัวละครนางจันทิพรหมาหรือนางไข่ฟ้าภรรยา
คนแรกของสุพรหมโมกขะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอยู่เบื้องหลังการผลิตในสังคมเกษตรกรรม กล่าวคือ นางได้ใช้อ านาจและข้าว
ของเครื่องใช้ทิพย์ที่ได้รับมอบจากพระอินทร์มาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการสร้างยุ้งฉาง เก็บเกี่ย วผลผลิต 
และเก็บผลผลิตเข้ายุ้งฉางได้อย่างเรียบร้อย ดังความว่า 
 
“...นางค็ตรัสรู้ด้วยญาณประหญาทิพพ์แห่งตนแล้ว เถิงในกาลเมื่อคืนนั้นนางค็เอาเครื่องทิพพ์ทังหลายออกมาจากเปลือกไข่อันนั้น
มาแล้วค็กะท้าการแต่งยังเยียเข้าอัน 1 ใหย่กว้างมากนัก มีหลังอันมุงแล้วด้วยดินขอแลช่อฟ้าดวงปลีทังหลายนั้นแล เจ้าค็บ่รู้ว่านางหาก
แต่งแปลงเข้าอันเปนทิพพ์น้ันแล...นางค็กะท้าด้วยอันเปนทิพพ์อันว่านั้น แล้วเข้าอันอยู่ในไร่นั้นกว้างได้ 3 พันวา นั้นค็มาอยู่ในเยียเสี้ยง
ทังมวลในคืนนั้น...”  

(ผูก 1 หน้า 19-20) 
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   จากข้างต้น สะท้อนให้เห็นร่องรอยของโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมหรือสังคมชาวนาที่มีการแบ่งงานกันระหว่างคนใน
ครอบครัว นอกจากน้ี ในไข่ทิพย์ยังประกอบไปด้วยของทิพย์อื่นๆ อีกมาก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นการสื่อถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ในการประกอบอาชีพ และอาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของนางจันทิพรหมาว่าเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองหรือมีเครื่องอ านวยความ
สะดวกในการท างานเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตได้ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นระบบโครงสร้างสังคมชาวนาในล้านนาแต่อดีตที่ฝ่ายชาย
แต่งงานแล้วเข้าไปเป็นแรงงานให้แก่บ้านฝ่ายหญิงก็เปน็ได้ กล่าวคือ สังคมชาวนาในอดีต ผู้หญิงในฐานะภรรยาจะมีหน้าที่ในการจัดการ
งานในครัวเรือนและยังมีบทบาทหรือก าลังส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับการผลิตทางเกษตรกรรม อาจมีนัยยะถึงการเป็นผู้ควบคุม
แรงงาน ดังท่ีนางจันทิพรหมาได้เป็นผู้สร้างยุ้งฉางและการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ลักษณะดังกล่าวนี้อาจเป็นการแสดงให้เห็นสถานภาพ
ที่ทัดเทียมหรืออาจเหนือกว่าผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมในอดีตและยังเป็นการให้เกียรติผู้หญิงว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
อีกด้วย 
 
อภิปรายผล 
 ในหัวข้อน้ี ผู้เขียนจะขออภิปรายประเด็นเกี่ยวกับความงามตัวละครหญิงท่ีเป็นเหตุให้ตัวละครชายลุ่มหลงจนขาดสติ  
  จากการที่ผู้สร้างสรรคไ์ด้ก าหนดให้เหล่าภรรยาท้ังสี่ของสุพรหมโมกขะมีรปูสมบัติที่งดงามยิ่งจะหาใครเปรียบก็ไม่ได้ จนเป็น
ที่หมายปองของพระญาเจ้าเมืองมาตุลนคร และเป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงด้วยวิธีท่ีไม่งามนักน้ัน ลักษณะดังกล่าวนี้อาจจะสะท้อนวิธีคิด
ดั้งเดิมเกี่ยวกับผู้หญิงหรือความงามว่าเป็นเครื่องลดทอนความเป็นผู้น าของเพศชายได้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ณรงค์กรรณ                
รอดทรัพย์ (2555) ที่ว่าในพระธรรมค าสอนได้กล่าวเตือนบุรุษเพศให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสตรีเพศ และให้ตระหนักไม่ประมาทต่อ
อิทธิพลแห่งหญิงอันจะครอบง าและมีผลต่อพรหมจรรย์ของชาย  
  นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปรานี วงษ์เทศ (2544) ที่ว่าความเช่ือเกี่ยวกับผู้หญิงในสังคมมนุษย์ในอดีตส่วน
ใหญ่ คือ ผู้หญิงมักถูกมองว่ามีความช่ัวร้ายอยู่ในตัว มีพลังหรืออ านาจลึกลับบางอย่างที่ก่อให้เกิดมลทินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจท าให้
ความเป็นชายเสื่อมลงได้ ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ได้ยกย่องบุรุษให้มีความเหนือกว่าสตรี และ
มองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความใคร่ ไม่บริสุทธิ์และมีมลทิน และด้วยวรรณกรรมเรื่องสุพรหม
โมกขะหมาเก้าหางนี้เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาซึ่งก็สามารถอนุมานได้ว่าผู้แต่งหรือผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นภิกษุหรือผู้ที่เคยบวชเรียนมา
ก่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วรรณกรรมพุทธศาสนาจะมองว่าสตรีเป็นศัตรูกับพรหมจรรย์ และมักท าให้มีความหมายเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียว ร่างกายของเพศหญิงจึงเสมือนภาพของกามราคะและตัณหา ผู้หญิงจึงมีลักษณะเหมือนเป็นผู้ร้ายใน
โลกพุทธศาสนา แต่หากพิจารณาตามเหตุของความจริงแล้วจะพบว่าผู้ชายถือเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถยับย้ังช่ังใจและทนต่อกิเลสภายใน
ตนเองได้ ดังนั้น จึงพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่เพศชายด้วยการสร้างภาพความเป็นหญงิให้เป็นสญัญะของความสกปรกดังกลา่ว
ข้างต้น (ดลยา แก้วค าแสน. 2561)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอนุภาคตัวละครส าคัญกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในวรรณกรรมเร่ือง สุพรหมโมกขะหมาเก้าหางนี้                  
ได้ศึกษาจากตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินเรื่อง ได้แก่ 1) สุพรหมโมกขะ 2) พระญามาตุลนคร 3) นางจันทิพรหมา 4) นาง
จันทกุฏฐี 5) นางจันทสุภาคา และ 6) นางจันทกิตติกา ผลการศึกษาพบว่า อนุภาคตัวละครข้างต้นถือเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดหรือ
ส่งต่อความคิดเกี่ยวกับระบบความเช่ือดั้งเดิม และความเช่ือทางพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเกื้อกูลผสมผสาน และ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเน้นย้ าในเรื่องผลของการกระท าตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ
ระบบโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมของล้านนาท่ีมีลักษณะแบ่งงานกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาทั้งอนุภาคตัวละคร วัตถุสิ่งของ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเพื่อ จะได้เข้าใจความคิด
เชิงวัฒนธรรมของเจ้าของวรรณกรรมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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วาทกรรมการพัฒนาในนิทานลาวยุคหลังอาณานิคม 
 Development Discourses in the Postcolonial Lao Folktales 

ปียกนิษฐ์ สาธารณ์1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาวาทกรรมการพัฒนาในนิทานลาวภายใต้บริบทสังคมลาวในยุคหลังล่าอาณานิคม โดยศึกษาผ่านนิทาน
ลาวจ านวน 4 เรื่องได้แก่ นิทานพ้ืนเมืองลาว นิทานพ้ืนบ้านลาว เล่ม 1 รวมนิทานพื้นเมืองลาวพะยาคุดและพะยาแมวค า และต านาน
เวียงพูคา ผลการศึกษาพบชุดความคิดเรื่องการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมได้แก่ การพัฒนาด้วยคุณสมบัติใหม่ของ
แม่หญิงลาว การต่อต้านระบอบศักดินา การต่อต้านอ านาจทุนนิยม การพัฒนาสังคมด้วยศีลธรรม และการเป็นนักปฏิวัติกับภารกิจการ
ปฏิวัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลาการปฏิวัติเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบอาณานิคมและการแทรกแซงจากประเทศมหาอ านาจจะผ่านมา
นาน แต่ชุดความคิดดังกล่าวยังคงได้รับการผลติซ้ าผ่านลักษณะของตัวละครและเนื้อเรื่องในนิทานให้ด าเนินไปภายใต้ความต้องการของ
พรรคและรัฐในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ สาระส าคัญของการปฏิวัติในขั้นตอนแรกคือการส่งเสริมคุณธรรมของบุคคลในสังคม ล าดับ
ต่อมาคือการปฏิวัติสร้างชาติด้วยการยกระดับความเสมอภาคให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศโดยยกระดับให้ผู้หญิง
ให้เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปฏิวัติสังคม การลบล้างชนช้ันทางสังคมโดยการยกระดับชนช้ันกรรมาชีพให้เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศท าได้ด้วยการลบล้างร่องรอยเศษเหลือของระบอบศักดินาและอ านาจทุนนิยม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคนในชาติที่
สอดคล้องกับอุดมคติทางสังคมลาวที่เป็นเง่ือนไขส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระบอบสังคมนิยม  
 
ค าส าคัญ : วาทกรรม การพัฒนา หลังอาณานิคม นิทานลาว 
 
Abstract 
 This article is a study of development Discourses in the Postcolonial Lao Folktales through 4 stories. The 
study found a set of ideas for development to become a socialist country, including new etiquettes of Lao 
women, anti-feudalism, anti-capitalism, social development with morality, and being a revolutionist with 
revolutionary missions. Although the revolutionary period to free the country from the colonizers and 
interventions from the Superpowers had been lasted years ago, the set of ideas still have been reproduced 
through the storytelling’s characters and plots to serve the current needs of the party-state as always. 
 The essence of the revolution firstly was to promote virtues for their people, secondly to raise equality of 
people especially raising women’s role as an important role in the social revolution, and thirdly was to eradicate 
social class by upgrading the working class as the major force in national development which can be done by 
eradicating the remains of feudalism and capitalism. As well as defining the role of people in the country to be 
in line with Lao social ideals was an important condition for the development of the country in the socialist 
regime.  
 
Keywords: Discourses, Development, Post colonialism, Lao Folktales  
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ประเทศลาวเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1778 ลาวก็ได้ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนั้น ประชาชน
ลาวได้ถูกประเทศล่าอาณานิคมกดขี่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ ฝรั่งได้วางอัตราเสียส่วยให้ลาวอย่างหนัก ส่งผลให้
ประชาชนลาวได้รับความล าบาก ทั้งยังมีการจ าแนกชนช้ันทางสังคมเป็นต้นว่าชนชาติส่วนน้อยจะต้องเสียส่วยมากกว่าชนชาติส่วนใหญ่ 
ลาวสูงเสียหายกว่าลาวลุ่ม หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกบังคับให้ไปออกแรงงานหนักอย่างไม่มีก าหนด  
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 ขณะที่ด้านวัฒนธรรมและสังคม เจ้าอาณานิคมได้น าเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาเบื่อเมาชาวหนุ่มลาวในรูปแบบต่างๆ 
พวกเขาได้กดหน่วงดึงประชาชนลาวให้จมลึกอยู่ในความเช่ือถือแบบงมงาย ด้านการศึกษาในระยะที่ฝรั่งปกครองมีรูปแบบการศึกษา
แบบเมืองข้ึน ภาษาลาวไม่ได้รับความสนใจ ท าให้สังคมลาวและวัฒนธรรมล้าหลัง ภาษาลาวถูกเหยียบย่ า ด้านการแพทย์หากจะมี                
โรงหมอก็รับใช้แต่คนฝรั่งและชนช้ันศักดินาเท่านั้น “ส่วนประชาชนผู้ออกแรงงานไม่ได้รับการปิ่นปัวเท่าที่ควรปล่อยให้เกิดโรคระบาด
และล้มตายอย่างน่าสมเพชเวทนา นอกนั้นพวกเขาไม่มีแผนการปราบพยาธิแต่อย่างใด ดังนั้นโรคพยาธิและโรคติดต่อจึงเกิดขึ้น
เนืองนิตย์ เช่น ไข้ปุา โรคอหิวาต์ หมากสุกและอื่นๆ อันร้ายแรงกว่านั้นคือสังคมอันเปื่อยเยื่อย ยังได้น าเอากามโรคมาสู่สังคม เมื่อไม่มี
ทางเลือกประชาชนลาวจึงหันไปพึ่งหมอเหยา หมอหน และหมอผีอย่างมงาย การปฏิวัตินโยบายล่าเมืองข้ึนของฝรั่งยังได้รักษาระบบ
ศักดินาและสร้างหน่อเนื้อแหนงนายทุนเพื่อเป็นขัวไต่ในการขูดรีด ชนช้ันศักดินาและนายทุนท าให้สังคมลาวเปื่อยเยื่อยเน่าเหม็น เกิดมี
การเล่นการพนันและแม่จ้างนักเลงขึ้นตามตัวเมืองต่างๆ ท่ีมีฝรั่งชนช้ันขุนนางและนายทุนอาศัยอยู่” ฉะนั้นประชาชนลาวผู้มีมูลเช้ืออัน
ดีงามจึงเกิดความเบื่อหน่ายและเกลียดชังระบอบการปกครองดังกล่าวมากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ สปป .ลาว.  
2537 : 9-13)  
 จะเห็นได้ว่าประเทศลาวในช่วงก่อนการปกครองในระบบสังคมนิยม (ค.ศ.1945-1975) ประเทศลาวมีระบอบการปกครองแบบ
ศักดินา ประชาชนถูกกดขี่มีความเป็นอยู่ท่ียากจนถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับขุนนาง กฎหมาย
ลาวให้สิทธิ์แก่ขุนนางในบางเรื่องเพื่อแสดงสถานภาพขุนนางว่ามีเกียรติกว่าเกษตรกร เช่น ห้ามติดต่อราชการข้ามขั้นตอน ห้ามเดิน
เบียดเสียดเจ้านาย ห้ามส่งเสียงดังหน้าบ้านเจ้านาย หรือประชาชนควรเอื้อเฟื้อขุนนางโดยไม่กล่าวโทษหากขุนนางจะหยิบฉวยผลผลิต
ไปเพียงพออยู่พอกิน หากหยิบไปมากกว่าเพื่อค้าขายจึงกล่าวโทษ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับข้อยนั้น กฎหมายช้ีแนะให้มูล
นายถือข้อยเป็นเพื่อนร่วมครัวทั้งยามสุขทุกข์ ให้มูลนายเลี้ยงข้อยให้สมบูรณ์พอมีเรี่ยวแรงท างานไม่เพ่งประโยชน์จนละเลยต่อ
มนุษยธรรมหรือกดขี่แรงจนเกินไป ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเครือญาติ ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน ส่วนผู้หญิงมีสามี
ได้เพียงคนเดียวแต่แต่งงานได้หลายครั้ง ทุกครั้งต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่และเครือญาติ (จารุวรรณ ธรรมวัตร . 2540 : 
66-67) เมื่อมองตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมของประเทศลาวก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบ
สังคมนิยมข้างต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศลาวในยุคที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนลาวมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียม
กันในสังคมภายใต้หลักการของคุณสมบัติใหม่และศีลธรรมปฏิวัติอันเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจากลัทธิมาร์กซ์-เลนนิน 
เพื่อน าพาสังคมลาวให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยม (ค.ศ. 1976-1985)  
 วาทกรรมเป็นถ้อยค าหรือภาษาที่แฝงด้วยอุดมการณ์ในการก ากับวิธีการปฏิบัติของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรม วาทกรรมมิใช่
เพียงผลลัพธ์อันเกิดจากการต่อสูเ้พียงเพ่ือเปลีย่นแปลงระบบการครอบง า แต่วาทกรรมคือการต่อสู้และครอบง า วาทกรรมคือตัวอ านาจ
ที่ต้องเข้าไปจัดการ/ยึดไว้ ขณะที่วาทกรรมการพัฒนาเป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงชุดของกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวก าหนด/สร้างความหมาย
ของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการตั้งค าถามว่าอะไร
คือการพัฒนาและการพัฒนานั้นจะช่วยให้เราเห็นโยงใยของอ านาจในสังคมและระหว่างสังคมว่าใครมีอ านาจ/ความชอบธรรมที่จะพูด
ถึงเรื่องของการพัฒนา และพูดอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์วาทกรรมว่าสิ่งนั้นมีหน้าที่/บทบาทอย่างไร
ในสังคมคือดูภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในเรื่องนั้น ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นโยงใย/เครือข่ายของสภาพสังคมที่วาทกรรมนั้นด ารงอยู่
ว่ามีรายละเอียด เล่ห์สนกลในอย่างไรบ้าง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2554: 31-32)  
 ทั้งนี้นิทานพื้นบ้านลาวในยุคหลังการล่าอาณานิคมได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และ
ได้รับการผลิตซ้ าเป็นหนังสอืเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านไดง่้ายและเข้าถึงผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ทั้งยังเป็นสื่อกลางเพื่อสืบทอดอุดมการณ์การปฏิวัติ
และพัฒนาดังที่ปรากฏในค าน าของส านักพิมพ์ว่า “นิทานพื้นเมืองลาวแม่นมีแต่เหิงนานแล้วและได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายเช่นคน 
นิทานดังกล่าวกลายเป็นนิทานที่รู้จักกันอย่างแพ่หลายในชุมชนทุกช้ันคน จึงกายมาเป็นวัดทะนะทําทางด้านจิดใจของชาวผู้ออกแฮง
งานอย่างแท้จิงเนื้อหาสาละของนิทานแม่นบ่งบอกและสะแดงเถิงกานเคื่อนไหวของวิถีชีวิด และกานต่อสู้เพื่อความอยู่ลอดสึกสาให้คน
ลุ่นก่อนก็คือคนป๎ดจุบันให้ฮู้จักดุหมั่น อดทน และมีสินทําปะจําใจ” (นิทานพื้นบ้านลาว. 2542: ค าน า) จากข้อความนี้จึงแสดงได้ว่า
วรรณกรรมนิทานสามารถน ามาศึกษาสังคมวัฒนธรรมลาวในยุคหลังล่าอาณานิคมที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวาทกรรมการ
พัฒนาเพื่อให้สังคมลาวได้เปลี่ยนจากประเทศท่ีล้าหลังมาเป็นประเทศสังคมนิยม  โดยภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ เช่น 
ศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านพาสาของประเทศฝรั่งประจ าประเ ทศลาว ได้ร่วมมือกัน
รวบรวมนิทานที่แฝงไปด้วยอ านาจของการพัฒนาภายใต้อุดมการณ์คุณสมบัติใหม่และศีลธรรมปฏิวัติ ซึ่งเป็นอุดมการณ์เพื่อพัฒนา              
ตัวบุคคลและสังคมลาวถ่ายทอดมาสู่ผู้อ่านให้ได้ซึมซับจนฝังรากลึกในระดับจิตวิญาณของประชาชนลาว 
 การศึกษาเรื่องวาทกรรมการพัฒนาในนิทานหลังยุคล่าอาณานิคมน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาผ่านตัวบทนิทานพื้นบ้านลาวจ านวน 28 
เรื่องจากหนังสือรวมนิทานพื้นบ้านลาวและ หนังสือนิทานลาวต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 เล่ม ได้แก่ 1) หนังสือนิทานพื้นเมืองลาว 2) 
นิทานพ้ืนบ้านลาว เล่ม 1 3) รวมนิทานพื้นเมืองลาวพะยาคุดและพะยาแมวค า และ 4) ต านานเวียงพูคา ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในนิทาน
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ชุดที่กล่าวมานี้เป็นนิทานท่ีถูกควบคุมเนื้อหาการเขียนและแฝงไปด้วยอุดมการณ์การพัฒนาประเทศในระบอบสังคมนิยมตามแนวทาง
ของรัฐ ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งศึกษานิทานที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวาทกรรมการพัฒนาในยุคหลังล่าอาณานิคมเพื่อศึกษาวาท
กรรมการพัฒนาว่ามีชุดความคิดด้านใดบ้างและใครคือผู้สร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาทกรรมเหล่านั้นสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
การศึกษาวาทกรรมนิทานในยุคหลังล่าอาณานิคมจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิ เคราะห์วาทกรรมการพัฒนาที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทาน ทั้งหมด 4 ช่ือเรื่ อง ได้แก่  นิทานพื้นเมืองลาว                  
นิทานพ้ืนบ้านลาว เล่ม 1 รวมนิทานพ้ืนเมืองลาวพะยาคุดและพะยาแมวค า และต านานเวียงพูคา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 รวบรวมและศึกษานิทานลาวในยุคหลังล่าอาณานิคมเรื่อง1)หนังสือนิทานพื้นเมืองลาว 2)นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม1                    
3)รวมนิทานพื้นเมืองลาวพะยาคุดและพะยาแมวค า และ 4)ต านานเวียงพูคา จากนั้นจึงศึกษาวาทกรรมการพัฒนาที่นิทานได้ประกอบ
สร้างภายใต้บริบทสังคมลาวในหลังอาณานิคม 
 
ผลการศึกษา 
 ศีลธรรมปฏิวัติในที่นี้ พูมี วงวิจิด ได้กล่าวไว้ว่าหากต้องการจะสร้างสังคมลาวให้เป็นประเทศสังคมนิยม จะต้องมีการสร้างคน
สังคมนิยมก่อนคุณสมบัติของการเป็นคนสังคมนิยมที่ดีจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดคือการรู้จักคุณค่าของสิ่งของ 
ทรัพย์สินเงินทอง รู้จักคุณค่าของเวลา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก รู้จักเสียสละเพื่อสวนร่วม รู้จักผิดชอบช่ัวดี และรู้จักบังคับ
ตนเองให้เป็นผู้ที่ครองศีลธรรมอันดี ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนยุคใหม่ท่ีจะน ามาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศลาวให้
มีความเจริญก้าวหน้าหลุดพ้นจากความล้าหลัง นอกจากการพัฒนาตัวบุคคลแล้วการพัฒนาสังคมปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
ประเทศลาว โดยสาระส าคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสังคมนิยมรัฐบาลได้วางนโนบายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบ
ด้าน เช่น การต่อต้านระบอบศักดินาที่ล้าหลังอันเป็นสาเหตุของการแบ่งแยกชนช้ันและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การให้
ความส าคัญกับผู้หญิงตามนโยบาย “แม่หญิงลาวสามดีสองหน้าที่” การพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมซึ่งในขณะนั้น
รัฐบาลได้ส่งเสริมภาคการเกษตรเพื่อให้ประชาชนรู้จักพางพาตนเองเพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงแก่รัฐบาลเพื่อลดความ
ต้องการการช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่ก็ถูกระบอบทุนนิยมอันได้แก่ ระบอบการลงทุนของเอกชน เก็งก าไรจากสินค้าท าให้เกษตร
ได้รับความล าบาก และเอกชนยังกักตุนสินค้าที่ขาดแคลนเนื่องจากการปิดพรมแดนของไทย ดังนั้นระบอบทุนนิยมจึงถือได้ว่าเป็นศัตรู
ของรัฐบาลต้องการที่จะท าลาย ซึ่งท้ังการพัฒนาตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจท่ีกล่าวมานี้เป็นนโยบายที่รัฐก าหนดไว้เพื่อพัฒนา สปป.ลาว 
เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้มากที่สุด ดังที่กล่าวไปแล้วว่านิทานลาวทั้ง 4 เรื่องนี้ถูกควบคุมโดยรัฐ เนื้อหาของนิทานจึงมีการ
สอดแทรกนโยบายของรัฐเพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบาย ดังนี ้
  1. การพัฒนาด้วยคุณสมบัติใหม่ของแม่หญิงลาว 
   ในอดีตผู้หญิงเป็นเพศท่ีต่ าต้อย ถูกผู้ชายข่มเหงใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาความสุขทางเพศ เนื่องจากผู้ชายคิดว่าผู้หญิงเป็น
เพศที่อ่อนแอ หรือการสร้างโรงเต้นร าเพื่อให้ผู้หญิงที่มีสามีแล้วมาเต้นร าเพ่ือความส าราญทางเพศแก่ผู้ชาย (พูมี วงวิจิด. 2538: 261-
262) ขณะที่ในทางกฎหมายลาวผู้ชายสามารถมีเมียได้หลายคน ผู้หญิงมีสามีได้เพียงคนเดียวแต่แต่งงานได้หลายครั้งและทุกครั้งจะต้อง
ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่และเครือญาติ (จารุวรรณ. 2540: 67) จะเห็นได้ว่าในอดีตผู้หญงิได้รบัการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมอัน
เนื่องมากจากความเป็นสังคมปิตาธิปไตย แต่ในยุคสังคมนิยมได้มีการยกระดับฐานะของผู้หญิงให้เป็นเพศที่มีความส าคัญ  นอกจากนี้
สหพันธ์แม่หญิงลาวยังได้ก าหนดให้ผู้หญิงมีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบาทของตนเพื่อรวมศูนย์ความสามัคคีของแม่หญิงบรรดาเผ่า พร้อมทั้ง
จัดให้มีการศึกษาอบรม ยกระดับแนวคิดทางการเมืองและวิชาการให้แก่ผู้หญิง ตามค าขวัญ “แม่หญิงลาวสามดีสองหน้าท่ี” คือแม่หญิง
ลาวต้องรู้จักรักษาประเทศชาติและก่อสร้างสังคมนิยม ขณะที่แนวทางการเป็นแม่หญิงลาวสามดีนั้น ประการแรกคือ การเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศชาติโดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่แม่หญิงลาวรู้จักพัฒนาตนเอง (ตามหลักการพัฒนาดี) ให้มีคุณภาพ หากประชากรมี
คุณภาพก็จะส่งผลการพัฒนาภาพรวมของประเทศชาติด้วย ขณะที่ครอบครัววัฒนธรรมที่ดีคือ การรู้รักษาวัฒนธรรมที่ดีของชาติไว้ เช่น 
การอนุรักษ์การต่ าหูกทอไหม การฟูอนร าพื้นเมือง งานเย็บปักถักร้อย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของการเป็นแม่และเมียที่ดีด้วย “การ
ส่งเสริมลูกและผัวในการเฮ็ดเวียกบ้านกานเมือง ฮักเกียดสักสีให้แก่คอบคัวลูกผัว” เป็นผู้ถ่ายทอดคุณลักษณะที่เป็นมูลเช้ือของชาติ
ให้กับลูก เช่น ความมีน้ าใจโอบอ้อมอารี และส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคนในชาติ (สะหะพันแม่ยิงลาว . 
1986: 12) ดังนิทานลาวได้สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของผู้หญิงยุคสังคมนิยม ดังนี้ 

224 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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   ผู้หญิงลาวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของสามีในการต่อสู้และพัฒนา ชุมชนหรือสร้างครอบครัว ผู้หญิงเป็น              
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาประเทศและการปฏิวัติเพื่อให้คนเป็นสามีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าทุกความส าเร็จของผู้ชาย 
ล้วนมีผู้หญิงที่คอยสนับสนุน ดังเช่น เร่ืองนางกิ่งก้อย นางถูกชาวบ้านจับไปปล่อยปุาด้วยเหตุผลว่านางมีร่างกายไม่สมบูรณ์เป็นตัวกาล
กินี บังเอิญเจ้าชายได้เข้าไปในปุาเกิดถูกชะตากับนางกิ่งก้อยและรับนางเข้าเป็นมเหสีเล็กในวัง แต่มเหสีคนโตและคนรองไม่ชอบนางจึง
หาวิธีขับไล่จนท าให้พระสวามีกังวลใจ แต่นางก็สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและท าให้พระสวามีคลายกังวลใจได้ซึ่ง
คุณสมบัติข้อนี้ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานท่ีภรรยาทุกคนจะต้องมีเพื่อความสงบสุขภายในครอบครัว และส่งเสริมให้สามีได้มีก าลังใจ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือได้ว่านางกิ่งก้อยเป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของผู้ชาย ดังเช่น 
 
“พระโอรสองค์สุดท้องรู้เรื่อง ก็ทราบว่าพ่อหาทางกลั่นแกล้งเมียของตนแน่แล้ว จึงร้องไห้คร่ าครวญด้วยไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร นางกิ่งก้อย
กลับบอกสามีด้วยท่าทีสงบ” หรือประโยคที่ว่า  
 “แย่แล้วกิ่งก้อยเอ๋ย คราวนี้ไม่รู้จะทําอย่างไรดี พ่ออยากให้เจ้าตัดเสื้อให้ใส่ ถ้าไม่ดีจะได้รับโทษถึงตายเลยทีเดียว”  
 ทุกครั้งนางกิ่งก้อยมักตอบว่า“พี่จ๋า พี่ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกจ๊ะ เดี๋ยวน้องหาทางแก้ไขเอง ขอให้พี่สบายใจได้เถิด”  

(นิทานพ้ืนบ้านลาว เล่ม 1 นางกิ่งก้อย. 2542: 59-61) 
  

   นอกจากนางจะเป็นผู้หญิงที่มีปฏิภาณไหวพรบิในการแก้ไขปัญหาแทนผูเ้ป็นสามีเพื่อแบ่งเบาความหนักใจของผู้เป็นสามี
ได้เป็นอย่างดีแล้ว นางยังมีคุณลักษณะของภรรยาที่รัก และพร้อมที่จะปกปูองครอบครัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะถูกแกล้งโดยวิธีใด              
ก็ตาม ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานท่ีภรรยาทุกคนจะต้องมีเพื่อความสงบสุขภายในครอบครัว และเพื่อให้สามีมีแรง
ก าลังในการปฏิวัติประเทศชาติซึ่งถือได้ว่านางกิ่งก้อยเป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จหรือการปฏิวัติของผู้ชาย  
   ลักษณะภรรยาที่ตรงกับการพัฒนาในยุคสังคมนิยมนี้ยังคล้ายกับเรื่อง นายก าพร้าไก่ต่อที่มีภรรยาที่ฉลาดรู้จักเตือนสติ
สามีหากสามีมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งเรื่องราวคือนายก าพร้ามีนิสัยรักการต่อไก่เป็นชีวิตจิตใจ วันวันเอาแต่ต่อไก่ไม่รู้จักท ามาหากิน นางก็
เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยเตือนสติให้สามีรู้จักท าหน้าที่การงานเพื่อส่งเสริมให้สามีรู้จักประพฤติตัวให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ครอบครัวอดอยาก 
ดังเช่น 
 “พี่จ๊ะ เดี๋ยวนี้ก็ใกล้ถึงหน้านาแล้ว พวกเพื่อนบ้านออกไปถางป่าเตรียมไร่ทํานากัน แล้วพี่มัวแต่เอาเวลาไปต่อไก่ทุกวันอย่างนี้ 
จะใช้ได้หรือพี่ น้องคิดว่าพี่น่าจะเลิกต่อไก่สักพัก แล้วไปหาถางป่าเตรียมทําไร่ทํานาจะดีกว่านะพี่นะ พวกเราจะได้ทํานาทันฝนฟ้า
อย่างไรหล่ะพี่” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1 เรื่องนางกิ่งก้อย. 2542 : 96) 
 
   ผู้หญิงในยุคสังคมนิยมจะต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว คอยปลอบใจคนในครอบครัวไม่ให้ท้อแท้สิ้น
หวังกับชีวิตหรือคอยปลอบใจเมื่อสามีกระท าสิ่งใดที่ผิดพลาด ดังเช่นเร่ืองผัวแก้วเมียทิบ โดยได้น าเสนอเรื่องราวของสามีภรรยา 2 คู่            
คู่แรกเป็นคู่ที่รู้จักให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผู้หญิงช่วยสามีท ามาหากินเป็นก าลังส าคัญที่คอยอยู่เบื้องหลังการท างานของสามีส่งผลให้ตา
ผ้าขาวมอบทองค าให้ ขณะที่คู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งอยากได้ทองค าเหมือนกันแต่หากสามีไม่สามารถหาอาหารมาจุนเจือครอบครัวได้
ภรรยาจะดุด่าสามีด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย ตาผ้าขาวเห็นเช่นนั้นจึงท าให้ทองค ากลายเป็นไม้ ครอบครัวที่สองจึงยากจนตลอดกาล คู่ผัว
เมียที่รู้จักส่งเสริมและให้ก าลังใจกันเมื่อผัวแสดงอาการท้อแท้สิ้นหวัง ภรรยาคือผู้ที่ให้ก าลังใจสามีในการท าหากิน ผู้หญิงแบบนี้คือ
แบบอย่างท่ีดีของผู้หญิงยุคสังคมนิยม ดังเช่น 
“พ่อมันเอ้ยถึงพวกเราสิทุกข์สิยากกะชั่งมันเถาะ ขอแต่พวกเรารักกันไปจนเฒ่าจนแก่นํากันก็มีความสุขแล้วหล่ะ ผัวได้ยินเมียเว่าก็เลย
สว่างใจ และมีกําลังขึ้นบุกบั่นเฮ็ดไรเ่ฮด็นา หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน บ่จ่มว่าแต่อย่างใด” สองผัวเมียพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันสร้าง หลายปีต่อมา
ฐานะครอบครัวกะค่อยดีขึ้น 

(นิทานพื้นเมืองลาว เรื่องนายก าพร้าไก่ต่อ.  2556: 88) 
 

   นอกจากน้ีนิทานยังสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ผู้หญิงจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้
อภัยเมื่อสามีท าผิด ต้องมีความรักให้กับสามีด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจต่อสามีในตอนตาผ้าขาวทดสอบความรักใคร่กันระหว่างสามี
ภรรยาโดยให้สามีเอาทองไปทุบหัวภรรยาก่อนท่ีจะเห็นว่าท้ังคู่มีความรักท่ีจริงใจต่อกันจึงยอมมอบทองค าให้ เช่น 
“พ่อมันเอ้ย เป็นหยังจั่งตีข้อยคือแนวน้ี? ผัวบ่เว่าตอบ ลาวเอาผ้ามาเช็ดเลือดให้เมีย แล้วก็ขอโทษขออภัยที่กระทําลงไปเมียก็ให้อภัยแก่
ผัว สองผัวเมียลมกันเข้าใจ แล้วก็เข้านอน” หรือประโยค “เมียข้อยหากเห็นดีพร้อม คําหยาบนั้นบ่เคยป้อยด่าผัวแท้แล้ว ตาผ้าขาวเห็น
ว่าสองผัวเมียนี้ฮักแพงกันหลายก็เลยเอาท่อนคําท่อนนั้นให้ แต่นั้นมาผัวเมียคู่นั้นก็มีความสุขและมั่งมีเป็นดี” 
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(นิทานพื้นเมืองลาว เรื่องผัวแก้วเมียทิบ เล่ม 1. 2542 : 91) 
 

   จะเห็นได้ว่าสังคมลาวท่ีได้รับการพัฒนาผูห้ญิงและผู้ชายจะต้องมีบทบาทในครอบครัวที่เท่าเทียมกัน และเชิดชูให้ผู้หญิง
เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของผู้ชายดังในนิทานเรื่องนางกิ่งก้อย ภรรยานายก าพร้าไก่ต่อท่ีมีส่วนสนับสนุนให้สามีประสบผลส าเร็จ
ในชีวิต ซึ่งแตกต่างจากสังคมสมัยก่อนที่เพศชายเห็นผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศเท่านั้น หรือเรื่องผัวแก้วเมียทิบที่ยกฐานะของเพศ
หญิงให้เป็นเพื่อนคู่คิดของสามีและสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ครอบครัวมีความสุข หากครอบครัวใดขาดผู้หญิง 
ครอบครัวนั้นก็จะไม่ประสบความส าเร็จ คุณลักษณะของแม่หญิงลาวในทานลาวจึงสอดคล้องกับค าขวัญสามดีสองหน้าที่ คือ การรู้จัก
หน้าท่ีของตนในงานบ้านงานเรือน เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของลาวคือ การเป็นแม่ที่ดีของลูก อบรบสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีไม่เป็น
ภาระแก่สังคม และเป็นภรรยาดีที่ดีของสามีที่คอยสนุนสามีให้ท างานเพื่อประเทศชาติ ซึ่งคุณสมบัติของผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของสังคมที่ดีมีคุณภาพ 
  2. การพัฒนาด้วยการต่อต้านระบอบศักดินา 
   สังคมลาวในยุคอาณานิคมเป็นยุคที่ประชาชนชนได้ตกอยู่ภายใต้อ านาจของชนช้ันศักดินา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลลัทธิเจ้าอาณานิคมได้มีการสืบทอดระบอบศักดินาเพื่อกดขี่ขูดรีดประชาชน คุณค่าของคนขึ้นอยู่กับยศศักดิ์ และ
ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม ดังค ากล่าว “ผู้ใดบ่ยอผีบ่อยู่เฒ่า บ่ยอเจ้าบ่อยู่ยืน” คนเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อประชาชน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ท าให้คนอยากมีอ านาจมักใหญ่ใฝุสูง (พูมี วงวิจิด. 2538: 268) ดังนั้นแล้วเพื่อให้ประเทศลาวเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อท าให้
เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมตามแนวคิดมาร์กซ์-เลนินจึงได้เกิดการต่อต้านแนวคิดศักดินาขึ้นซึ่งแนวคิดการลบล้างร่องรอยของ
คุณสมบัติศักดินานี้มีใจความส าคัญ คือการไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมระบอบศักดินาโดยการไม่ยกย่องผู้ที่มีฐานะหรืออ านาจ หรือมองว่า
ชนช้ันแรงงานเป็นชนช้ันที่ต่ าต้อยไร้ค่า แต่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพที่มีรายได้น้อยว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เช่น อาชีพคนครัว             
ครูอนุบาล คนกวาดถนน หากอาชีพใดเป็นอาชีพที่ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งสิ้น การล้มล้างระบอบ
ศักดินาจะต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคนในสังคม สอดคล้องกับค ากล่าวไกสอน พมวิหาน เลขาธิการพรรคปฏิวัติประชาชนลาวที่
กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านวัฒนธรรมศักดินาว่าเป็นวัฒนธรรมที่มอมเมาประชาชนและกดหน่วงสังคม “ประเทศเราแต่เดิมมาเป็น
ประเทศศักดินาท่ียังไม่ทันขยายตัว บริเวณเผ่าชนหลายแห่งยังอยู่ในระยะก่อนศักดนิา แนวคิดการเชื่อถืองมงายและฮีตคองประเพณีอัน
ล้าหลง ของระบอบศักดินาและก่อนศักดินา ได้ครอบครองชีวิตจิตใจของประชาชนเผ่าต่าง ๆ ตั้งหลายรุ่นคนมาแล้ว ซ้ํายังถูกพวกศักดิ
นาต่างด้าว ถูกพวกล่าเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่เข้ามาครอบครองเป็นเวลาหลายร้อยปี ด้วยนโยบายทําให้ประชาชนโง่ล้าหลัง 
สภาพการณ์ล้าหลังด้านวัฒนธรรมสังคมเป็นสิ่งกีดขวางใหญ่ให้แก่การผลิต ให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ ให้แก่การก้าวเดินของประชาชน
บรรดาเผ่าในการก่อสร้างคนลาวใหม่ คนสังคมนิยมที่ขยายตัวรอบด้าน และให้แก่การบํารุงก่อสร้างพนักงานของพรรค ของอํานาจการ
ปกครองปฏิวัติเพือ่ทําหน้าท่ีพาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยม” (ไกสอน พมวิหาน. 1987: 2-3) 
   การประกอบสร้างชุดความคิดเกี่ยวกับระบอบศักดินาเป็นสาเหตุของการเบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อน             
ดังนิทานเรื่องพระอินทร์กับสัตว์โลกเป็นนิทานเสียดสีสังคมผ่านตัวละครที่เป็นพระอินทร์ที่ต่อว่ามนุษย์ผู้มากด้วยความโลภและกิเลส
ด้วยการเล่าเรื่องอดีตกาลที่สัตว์โลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีการแบ่งสถานที่อยู่อาศัย พระอินทร์ต้องการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้สั ตว์
โลกได้อยู่อาศัยตามแต่สภาวะแวดล้อมของสัตว์ชนิดนั้น ทั้งปลา นก วัวควายฯลฯ พอมาถึงมนุษย์  กลับไม่เลือกที่อยู่ของตนเองให้
แน่นอนเพราะต้องการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก ด้วยความโมโหเทวดาจึงมอบทุกอย่างบนโลกให้แก่มนุษย์ได้ครอง ด้วยการประชดประชัน
มนุษย์ผู้อยากมีอ านาจบันดาลทุกอย่างตามใจปรารถนาโดยที่ไม่สนในเรื่องของศีลธรรม ดังเช่น 
“ยอม ยอม กูยอมมึงแล้วอ้ายสัตว์มนุษย์กูเป็นถึงพระอินทร์บัญชาหมดโลกใบนี้ บัดนี้เอ็งอยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เอ็งก็เป็น
เทวดาบัญชาเสียเลยซี ต่อไปนี้โลกใบนี้ข้าบัญชาให้เอ็งไม่ได้แล้ว” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1 เรื่องพระอินทร์กับสตัว์โลก. 2542 : 17) 
 

“นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป โลกใบนี้กูยกให้เป็นของมึง ถ้าอย่างน้ันมึงอยากได้สิ่งใดอันใดก็สร้างเอาเองซะ อยากกินสิ่งใดก็ค้นหาเอาเอง 
สัตว์ใต้ฟ้าน้ีก็เป็นของเอ็งทั้งหมด เอ็งอยากฆ่าก็ฆ่า อยากกินก็กินสุดแล้วแต่เอ็งอยากจะทํา สิ่งใดในโลกนี้จะเป็นระบบระเบียบนา่อยู่ เอ็ง
ก็สร้างทําเอาเองเถอะ ข้ายอมแล้ว ข้าไม่สนใจเอ็งแล้วโลกใบนี้เอ็งจะทุกข์จะยากมั่งมีศรีสุขก็จะไม่สนใจ โลกใบนี้จะเป็นระบบระเบียบ
หรือไม่เป็นระบบก็ช่างหัวมัน มันขึ้นอยู่กับเอ็งแล้วหล่ะอ้ายมนุษย์ ข้ามอบให้เอ็งคุ้มครองและบัญชา อ้ายมนุษย์ข้ีเหม็น” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1 เรื่องพระอินทร์กับสตัว์โลก. 2542 : 18) 
 
   ค าว่าอ้ายมนุษย์ขี้เหม็นนี้แสดงถึงค าพูดที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่หลงกับอ านาจซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้ค่า 
ต่ าเหมือนดังสิ่งปฏิกูล พร้อมการกระท าต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างไร้มนุษยธรรมเปรียบเหมือนกับการกดขี่ข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง  ซึ่งผู้
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ด้อยกว่าในท่ีนี้คือสัตว์โลกทุกตัว ดังนั้นสัตว์โลกทุกตัวจึงเปรียบได้กับชนช้ันล่างที่ถูกกลุ่มผู้ใช้อ านาจกดขี่ รังแก ท าให้สังคมโลกไม่สงบ
สันติ 
   ขณะเดียวกันนิทานได้ประกอบสร้างชุดความคิดชนชั้นศักดินาผู้กดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ถึงแม้ว่าตนเองจะมั่งมี            
อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จักความพอดี ดังเร่ืองก าพร้าผู้ชนะที่พระราชาแม้จะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองแต่ด้วยความโลภไม่รู้จักพอชอบเอาเปรียบ
คนที่ยากจน โดยหลอกให้ประชาชนน าวัวมาลากเกวียนที่ตนใส่หินถ่วงไว้ หากวัวใครไม่สามารถลากได้ก็จะริบวัวผู้นั้น ทั้งยังกลัว
น้องสาวแบ่งสมบัติจึงได้วางแผนจับน้องสาวไปปล่อยปุา 
 
“ฮ่า ฮ่าสบายแล้วเราต่อไปนี้ก็ไม่มีคนมาคอยแบ่งทรัพย์สมบัติไปใช้ แต่ก่อนคิดว่าน้องสาวจะมาแย่ง แต่ตอนนี้มันคงตายในป่าแล้วละ” 
หรือประโยคที่ว่า “นี่อํามาตย์ เจ้าไปป่าวประกาศให้ทั่วเมืองนะว่าประชาชนคนไหนมีวัวมีควาย ให้เอามาลากเกวียนทองคําในวัง ถ้าวัว
ควายของใครสามารถลากเกวียนทองคําได้ เราจะมอบทองคําในเกวียนให้ แต่ถ้าลากไม่ได้ เราจะริบเอาวัวควายเป็นของหลวงเสีย...ให้
พวกเจ้าเอาเหล็กเอาหินใส่ในเกวียน แค่นี้ก็ไม่มีวัวควายตัวไหนลากเกวียนไปได้หรอก” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1 เรื่องก าพร้าผู้ชนะ.  2542 : 68) 
 

   พฤติกรรมของพระราชาคือภาพของชนช้ันศักดินาที่ใช้อ านาจในการเอาเปรียบประชาชนและผู้ที่ด้อยกว่าอันมีสาเหตุ
เนื่องมาจากอ านาจทุนนิยมแต่นิทานท าให้เห็นจุดจบของพระราชาคือเมื่อความจริงเปิดเผยประชาชนต่างต่อว่าพระราชาให้เกิดความ  
อับอาย พร้อมความลับท่ีฆ่าน้องสาวก็ถูกเปิดเผยจนในที่สุดก็หมดอ านาจวาสนา จะเห็นได้ว่าจุดจบของผู้ที่ใช้อ านาจข่มเหงผู้อื่นจะไม่ได้
รับความเจริญในชีวิต  
   ทั้งนี้นิทานยังท าเสนอให้เห็นว่าจุดจบของการกดขี่ทางชนชั้นไม่ได้ท าให้ชีวิตของมนุษย์จะพบกับความสุขหรือ
ประสบความส าเร็จในชีวิตดังเร่ืองต านานห้วยตาเหงาเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอันเกิดจากพ่อตาไม่ยอมรับลูกเขยที่เป็นลูก
ก าพร้าในไร่ ถึงแม้ว่าลูกสาวตนเองจะรักใครมากเพียงใด และแม้ว่าชายหนุ่มผู้นี้จะมีความขยันตั้งหน้าตั้งตาท าแต่งานในไร่ในสวนตั้งแต่
เช้ายันค่ าโดยไม่ปริปากบ่นอีกทั้งยังเก่งในการยิงหน้าไม้เพื่อจับสัตว์อีกด้วย คุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ไม่ได้ท าให้พ่อตาเห็นความแก่ความรัก
ของทั้งสองคน จนกระทั่งพ่อตาได้สั่งให้ลูกน้องท าโทษชายหนุ่มเนื่องจากความไม่เจียมเนื้อเจียมตน ดังเช่น 
“เฮ้ย ไอ้ข้ีข้าเอ็งกล้าดีอย่างไรมารักชอบลูกสาวข้า ช่างไม่เจียมกะลาหัวเอาเสียเลย หันไปสั่งบริวารด้วยน้ําเสียงดุดัน เฮ้ยพวกเอ็งไปเอา
หวายมาเฆี่ยนมันให้มันรู้สํานึกเสียบ้าง ตีสิบครั้งโทษฐานผิดจารตี ยี่สิบครั้งโทษฐานทําให้ข้าขายหน้า ร้อยครั้งโทษฐานดูหมิ่นหัวหน้าเผ่า 
ส่วนอีนางลูกไม่รักดี ไม่รัก ศักดิ์ศรีหน้าตาพ่อ ให้เอามันไปขังไว้ อย่าให้มันมีโอกาสพบกันอีก” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1 เรื่องต านานห้วยตาเหงา. 2542 : 80) 
 

   จากค าพูดของพ่อตาสะท้อนให้เห็นถึงการเหยียดชนช้ันท่ีกีดกันความรกัของลูกสาวเพราะผูช้ายเป็นคนท่ีไม่มีชาตติระกูล
ที่ดีซ้ ายังเป็นลูกก าพร้า และมองข้ามคุณสมบัติที่ดีอันได้แก่ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน เขาได้ท าโทษชายหนุ่มที่ลักลอบพบลูก
สาวตนและยังกล่าวหาชายหนุ่มที่ไม่เจยีมเนื้อเจียมตวัไปรกักับลูกสาวหัวหน้าเผ่าอย่างเขา ซึ่งนอกจากจะดูถูกแล้วยังเฆี่ยนตีชายหนุ่มจน
อ่อนแรงแล้วเดินโซเซไปเสียชีวิตที่ริมห้วย ส่วนลูกสาวก็ร้องไห้ตามชายหนุ่มจนสิ้นลมไปด้วยกัน นิทานได้ถ่ายทอดให้เห็นว่าจุดจบของ
ระบอบการกดขี่ทางชนช้ันไม่ได้ท าให้ครอบครัว หรือชีวิตของบุคคลใดมีความสุขได้เลย 
   จะเห็นได้ว่าตัวละครทุกเรื่องที่ตกอยู่ใต้อ านาจของระบบศักดินาล้วนแล้วแต่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต ก็ไม่เคยพบ
กับความสุขท่ีแท้จริง การชี้แนะให้ผู้อ่านเห็นถึงความล้มเหลวของผู้ยึดถือศักดินาเป็นการลบล้างแนวคิดดังกล่าวออกจากตัวบุคคล เมื่อ
ตัวบุคคลสามารถหลุดพ้นจากอ านาจที่ครอบง านั้นได้ก็จะสามารถยกระดับชนช้ันล่างในสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่
เห็นว่าวัฒนธรรมศักดินาถือว่าเป็นวัฒนธรรมแบบข้าทาสและเป็นวัฒนธรรมของลัทธิล่าอาณานิคมที่ผูกโยงกับระบอบพระมหากษัตริย์ 
ตามหลักของอุดมการณ์มาร์กซิสม์วัฒนธรรมนี้เป็นสิ่งท่ีกดหน่วงให้ประชาชนยอมรับโครงอ านาจที่ไม่เป็นธรรมของระบบชนช้ันซึ่งถือว่า
เป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังและด้อยพัฒนา เมื่อรัฐเล็งเห็นว่าสังคมลาวยังมีร่องรอยของวัฒนธรรมดังกล่าวอยู่ จึงมีนโยบายในการลบล้าง
ร่องรอยศักดินาเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  3. การพัฒนาด้วยการต่อต้านอ านาจทุนนิยม 
   ในขณะที่ลาวตกอยู่ภายใต้ระบอบล่าอาณานิคม ลัทธินายทุนก็ได้ขยายตัวเข้ามาในประเทศลาวส่งผลให้ชนช้ันกรรมกร
ในประเทศเพิ่มขึ้น ลัทธิดังกล่าวเป็นลัทธิที่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนตนและผลของก าไรเป็นที่ตั้ง ลักษณะของชนช้ันนายทุนมักใช้
อ านาจเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ แม้จะต้องท าในสิ่งที่เลวร้ายหรือกระท าผิดต่อผู้อื่นก็ยอม ดังที่พูมี  วงวิจิด กล่าวไว้ 
“เมื่อชนช้ันนายทึนเกิดมาสู่โลก มันได้เผยคุนสมบัดปอมแปงของชนช้ันศักดินา...สําลับพวกเขาแล้วสิ่งปะเสิดกว่าเพิ่นหมดในชีวิดแม่น
ผนกําไลแม่นรับใช้จิดใจอันกะหายมูนค่าเหลือ แม่นคุนสมบัดนายทึน...มันเป็นแบบวิทีดําลง ชีวิด มันแอบให้คนนิยมความสวยงามของ
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ตนเอง ความมัวเมาแต่เงินคํา และกานออกแฮงงานใช้ทุกวิทีเพื่อส้างให้ตนเป็นคนมั่งมี” (พูมี วงวิจิด.2538: 289) อ านาจทุนนิยมนี้ก็ท า
เป็นสิ่งที่ท าให้ชนช้ันกรรมาชีพในสังคมลาวถูกเอารัดเอาเปรียบ พื้นถานเสดถะกิดแบบนายทุนมันหล่อเลี้ยงให้ขะหยายลัดทิเอกกะชน 
แล้วชนช้ันนายทุนก็ใช้มันให้กายเป็นแบบด าลงชีวิด พ้อมทั้งขะหยายแซกแซงเข้าไปเป็นพิดฮ้ายให้แก่ชนช้ันก ามะกอน” (พูมี วงวิจิด. 
2538 : 290) นิทานลาวถูกประกอบสร้างให้มีการต่อต้านอ านาจทุนนิยม ดังเช่น 
   การตกอยู่ใต้อ านาจทุนนิยมน ามาสู่ความหายนะในเรื่องหม้อต้มทองแดง เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนรักกัน 
เมื่อคนหนึ่งแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีก็มีความเป็นอยู่ที่ดีท าให้ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนเก่าว่าจะช่วยเหลือกัน เมื่อเพื่อนมีความล าบาก
จึงไปขอยืมเงินจากเพื่อนเศรษฐีแต่กลับถูกเพื่อนเศรษฐีคิดดอกเบี้ย ท าให้หนุ่มยากไร้และภรรยาต้องไปอาศัยในปุาและได้ถูกผีกองกอย
จับตัวไปเป็นสามี ขณะที่เขาพยายามหนีออกมา ผีกองกอยกลับตามมาทัน เขาจึงแกล้งตาย ผีกองกอยเสียใจจึงมอบหม้อต้มทองแดงให้ 
หม้อใบนั้นท าให้ชายหนุ่มผู้ยากไร้ร่ ารวยขึ้นมา ฝุายหนุ่มเศรษฐีทราบเรื่องจึงวางแผนให้ผีกองกอยลักพาตัวตนเองไปเป็นสามีแล้วท าที
แกล้งตาย แต่ผีกองกอยกลับมอบเพียงหม้อนึ่งให้ หนุ่มเศรษฐีลืมตัวว่าแกล้งตายจึงพูดออกมาว่าอยากได้หม้อต้มทองค า เศรษฐีจึงถูกผี
กองกอยฆ่าตายเพราะความโลภมาก ดังเช่น  
 
“เถ้าเอ้ย! เจ้าตายเน่าตายเหม็นแท้น้อ! ข้อขอมอบหม้อหนึ่งข้าวหน่วยนี้ให้เจ้า! เสดถีได้ยินว่าหม้อนึ่งข้าวก็บ่พอใจ จึงฮ้องหลงฮ้องเสียง
หมดแฮงว่า ข้อยอยากได้หม้อต้มทองแดง! ผีกองกอยเห็นว่าเสดถีบ่ซื่อต่อตน มันจึงจกไส้เสดถีออกมากิน ” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เรื่องหม้อตม้ทองแดง.  2542 : 112) 
 

   ขณะทีเ่ร่ืองคาดสิทุกข์บ่ห่อนมีได้ประกอบสร้างชุดความคิดระบอบทุนนิยมที่ท าให้คนเห็นแก่ตัวเรื่องราวกลา่วถึงชายที่
อยู่ใต้อ านาจทุนนิยมเขาอยู่กินกับภรรยามานานและคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะท าให้เขาร่ ารวยขึ้นมาได้โดยที่เขาไม่ต้องท างาน เมื่อไม่เป็นเช่น 
จึงขอหย่ากับภรรยาด้วยเห็นว่าภรรยาเป็นคนไม่มีวาสนา เวลาผ่านไปด้วยความที่ภรรยาของเขาเป็นคนดี มีความขยัน รู้จักท ามาหากิน
เจ้านายเศรษฐีที่นางขอเป็นคนใช้จึงขอแต่งงานด้วยและอยู่กินอย่างมีความสุข วันหน่ึงสามีเก่าของนางกลายเป็นขอทานและมาขอทาน
ถึงบ้านภรรยาเก่า ภรรยาเก่าเห็นเข้าจึงเอาเนื้อและก้อนทองค ายัดใส่ในห่อข้าวเหนียวให้ ชายขอทานเดินโซเซมาถึงสะพานหวังเปิดห่อ
ข้าวออกทาน ทองจึงค าตกลงไปในน้ า การที่สามีขอหย่ากับภรรยาเพราะคิดว่าภรรยาเป็นคนคอยฉุดรั้งความเจริญของตนนั้นเป็น
แนวคิดแบบทุนนิยมที่คิดแต่เพียงทรัพย์สินเงินทอง จนละเลยหน้าที่การงาน และไม่ช่วยภรรยาท ามาหากิน นิทานเรื่องได้เปรียบคุณค่า
ในตัวภรรยาที่เป็นคนขยันท ามาหากินกับทองค า และการที่ชายขอทานก็ท าก้อนข้าวที่ห่อด้วยก้อนเนื้อและทองค าตกน้ า จึงเปรียบได้
กับการปล่อยให้ภรรยาผู้มีคุณค่าให้หลุดมือไปอย่างง่ายดายเพียงเพราะเห็นว่าชีวิตคู่มีความล าบากเท่าน้ันเอง ดังเช่น 
 
“ข้อยว่าเป็นนําเจ้าบ่มีบุนวาดสะหนา มันจึงทุกยากลําบากแนวนี้ ข้อยว่าเฮามาปะกันเบิ่งเทาะ? บางเทื่อปะกันไปแล้วอาดจะมีไผผู้หนึ่ง
ฮั่งมีเป็นดีก็เป็นได้ ผัวเว่าอย่างมั่นใจ และเช่ือว่าตนมีวาดสะหนาหลายกว่าเมียตามที่หมอมอท้วงว่า ...เจ้าเป็นคนมีวาดสะหนาสูงส่ง แต่
เมียเจ้าบ่มีวาดสะหนาเท่าเทียมเจ้า มันจึงจ่องดึงกัน เฮ็ดให้คอบคัวทุกยาก” 

(นิทานพื้นบ้านลาว เรื่องคาดสิทุกข์บ่ห่อนมี.  2542 : 16) 
 

   การที่จะปฏิวัติเพื่อเข้าสู่ยุคสังคมนิยมภายใต้การน าของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวในยุคหลังอาณานิคมจะต้องไม่ผ่าน
ระยะการขยายตัวของระบอบทุนนิยม ขณะเดียวกันก็ควรขจัดอ านาจทุนนิยมด้วยการส่งเสริมผู้ใช้แรงงานหรือชนชั้นกรรมาชีพ
เพื่อให้ชนช้ันดังกล่าวมีความกระตือรือร้นในการท ามาหากิน รู้จักประหยัด หากสามารถยกระดับช้ันกรรมาชีพขึ้นมาได้ก็จะสามารถลด
อ านาจทุนนิยมได้ ดังนิทานเร่ืองสองเฒ่าคนขยัน กล่าวถึงสองผัวเมียผู้เกียจคร้านท ามาหากินหวังที่จะร่ ารวยจึงขอทองค าจากเทวดา 
เมื่อเทวดาประทานทองค ามาให้ก็ไม่สามารถต่อยอดทรัพย์สินได้จนทองค าหมดก็ไม่ร่ ารวยขึ้นมา ได้แต่ขอทานชาวบ้านกิน ชาวบ้านเกิด
ความสงสารจึงร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือ โดยแนะน าให้สองเฒ่าปลูกข้าวโพด คนทั้งหมู่บ้านจะช่วยแนะน าหากไม่พอกิน             
ก็สามารถขอจากชาวบ้านได้ พวกเขาให้ก าลังใจและชมว่าข้าวโพดน้ันงามกว่าไร่ของชาวบ้าน นับตั้งแต่น้ันก าลังใจจากชาวบ้านท าให้
สองเฒ่ารู้จักท ามาหากินตลอดไป  ดังเช่น 
 
“...ปีต่อมา สองผัวเมียดัดแปลงไร่ข้าวสาลีเป็นที่นาถาวรเมื่อถึงฤดูทํานา หลายปีต่อมาที่นานั้นก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ข้าวที่เก็บเกี่ยวล้น
ยุ้งเหลือกินก็แบ่งขายเอาเงินไปซื้อสัตว์เลี้ยงและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ นอกจากนี้ตาผัวได้สร้างบ้าน อยู่
เรียกว่า ชาวบ้านมีอะไร สองเฒ่าก็มีเหมือนกัน” 

 (นิทานพื้นบ้านลาวเลม่ 1 เรื่องสองเฒ่าคนขยัน.  2542: 110) 
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   จะเห็นได้ว่าการที่จะยกระดับชนช้ันล่างหรือชาวไร่ชาวนาได้ ชนช้ันดังกล่าวจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ต้องหัดเรียนรู้งานวิทยากรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาผลผลิตเกษตรกรรมของตนเอง และเพื่อลดปัจจัยการผลิตในการท าการ
กสิกรรม รู้จักปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน สหกรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในช่วงการปฏิวัติประเทศเข้าสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ที่รัฐบาลเช่ือว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมเป็นแนวทางที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
และความตกต่ าทางเศรษฐกิจของประเทศ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายใต้การน าของ ไกสอน พมวิหาน แสดงความมุ่งมั่นว่าจะ
สามารถน าพาประเทศลาวซ่ึงเป็น “สังคมเกษตรกรรมล้าหลัง” ให้ดีขึ้นโดยได้เน้นย้ าถึงจุดพิเศษในการก้าวขึ้นสังคมนิยมในทาง
เศรษฐกิจของลาวว่าเป็นการก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยตรง โดยไม่ผ่านขั้นตอนการขยายตัวแบบทุนนิยม หรือที่รัฐบาลลาวนิยามยุคสมัยของ
การพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็น “ยุคสมัยข้ามผ่านก้าวขึ้นสังคมนิยม” 
  4. การพัฒนาสังคมด้วยศีลธรรม 
   คติทางพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญได้แก่ศีลห้า กุศลกรรม อกุศลกรรมและทศพิธราชธรรม แม้กระทั่งกฎหมายลาว             
ก็ถูกบัญญัติขึ้นตามหลักปัญศีล คือห้ามท าร้ายผู้อื่น ห้ามลักขโมยห้ามผิดในเรื่องทั้งห้าเพื่อความสงบสุข (จารุวรรณ ธรรมวัตร.2540:68) 
ขณะที่พูมี วงวิจิด ได้กล่าวถึงการครองตนในศีลธรรมว่า พุทธศาสนาเกิดก่อนศาสนาอื่น และสั่งสอนเรื่องศีลธรรมมานานแล้ว                     
อย่างน้อยคนที่ถือครองฆราวาสก็ต้องยึดหลักศีล 5 เพื่อน ามาปฏิบัติตนขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ศีลธรรมค าสอน 
คนท่ีไปฟังธรรมก็ได้เพียงแต่รับฟัง แต่ยังไม่เข้าในว่าศีลคือการน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เมื่อฟังธรรมเสร็จก็ไปดื่มเหล้า...รับศีลเสร็จ
ก็ขาดศีลธรรมประจ าใจ...ซึ่งสาระส าคัญคือหลักธรรมทางศาสนาคือ ถ้าเราต้องการเป็นคนดีต้องรู้จักเอาชนะความไม่ดีในใจตนเองให้ได้ 
เพื่อปฏิบัติตนเป็นคนดี ละเว้นความช่ัว หากคนในสังคมมีความสามัคคีพร้อมใจกันท าความดีก็จะสามารถเอาชนะคนไม่ดีได้ ฉะนั้น
ศีลธรรมปฏิวัตินี้จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วน ามาปรับใช้กับตนเอง กับสังคม หากทุกคนในสังคมท าได้ดังนี้ก็จะเกิดสันติภาพขึ้นใน
สังคม (พูมี วงวิจิด. 1995: ค าน า) ในขณะที่นิทานลาวก็พบการประกอบสร้างหลักศีลธรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักศีลธรรมนี้ถือได้ว่าเป็น                
กุศโลบายที่รัฐบาลต้องการสอดแทรกเข้าไว้ในนิทานลาวทุกเรื่องเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมผ่านตัวบทวรรณกรรมมาสู่ผู้อ่านเพื่อ
ต้องการให้คนลาวเป็นคนดีมีศีลธรรม เพราะศีลธรรมคือพื้นฐานความดีในตัวบุคคลในการก้าวเป็นประเทศสังคมนิยม  
   ดังเร่ืองนายเกวียนช่วยจระเข้เป็นนิทานท่ีสอดแทรกหลักศีลธรรมคือการรู้จักกตัญญูรู้คุณอันเป็นเคร่ืองหมายของคน
ดี โดยกล่าวถึงจระเข้ที่อกตัญญูต่อผู้ช่วยชีวิต กรรมที่ท าไว้จึงสนองให้จระเข้ตายด้วยความทรมาน นิทานเสนอเรื่องราวนายเกวียนที่
ช่วยชีวิตจระเข้ไว้จากน้ าแห้งขอด ซึ่งจระเข้ได้ยินยอมให้นายเกวียนมดัปากแล้วใช้เกวียนลากไปยังหนองน้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ พอถึง
หนองน้ าจระเข้ก็กลับมีเรี่ยวแรงจึงคิดอุบายหวังจะกินนายเกวียน จึงใส่ร้ายนายเกวียนหาว่าเขาทารุณตนด้วยการมัดปากตนแล้วน าตน
ไปอยู่ที่แห้งแล้งไม่สมบูรณ์เหมือนที่เดิม นายเกวียนจึงขอให้คนกลางช่วยตัดสินซึ่งคืองู เต่า วัว และแพะว่าสมควรกินตนหรือไม่ แต่สัตว์
เหล่านี้กลัวอ านาจของจระเข้จึงให้จระเข้กินนายเกวียนได้ สุดท้ายจึงให้ท้าวสีวิไชได้มาตัดสินด้วยความยุติธรรม นายเกวียนจึงปลอดภัย
และจระเข้ก็ตายในน้ าท่ีแห้งขอดเช่นเดิม ดังน้ี 
 
 “ท้าวสีวิไชจึงถามจระเข้ว่า ที่นี่ใช่หนองน้ําที่จระเข้เคยอยู่ใช่ไหม? จระเข้ตอบว่าใช่แล้ว  ท้าวสีวิไชจึงบอกให้นายเกวียนเอา
จระเข้ลงจากเกวียนพร้อมมองไปที่บริเวณหนองน้ํานั้น ไม่เห็นมีน้ําเหมือนจระเข้พูด ซ้ํายังเป็นหนองน้ําที่แห้งแล้ง ท้าวสีวิไชจึงรู้ว่า
จระเข้คือผู้อกตัญํู ไม่รู้บุญคุณคนอ่ืนท่ีช่วยเหลือตน จึงบอกกจระเข้ว่า แต่นี้ต่อไปมึงอยู่หนองน้ํานี้ ให้มึงซอกหากินปูนาจนอิ่มท้องมึง
เถิด...หลายปีต่อมาจระเข้ก็หิวโหย อ่อนแรงเมื่อทนต่อความแห้งแล้งไม่ไหว มันจึบจบชีวิตที่หนองน้ําแห่งนั้น” 

(นิทานพื้นเมืองลาว เรื่องนายเกวยีนช่วยจระเข้. 2556: 79) 
 

   ขณะทีเ่ร่ืองพญาครุฑกับพญาแมวค าเป็นนิทานสอดแทรกสาระการรักษาศีลธรรมข้อสองคือ ห้ามลักทรัพย์ กล่าวถึง
พญาครุฑต้องการเยี่ยมพญาแมวค าแต่พญาแมวค าไม่ออกมาต้อนรับ จึงบันดาลโทสะแสดงอิทธิฤทธิ์โดยกางปีกบินเพื่อบดบังพระ
อาทิตย์จนท้องฟูามืดครึ้มพร้อมขโมยปลาปิ้งพญาแมวค าก่อนบินจากไป ก่อนที่จะกินปลาก็ได้ส านึกถึงความผิดตนจึงหาคนกลางตัดสิน
ว่าตนมีความผิดหรือไม่ แต่คนกลางที่มาตัดสินนี้เกรงอ านาจของพญาแมวค าจึงไม่กล้าตัดสินใจได้แต่เสนอให้คนที่มีอ านาจเหนือกว่าตน
ตัดสินโดยเริ่มจาก เทวดา พญาเมฆ พญาลม พญาจอมปลวก พญาควายทรพี พญาหนูซิงและสุดท้ายพญาหนูซิงซึ่งเกรงต่ออ านาจของ
พญาแมวค าก็ให้แนะน าให้พญาครุฑเอาปลาป้ิงไปคืนพญาแมวค าจะได้หมดเวรกรรมต่อกัน พญาครุฑจึงส านึกในความผิดจึงน าไปคืน
พญาแมว พญาแมวค าจึงได้ยกนิทานเพื่อตักเตือนพญาครุฑ ดังนี ้
 “พญาหนูซิงจึงยกเอานิทานสุนัขจิ้งจอกกินลูกพญาเสือมาเล่าสู่พญาครุฑฟ๎ง ในชาติหน้าเสือก็กินหมาจอก เป็นเวรกรรมติดตาม
กันไปจนกาลนาน หมาจอกไม่สามารถหนีพ้นปากเสือ พญาครุฑก็เช่นเดียวกัน การอทินนาเป็นการทําไม่ดี ถ้าไม่ส่งคืนกัน ภายภาคหน้า
เวรกรรมก็จะติดตามกันไปตลอด พญาครุฑได้ฟ๎งพญาหนูผู้เป็นบัณฑิตยกนิทานเช่นนั้น จึงสํานึกในความผิดและเมื่อเห็นว่ายังไม่ทัน
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สายในการกลับตัวกลับใจในการทําความดี ถึงแม่ว่าจะเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีก็ตาม แต่พญาครุฑก็ได้ลดเกียรติศักดิ์ศรีแห่งเจ้าพญาไว้
แล้ว จึงเอาปลาปิ้งไปส่งคืนให้พญาแมวคํา พร้อมทั้งกล่าวคําขอขมาลาโทษ อโหสิกรรมจากพญาแมวคํา” 

(พะยาคุดและพะยาแมวค า.  2548: 9) 
   นอกจากนี้นิทานยังได้สอนให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ซึ่งตรงกับศีลข้อหนึ่ง คือการห้ามฆ่าสัตว์ดังเช่น เร่ืองบ่คาด
ตายบ่ห่อนตายเป็นนิทานสอนศีลธรรมข้อหนึ่ง ผ่านการเล่าเรื่องของเณรน้อยผู้ซึ่งหลวงตาได้ท านายว่าก าลังประสบเคราะห์ร้ายถึงแก่
ชีวิต ด้วยเห็นว่าตนเองเหลือเวลาน้อยแล้วจึงหมั่นท าความดี โดยน าปลาที่ก าลังดิ้นตายในที่น้ าแห้งขอดใส่บาตรพระเพื่อไปปล่อย หลัง
ปล่อยปลาเสร็จก็ช าระล้างตัวและบาตรพระที่ใช้ช้อนปลาไปปล่อยจนสะอาด พอดีว่าอากาศร้อนเณรน้อยจึงเอาบาตรคว่ าใส่หัวเพื่อกัน
แดด ระหว่างทางที่กลับเณรน้อยได้ก้มลงเดินทางเนื่องจากเป็นบริเวณที่หญ้าขึ้นรก และได้เหยียบงูเห่า งู จึงฉกที่หัวของเณรน้อยแต่
เพราะผลบุญที่เณรน้อยได้ท า ท าให้งูฉกถูกบาตรพระบนหัวเณรน้อยท าให้เณรน้อยหมดเคราะห์เพราะผลกรรมจากความดีที่เณรน้อยมี
ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ดังเช่น 
 “แสงแดดกล้า เณรน้อยฮ้อนหัวแฮง ลาวจึงคว้าเอางุมหัวได้แล้วก็ฟ่าวลัดป่าไปในขณะนั้น ยังมีงูจงอางโตหนึ่งที่หากคอยอยู่เฝ้า
ฟ๎กไข่ตน เมื่อน้ันเณรน้อยก็บุกป่าก้มหมอบหัวลง สองมือจับหน่วยบาตรที่คว่ําหัวอยู่นั้นแล้วก้มลอด หัวไปถูกตรงที่งูจงอางกําลังฟ๎กไข่  
เมื่องูเห็นเณรน้อยเข้าไปใกล้ มันก็ชูคอฉกลงท่ีหัวเณรน้อยอย่างแรง แต่ไปถูกบาตรที่อยู่บนหัวเณรน้อย...เณรน้อยรีบวิ่งขึ้นบนกุฏิหาพระ
อาจารย์ เมื่อพระอาจารย์เห็นเณรน้อยวิ่งกลับมาไม่ตายดังที่ตนได้ทํานายไว้ก็ดีใจที่เณรน้อยรอดตาย พร้อมกล่าวว่า “มันลอดได้ย้อน
กุศลที่ได้ก่อกระทําไว้มันจึงช่วยให้เณรน้อยรอดตายแท้แล้ว” 

  (นิทานพื้นเมืองลาว เรื่องบ่คาดตายบ่ห่อนตาย.  2556: 38) 
 

   จะเห็นได้ว่าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาคือพื้นฐานหลักของการด ารงชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องน ามายึดถือปฏิบัติเพื่อให้
ละกิเลสและความเห็นแก่ตัวในตนเอง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม หากทุกคนรู้จักสามัคคีช่วยกันน าหลักธรรมะมาใช้ในสังคม สังคมก็จะมี
ความปกติสุข ไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรอืท าร้ายกัน เมื่อใดที่ท าได้เมื่อนั้นสังคมก็จะเจริญ การปลูกฝังศีลธรรมปฏิวัติในตัวบุคคล
ที่นิทานได้ประกอบสร้างขึ้นมานี้นี้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายการพัฒนาบุคคลอย่างหนึ่งของการปฏิวัติสังคมนิยมที่รัฐบาลลาวได้ให้
ความส าคัญ และปลูกฝังให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการปฏิวัติสังคมลาว  
  5. การพัฒนาด้วยการเป็นนักปฏิวัติกับภารกิจการปฏิวัติ 
   ประเด็นส าคัญของการเป็นนักปฏิวัติที่วรรณกรรมนิทานได้น าเสนอคือ การท าเพื่ออุดมการณ์และการพัฒนาสังคมโดย
ตัวละครในนิทานมักมีคุณสมบัติเสียสละเพื่อสังคม ทั้งนี้ตัวละครในวรรณกรรมนิทานมักเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การสร้างบ้านเมืองมาให้ตวัละครอื่นในเรือ่งได้อาศัยกันอย่างสงบสุข ดังนั้นในตอนจบของนิทานจึงจบด้วย ชัยชนะและสังคมที่
ดีขึ้น ทั้งนี้อุดมการณ์การพัฒนาด้วยการเป็นนักปฏิวัติกับภารกิจการปฏิวัติเป็นอุดมการณ์ที่ถูกกล่าวถึงในลักษณะของคนสังคมนิยมโดย 
พูมี วงวิจิด ได้กล่าวไว้ในเรื่องของคุณสมบัติใหม่ของนักรบอยู่ในกองทัพประชาชน โดยมีสาระส าคัญคือ เมื่อความไม่เท่าเทียมในสังคม
ลาวเกิดขึ้นสิ่งท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาก็คือการกระจายอ านาจเพื่อให้ทุกชนช้ันหรือทุกเพศได้รับความเท่าเทียมมากที่สุด การเสียสละนี้
มีหลักการเพื่อประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแรงเพื่อพัฒนาประเทศ  รู้จักเสียสละ หนักแน่นในการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติอย่างมี
ระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีกับทุกคน ให้ความช่วยเหลือและให้ความอบอุ่นแก่คนเด็กและคนชราเพื่ออันเป็นจุดเ ริ่มต้นของการ
ปฏิวัติ ดังค าขวัญของระบอบสังคมนิยมที่ว่า “บริสุทธ์ิต่อชาติ รับใช้ประชาชนอย่างสดใส เสริมขยายธาตุแท้ของการปฏิวัติ” เปิดใจรับ
ฟังเสียงประชาชน ฝึกเตรียมความพร้อมสม่ าเสมอ หากถึงคราวต้องต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมก็ต่อสู้อย่างสุดก าลัง ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก กล้าที่พลีชีพเพื่อชาติไม่ยึดประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ เพื่อน ามาสู่การเป็นอิสระจากการครอบง าของอ านาจความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
(พูมี วงวจิิด. 1995: 239-242) ดังนิทานเรื่องต านานเวียงพูคา เรื่องปูกะตะยะตองชาย เรื่องหมาจอกครองเมือง ทั้งสามเรื่องมีลักษณะ
เหมือนกันคือให้ความส าคัญกับวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยอิสรภาพ เพื่อให้ส่วนรวมหรือชุมชนได้อยู่เป็นเอกเทศไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้มี
อิทธิพล ซึ่งท าให้เกิดอิสระและเกิดการกระจายอ านาจของคนในสังคมเกิดขึ้น 
   ในนิทานเร่ืองต านานเวียงพูคาได้น าเสนอคุณลักษณะแม่หญิงลาวนักปฏิวัติและพัฒนาที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว
ใช้สติปัญญาเพื่อปฏิวัติอันน ามาสู่ความเป็นอิสระจากการครอบง าของผู้มีอ านาจหรือความไม่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นผู้ ที่เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้สังคมสงบสุขและเกิดการพัฒนา ดังเช่นนางออนอาน นางเป็นลูกสาวพะยาแห่งเมืองอูเหนือ และหนีเข้าปุา
เพราะไม่อยากแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้ จึงได้ขอเป็นลูกบุญธรรมของนายพราน วันหนึ่งนางเห็นว่าพื้นที่ปุาเขาเบื้องล่างนั้นอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งท าเลที่อยู่อาศัยจึงคิดท่ีจะสร้างเมือง ด้วยการประกาศหาชายผู้กล้าหาญมาปราบสัตว์ร้ายที่ครอบครองพื้นที่ที่
นางต้องการสร้างเมืองด้วยการยื่นข้อเสนอว่าหากผู้ใดปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้จะได้นางเป็นคู่ครอง ดังนี ้
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“พ่อเอ้ยเป็นหยังชาวบ้านพูลันจึงบ่พากันไปอยู่บ่อนลุ่มที่ราบเพียงนั้น? นายพรานเล่าสู่นางฟ๎งว่าลูกเอ้ย อยู่บ่อนนั้นมันอันตรายหลาย 
ชาวบ้านทุกคนต่างก็ย่านกลัว และบ่มีผู้ได๋กล้าเข้าไปเฮ็ดอยู่ทํากินอยู่ที่นั่น เพราะมันมีสัตว์ร้ายอย่างหลวงหลาย ที่คอยเอาชีวิตคนที่
ล่วงล้ําเข้าไปในดินแดนของมัน ในนั้นมีช้างงาเงา งูตองเรียง และเสือร้าย เมื่อนางได้ฟ๎งเช่นนั้น ก็เลยเว่าต่อนายพรานว่า พ่อเอ้ยลูก
ขอให้พ่อป่าวประกาศไปแต่ละเมืองละเมืองว่า ถ้าผู้ใดมีความสามารถฆ่าสัตว์ทั้งสามนั้นได้ แล้วลูกจะแต่งงานกับผู้นั้น” 

(ต านานเวียงพูคา.  2548 : 5) 
 

   จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่านางออนอานจึงมีคุณสมบัติของนักปฏิวัติคือ เป็นผู้ยกย่องและสนับสนุนผู้กล้าในการต่อสู้
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวม ถึงแม้ว่าชายผู้ปราบสัตว์ร้ายได้จะเป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมกับนางแต่นางก็
ยอมที่จะเป็นภรรยาของวีรบุรุษผู้นั้น เพราะมีอุดมการณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชุมชนเหมือนกัน นอกจากนี้นิทานยังได้ประกอบ
สร้างให้ผู้หญิงมีบทบาทในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชุมชนดังเช่นนางออนอาน ซึ่งผู้หญิงมิใช่เป็นเพียงช้างเท้าหลังที่คอยตามสามีอีก
ต่อไป แต่ยังมีความเป็นผู้น าด้วยการใช้สติปัญญาจนสามารถแก้ไขสถานการณ์จนท าให้เกิดหมู่บ้านในพ้ืนท่ีที่อุดมสมบูรณ์ 
   ขณะทีเ่ร่ืองปูกะตะยะตองชายได้กล่าวถึงนักรบผู้กล้าของหมู่บ้านรือยาวท่ีนิทานประกอบสร้างคุณลักษณะนักปฏิวัติที่
เห็นทุกคนเป็นเหมือนญาติพ่ีน้องมีความกล้าคิดกล้าท ากล้าปฏิวัติเพื่อน าความสุขคืนสู่หมู่บ้านให้หลุดพ้นจากกองก าลังทหารถือว่าอัน
เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้น านักปฏิวัติควรยึดถือปฏิบัติ เรื่องนี้ได้กล่าวถึงหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่ก็มีกองก า ลัง
ทหารเข้าล้อมรอบหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นฐานในการสู้รบ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ยะตองชายทราบเรื่องก็ร้อนใจ หวังจะน าความ
สงบสุขกลับคืนสู่บ้านบ้าน จึงวางแผนการสู้รบโดยให้ชาวบ้านจุดไฟบริเวณที่ราบในหมู่บ้านเพื่อลวงทหาร เมื่อควันไฟลุกโชนขึ้น ยะตอง
ชายบอกให้ชาวบ้านปล่อยกระต่ายที่คาดกระดิ่งไว้ที่เอวเข้าไปแทรกในกองก าลัง กองทหารมองไม่เห็นเพราะควันไฟที่สุมนั้นมีมาก                
พอได้ยินเสียงกระดิ่งคิดว่าเป็นกองก าลังชาวบ้านก็ได้แต่ฟันแทงอย่างไม่รู้ทิศทาง เมื่อควันสงบลงจึงเห็นว่ากองก าลังทหารได้ฆ่าฟัน
กันเองและถอยกองทัพในที่สุด ดังเช่น 
“ยะตองซายได้เว่ากับคนรือยาวว่า: ความทุกข์อกทุกใจของพี่น้อง มันเฮ็ดให้ข้อยเดือดร้อนหลายเพราะญาติพี่น้องก็แม่นญาติพี่น้องของ
พวกข้อย แต่บ่ต้องย่านกลัวและตกอกตกใจดอก ข้อยจะช่วยพวกเจ้าสุดขีดตามข้อยสามารถช่วยได้, เมื่อได้ยินยะตองซายขานอาสาให้
กานช่วยเหลือ คนรือยาวได้วิงวอนขอความเมตตากรุณานํายะตองซายจนยะตองซายเสนอความคิดของตนว่า: ให้พวกเจ้าดังไปเลียบ
ตามภูหลวงกะมง กะลีจนฮอดบ้านเฮาะจอเจิกเพื่อแสดงถึงกําลังพลของรือยาวว่ามันน้อยหลายปานได๋” 

 (โฮมนิทานพะยาคุดและพะยาแมวค า เรื่องปูกะตะยะตองชาย.  2548: 22) 
 

   ขณะทีเ่ร่ืองหมาจอกครองเมืองตรงกับคุณลักษณะของนักปฏิวัติต้องมีความเฉลียวฉลาด เป็นเรื่องของชายผู้ที่มีความ
เฉลียวฉลาดได้รับค าสั่งจากพระราชาให้ไปรบกับสุนัขจิ้งจอกที่จะครองเมืองมนุษย์โดยการร่ายเวทมนต์เพื่อให้สัตว์น้อยใหญ่ในปุาเชื่อฟัง 
แล้วน าพาสัตว์ทั้งหลายไปยึดครองหมู่บ้านแต่ชายผู้นี้กลับใช้สติปัญญาในการปราบสุนัขจิ้งจอกแทน ด้วยการร่ายมนต์เพื่อหลอกถาม
ราชสีจนรู้ทันเล่ห์กลของสุนัขจิ้งจอกที่จะฆ่าคนในหมู่บ้านด้วยวิธีให้ราชสีห์ค ารามให้มนุษย์หูแตกตายเพื่อจะยึดเมือง เมื่อชายคนนั้น
ทราบกลจึงวางแผนการเพื่อไม่ให้เกิดการสู้รบขึ้นเนื่องจากหากสู้รบกันด้วยก าลังมนุษย์จะต้องพ่ายแพ้แน่นอน เขาจึงให้ชาวบ้านหาฝูาย
มาอุดหูไว้ ปรากฏว่าพอราชสีห์ค ารามก็ท าให้สัตว์บริวารของสุขนัขจิ้งจอกรวมทั้งสุนัขจิ้งจอกตายหมด ชาวบ้านจึงได้รับอิสรภาพอีกครั้ง 
ดังเช่น 
“เมื่อชายคนนั้นรู้แล้วก็ฟ่าวกลับไปกราบทูลต่อพระราชาว่า: เฮาอย่าออกไปสู้รบกับพวกมันเลยจะตายเสยีเปลา่ๆ ให้พระองค์จงไปเตือน
พลทั้งหลายเอายองฝ้ายอัดหูไว้ทุกคน ทั้งสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตก็ให้อุดหูไว้เช่นเดียวกัน, บ่ดังนั้นจะตายกันหมด. เมื่อพระองค์ทราบ
ดังนั้นแล้วก็สั่งให้อํามาตย์ไปป่าวประกาศให้ฝูงคนท้ังหลายพากันหาแนวอัดหูไว้ให้ดี” 

(นิทานพื้นเมืองลาว เรื่องหมาจอกครองเมือง.  2013: 54) 
 

   จากนิทานทั้งสามเรื่องคุณสมบัติของการเป็นนักปฏิวัติที่ดีจะต้องเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเสมอความเดือดร้อน
ของตนเอง มีจิตสาธารณะ และรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ฉะนั้นพื้นฐานของนักปฏิวัติที่ดี ตาม
แนวทางของรัฐในยุคหลังอาณานิคมก็คือ พลเมืองลาวจะต้องรู้จักขวนขวายหาความรู้สู่ตนเองเป็นประจ าเพื่อใช้สติปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ รู้จักรักชาติเกลียดชังชนช้ันศักดินาพวกล่าเมืองขึ้น ตลอดจนรู้จักสามัคคีเพื่อปลดปล่อยประเทศให้หลุดพ้นจากอ านาจและ
เศษร่องรอยของเจ้าลัทธิเจ้าอาณานิคมที่หลงเหลืออยู่  
 
สรุปผล 
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 นิทานลาวพื้นบ้านหลังยุคล่าอาณานิคมเป็นนิทานประเภทมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อความเพลินหากแต่แฝงไปด้วยการพัฒนาสังคม ภายบริบทสังคมลาวที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าอาณานิคมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และเม่ือประเทศลาวหลุดพ้นจากอ านาจนั้นสังคมลาวก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมนิยม ด้วยวิธีการลบล้างร่องรอยของเจ้า        
อาณานิคม การลบล้างร่องรอยเศษเหลือของระบอบศักดินาเพื่อยกระดับชนช้ันกรรมาชีพ การยกระดับแม่หญิงลาวให้เป็นผู้ที่อยู่
เบื้องหลังความส าเร็จของการปฏิวัติประเทศชาติหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัว เป็นภรรยาที่ดี คอยส่งเสริมและ
ประคับประคองสามีให้เป็นผู้ที่มีความขยันท ามาหากินเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว เพื่อความเข้มแข็ง
ของประเทศที่ก าลังพัฒนา เพราะการที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสังคมนิยมได้จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเสียก่อนเริ่มต้นด้วยการมี
ศีลธรรมในตัว การเป็นผู้มีศีลธรรมจะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานในการปฏิวัติประเทศชาติ หลักธรรมขั้นพื้นฐานนอกจากศีลห้าแล้วยัง
ต้องมีซื่อสัตย์ สามัคคี มีความขยันในการท าการเกษตรกรรมด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพิงกลุ่มชนช้ันนายทุน เมื่อใดสามารถลดหรืออ านาจ
ทุนนิยมไปได้ ทุกคนและทุกอาชีพในสังคมก็จะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
 วาทกรรมการพัฒนาท่ีพบในนิทานลาวหลังยุคล่าอาณานิคมนี้เป็นวาทกรรมจึงเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างภายใต้บริบทของ
สังคมนิยมที่คนยุคสมัยนั้นต้องการปลูกฝังและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐทั้งศูนย์วัฒนธรรม กระทรวง
แถลงข่าวและวัฒนธรรมได้รวบรวมและถ่ายทอดอุดมการณ์ดังกล่าวมาสู่ผู้อ่าน ซึ่งอุดมการณ์ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาที่พบในนิทาน
ทั้ง 5 ด้านนี้เป็นคุณลักษณะของการเป็นคนสังคมนิยมตามที่ พูมี วงวิจิด ได้กล่าวไว้ในหนังสือคุณสมบัติใหม่และศีลธรรมปฏิวัติทั้งใน
เรื่อง การพัฒนาด้วยคุณสมบัติใหม่ในตัวแม่หญิงลาว การพัฒนาด้วยการต่อต้านระบอบศักดินา การพัฒนาด้วยการต่อต้านอ านาจทุน
นิยม การพัฒนาสังคมด้วยศีลธรรม และการพัฒนาด้วยการเป็นนักปฏิวัติกับภารกิจการปฏิวัติ  ถึงแม้ว่านิทานจะไม่ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของคนสังคมนิยมโดยตรง แต่เรื่องเล่าที่อยู่ในนิทานก็เป็นเรื่องราวท่ีถูกประกอบสร้างผ่านบริบทสังคมและวัฒนธรรมของคน
ลาวอยู่ไม่มากก็น้อย นิทานจึงเป็นการสืบทอดวาทกรรมพัฒนาภายใต้อุดมการณ์คุณสมบัติใหม่และศีลธรรมปฏิวัติอันเป็นคุณสมบัติของ
การเป็นคนสังคมนิยมทีม่ีคุณภาพ นิทานจึงเป็นตัวบทหนึ่งที่ผู้ผลิตซึ่งก็คือพรรคและรัฐผลิตซ้ าขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่สมควรได้รับการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมและเพื่อจะได้เรียนรู้
คุณสมบัติของการเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพตามที่สังคมลาวต้องการ 
 
อภิปรายผล 
 ถึงแม้ว่าวรรณกรรมประเภทนิทานจะประกอบสร้างวาทกรรมการพัฒนาหลายชุดความคิดภายใต้บริบทของสังคมลาวท่ีก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมนิยม คล้ายกับวรรณกรรมเรื่องเล่าประเภทเรื่องสั้นหรือนวนิยาย แต่ด้วยความที่วรรณกรรมนิทาน เป็นเรื่องเล่าที่มี
พัฒนาการมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ มีลักษณะโครงเรื่องและเนื้อหาที่สั้นกว่าวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย ท าให้ชุด
ความคิดการพัฒนาท่ีพบในวรรณกรรมนิทานจึงมักเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะที่เรื่องสั้นและนวนิยายมักพบ
ชุดความคิดการพัฒนาภายใต้เนื้อหาที่สมจริงมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ในบทความของอุมารินทร์ ตุลารักษ์ที่ศึกษาวรรณกรรมลาว
ประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายได้พบมโนทัศน์เกี่ยวกับนักปฏิวัติและภารกิจในการปฏิวัติ มโนทัศน์การพัฒนาตนเองและสังคมในบริบท
การฟื้นฟูและพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่มีความคล้ายคลึงกับชุดความคิดในวรรณกรรมประเภทนิทาน แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ
เนื้อหาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายมักน าเรื่องราวสงครามที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเป็น
เหตุการณ์ของเรื่อง ขณะที่วรรณกรรมนิทานมักน าต านานท่ีเป็นความเช่ือของคนลาวมาเป็นเหตุการณ์ของเรื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิยะดา พรมจิตต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรื่องสั้นลาว เมื่อส ารวจในประเด็นเรื่องสั้นในยุคหลังอาณานิคมจะพบว่าชุดความคิดใน
นิทานจะมีความคล้ายกับสารัตถะของเรื่องสั้น ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศด้วยการการต่อต้านหรือการละทิ้งเศษซาก
ของระบอบเก่าหรือระบอบศักดินาท่ีได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเจ้าอาณานิคม 
 กล่าวได้ว่าชุดความคิดที่พบในวรรณกรรมนิทานจะมีความคล้ายกับวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย แต่จะต่างกัน
ตรงที่องค์ประกอบและประเภทของวรรณกรรมที่ท าให้การประกอบสร้างชุดความคิดภายใต้วาทกรรมการพัฒนาในวรรณกรรมนิทาน
เป็นเรื่องที่ดูจะห่างไกลจากความเป็นจริงเมื่อเทียบกับวรรณกรรมประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น 
 แต่อย่างไรก็ตามชุดความคิดการพัฒนาตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจที่พบในนิทานลาวถือว่าได้เป็นชุดความคิดการพัฒนาในฐานะ
ทีเ่ป็นวาทกรรมอันเป็นผลมาจากรัฐควบคุมเนื้อหาการผลิต และได้ผลิตซ้ าวรรณกรรมนิทานเพื่อใช้ถ่ายทอดอุดมการณ์เพื่อให้ประเทศ
ลาวหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ล้าหลัง ดังที่ (ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2554: 4) ได้กล่าวถึง การมองการพัฒนาในฐานะที่เป็นวาท
กรรม ท่ีช่วยให้เราสามารถพูดถึงปัญหาหนึ่งท่ียังมิได้พูดถึงอย่างจริงจังหรือที่เรียกว่า ความเป็นอื่นของการพัฒนา เพื่อที่น าไปสู่การพูด
ถึงสิ่งที่มิได้มีการพูดถึงกัน อันเป็นผลเกิดจากระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่วาทกรรมการพัฒนาก าหนดขึ้นนั่นคือการมองการพัฒนาใน
ฐานะที่เป็นวาทกรรมช่วยให้เราเห็นและเข้าใจกระบวนการว่าอะไรที่ท าให้ประเทศโลกที่สามเริ่มมองตัวเองว่าเป็น “ประเทศด้อย
พัฒนา” พร้อมเชื่อมั่นและยอมรับว่า “การพัฒนา” คือหนทางหลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนาน้ี  ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้พบว่า
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รัฐบาลได้ประกอบสร้างนิทานให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาสังคมนิยมในแบบที่รัฐก าหนดไว้ โดยวาทกรรมดังกล่าวมีท าหน้าที่ใน
การปิดกั้น เก็บกดความด้อยพัฒนาในสิ่งที่รัฐบาลไม่พึงประสงค์ ดังเช่น การก้าวข้ามผ่านระบอบทุนนิยมเพื่อก้าวขึ้นสังคมนิยมที่
ถึงแม้ว่าในยุคจินตนาการใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ที่จ าเป็นต้องผ่านระบบทุนนิยม หรือการลบล้างร่อยรอบ
วัฒนธรรมศักดินา นอกจากนี้วรรณกรรมนิทานยังเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้เปิดเผยเอกลักษณ์การเป็นนักปฏิวัติและนักพัฒนาของคนลาว
ตามนโยบายของรัฐบาล จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมนิทานถือว่าเป็นปฏบิัติการทางวาทกรรมที่ท าหน้าท่ีเผยแพรน่โยบายจากรัฐสู่ประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับงานวรรณกรรมลาวครั้งต่อไป ผู้สนใจในวรรณกรรมลาวสามารถศึกษาในประเด็นที่
เฉพาะเรื่อง หรือศึกษาในตัวบทประเภทอ่ืน หรือศึกษาภายใต้บริบทสังคมลาวในยุคสมัยใหม่ เช่น การศึกษาตัวบทนวนิยายหรือเรื่องสั้น
ที่เกิดจากการประกอบสร้างสังคมลาวในยุคสมัยใหม่ ยกตัวอย่าง ศึกษาเรื่องภาพแทนผู้หญิงลาวในวรรณกรรมนิทานลาวสมัยใหม่ หรือ
ภาพแทนผู้หญิงลาวยุคใหม่ผ่านวรรณกรรมลาวร่วมสมัยเพื่อศึกษาว่าวรรณกรรมลาวยุคใหม่ได้ประกอบสร้างลักษณะของผู้หญิง
สมัยใหม่ในลักษณะใดมีความเหมือนหรือต่างจากภาพแทนผู้หญิงลาวในอดีตอย่างไร 
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กลวิธีทางภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม 
The Language Strategies used to present the ethnic identities  

of ethnic groups in Nakhon Phanom Province 
ปุณชญา  ศิวานิพัทน์1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม  
ซึ่งม ี11 กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสําคัญอันได้แก่ ไทลาว(ไทยอีสาน) ผู้ไท ไทญ้อ ไทแสก  ไทกะเลิง ไทโส้  ไทข่า ไทกวน ไทตาด เวียดนามและ
จีน ข้อมูลที่นํามาใช้ศึกษามาจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือประวัติศาสตร์  เรื่องเล่า/ตํานาน คําขวัญ แผ่นพับ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์(Identity) และแนวคิดกลวิธีทางภาษา(Language strategies) มาเป็นแนวทางใน
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดนครพนม มี 5 กลวิธีได้แก่ 1) การ
เลือกใช้คําศัพท์ ซึ่งพบ 3 กลวิธีคือ การใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การใช้คําจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์ และการใช้คําแสดงความเป็นสากล  2) 
การอ้างถึง 3) การใช้เรื่องเล่าหรือตํานาน  4) การปฏิเสธ และ 5) การใช้คําขวัญ    
 
ค าส าคัญ :  กลวิธีทางภาษา,  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ,  กลุ่มชาติพนัธุ์,  จังหวัดนครพนม 
 
Abstract 
 This article aims to study the language strategies used to present the ethnic identities of ethnic groups in 
Nakhon Phanom province, which has 11 major ethnic groups, namely Thai Lao (Thai Isan), Phu Tai, Tai Nyaw, Tai 
Kaloeng, Tai Seak, Tai So, Tai Kha, Tai Guan, Tai Tad, Vietnamese and Chinese. Data were collected from 
documents and publications including  history books, narratives or myths, slogans, brochures and labels. The 
concept of identity and the language strategies used as a guide for the analysis. The results revealed that there 
were 5 language strategies including 1) lexical choice: using name and naming, using ethnic classification words, 
and using universal expression 2) referencing  3) myths 4) negation  and 5) slogans 
 
Keywords :  Language strategies, Ethnic identities, Ethnic groups, Nakhon Phanom province 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 จังหวัดนครพนมนับเป็นเมืองท่าสําคัญอีกเมืองหนึ่งของภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาสืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปี  
และเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีมีอาณาเขตติดกับแม่น้ําโขง ในอดีตจึงมีการอพยพโยกย้ายผู้คนข้ามไปมาระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
แม่น้ําโขงอยู่เสมอ  ทั้งที่อพยพเข้ามาเองและที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงทําให้นครพนมเป็นเมืองที่มีความ
หลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมอย่างมาก และเนื่องจากจังหวัดนครพนมมีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทาง
ชาติพันธ์ุดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐจึงได้ชูประเด็นนี้ขึ้นเป็นประเด็นสําคัญในการนําเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัด และถือเป็นอัตลักษณ์
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการจัด “งานวัน 8 ชนเผ่า 2 เช้ือชาติ”ขึ้นในทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัด โดย 8 ชนเผ่านั้นได้แก่ ไทลาว ผู้ไท ไทญ้อ ไทแสก ไทกะเลิง ไทโส้ ไทข่า และไทกวน และอีก 2 เช้ือชาติได้แก่ จีนและ
เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่ได้ถูกนับรวมเป็นหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่สําคัญในงาน              
นั่นก็คือ กลุ่มชาติพันธ์ุไทตาด  
 ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งนับว่าเป็นอัตลักษณ์สําคัญของจังหวัดนครพนม ทําให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
กลุ่มชาติพันธุ์เองได้พยายามนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่ม และช่วงชิงความหมายทางสังคมโดยการนําเสนอผ่าน
เอกสารลายลักษณ์ อันได้แก่ หนังสือประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนข้ึนท้ังจากทางราชการและคนในกลุ่มชาติพันธ์ุเอง เอกสารประชาสัมพันธ์
ของจังหวัด อําเภอ เทศบาล และตําบล รวมไปถึงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเทศกาลต่างๆ โดยวาทกรรมที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์
                                                           
1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์สาขาภาษาไทย               
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม,  โทรศัพท์ 091-9599642,  Email: paramita118@gmail.com 
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ต่างๆ เหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการพยายามสร้างความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งบางกลุ่มชาติพันธ์ุก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอัน
ยาวนานควบคู่มากับการก่อตั้งจังหวัด ในขณะที่บางกลุ่มชาติพันธุ์ก็เพิ่งถูกรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นาน แต่ทุกกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างก็ถูกผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม(cultural reproduction) เพื่อการธํารงอยู่ของวัฒนธรรมกลุ่มและเพื่อเหตุผลทางธุรกิจและการ
ท่องเที่ยว  ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แต่ละท้องถิ่นพยายามที่จะหยิบยกเรื่องทุนทางวัฒนธรรม(cultural capital) มาใช้ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และประเด็นการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นิยมนํามาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ไปสัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มคนต่างๆ โดยตรง หลายๆ กลุ่มชาติพันธุ์จึงได้มีการสร้างชุมชนทาง
วัฒนธรรมขึ้น โดยตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม 
 อย่างไรก็ตาม  การนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์โดยเฉพาะการนําเสนอผ่านทางลายลักษณ์อักษร สิ่งสําคัญที่ใช้ในการ
นําเสนอนั่นก็คือ“ภาษา”อันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้สร้างวาทกรรม และวาทกรรมก็เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ดังที ่             
ฟูโกต์ได้เสนอแนวคิดว่า อัตลักษณ์(identity) และความเป็นอัตบุคคลหรือการรู้สึกรับรู้เกี่ยวกับการมีตัวตนของบุคคล (subjectivity) 
เป็นผลผลิตของวาทกรรม (product of the discourse) ซึ่งมักจะยึดโยงอยู่กับการจัดระเบียบสังคม ทั้งนี้ตามแนวคิดของฟูโกต์               
วาทกรรมคือ ระบบในการประกอบสร้างความหมาย คุณค่า และอัตลักษณ์ ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆ ท่ีแวดล้อม วาทกรรมนั้น วาทกรรมจึง
ประกอบด้วยภาษาและภาคปฏิบัติของวาทกรรม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545) จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับการนิยาม
ความหมายของตัวตนและการปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสงัคม ภาษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะภาษาเป็น
เครื่องมือสําคัญในการนิยามความหมายของสิ่งต่างๆ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อกําหนดบทบาทจัดวาง
ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในสังคม (ศิริพร  ภักดีผาสุก. 2561 : 6)   
 การที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนมได้พยายามที่จะรื้อฟื้นและสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของตนขึ้นมาและนําเสนอในรูปแบบต่างๆ  ทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  
อันส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเรื่อง               
อัตลักษณ์ (Identity) และแนวคิดกลวิธีทางภาษา (Language strategies) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ เนื่องจาก
ภาษาเป็นส่วนสําคัญในวาทกรรม  เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการกําหนด เพื่อให้ความสําคัญและสร้างความสําคัญของสิ่ง
ต่างๆ โยงใยให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้คนท่ีหลากหลายในสังคม ก่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ (โสภี อุ่นระย้า. 2557: 
51) ดังนั้น การศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดนครพนมมากข้ึน  อีกท้ังยังเป็นการทําความเข้าใจในชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันผ่านเรื่องราวของการ
สร้าง ปรับเปลี่ยน และต่อรองเพื่อให้มีพื้นท่ีทางสังคม (social space) ได้ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  อาศัยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และนําเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์  และการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษา  
   1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารลายลักษณ์  อันได้แก่ หนังสือประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นทั้งจากทางราชการและ
คนในกลุ่มชาติพันธุ์เอง เอกสารประชาสัมพันธ์ของจังหวัด อําเภอ เทศบาล และตําบล รวมไปถึงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
เทศกาลต่างๆ   
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมในตัวบทที่แสดงออกมาในรูปแบบภาษาเขียน  โดยวิเคราะห์เนื้อหาของวาทกรรมที่
กล่าวถึงหรือมีบริบทเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 11 กลุ่มในจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนอ                 
อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ  
  3. เรียบเรียง สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
  
ผลการวิจัย 
 1. ประวัติความเป็นมาและลักษณะส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในจงัหวัดนครพนม 
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  จังหวัดนครพนมถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่สําคัญ 11 กลุ่ม  
โดยจัดเป็น “ชนเผ่า” รวม 9 กลุ่ม ได้แก่ ไทลาว ผู้ไท ไทญ้อ ไทแสก ไทกะเลิง ไทโส้ ไทข่า ไทกวน และไทตาด และ “เช้ือชาติ” อีก 2 
กลุ่ม ได้แก่ ชาวเวียดนาม และชาวจีน โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะสําคัญและอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่
อําเภอต่างๆ  ดังนี ้
   1.1 กลุม่ชาติพันธุ์ไทลาวหรือไทยอีสาน 
    ชาวไทลาวหรือไทยอีสาน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาไท (Tai) และนับเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุด
เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เพียงแต่ชาวไทลาวในจังหวัดนครพนมมีสําเนียงการพูดที่แตกต่างไป กล่าวคือมีสําเนียง
เช่นเดียวกับทางฝั่งท่าแขกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นกลุ่มผู้นําทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสาน อาศัย
กระจายอยู่ทั่วไปในทุกอําเภอของจังหวัด อย่างไรก็ตามแม้ว่าประชากรอาศัยอยู่ทั่วไปในจังหวัด แต่ก็ได้จัดตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ้น
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ได้ ช่ือว่าเป็นชนเผ่าสําคัญของจังหวัด  โดยมีหมู่บ้านวัฒนธรรมอยู่ที่บ้านสําราญ ตําบล                 
อาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม   
   1.2 กลุม่ชาติพันธุ์ผู้ไท (ภูไท) 
    ชาวผู้ไท (ภูไท) เป็นกลุ่มชนที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาไท (Tai) มีจํานวนประชากรกลุ่มใหญ่รองจากไทลาว และถือ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ดังจะเห็นได้จากคําขวัญของจังหวัดที่ว่า“พระธาตุพนมล้ําค่า วัฒนธรรม
หลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง” สว่นใหญ่จะอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอเรณูนคร แต่ก็มีบางส่วนอยู่ที่อําเภอนาแก อําเภอ
ธาตุพนม อําเภอนาหว้า และอําเภอปลาปาก และได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทเรณูนคร” ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ อยู่ที่ตําบลเรณูนคร 
อําเภอเรณูนคร ชาวผู้ไทเดิมตั้งถิ่นฐานในแคว้นสิบสองจุไทย  แคว้นสิบสองปันนา ต่อมาเกิดศึกสงครามทําให้มีบางกลุ่มอพยพไปอยู่ใน
ประเทศลาวแถบเมืองคําเกิด คําม่วน แล้วอพยพข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเข้ามาตั้งบ้านเรือนที่นครพนมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสามารถสร้างพื้นที่ทางสังคมและธํารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเข้มแข็ง
อีกกลุ่มหนึ่ง   
   1.3 กลุม่ชาติพันธุ์ญ้อ 
    ชาวญ้อหรือไทญ้อ เป็นชนกลุ่มหนึ่งในตระกูลภาษาไท (Tai) มีภาษาพูดพื้นฐานเหมือนภาษาไทลาว (ภาษาอีสาน) 
แต่ต่างสําเนียงเล็กน้อย กล่าวคือ ภาษาญ้อจะมีน้ําเสียงสูงอ่อนหวาน ไม่ห้วนสั้นเหมือนไทลาว สันนิษฐานว่ามีถิ่นฐานเดิมอยู่แคว้นสิบ
สองปันนา ต่อมาชาวญ้อบางกลุ่มได้อพยพลงมาตามลําน้ําโขงเพื่อหาที่อยู่ที่อุดมสมบรูณ์กว่าเดิม จนกระทั่งมาถึงปากน้ําสงครามริมฝั่ง
แม่น้ําโขง จึงได้จัดตั้งเป็นเมืองไชยบุรี เมื่อ พ.ศ.2350 (ตรงกับสมัยราชกาลที่ 1) ครั้น เมื่อเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์เป็นกบฏต่อ
กรุงเทพมหานคร ชาวญ้อเมืองไชยบุรีถูกกองทัพเจ้าอนุวงษก์วาดต้อนให้อพยพข้ามโขงไปด้วย โดยให้ไปตั้งอยู่ที่เมืองหลวงปุงเลง เมือง
คําเกิด เมืองคําม่วน ในแขวงคําม่วนของลาว แต่หลังจากนั้นกองทัพไทยได้กวาดต้อนให้ชาวญ้อให้อพยพข้ามโขงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวญ้อกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นเมืองท่าอุเทน  ปัจจุบันชนเผ่าไทญ้อในจังหวัดนครพนม
ได้จัดตั้ง “หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อ” ที่บ้านโพน ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน 
   1.4 กลุ่มชาติพันธุ์แสก 
    ชาวแสกหรือไทแสก เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่พูดภาษาในตระกูลภาษาไท (Tai) เดิมมีภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองรองขึ้นกับ
กรุงเว้ อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม และได้อพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านอาจสามารถ 
จังหวัดนครพนม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีเจ้าเมืองปกครองและไม่ได้ขึ้นตอ่หัวเมืองต่างๆ อพยพแยกย้ายกระจัดกระจายไป
อยู่หลายหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอาจสามารถและบ้านไผ่ล้อม  ตําบลอาจสามารถ อําเภอ
เมือง บ้านบะหว้า ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า และบ้านดอนสมอ ตําบลท่าบ่อ อําเภอศรีสงคราม มี “ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก” อยู่ที่หมู่ 
5 และ 6 บ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม นอกจากนี้ ภาษาแสกยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 15 กลุ่มภาษาที่อยู่
ในขั้นวิกฤตใกล้สูญ (ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต : เว็บไซต์) ประเพณีที่สําคัญที่ถือเป็นอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของชาวไทแสกก็คือ การเล่นแสกเต้นสาก 
    1.5 กลุม่ชาติพันธุก์ะเลิง 
    ชาวกะเลิงหรือไทกะเลิง ในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก และท่ี
ตําบลรามราช อําเภอท่าอุเทน เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่จัดอยู่ในกลุ่มมอญ-เขมร (Mon - Khmer) ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-
Asiatic) ซึ่งแตกต่างจากภาษาพูดของกลุ่มอื่นๆ ในแถบนี้ท่ีโดยมากเป็นกลุ่มตระกูลภาษาไท (Tai)  มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง 
ในแขวงคําม่วนและแขวงสุวรรณเขต ได้อพยพมาตั้งแหล่งอยู่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ตั้งแต่มีการปราบเจ้าอนุวงศ์ใน
รัชกาลที่ 3 และอพยพคร้ังใหญ่อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เม่ือเกิดศึกกบฏฮ่อในปี พ.ศ. 2416 นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานกันว่า ชาว
กะเลิงมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองกะตาก แต่ไม่รู้ว่าเมืองกะตากอยู่ที่ไหน ชาวกะเลิงบางคนกล่าวว่าถิ่นฐานเดิมของตนคือเมืองภูวานา
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กะแด้งหรือบ้านนากะแด้ง ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอาก แขวงเมืองภูวดล ต่อเขตเมืองคําเกิด คําม่วน (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน. 
2542 : 145) ปัจจุบันจังหวัดนครพนมได้เปิด “ศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเลิง” ที่โรงเรียนพระซองวิทยา อําเภอนาแก 
   1.6 กลุม่ชาติพันธุ์โส ้
    ชาวโส้หรือไทโส้ จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเอเซียติก(Austro-Asiatic) สาขามอญ-เขมร (Mon-Kher)                 
มีภาษาคล้ายกับภาษาบรูและเวียดนาม และอาจคล้ายคลึงภาษาเขมรบางคํา  สําเนียงการพูดลิ้นจะรัว อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านพะทาย  
หนองเท่า  และบางส่วนท่ีอําเภอศรีสงคราม อําเภอโพนสวรรค์ สันนิษฐานว่าชาวโส้มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณเมืองแถง แล้วย้ายมาเมือง
มหาชัยกองแก้ว เมืองบก เมืองวัว ก่อนทีข่้ามฝั่งแม่น้ําโขงจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรในภาคอีสานของไทยในสมัยรชักาลที่ 1-3 และอพยพ
มาในตอนหลังก็มี  มีพิธีกรรมที่สําคัญคือ พิธีโส้ทั่งบั้ง และได้จัดตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทโส้ อยู่ที่บ้านโพนจาน ตําบลโพนจาน  
อําเภอเมืองนครพนม 
   1.7 กลุม่ชาติพันธุ์ไทข่า 
    ไทข่าเป็นชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งท่ียังพอมีหลงเหลือบ้างในพื้นที่จังหวัดนครพนม แต่ไม่ปรากฏให้เป็นชุมชนชัดเจนนัก  
จะมีเพียงครอบครัวที่แทรกอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่อําเภอนาแกตามหมู่บ้านแถบเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นรอยต่อกับอําเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทข่าอาศัยอยู่มาก  คําว่า “ข่า” อาจมาจากคําว่า  “ข้าทาส” ซึ่งสําเนียงอีสานจะออกเสียง 
“ข่าทาส” เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจับชาวข่ามาเป็นข้าทาสรับใช้กันมาก จึงเรียกกันมาว่าไทข่า ซึ่งหมายถึง คนที่เป็นข้าทาส   
จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค (Austro-Asiatic)  เชื่อกันว่าเป็นเผ่าดั้งเดิมในแถบกลุ่มแม่น้ําโขง สืบเชื้อสายมาจากขอมโบราณ
ภายหลังขอมเสื่อมอํานาจลง ถิ่นดั้งเดิมอยู่แขวงสุวรรณเขตสาละวัน และอัตปือ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้
อพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3   
   1.8 กลุ่มชาติพันธุ์ไทกวน 
    ไทกวนเป็นช่ือของชนเผ่าเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครพนม มีชุมชนหลักอยู่ที่บ้านนาถ่อน ตําบลนาถ่อน อําเภอ
ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ คําว่า “กวน” เป็นคําที่ชนเผ่าอื่นเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ที่เมืองวังคํา มักอาศัยอยู่ที่ราบ
ระหว่างหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “กวน”นอกจากนี้ คําว่า “กวน” ยังมีข้อสันนิษฐานว่าหมายถึง ชาวไทพวนที่อพยพ
ลงมาตั้งชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปคําว่า“ไทพวน” จึงเพี้ยนมาเป็น “ไทกวน” ภาษาพูดของชนเผ่าไทกวนมีความคล้ายคลึงกับภาษาผู้ไทย
ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไท (Tai) ชนเผ่าไทกวนยังมีเอกลักษณ์ทางด้านวิถีการดําเนินชีวิตคือ หลังจากเสร็จฤดูกาลทํานาแล้ว ผู้ชาย
จะทําอาชีพหลักคือการตีเหล็ก ผู้หญิงทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า จักรสาน และงานหัตถกรรมฝีมือต่างๆ  จึงทําให้ในปัจจุบันเกิดบริษัทการตี
เหล็กเพิ่มมากขึ้นในตําบลนาถ่อน ถือได้ว่าการตีเหล็กเป็นเอกลักษณ์ทางอาชีพอย่างหน่ึงของชนเผ่าไทกวน  และได้จัดตั้งหมู่บ้าน
วัฒนธรรมไทกวนท่ีตําบลนาถ่อน อําเภอเมืองนครพนม 
   1.9 กลุม่ชาติพันธุ์ไทตาด 
    “ไทตาด” เป็นกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธ์ุเล็กๆ ที่เรียกตนเองว่าชนเผ่า อาศัยอยู่ที่บ้านผึ้ง ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าใดนัก และไม่ได้ถูกบรรจุให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สําคัญของจังหวัด ปัจจุบันได้มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ และร่วมกันรื้อฟื้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปมากขึ้น  
ทั้งนี้  คําว่า “ไทตาด” เป็นคําเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านผาตาด เมืองยมราช ต่อมาได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแม่น้ําโขงมาตั้งบ้านเรือนที่จังหวัดนครพนม จึงถูก
เรียกว่า “ไทตาด” ซึ่งหมายถึงคนท่ีมาจากเมืองตาดนั่นเอง ภาษาของชาวไทตาดจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท (Tai) มีลักษณะทางภาษาด้าน
คําศัพท์พื้นฐานเช่นเดียวกับภาษาถ่ินอ่ืนๆ ในอีสาน มีสําเนียงคล้ายภาษาไทญ้อ ไทลาว และผู้ไท แต่มีเอกลักษณ์พิเศษตรงคําลงท้ายที่
มักมีคําว่า “เห้อ” ตามหลัง 
   1.10 กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม  
    ชาวเวียดนามหรือญวน  หรือที่ภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า “แกว” มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในขณะที่ชาวญวนจะเรียก
ตนเองว่า “เวียด” หรือ “เหวียด” จีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า “ฮ้วด” จีนฮกเกี้ยนอ่านออกเสียงว่า “หย้วด” สันนิษฐานกันว่าชาวไทยติดต่อ
กับญวนคงใช้ล่ามฮกเกี้ยน จึงเรียกตามภาษาฮกเกี้ยนว่า “ญวน” ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์  ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคําศัพท์
จากภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็นตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก(Austro-
Asiatic) สาขาเวียดติก ชาวเวียดนามได้อพยพทํามาหากินในภาคอีสานครั้งใด  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ได้เข้ามาอยู่ในภาคอีสาน
ของไทยหลายระลอกด้วยกัน โดยชาวเวียดนามที่เข้าอาศัยอยู่ในไทยแต่ละช่วงเวลาจะถูกเรียกด้วยคําที่แตกต่างกันไปคือ ญวนเก่า ญวน
สวามิภกดิ์ ญวนอพยพ และเวียดนามอพยพ  แต่รุ่นลูกหลานเรียกตัวเองว่า“ไทยใหม่”และ“ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม”ในจังหวัด
นครพนมถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   1.11 กลุ่มชาติพันธุ์จีน 
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    ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ธิเบต (Sino-Tibetan) ซึ่งโดยมากเป็น
เช้ือสายแต้จิ๋ว บางครั้งจึงเรียกว่า“จีนแต้จิ๋ว” เพราะอพยพมาจากเมืองแต้จิ๋ว ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน อาศัยกระจายอยู่
ทั่วไปในทุกจังหวัด ชาวจีนในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว โดยในช่วงแรกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยกองคาราวานเกวียน 
และบางกลุ่มล่องเรือตามลําน้ํามูลมาขึ้นฝั่งที่เมืองต่างๆ แล้วตั้งถิ่นฐานที่เมืองนั้นๆ ต่อมาเมื่ อมีรถไฟการอพยพเข้ามาในภาคอีสานก็มี
มากข้ึน อาชีพหลักของชาวจีนคือค้าขาย  โดยการเปิดร้านขายของในย่านตัวเมืองของแต่ละจังหวัด  รวมถึงจังหวัดนครพนมด้วย                  
ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มชาติพันธ์ุจีนมีบทบาทสําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุเวียดนาม 
 2. กลวิธีทางภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไท 
  ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันระหว่างมนุษย์ ทําหน้าที่ส่งสารหรือข้อความที่ถ่ายทอดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งการที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีความเข้าใจภาษาได้ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความ
เข้าใจในคําและความหมาย  ตลอดจนกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นๆ ด้วย จึงจะทําให้การสื่อสารในครั้งนั้นประสบผลสําเร็จ 
ทั้งนี้อัตลักษณ์ก็เป็นผลของการจัดวาง เลือกสรร และประกอบสร้างด้วยกลวิธีทางภาษาและสื่ออื่นๆ (ฮอลล์ Hall. 10997)  ดังนั้นการ
จะเข้าใจถึงความเป็นชาติพันธ์ุของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ จึงสามารถเข้าใจได้ผ่านการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุผ์่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อท่ีเป็นลายลักษณ์ 
  ในการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนมนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์จากวาทกรรมที่กล่าวถึงหรือมีบริบทเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนมที่ปรากฏในเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น 
หนังสือประวัติศาสตร์ เร่ืองเล่า/ตํานาน คําขวัญ แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการนําเสนอตัวบทใช้กลวิธี
ทางภาษา 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การเลือกใช้คําศัพท์ การใช้การอ้างถึง การใช้เรื่องเล่า/ตํานาน การใช้การปฏิเสธ และการใช้             
คําขวัญ ดังต่อไปนี้ 
   1) การเลือกใช้ค าศัพท์ (lexical choices) 
    การเลือกใช้คําศัพท์เป็นกลวิธีทางศัพท์ประเภทหนึ่งเพื่อสื่อความคิดหรือประสบการณ์ของผู้ส่งสาร  แฟร์เคลาฟ์ 
(Fairclough. 1995 : p.185) ช้ีให้เห็นว่าการเลือกใช้คําศัพท์ของผู้เขียนในฐานะผู้ผลิต ตัวบทน้ันเป็นเรื่องที่แปรไปตามปัจจัยทางสังคม  
รวมทั้งจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย การใช้คําศัพท์ที่ต่างมุมมองกันของผู้เขียนที่มีประสบการณ์
หรือหล่อหลอมจากวงการหรือชุมชนที่ตนเองสังกัดเป็นสมาชิกอยู่ หรือที่เรียกว่า ชุมชนปฏิบัติการ (community of practice) เมื่อ
คนเราอยู่ในวงการต่างกันอยู่ในชุมชนต่างกัน  ย่อมทําให้เห็นมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงและการเลอืกใช้ภาษาก็ต่างกันไป
ด้วย (จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2557 : 140) ทั้งนี้ จากการศึกษาพบกลวิธีด้านการใช้คําศัพท์ ดังต่อไปนี้ 
    1.1) การใช้ชื่อและการเรียกชื่อ(name and naming) 
     การเรียกช่ือเป็นกลวิธีการใช้คําศัพท์ในการตั้งช่ือเรียกบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีปฏิบัติทางสังคม 
นับเป็นกลวิธีทางภาษากลที่แสดงให้เห็นมุมมองและความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงได้เป็นอย่างดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม การมีช่ือจะทําให้รู้ว่าเราเป็นใคร และคนอ่ืนก็แยกเราจากคนอ่ืนได้นอกจากน้ี การเรียกช่ือยังสัมพันธ์กับการแสดงอัตลักษณ์ 
(Identity) ด้วย  เพราะเป็นการกําหนดความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มบุคคล  การเรียกช่ือและวิถีปฏิบัติในการตั้งช่ือสามารถทําให้
คนเราแยกและจัดกลุ่มบุคคล  หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แยกจากอีกกลุ่มหนึ่งได้ บุคคลแต่ละคนในแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมรับรู้และถูกให้รับรู้
ว่าตนเป็นสมาชิกในกลุ่ม (ingroups) หรือนอกกลุ่ม (outgroups) จากศัพท์ท่ีใช้เป็นช่ือเรียกกลุ่มบุคคลนั้น  การเลือกหรือไม่เลือกใช้ช่ือ
เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งสะท้อนทัศนคติที่เป็นด้านลบหรือด้านบวก และมุมมองในเรื่องการจัดกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงของผู้ใช้ภาษา  
คําศัพท์ที่นํามาใช้เป็นช่ือเรียกจึงมิใช่เพียงลักษณะทางภาษาเท่านั้น แต่ยังแฝงด้วยทัศนคติและความคิดทางสังคมบางอย่างท่ีบุคคลมีต่อ
สิ่งที่กล่าวถึง   
     จากการศึกษาพบว่า  มีการใช้ช่ือหรือคําเรียกชาติพันธุ์อันแสดงความต้องการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยการใช้ช่ือเรียกที่ขึ้นด้วยคําว่า “ไท” ในคําเรียก ไทลาว ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทแสก ไทข่า ไทโส้ ไทกวน ไทตาด และ
ปรากฏการใช้ “ไทย” ในคําเรียก ไทยลาว ไทยญ้อ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยข่า ไทยโส้ แต่ไม่ปรากฏการใช้ “ไทย” เรียกเผ่าไทกวน
และไทตาด ทั้งนี้ การขึ้นต้นคําเรียกช่ือด้วยคําว่า “ไท” อาจเป็นเพราะต้องการแสดงความไม่เฉพาะจงเจาะว่าเป็นคนในตระกูลภาษาไท
เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงคนตระกูลไทนอกประเทศด้วย เช่น ในคําเรียกผู้ไทโลก ผู้ไทนานาชาติ  เป็นต้น นอกจากนี้  
คําว่า “ไท” ยังมีความหมายว่า “คน” และหมายถึง “กลุ่ม (คน)/พวก”อีกด้วย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีหลายกลุ่มชนอาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันจะมีการใช้คําว่า“ไท”นําหน้าเวลาเอ่ยถึงชนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับตน (ไท+ช่ือกลุ่มชน)เช่น ไทโย้ย ไทลาว                
ไทกะเลิง  เป็นต้น  
      ในขณะที่คําเรียกช่ือกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย “ไทย”  มักพบในเอกสารทางราชการ  เช่น  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสาน หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดฯ เป็นต้น คําว่า “ไทย” นี้ นักวิชาการภาษาศาสตร์ใช้หมายถึงผู้คน
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และภาษาที่ใช้พูดกันในประเทศไทย อันได้แก่  ภาษาไทยถิ่นกลาง  ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยถิ่นเหนือ 
นอกจากนี้ในแต่ละภูมิภาคยังมีภาษาถิ่นย่อยอีกหลายถิ่น ดังนั้น จึงพบการใช้คําว่า “ไทย” ที่มี “ย” ในการเรียกช่ือภาษาถิ่นย่อย
เหล่านั้น  เช่น  ไทยญ้อ  ไทยแสก  ไทยกะเลิง เป็นต้น  เพื่อบ่งบอกว่าเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในประเทศไทย  โดยเฉพาะการใช้คําว่า 
“ไทย” ในคําเรียก “ไทยอีสาน” หรือ “ไทยถ่ินอีสาน” ซึ่งเป็นคําที่คนอีสานที่มีวัฒนธรรมลาวใช้เรียกกลุ่มตนเองเพื่อสะท้อนความรู้สึก
ที่เป็นคน “ไทย” ไม่ใช่คน “ลาว” และเป็นความต้องการที่ใช้คําศัพท์ตามที่รัฐกําหนดขึ้น   
    1.2) การใช้ค าจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ ์
     การจําแนกกลุ่มคนหรือกลุ่มชนในสังคมต่างๆ มีหลากหลายลักษณะ  ซ่ึงการจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเพียง
ลักษณะหนึ่งของการจําแนกกลุ่มชนท่ีมีความหมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และแนวคิดในการจําแนก  เกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนก
กลุ่มคนเป็นสิ่งท่ียกขึ้นมาจําแนกเพื่อใช้ประโยชน์ในการแสดงให้เห็นลักษณะการร่วมกันของคนที่อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน ซึ่งมี
นัยยะของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในบางลักษณะ 
     จากการศึกษาพบว่า  มีการนําคําจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์มาใช้ในการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  โดยคํา
จําแนกกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว  ได้แก่คําว่า  ชนเผ่า/เผ่า  และคําว่า  เช้ือชาติ  ดังจะเห็นได้จากชูอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มี “8 ชนเผ่า 2 
เชื้อชาติ” โดยเรียกกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ว่า “เผ่า”  เชน่  เผ่าผู้ไท  เผ่าไทแสก  เผ่าไทกะเลิง  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  คําว่า  เผ่า/ชนเผ่า
นี้  ในอดีตถือว่าเป็นคําท่ีมีนัยของความหมายเชิงลบ  กล่าวคือ  คําว่า  “เผ่า/ชนเผ่า/เผ่าพันธุ์” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า tribe เป็นคํา
ที่ใช้จําแนกประเภทกลุ่มชนแต่แฝงไว้ด้วยอคติ แต่ในปัจจุบันกระแสเรื่องการตระหนักและตื่นตัวเรื่องชาติพันธุ์ ทําให้สังคมไทยได้หัน
กลับมาให้ความสําคัญกับความเป็นชาติพันธ์ุของกลุ่มชนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ  และใช้คําว่า เผ่าหรือชนเผ่า  อันแสดงถึงความเป็น
ชนพ้ืนถ่ินและสามารถนํามาเป็นจุดขายหรือใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นได้   
     ในขณะที่คําว่า เช้ือชาติ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ให้ความหมายไว้ว่า “ผู้ที่ร่วม
เผ่าพันธุ์เดียวกัน” เป็นคําท่ีใช้เรียกกลุ่มชาติพันธ์ุจีนและเวียดนาม  อันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดแบ่งให้แยกออกไปเป็นคนต่างเช้ือชาติ
กับไทย โดยถือว่าเป็นกลุ่มชนท่ีอพยพมาจากต่างประเทศคือ  ประเทศจีนและเวียดนาม  แม้จะอพยพและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลาช้านานจนกลมกลืนด้านสายเลือดไปแล้วก็ตาม  ในการเรียกก็ยังใช้คําว่า “คนไทยเช้ือสายเวียดนาม” หรือ “คนไทยเช้ือสายจีน”  
ทั้งนี้  การจัดแบ่งให้คนจีนและเวียดนามเป็นคนต่างเชื้อชาติปรากฏมาตั้งแต่ในอดีต เช่นในเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่าง พงษาวดาร
หัวเมืองมณฑลอิสาณ เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.ปฐม คเนจร ได้กล่าวถึงชาวจีนว่า   
  “...แลมีชาวประเทศอ่ืนคือ  ฝรั่ง, ญวน, พม่า, ตองซู,  จีน  เข้าไปอยู่บ้าง  แต่ไม่มากนัก” 

(พงษาวดารหัวเมืองมณฑลอสิาณ) 
  และในบางครั้งก็ใช้คําเรยีกที่แสดงว่าเป็นชาวต่างประเทศเลย  ตัวอยา่งเช่น 
   “พระยาขุขันธุ์คบพวกญวนต่างประเทศจะเปนขบถ” 

(พงษาวดารหัวเมืองมณฑลอสิาณ) 
    1.3) การใช้ค าแสดงความเป็นสากล 
     จากการศึกษาพบว่า มีการใช้คําที่แสดงถึงความเป็นสากล  อันได้แก่คําว่า“โลก”และ“นานาชาติ”ในการจัดงาน 
“วันผู้ไทโลก”และ“วันผู้ไทนานาชาติ”โดย“วันผู้ไทโลก”จัดขึ้นครั้งแรกที่อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และกําหนดให้วันที่ 13 
เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้ไทโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมชาวผู้ไททั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ  ให้กลับมาเยือนถิ่นฐาน
เดิมของตนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในงานวันผู้ไทโลก เช่นเดียวกับการจัดงาน“วันผู้ไทนานาชาติ” ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟู สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการยกระดับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล โดยมีชาวผู้ไทจากประเทศลาว เวียดนาม
และไทย นับหมื่นคนมาร่วมงาน  
     จะเห็นได้ว่า  การเลือกใช้คําศัพท์ที่แสดงความเป็นสากลอย่างคําว่า“โลก” และ“นานาชาติ”นั้น นอกจากจะสื่อ
เพื่อให้เห็นว่าคนผู้ไทมิได้มีแต่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  แต่ยังมีอยู่นอกประเทศไทยด้วย ยังถือเป็นการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
อย่างหนึง่ ท่ีสามารถนํามาใช้เป็นจุดขายเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวอีกได้อีกด้วย 
   2) การอ้างถึง (referencing) 
    การกล่าวอ้างถึง เป็นกลวิธีทางภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้นําเสนอใช้ประกอบสร้างความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์  
โดยหยิบยกข้อมูลบางประการที่มีความน่าเช่ือถือมาอ้างอิงประกอบการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อโน้มน้าวความคิดของผู้อ่าน
ให้คล้อยตามความคิดของผู้นําเสนอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนําเสนอประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่ถูกเขียนขึ้นจาก
คนในกลุ่มชาติพันธ์ุเองอย่างเช่น  ไทตาดและไทกวน  ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นั้น มีการอ้างถึงคําบอกเล่าของบุคคล
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ถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่กลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่   ตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์      
ไทกวน ดังปรากฏในข้อความว่า  
 “คุณพ่อเหลื่อม  ศิริศิลป์  เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า  ประเทศไทยเกิดสงครามชิงความยิ่งใหญ่ในลุ่มน ้าโขงกับญวน....เจ้าไชยทรงยศ
เป็นหัวหน้าครอบครัวจากเมืองหลวงปุงลิง...อพยพเข้าเมืองมาและมีญาติจากเมืองผาบัง  วังค้า...จึงตั งบ้านที่หัวดงทางใต้  จึงพากัน
เรียกช่ือบ้านใหม่ว่า “บ้านนาถ่อนไม้” ต่อมาจึงกลายเป็น “บ้านนาถ่อน”...”  

    (อุทัย  ไชยคราม, 2529 : 8) 
  นอกจากน้ี  กลุ่มชาติพันธ์ุไทตาดซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุที่ถูกรื้อฟ้ืนข้ึนมาใหม่  ในการนําเสนอประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่นที่กลุ่มชนของตนอาศัยอยู่  รวมถึงความต้องการที่จะนําเสนอความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ  จึงได้
กล่าวอ้างถึงบุคคลซึ่งเป็นนักวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและมีงานวิจัยรองรับ ดังข้อความที่ปรากฏว่า 
 “ไทตาด  จากการศึกษาของอาจารย์ธันวา  ใจเที่ยง  จากโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนากลุ่มชน 2 ฝั่งโขง  พบว่าเป็นกลุ่มชนที่
ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธ์ุไทสาขาหนึ่ง  ที่มีถิ่นฐานดั งเดิมอยู่อาณาบริเวณสิบสองปันนา...” 

(องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมืองนครพนม) 
   3) การใช้เร่ืองเล่า/ต านาน 
    การใช้เรื่องเล่าหรือตํานาน (myths) เป็นการใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบหน่ึงที่มีการนําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการบอกเล่าแบบเรียงตามลําดับเหตุการณ์ อาจกล่าวได้ว่า ตํานานเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานจนหาต้นต่อไม่ได้  ท้ังนี้  เนื้อหาของตํานานอาจสะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือ สภาพการดํารงชีวิตของกลุ่มในท้องถิ่น รวมไป
ถึงการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่บอกเล่าต่อๆ กันมาเป็นตํานาน    
    จากการศึกษาพบว่า มีการใช้กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์  เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ด้วยการกล่าวถึงเรื่องเล่าหรือตํานานท่ีเปรียบเสมือนเป็นพงศาวดารของชาติพันธ์ุ  ทัง้นี้  เรื่องเล่าหรือตํานานนั้นได้
อธิบายถึงลักษณะความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านั้น รวมถึงสาเหตุของความแตกต่างด้วย โดยตํานานที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ ตํานาน
กําเนิดมนุษย์หรือตํานานน้ําเต้าปุง ซึ่งปรากฏในหลายกลุ่มชาติพันธุ์  โดยมีเนื้อความสําคัญว่า  กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ถือกําเนิดมาจาก
แหล่งกําเนิดเดียวกัน  จึงอาจกล่าวได้ว่า  ตํานานนํ้าเต้าปุงนี้เป็นวาทกรรมที่ยืนยันสถานภาพที่เท่าเทียมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น  ข่า  ลาว  ไทย  จีนและญวน โดยมีการให้ความสําคัญกับการเกิดเป็นลําดับแรกของกลุ่มข่า อันแสดงให้เห็นว่าแม้จะจะมี
สถานภาพท่ีด้อยกว่าหรือมีความเจริญน้อยกว่าก็ตาม  แต่ท่ีจริงแล้วมิได้มีกําเนิดที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้การเป็น
สายเลือดที่แท้ของบรรพบุรุษและการเป็นผู้ที่เกิดก่อนชาติพันธ์ุอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นว่าชาติพันธุ์ย่อยเหล่านั้นมิได้ต้อยต่ํา ในทางตรงกัน
ข้ามกลับมีความสําคัญและสมควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันกับชาติพันธุ์อื่น  (วรรณวิทัศน์ ฉบับพิเศษ พ.ศ.2558 : 313)  
ตัวอย่างการใช้เรื่องเล่าหรือตํานานนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ มีดังน้ี 
 
  “ประวัติความเป็นมาของเผ่าภูไท  ในพงศาวดารแถง (แถน) กล่าวถึง การก้าเนิดมนุษย์และถิ่นก้าเนิดของชาวภูไทว่า เกิด
จากเทพสามีภรรยา 5 คู่  ...น ้าเต้าได้แตกออก  เทพได้กลายเป็นมนุษย์ 5 คู่  ออกมาจากน ้าเต้าทีละคู่ตามล้าดับคือ  ข่า  แจะ  ภูไท  
ลาวพุงขาว  ฮ่อ (จีน) และแกว (ญวน) ...ในเวลาต่อมาคนเหล่านี ได้แยกย้ายกันตั งรกรากในพื นที่ต่างๆ ส้าหรับชาวภูไทตั งบ้านเรือนที่
เมืองแถง...” 
    เรื่องกําเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์  นอกจากจะพบในพงศาวดารแถง (แถน) แล้ว ยังปรากฏในพงศาวดารล้านช้างที่
กล่าวถึงกําเนิดของมนุษย์อันเป็นต้นบรรพบุรุษของขุนบรมผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ไท (Tai) 
  “แต่นั นคนทั งหลายฝูงเกิดมาในน ้าเต้า  ฝูงออกมาทางฮูสิ่วนั นเปนไทย  ฝูงออกมาทางฮูซีนั นเปนข้า  คนฝูงนั นลวดเปนข้อย
เปนไพร่  เขาเจ้าขุนทั งสามแลนั น  เมื่อนั นคนแผ่พวกมากมากนัก  มากอย่างทรายอหลายอย่างน ้า.....” 
  “ที่นั นคนทั งหลายฝูงออกมาแต่น ้าเต้าปูงนั น  ผู้รู้หลักนักปราชญ์นั นเขากมมาเปนลูกท่านเบ่าเธอขุนบลมมหาราชา แลผู้ใบ้ช้า
นั นเขากมอยู่เปนไพร่ไปเปนป่า สร้างไฮ่เฮมดนากินแล” 
   4) การปฏิเสธ (negation) 
    การปฏิเสธเป็นการใช้ภาษาเพื่อนําเสนอข้อมูลในเชิงปฏิเสธหรือแย้งกับความคิด  เหตุการณ์  หรือข้อมูลที่มีมาก่อน
หน้า แฟร์เคลาฟ์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่มีการแย้งหรือการปฏิเสธ  มักจะสื่อให้เข้าใจได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว   
และผู้เขียนหรือผู้ผลิตตัวบทนั้นต้องการนําเสนอความคิดที่ตอบโต้หรือแย้งสิ่งท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว  ซึ่งก็คือการแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
ก็เท่ากับการแย้งกับมูลบทหรือความคิดที่มีอยู่เดิมนั่นเอง (จันทมา อังคพณิชกิจ. 2557 : 154) ดังปรากฏในข้อความต่อไปนี้ 
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 “ไทตาด  กลุ่มชนเลมกๆ ท่ีเรียกตวัเองว่าคือพวกไทตาด  เป็นกลุม่ชนหรือท่ีเรียกกันว่าชาติพันธ์ุเลมกๆ ชาติพันธ์ุหนึ่ง  ที่อาศัยด้ารงอยู่ใน
ปริมณฑลของนครพนมทีม่ักจะไมค่่อยมีใครให้ความสนใจและมองผา่นไปหรืออาจไมเ่คยรับรู้มาก่อนดว้ยซ ้าว่ามีกลุม่ชาติพันธุ์นี ใน
จังหวัดนครพนม” 

 (เอกสารประชาสมัพันธ์ บ้านผึ้ง  ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม) 
 

    จากข้อความจะเห็นได้ว่ามีการใช้ข้อความที่กลา่วว่า “ไทตาดเป็นกลุ่มชนที่ไม่ค่อยได้รบัความสนใจจากคนในสังคม”  
ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงสังคมระดับจังหวัดที่มีการชูอัตลกัษณ์เรือ่งกลุ่มชาติพันธ์ุหรอืชนเผ่า แต่กลับยังไม่นับรวมหรือสง่เสริม “ไทตาด”ให้เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ที่สําคัญของจังหวัดเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงด้วยน้ําเสียงที่มีนัยของความหมายที่แฝงด้วยความน้อยใจ 
แต่ก็นับเป็นการนําเสนอตัวตนของกลุ่มชนของตนในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีความหวังว่าในอนาคตจะได้รับการยอมรับให้มีความเท่าเทเฉก
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในจังหวัด 
   5) การใช้ค าขวัญ  
    คําขวัญ (slogan) เป็นประเภทการสื่อสารด้วยภาษา (speech performance) ประเภทหนึ่งที่ประกอบไปด้วย
ถ้อยคําที่นํามาเรียงร้อยด้วยกัน  เป็นข้อความเฉพาะเพื่อความคิดอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมักจะเป็นข้อความที่มีขนาดสั้น อาจจะมีสัมผัส
หรือไม่มีก็ได้ แต่งข้ึนมาเพื่อชักจูงให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คําขวัญถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีพลังอย่างมากในการโน้ม
น้าวชักจูงใจ นอกจากน้ียังถือเป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างจุดสนใจที่จะให้กระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันคําขวัญ     
ก็ยังเป็นเครื่องมือของการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ทางสังคมของกลุ่มบุคคลที่คิดและใช้คําขวัญด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบ่งช้ี
บรรทัดฐานของกลุ่มค่านิยม รวมไปถึงการสร้างมโนทัศน์บางอย่างเพื่อให้บุคคลในสังคมตอบสนองและปฏิบัติตาม (จันทิมา อังคพณิช
กิจ. 2555 : 168-169)   
    จากการศึกษาพบว่า มีการใช้คําขวัญในการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุม่ชาติพนัธุ์ผู้ไท
และญ้อ  โดยพบในคําขวัญประจําจังหวัดและอําเภอ  ดังต่อไปนี ้
    คําขวัญประจําจังหวัดนครพนม   
     “พระธาตุพนมล ้าค่า  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูผูไ้ท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง”   
    คําขวัญประจําจังหวัด เป็นคําขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ 
และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ มักเป็นคําคล้องจองสั้นๆ เพื่อให้จดจําง่าย ทั้งนี้ การสร้างคําขวัญโดยการนําคําเรียกช่ือชาติพันธ์ุ
มาเป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญ ถือเป็นหนทางหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่นได้  และเน่ืองจากชนเผ่าผู้ไท               
มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน รวมถึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัด
นครพนมก็มักจะนึกถึง “ผู้ไท”เป็นอันดับแรก ดังนั้น จึงนําช่ือหรือคําเรียกชาติพันธ์ุมาใช้ประกอบในคําขวัญของจังหวัด 
    นอกจากคําขวัญประจําจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคําขวัญประจําท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คําขวัญ
ประจําอําเภอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีการใช้คําเรียกชาติพันธ์ุในการสร้างคําขวัญประจําอําเภออยู่ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทซึ่ง
ปรากฏในคําขวัญอําเภอเรณูนคร และกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ โดยปรากฏในคําขวัญอําเภอท่าอุเทน การใช้ช่ือหรือคําเรียกในคําขวัญของ
อําเภอน้ี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติพันธ์ุ หรือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างหนึ่ง อันอาจช่วยส่งเสริมในเชิงธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง ดังคําขวัญต่อไปนี้ 
    คําขวัญอําเภอเรณูนคร 
     “เรณูนคร  ดอนดินถิ่นภูไท  สาวสวยรวยน ้าใจ  เลิศวไิลในวัฒนธรรม” 
    คําขวัญอําเภอท่าอุเทน 
     “ท่าอุเทนเมืองธรรมะ  พระธาตสุงูงาม  แม่น ้าสองสี  ไดโนเสาร์ลา้นปี  ประเพณีไทญ้อ” 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ภาษามีบทบาทสําคัญในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ กล่าวคือ ภาษาเป็นเครื่องมือหรือกลวิธีที่บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ใช้ในการ
นําเสนออตัลักษณ์ของตนเอง ซึ่งในที่น้ีก็คือกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในจังหวัดนครพนม โดยอัตลักษณ์มีทั้งส่วนท่ีเกิดจากการนําเสนอตนเอง
ของบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ทั้งตัวกลุ่มชาติพันธุ์เองและหน่วยงานภาครัฐ และส่วนที่เกิดจากมุมมองและการให้ความหมายของสังคม               
การประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์จากมุมมองที่ต่างกันนี้ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ที่หลากหลายและเกิดการแข่งขันกัน (ศิริพร                
ภักดีผาสุก. 2516 : 195) ทั้งนี้ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ถือเป็นการนิยามความหมายและจัดวางตําแหน่งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นพลวัตและสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและช่วงเวลา และความหมายของตัวตนและการจัดวางตําแหน่งทางสังคมน้ันมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์แวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทซึ่งในอดีต
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นับเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในจังหวัดนครพนม แต่ในปัจจุบันได้มีการผลักดันและนําเสนอ                    
อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุให้กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสําคัญของจังหวัดและถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมอีกประการหนึ่ง ดังจะ
เห็นได้จากการนําคําเรียกชาติพันธ์ุผู้ไทมาใช้ในคําขวัญประจําจังหวัด เป็นต้น   
 นอกจากน้ีกลุ่มชาติพันธ์ุที่ถูกจัดให้เป็น“เชื้อชาติ” อื่น มิใช่ชนเผ่าพื้นเมืองดังเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อย่างเช่นจีนและเวียดนาม
อื่น อย่าจีนและเวียดนาม ในปัจจุบันได้กลายเป็นกลุ่มชนที่สําคัญของจังหวัดโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสั งคม  สําหรับกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ อันได้แก่ ไทตาดและไทกวนนั้น ก็มีความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ทางสังคม ( social space) ด้วยการ
นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านสื่อต่างๆ จนกลุ่มชาติพันธุ์ไทกวนได้รับการบรรจุเข้าเป็นชาติพันธุ์ที่สําคัญของจังหวัด ไปแล้ว  
ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทตาดยังไม่ได้รับยอมรับ แต่ก็มีความพยายามที่จะนําเสนออัตลักษณ์ของกลุ่ม ด้วยการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของกลุ่มชน ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแต่งกาย อาหารการกิน เป็นต้น และสร้างชุมชนทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งใน
อนาคตมีแนวโน้มว่าเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนทางวัฒนธรรมมีความเข้มแข็งขึ้นก็จะได้รับการบรรจุให้เป็นชาติพันธุ์ที่สําคัญของ
จังหวัดนครพนม 
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การเมืองเรื่องเพศในนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องนางครวญของภาคินัย 
The Political of Sexuality in Horror Novel on “Nang Khruan” by Phakhinai 

 
รังสรรค์  นัยพรม1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเมืองเรื่องเพศในนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่อง  นางครวญของภาคินัย โดยใช้แนวคิด
การเมืองวัฒนธรรมและสตรีนิยมเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การเมืองเรื่องเพศเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิง
อ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย ทั้งในส่วนของการครอบง าเรื่องเพศ โดยปรากฏการเมืองของภาษาและ
การเมืองของเรือนร่างกับการลดทอนอ านาจเพศหญงิ ขณะที่การเมืองเรื่องการช่วงชิงความหมายเรื่องเพศ ปรากฏภาพของการจ้องมอง  
การน าเสนอปมจิตวิเคราะห์ ตลอดจนการเช่ือมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการช่วงชิงความหมายเรื่องเพศ อันแสดงให้เห็น
พลวัตเชิงอ านาจของความเป็นเพศที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม การเมืองเรื่องเพศ ในนวนิยายแนว
สยองขวัญจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมแนวดังกล่าวมิได้เป็นเพียงวรรณกรรมแนวประชานิยม(popular literature) ที่เน้น
ความสนุกสนานและสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้อ่านเท่านั้น แต่ตัวบทวรรณกรรมยังแฝงประเด็นการเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยเร่ือง
เพศได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ: การเมืองเรื่องเพศ, นวนิยายแนวสยองขวัญ, ภาคินัย 
 
Abstract 
 This article aims to analyze the political of sexuality in the horror novel on “Nang Khruan” by Phakhinai. 
The concept of Cultural Politic and Feminism was used in the study. The study found that: Sexual politics is a 
matter of unequal power of gender under the patriarchal regime in terms of sexual dominance as appeared in 
the politics of language and politics of body related to the reduction of female power.  In the political view of 
sexual contention, the male gaze, psychoanalysis and the relation of women and nature relating to sexual 
contention demonstrate the dynamics of sexuality constantly changing according to the social, cultural context. 
The political of sexuality in horror novels is not just a popular literature emphasizing on the entertaining and 
emotional emotion to readers only, but its literary character has a hidden point with interesting cultural politics. 
 
Keywords:  Political of Sexuality,  Horror Novels , Phakhinai 
 
บทน า 
 นวนิยายถือเป็นเรื่องเล่าสมัยใหม่ที่มีบทบาทส าคัญในทางสังคมวัฒนธรรมโดย นพพร ประชากุล (2552: 149) ได้ให้นิยาม
ความหมายของนวนิยายไว้ว่า เป็นเรื่องเล่า (narrative) ชนิดหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุการณ์จ านวนหนึ่งที่มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด าเนินไปใน
สถานท่ี-เวลา และเช่ือมโยงกันเป็นเรื่องราวในแง่นี้ นวนิยายจึงจัดอยู่ในกระบวนทัศน์เดียวกันกับข่าวหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งก็
เป็นเรื่องเล่าเช่นกัน เพียงแต่นวนิยายแตกต่างจากเรื่องเล่าชนิดอื่นๆ ในแง่ที่ว่าเหตุการณ์ที่เล่าในนวนิยายเป็นอิสระจากอ านาจบังคับ
ของข้อเท็จจริงนอกวาทกรรม ดังนั้นผู้แต่งนวนิยายจึงสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ข้ึนมาตามใจชอบหรือตามขนบ(convention) 
                                                           
1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 และผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี  
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ของนวนิยายประเภทนั้นๆ และผูกองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นเรื่องราวท่ีสื่อความหมายตามต้องการได้ ทั้งนี้ นวนิยายสามารถจัดแบ่งได้
หลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ นวนิยายแนวสยองขวัญ (horror novel) คือ เรื่องเล่าที่น าเสนอเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภูตผีปีศาจและวิญญาณ  ที่มุ่งน าเสนอภาพพจน์ที่น่าเกลียดน่ากลัว และพฤติกรรมที่สยองขวัญเพื่อกระตุ้นอารมณ์ผู้อ่าน
ผ่านระบบความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ ลักษณะเด่นส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้นวนิยายแนวสยองขวัญแตกต่างจากเรื่องเล่าประเภทอื่นคือ นวนิยายแนว
ดังกล่าวยังจัดเป็นวรรณกรรมประชานิยมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมช้ันต่ า ดังน้ันผู้อ่านส่วนมากจึงมักเช่ือ
ว่านวนิยายแนวสยองขวัญมักน าเสนอเนื้อหาท่ีเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน  กล่าวคือการน าเสนอโลกที่แบ่งออกเป็นคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจน 
(ทอแสง เชาว์ยุติ. 2553: 235) คือการปะทะสังสรรค์กันระหว่างโลกของตัวละครสามัญกับโลกของตัวละครแนวเหนือธรรมชาติ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วนวนิยายในแนวดังกล่าวยังแฝงประเด็นการเมืองเรื่องอ านาจได้อย่างน่าสนใจด้วย 
 ตัวบทนวนิยายที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องนางครวญ ผู้เขียนคือ ภาคินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 
พ.ศ. 2556 โดยส านักพิมพ์ก้าวกระโดด  มีเนื้อหาที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองหลวงพระบาง 
ประเทศลาว และได้น าเอามักกะลีผล ซึ่งเป็นผลไม้ที่เชื่อว่าข้ึนอยู่ในป่าหิมพานต์ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนากลับมายังประเทศไทย 
เมื่อต้นไม้เติบใหญ่ได้ออกผลกลายเป็นสาวงามและได้ร่วมหลับนอนกับชายหนุ่มคนดังกล่าวจนได้ให้ก าเนิดบุตรที่เป็นอมนุษย์ และบุตร
คนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการสังหารบิดาของตนและขยายเผ่าพันธุ์ให้มนุษย์ได้กลายสภาพเป็นเหมือนตน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่อง
เล่าดังกล่าวมีลักษณะของกลวิธีในการเล่าเรื่องที่โดดเด่นและแตกต่างจากนวนิยายแนวสยองขวัญทั่วไปตรงที่น าคติของไตรภูมิเข้ามา
สัมพันธ์กับมิติเรื่องการช่วงชิงความหมายเรื่องเพศได้อย่างน่าสนใจ 
 ทั้งนี้ ผู้เขียนยังมีมุมมองว่าวรรณกรรมไม่ได้มีบทบาทที่มุ่งเน้นเฉพาะมิติในเรื่องของความบัน เทิงในเชิงสุนทรียศาสตร์เท่านั้น            
แต่วรรณกรรมยังแฝงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้คนที่ไม่เท่าเทียมกันในทางสังคมวัฒนธรรมด้วย  ฉะนั้นวรรณกรรมจึงไม่ได้มีความ
เป็นกลางในการสื่อสารแต่จัดเป็นวาทกรรม(discourse) รูปแบบหนึ่งที่แฝงการช่วงชิงความหมายอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบของการเมือง
วัฒนธรรม (cultural politic) ซึ่งในแนวคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกับการให้ความหมายโดยเน้ น
ผนวกมโนทัศน์เรื่องอ านาจเข้าไว้  โดยมองว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของอ านาจหรือการต่อต้านอ านาจในระดับของการนิยามความหมาย
เกี่ยวกับความเป็นจริงทางสังคม และความหมายของมนุษย์ของสมาชิกในสังคม  วัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการเป็นพ้ืนท่ีให้คนกลุ่มต่างๆ
สามารถเข้ามาช่วงชิงการนิยามความหมายได้อย่างน่าสนใจ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. 2553: 53) การเมืองวัฒนธรรมจึงเป็นแนวคิดที่เน้น
การมุ่งพิจารณาการสร้างชุดของการต่อสู้ดิ้นรนทางสังคมในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเพศอัน 
น าไปสู่การต่อสู้และต่อรองในมิติเรื่องเพศในงานวรรณกรรม   
  ในบทความนี้ผู้เขียนจะได้ใช้แนวคิดสตรีนิยม (feminism) ในการมองการน าเสนอเรื่องเพศในวรรณกรรมดังกล่าว โดยเน้น
แนวคิดสตรีนิยมแนวหลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism feminism) ที่มีมุมมองส าคัญว่า ความเป็นเพศเป็นสิ่งที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นผ่านภาษา ท้ังยังมองว่าปัญหาของผู้หญิงมีความเป็นพหุลักษณ์ ท าให้วิธีการในการต่อสู้และต่อรองในเรื่องเพศของผู้หญิงแต่ละ
คนมีวิถีการรองรับและการต่อต้านที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยผู้เขียนจะได้ใช้แนวคิดดังกล่าว  ในการศึกษาการต่อสู้และการต่อรอง
เพื่อช่วงชิงความหมายในเรื่องเพศของผู้หญิงในนวนิยาย นอกจากนี้ผู้เขียนยังจะได้ใช้แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ (ecofeminism) ซึ่งมี
มุมมองส าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแนวคิดที่จะเปิดเผยให้เห็นการครอบง ากดขี่ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเพศชายในฐานะที่เป็นอุปลักษณ์ของวัฒนธรรม (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556:59-60) การศึกษาในแนวนี้ยัง
มุ่งเน้นการศึกษาภาษาในฐานะเครื่องมือในการประกอบสร้างให้ธรรมชาติเป็นผู้หญิง และสะท้อนให้เห็นการครอบง าและการกดขี่
ธรรมชาติและผู้หญิงผ่านตัวภาษาด้วย การศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญโดยมุ่งเน้นพิจารณาประเด็นการเมืองเรื่องเพศ จะท าให้เห็น
การต่อสู้และการช่วงชิงความหมายของความเป็นเพศที่มีลักษณะที่เป็นพลวัต(dynamic) รวมไปถึงเป็นการเปิดเผยให้เห็นมายาคติเรื่อง
เพศในสังคมที่แฝงอยู่ในตัวบทวรรณกรรมได้อีกทางหนึ่ง 
 จากการส ารวจวรรณกรรม การศึกษาในประเด็นการเมืองเรื่องเพศในนวนิยายแนวสยองขวัญยังปรากฏค่อนข้างน้อย โดยส่วน
ใหญ่มักศึกษาในสื่อภาพยนตร์ในสาขานิเทศศาสตร์ จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว การศึกษาใน
ครั้งนี้จะท าให้เห็นการเมือง เรื่องเพศที่แฝงอยู่ในตัวบทวรรณกรรม อันเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าวรรณกรรมเป็นพ้ืนท่ีพิเศษรูปแบบหน่ึง
ในการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจ 
 1. การเมืองเร่ืองการครอบง าเร่ืองเพศ 
  การครอบง า (hegemony) ถือเป็นปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบส าคัญที่กลุ่มผู้มีอ านาจใช้ในการกล่อมเกลาวิธีคิดของกลุ่ม 
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คนที่ด้อยอ านาจโดยท าให้ดูเหมือนเป็นเรื่องสามัญหรือเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งฟาน ไดก์ (Van Dijk. 2006: 360 อ้างถึงใน ศิริพร              
ภักดีผาสุก. 2561: 106) มองว่า การครอบง าคือการใช้อ านาจในทางที่มิชอบ (abuse of power) เพื่อควบคุมความคิดหรือการกระท า
ของผู้อื่นโดยใช้วาทกรรมเป็นเครื่องมือ ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ผู้รับสารยอมเช่ือตามโดยไม่มีบทบาทในการคิดพิจารณา เมื่อเป็น
เช่นนั้นผลเสียก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารไม่รู้เท่าทันหรือเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ที่ต้องการครอบง าความคิดนั้น 
  การครอบง าทางสังคมในรูปแบบท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การครอบง าในประเด็นเรื่องเพศที่ถูกท าให้สัมพันธ์กับระบบ
คิดแบบปิตาธิปไตย (patriarchy) ซึ่งแต่เดิมหมายถึงอ านาจของบิดา ปัจจุบันหมายถึง “ระบบชายเป็นใหญ่” โดยอาศัยอ านาจของบิดา
เป็นรากฐานของเพศชายโดยรวม ปิตาธิปไตยเป็นอ านาจที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งอื่นๆ เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย มีอ านาจ
ครอบคลุมบทบาท พฤติกรรมวิธีคิดทั้งของเพศหญิง เพศชายและเพศอื่น (เสนาะ เจริญพร .2548 : 298-299) ดังนั้นปิตาธิปไตยจึงมี
บทบาทส าคัญในการเขียนวรรณกรรมที่ด าเนินเรื่องด้วยชีวิตของตัวละครหญิง ชาย และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  ในการวิเคราะห์
ปิตาธิปไตยในวรรณกรรม นักวิชาการพัฒนาการวิจารณ์แนวเพศสถานะ(gender criticism) ขึ้นมา โดยให้ความสนใจวรรณกรรมใน
ฐานะเครื่องมือถ่ายทอดระบบความคิดเรื่องความแตกต่างทางเพศในสังคม การกระท าของตัวละครในวรรณกรรมของนักเขียนชายจะ
สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง การใช้อ านาจที่สามารถก าหนดบทบาทของผู้หญิงได้ตามที่ตัวเองปรารถนาจากการศึกษา 
  ตัวบทวรรณกรรมปรากฏการน าเสนอภาพปฏิบัติการในการครอบง าเรื่องเพศ ดังนี้ 
  1.1 การน าเสนอการเมืองของภาษากับการครอบง าทางเพศ 
   ภาษาของคนทุกกลุ่มถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและระบบภูมิปัญญาที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์และสั่งสม
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายช่ัวรุ่นคน แม้ว่าด้านหนึ่งภาษาจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคนใน
สังคม เป็นตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ(ethnic identity marker)แต่ในอีกด้านหนึ่งภาษายังเป็นเทคโนโลยีทางอ านาจ(technology 
of power)อีกรูปแบบหนึ่ง (ปนัดดา บุณยสาระนัย.  2556:109) โดยในทัศนะของสตรีนิยมแนวหลังโครงสร้างนิยม (post-
structuralism feminism) อันเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญต่อบทบาทของภาษาในชีวิตทางสังคมของเรา โดยมองว่าเมื่อความหมายถูก
ประกอบสร้างผ่านภาษา ภาษานั้นจะท าหน้าที่วิธีการมองโลกและการกระท าต่างๆ ของเรา เพราะฉะน้ันหากความหมายของผู้หญิง
หรือผู้ชายถูกสร้างผ่านภาษา ความหมายเพศหญิง/ชายนั้นก็จะก าหนดการรับรู้โลกและการกระท าทางสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชาย
เช่นกัน 
   ในตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์อ านาจของภาษาในการครอบง าความเป็นเพศ ซึ่งตัวบทได้แสดงให้เห็นการสร้างความ
แตกต่างแบบคู่ตรงข้าม(binary opposition) ในเชิงภาษาและตัวภาษาเอง ได้กลายเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
ความเป็นชายและความเป็นหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเพศกับความเป็นหญิงท่ีท าให้ผู้หญิงดูอ่อนด้อยในเชิงอ านาจผ่านการใช้ภาษา
ในรูปแบบร้อยกรอง ดังตัวอย่างในตอนที่นารีซึ่งเป็นมักกะลีผลจะใช้ภาษาในรูปแบบร้อยกรอง เพื่อสนทนากับตัวละครอื่นทั้งเรื่อง              
ดังตัวอย่าง 
    เสียงกรีดร้องท าเอาชายหนุ่มสะดุ้งเฮือก ขวานหลุดจากมือแล้วเงยหน้าข้ึนมองหญิงสาวท่ีห้อยอยู่บนต้นไม้...เสียงมา
จากที่ตรงนั้น หญิงสาวที่ห้อยอยู่บนต้นไม้เธอไม่ได้หลับตาอีกแล้ว หญิงสาวจ้องเขม็งตรงมาที่ชายหนุ่ม นัยน์ตาของนางใหญ่ได้ทรง
เหมือนกับเด็กวัยรุ่น สมัยนี้ชอบใส่คอนแท็กต์เลนส์บิ๊กอาย ตาด านั้นมีประกายระยิบระยับคล้ายเจือเกล็ดทอง ตาขวาเป็นสีฟ้าใส น้ าตา
ไหลรินออกมาจากดวงเนตรกลมโตคู่นั้น ก่อนจะคร่ าครวญด้วยน้ าเสียงเศร้าโศกายิ่งนัก 
     “โปรดช้าก่อน  วอนขอ  ต่อตัวท่าน 
     อย่าฆ่าฉัน  ได้โปรดเถิด  เพิ่งเกิดใหม่ 
     ท่านสร้างฉัน  น้ันข้ึนมา  เพื่ออะไร 
     แล้วท่านไย  มาท าร้าย  ให้ตายพลัน 
     ถ้าฟันร่าง  คงเป็นแผล  ย่ าแย่ยิ่ง 
     ช่างร้ายจริง  เลือดคงไหล  จากกายฉัน 
     ยกมือไหว้  ขอชีวี  มีให้กัน 
     แค่เจ็ดวัน  ได้หายใจ  รับใช้งาน”  
    หญิงสาวที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตกับรณภพที่ตอนนี้เหมือนหูอื้ออึงสติแตก ไปแล้ว เขาก ามือแน่น 
เหงื่อไหลเป็นทางปนเปไปกับสายฝน สายตาจับจ้องไปท่ีร่างงามนั้นแล้ว ตะโกนถาม “ใครปลูกเธอ ฉันไม่ได้ปลูกเธอนะ ฉันเปล่า!”  

                (ภาคินัย. 2560: 37) 
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    จากตัวอย่างข้างต้น กล่าวถึงตอนที่รณภพก าลังจะตัดต้นนารีผล และนารีผลเองได้ขอร้องไม่ให้รณภพตัดต้นไม้นี้
เพราะจะท าให้เธอเสียชีวิตและไม่มีโอกาสได้สืบเผ่าพันธุ์ ตลอดจนไม่มีโอกาสได้ท าหน้าท่ีของตนโดยสมบูรณ์  คือการใช้เรือนร่างในการ
สนองตอบความปรารถนาทางเพศของผู้ชาย ประเด็นสังเกตคือ การใช้ภาษาที่เป็นร้อยกรองในการขอร้องเพศชายได้แสดงนัยของความ
อ่อนด้อย ในเรื่องอ านาจทางเพศผ่านภาษา ดังปรากฏค าว่า“โปรด”“วอน” อย่า”หรือแม้กระทั่งการยกมือไหว้เพื่อร้องขอชีวิตเนื่องจาก
กายของนางกับต้นไม้ได้เช่ือมต่อกัน การตัดต้นไม้จึงเท่ากับเป็นการฆ่านางไปในตัวด้วย ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับจีราภา สตะเวทิน 
(2554:7-8) ได้กล่าวถึงภาษาเพศที่สัมพันธ์กับการแสดงอ านาจว่า โดยปกติแล้วภาษาของผู้ชายคือภาษาที่แสดงอ านาจ ส่วนภาษาของ
ผู้หญิงเป็นภาษาท่ีไร้อ านาจ โดยมีรายละเอียด เช่น ผู้หญิงใช้ค าห้อยท้าย(tag question) รวมไปถึงการใช้ถ้อยค าที่แสดงความลังเล 
(hedge) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงรู้สึกไม่มั่นคงในบทบาททางสังคมของตน ดังเช่นในกรณีของนางมักกะลีผลที่รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตของ
ตนเนื่องจากความกลัวที่จะถูกรณภพท าลาย ซึ่งจะท าให้ตนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของความเป็นนารีผลไว้ได้ การน าเสนอภาพความ
ด้อยอ านาจของผู้หญิงผ่านมิติทางภาษายังปรากฏในตอนที่รณภพไม่ยอมท าตามค าร้องขอของเธอ เพราะเช่ือว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ผี 
ดังตัวอย่าง 
    มันเป็นการปลูกอย่างไม่ได้ตั้งใจ เขาไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเมล็ดพันธ์ุบ้าๆ นั่น ! 
    แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจท่ีจะปลูก ยังไงฉันก็จะโค่นท้ิง ต้นไม้อะไรมีผลเป็นคน ใครมาเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ผี ! รณภพ
รีบก้มลงหยิบขวานที่ท าหลุดมือ ท าท่าง้างขึ้นมาอีกครั้ง เสียงของหญิงสาวท่ีห้อยอยู่กับต้นไม้ จึงพูดคร่ าครวญด้วยความโศกาอย่างเป็น
ที่สุด 
    น่าแปลกเสียเหลือเกิน ท าไมเสียงของนางยิ่งฟังยิ่งเศร้าจนเขาแทบจะร้องไห้ตาม                                                                                                
    “ช่างอาภัพ  เพิ่งเกิดใหม่  จะตายแล้ว 
    คงไม่แคล้ว  แววเจ็บช้ า  ระก ายิ่ง 
    ท่านผู้สร้าง  ช่างใจด า  สิ้นเยื่อใย 
    อยากให้ฉัน  ท าอย่างไร  ให้เอื้อนเอ่ย 
    อย่าห้ าหั่น  ฆ่ากันเลย  น้อมขอไหว้ 
    แค่เจ็ดวัน  ให้ฉันอยู่  คู่เคียงกาย 
    คอยรับใช้  ได้แทนคุณ  การุณย์ที” 
   หญิงสาวยกมือสองข้างขึ้นประนมมือขอความเมตตา ใบหน้าเศร้าสร้อยเสียใจอย่างคนก าลังจะตาย รณภพใจอ่อนยวบ 
ที่เห็นแบบนั้น ยิ่งได้เห็นน้ าใสๆไหลหล่นลงมาจากตาสองข้างของนางอย่างไม่ขาดสาย เสียงสะอื้นไห้อย่างคนที่ร้องขอชีวิต คว ามรู้สึก
ลังเลของชายหนุ่มเริ่มก่อขึ้นในใจอย่างห้ามไม่ได้ 

                                                                                             (ภาคินัย. 2560: 40) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ภาษาเพื่อเน้นย้ าความด้อยอ านาจของความเป็นหญิง ดังปรากฏถ้อยค าที่แสดงความ
เวทนาในชีวิตของตนที่เพิ่งเกิดมาบนโลกจะต้องตายโดยที่ยังไม่ได้ท าหน้าที่ของตนให้ประสบผลส าเร็จ ถ้อยค าภาษาจึงเน้นย้ าความ
เจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเธอ พร้อมท้ังบอกว่าตัวเธอเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่เจ็ดวัน จึงจะขอเป็นผู้รับใช้รณภพจนกว่า
เธอจะหมดอายุนั้น จากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ภาษาเพศจัดเป็นวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ช่วย เน้นย้ าความแตกต่างทางเพศ
ของผู้คนในสังคม ดังที่ Spender (1980) ได้พิจารณาให้ข้อเสนอว่า ผู้หญิงถูกกดขี่โดยการควบคุมภาษาจากผู้ชาย แนวคิดนี้รับเอา
ความคิดเรื่องวาทกรรมมาใช้ ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่า อะไรคือ“ความจริง” นั้นข้ึนอยู่กับว่าใครเป็นคนควบคุมวาทกรรม นั่นคือความเห็น
ที่ว่า ผู้ชายเป็นผู้ควบคุมวาทกรรม และวางกับดักให้ผู้หญิงต้องตกอยู่ภายใต้“ความจริง”ของผู้ชาย จากทัศนะนี้ท าให้นักเขียนหญิง         
หันมาต่อสู้กับการควบคุมภาษาโดยผู้ชายมากข้ึน  
  1.2 การเมืองเร่ืองเรือนร่างกับการลดทอนอ านาจเพศหญิง 
   ในวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodernism) นอกจากร่างกายจะถูกใช้เพื่อการจัดจ าแนกความเป็นเพศแล้ว ร่างกาย 
ยังเป็นมิติที่ขาดไม่ได้ของปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน การกระท าต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันเหล่านี้แสดงออกถึงความเป็นตัวเรา(the 
expressive side of existence) ในแง่ความสัมพันธ์กับโลก ปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Bourdieu. 1977) ได้กล่าวถึงร่างกายไว้ว่า ร่างกายถือ
เป็นพื้นที่ของการปะทะประสานของพลังทางสังคมต่างๆ คนประดิษฐ์ภาษากายในการแสดงออก ปรับเปลี่ยน สื่อสารและควบคุมการ
กระท าทั้งของตนและคนอื่น วิธีการที่ปัจเจกจัดแจงกับร่างกาย ท่วงทีกิริยา เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การไต่เต้า ช่วงชิงและรักษา
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สถานภาพในสังคม จากลักษณะข้างต้น ร่างกายจึงเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งของการครอบง า ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีแห่งการช่วงชิงความหมายสัมพันธ์
กับมิติเรื่องเพศได้อย่างน่าสนใจดังปรากฏในตอนที่รณภพได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และได้พบกับ
ภาพวาดของนางมักกะลีผลที่ฝาผนังยังวัดแห่งหนึ่ง โดยเช่ือว่าภาพลักษณะดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากไทลื้อ และภาพวาดยังแสดงนัย
ของการเมืองเรื่องเรือนร่างกับการลดทอนอ านาจเพศหญิงได้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่าง 
   “สิ่งที่ทุกท่านก าลังชมอยู่นี้คือจิตรกรรมฝาผนังแบบไทลื้อแบบเดียวกับท่ีพบที่วัดภูมินทร์ในจังหวัดน่านของไทย จึงคาด
ว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวล้านช้างหรือหลวงพระบางท่ีอพยพไปอยู่ที่เมืองน่าน  ภาพท่ีเห็นเป็นเรื่องราวในป่าหิมพานต์ ที่พวกเราเคยได้
เห็นกันมาบ้างแล้ว สังเกตดูนะครับว่าช่างฝีมือละเอียดมาก นี่คือภาพดั้งเดิมยังไม่ผ่านการบูรณะมาแต่อย่างใดครับ สิ่งที่อยากให้ทุกคนดู 
ลองดูภาพบริเวณนี้ครับ จะเห็นเป็นลักษณะต้นไม้ที่มีผลเป็นสตรีเปลือยกาย นี่คือมักกะลีผลที่เคยเป็นข่า วโด่งดังเมื่อหลายปีก่อน  
หลายคนอ้างว่าเคยพบเจอต้นไม้ต้นนี้จริง  มีคนพบเศษไม้ที่มีลักษณะเหมือนเป็นร่างหญิงสาวขายในตลาดบางแห่งในหลวงพระบาง 
โดยอ้างว่านั่นคือมักกะลีผลยามที่ได้สิ้นชีวิตแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเคยมีนักวิทยาศาสตร์น าไปเอกซเรย์ดูก็ไม่พบว่ามีลักษณะโ ครงสร้าง
เหมือนมนุษย์แต่อย่างใด แต่ผมว่าเรื่องแบบน้ี  สิ่งที่คิดว่าไม่มี...ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะครับ” 

                  (ภาคินัย. 2560: 14-15) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น ตัวบทได้บรรยายภาพของนางมักกะลีผลโดยใช้วิธีคิด 2 รูปแบบ กล่าวคือวิธีคิดแรกเป็นการ
น าเสนอผ่านวิธีคิดของความเชื่อของผู้คนในลาว โดยเช่ือว่ามักกะลีผลเป็นผลผลิตของป่าหิมพานต์ ซึ่งป่าหิมพานต์ถือเป็นชุดความเช่ือ
ตามจักรวาลวิทยาแบบพุทธที่ระบุว่า ป่าหิมพานต์ หรือ “หิมวัน” เป็นดินแดนแห่งหน่ึงที่อยู่ในชมพูทวีป ตั้งอยู่ติดกับดินแดนที่มนุษย์อยู่
อาศัย ป่าหิมพานต์เป็นป่าขนาดใหญ่ กินเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของชมพูทวีป ในคัมภีร์ปฐมกัปกล่าวว่าสูง 500 โยชน์ กว้างและยาว 
500 โยชน์  ไตรภูมิกถาพรรณนาป่าหิมพานตไ์ว้ค่อนข้างละเอียด ทั้งลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมประกอบด้วยพื้นท่ีป่า ภูเขา 
แม่น้ า และสระต่างๆ มากมายในป่าหิมพานต์ยังเป็นที่อยู่ของบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ ประกอบด้วย เทพยดาหญิงชาย นักพรต นักสิทธิ์ 
คนธรรพ์ พิทยาธร กินนร กินรี ป่าหิมพานต์จึงเป็นดินแดนท่ีแปลกประหลาดน่าพิศวง ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในป่าหิมพานต์จะไม่
ปรากฏในป่าของพื้นที่ที่เป็นจริง ซึ่งมีความสวยงามรื่นรมย์และอันตรายอยู่ด้วยกัน แต่ป่าหิมพานต์เป็นเสมือนอุทยานอันแสนรื่นรมย์  
(ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556: 188-189) การอธิบายภาพของป่าหิมพานต์จึงแสดงนัยของวิธีคิดพุทธศาสนาแบบชาวบ้านที่ยังผูกติด
กับระบบคิดแบบความเช่ือเหนือธรรมชาติ ขณะที่วิธีคิดแบบที่สอง เป็นการมองมักกะลีผลผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์  โดยการน าไป
เปรียบเทียบกับสรีระของผู้หญิงที่เป็นมนุษย์จริงๆ ซึ่งผลของการพิสูจน์ปรากฏว่ามักกะลีผลไม่มีส่วนไหนที่คล้ายคลึงกับร่างกายของ
มนุษย์ ตัวบทจึงแสดงการจัดการกับเรือนร่างของผู้หญิงโดยการส ารวจตรวจตราร่างกายอย่างละ เอียด วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์จึง
กลายเป็นปฏิบัติการส าคัญในการลดทอนอ านาจของความเป็นหญิง ทั้งยังมีการขับเน้นภาพของมักกะกลีผลว่าจะต้องเป็นหญิงสาวที่
เปลือยกายเท่านั้น  เรือนร่างที่ไม่ได้ถูกปกปิดจึงกลายเป็นพ้ืนท่ีดึงดูดความปรารถนาทางเพศด้วย 
   การเมืองเรื่องการครอบง าเรื่องเพศ  จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเรื่องเพศที่ถูกท าให้ไม่เท่า
เทียมกันในบริบททางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมปิตาธิปไตยที่เพศชายถูกมองว่ามีอ านาจมากกว่าเพศหญิง และได้ใช้
อ านาจผ่านปฏิบัติการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าให้เพศหญิงด้อยกว่าตน ตลอดจนท าให้เพศหญิงกลายเป็นอื่น (the other) 
 2. การเมืองเร่ืองการช่วงชิงความหมายเร่ืองเพศ 
  ประเด็นเรื่องเพศในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมไทยมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา กล่าวคืออ านาจของ
ความเป็นเพศไม่ได้มีความสมบูรณ์ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม อันน าไปสู่การช่วงชิงความหมาย
ทางเพศระหว่างความเป็นชายกับความเป็นหญิงเพื่อให้มีพ้ืนท่ีในทางสังคม จากการศึกษาตัวบทนวนิยายปรากฏภาพการเมืองของการ
ช่วงชิงความหมายเรื่องเพศ ดังนี้ 
  2.1 การจ้องมองกับการช่วงชิงความหมายเร่ืองเพศ 
   แนวทางการศึกษาประเด็นเรื่องเพศในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือการพิจารณาประเด็นเรื่องการจ้องมอง(meal gaze)              
ซึ่งได้พัฒนามาจากจิตวิเคราะห์กับการศึกษาภาพยนตร์ อันเป็นการวิเคราะห์เรื่องเล่าตามส านักจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ตาม
แนวทางของฟรอยด์ (Sigmund Freud) และลากอง (Jacques Lacan) ซึ่งสนใจจิตวิทยาที่ลึกลงไปของมนุษย์ในระดับจิตไร้ส านึก 
(unconscious) มากกว่าการมองจิตวิทยาในระดับต้น  โดยส านัก Feminism ถือเป็นส านักส าคัญที่น าเอาทฤษฎีของส านักจิตวิเคราะห์
มาประยุกต์ใช้ในเรื่องเล่าประเภทภาพยนตร์ โดยสนใจเรื่องอ านาจการจ้องมองในภาพยนตร์ ในบทความ“Visual Pleasure and 
Narrative Cinema” ของ Laura Mulvey (1988) ได้ช้ีให้ว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อของผู้ชาย ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์ล้วนแต่ถูก
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ผู้ชายจ้องมองหรือท่ีเรียกว่า“male gaze” ทั้งจากผู้ก ากับภาพยนตร์ ผู้ก ากับภาพ และเมื่อปรากฏในจอภาพก็ยังถูกจ้องมองจากผู้ชมที่
มีลักษณะการมองแบบผู้ชายไม่ต่างกัน ผู้หญิงไม่อาจหลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อของผู้ชาย ผู้หญิงจึงไม่อาจน าเสนอภาพที่ตนต้องการแต่
กลายเป็นภาพที่คนอื่นอยากมองและเป็นเพียงวัตถุ ส่วนผู้ชมก็ได้กลายเป็นผู้มีอ านาจในการจ้องมองอย่างหลงใหลหรือสุขที่ได้จ้องมอง 
(scopophilia) การจ้องมองจึงสัมพันธ์กับอ านาจและมิติเรื่องเพศ  โดยเป็นการให้อ านาจกับเพศชายเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามในตัว
บทนวนิยาย การจ้องมองได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงชิงความหมายว่าด้วยเรื่องเพศได้อย่างน่าสนใจ 
   การจ้องมองเพื่อช่วงชิงความหมายเรื่องเพศ ปรากฏในตอนท่ีรณภพได้ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง และได้เห็น
ภาพวาดเกี่ยวกับนางมักกะลีผลที่อาศัยอยู่ยังพื้นที่ป่าหิมพานต์ที่ถูกวาดไว้ยังบริเวณฝาผนังวัดแห่งหนึ่งยังเมืองหลวงพระบาง                   
ดังตัวอย่าง 
   รณภพถอนหายใจยาวๆ จ้องมองภาพมักกะลีผลด้วยความสนใจ นางมักกะลีผลในภาพ  ช่างงดงามยิ่งนัก เป็นภาพวาด
ที่ดูแล้วดั่งว่าเธอมีชีวิต  สายตาของนางในภาพจิตรกรรมฝาผนังราวกับก าลังจ้องมองมาทางรณภพ บัดนี้ชายหนุ่มคล้ายจะได้ยิน
เสียงดนตรีเครื่องสายบรรเลงดังแว่วอยู่ในหู ภาพตรงหน้าแม้ไม่ได้ขยับเขยื้อน แต่กลับรับรู้ได้ว่ามันก าลังเคลื่อนไหวมาด้วยความรู้สึก 
    บุญหรือกรรม  น าชักพา มาบรรจบ 
    ต่างชาติภพ  ยังสบตา วาสนายิ่ง 
    เนื้อคู่แล้ว ไม่แคล้วกัน ฝันหรือจริง 
    เสน่ห์หญิง  จะสิงสู่ ท่านคู่ควร 
   อยู่ๆ ก็เกิดลมปริศนาพัดผ่านร่างของชายหนุ่มไปอย่างแผ่วเบาราวกับมีมือของใครก าลังลูบไล้ที่ท่อนแขนของรณภพ 
ชายหนุ่มสะดุ้งโหยง หันมองรอบกายที่ว่างเปล่า นักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆ ก าลังเดินออกจากพระอุโบสถแล้ว เขาไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปทันที 

                    (ภาคินัย. 2560: 15-16) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการสลับต าแหน่งแห่งที่ของการจ้องมองที่สัมพันธ์กับการครอบครองอ านาจเรื่องเพศ ดังเห็นได้
จากตัวบทนวนิยายได้น าเสนอภาพของรณภพที่เป็นฝ่ายจ้องมองภาพของนางมักกะลีผลก่อน ซึ่งเป็นการจ้องมองที่แฝงนัยของความ
ปรารถนาทางเพศโดยการส ารวจความงดงามด้านเรือนร่างของนาง ภาพยังดูเสมือนจริงเหมือนกับว่ามักกะลีผลมีชีวิต ในทางกลับกัน
รณภพกลับรู้สึกว่านางมักกะผลเองก็ก าลังจ้องมองเขากลับคืนเช่นเดียวกัน ท้ังยังท าให้รณภพรู้สึกว่าก าลังตกอยู่ในพะวังเหมือนกับมีมือ
ของใครมาลูบท่ีท่อนแขน  ท าให้เขาเกิดความตกใจ จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้แสดงนัยให้เห็นการช่วงชิงความหมายเรื่องเพศที่ฝ่ายหญิง
เป็นฝ่ายรุกหรือแสดงออกซ่ึงความปรารถนาทางเพศได้อย่างเด่นชัด ภาพของแขนที่โดนจับยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกระท าใน
เรื่องเพศด้วยเมื่อมองผ่านวิธีคิดของลากอง (Lacan) โดยลากองมองว่า  มิติเรื่องเพศมักถูกแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่เรียกว่า“รหัส
เชิงสัญลักษณ์” (symbolic code) ในการสื่อความหมาย  โดยรหัสสัญลักษณ์ในที่น้ีนอกจากเป็นเรื่องของระบบความหมายแฝงหรือ
ความหมายระดับที่สองโดยทั่วไปแล้ว  สัญลักษณ์ที่ปรากฏในตัวบทยังแสดงนัยเชิงจิตวิเคราะห์ คือ การสื่อความหมายที่เช่ือมโยงกับปม
ต่าง ๆ ในระดับของจิตใต้ส านึก โดยวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของเพศสถานะ (โรล็องด์ บาร์ตส์ แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ. 2544: 
145) ตัวบทได้แสดงให้เห็นพลังอ านาจของเพศชายในการถือครองสัญญะ คือ อวัยวะเพศชาย โดยอาศัยการสื่อความหมายแฝงที่ไม่ได้
ด าเนินไปตามครรลองของเหตุผล แต่อิงอยู่กับตรรกะความคล้ายคลึงของรูปลักษณ์ และความเก่ียวเน่ืองทางกายภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันการที่รณภพรู้สึกเหมือนมีใครมาลูบแขน ได้แสดงนัยของการท้าทายตลอดจนการลดทอนอ านาจของความเป็นชายชาตรีที่
สมบูรณ์ด้วย 
   การจ้องมองในตัวบทนวนิยายจึงถูกสลับต าแห่งที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่อ านาจของผู้ชาย ได้ถูกช่วงชิงโดยผู้หญิงให้กลับ
เป็นฝ่ายจ้องมองกลับคืน  ทั้งยังถูกท้าทายสัญลักษณ์ของความเป็นชายด้วย ความเป็นเพศในทางสังคมจึงไม่มีเพศใดที่ถือครองอ านาจ
โดยสมบูรณ์  แต่ความเป็นเพศมีความเป็นพลวัตที่มีการปรับเปลี่ยนการถือครองอ านาจตามความสัมพันธ์ในเชิงสังคมวัฒนธรรมอยู่
ตลอดเวลา 
  2.2 ปมจิตวิเคราะห์กับการช่วงชิงความหมายเร่ืองเพศ 
   จิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) เป็นชุดความคิดที่เน้นการศึกษาพัฒนาของการของจิต โดยมุ่งวิเคราะห์ให้เห็นว่าจิต
ประกอบขึ้นอย่างไร และมีพลวัตในการท างานอย่างไร นอกจากน้ียังสนใจศึกษาปมเอดิปัส (oedipus complex) ซึ่งเป็นค าท่ียืมมาจาก
บทละครเรื่อง Oedibus Rex ของ Sophocles ในหนังสือ Interpertation of Dresms (ยศ สันตสมบัติ 2559: 48-49) Freud เสนอ
ว่า บทละครดังกล่าวได้น าเอาความรู้สกึท่ีเด็กๆ ทุกคนต้องประสบมาในช่วงระยะเวลาองคชาติ คือความรู้สึกรัก หวงแหน ต้องการความ
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ใกล้ชิด และความอบอุ่นจากแม่ เด็กๆ ทุกคนจะรู้สึกเกลียดชังทุกๆ คนที่มาแย่งชิงความรักของแม่ไปจากตน นอกจากนั้นสังคมทั่วทุก
แห่งหนในโลก พ่อยังเป็นตัวแทนของอ านาจ และการควบคุมทางสังคม  เป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษที่เด็กๆ หวาดกลัว ความรู้สึกที่
เด็กมีต่อพ่อในรูปแบบของความเกลียดและความกลัวจึงเป็นลักษณะสากลที่เกิดขึ้นในแทบทุกสังคมทั่วโลก ที่พ่อหรือผู้ชายเป็นตัวแทน
ของสังคมและอ านาจซึ่งบีบบังคับให้เด็กจ าต้องเหินห่างจากเป้าหมายแห่งความรัก(love object) ครั้งแรกในชีวิตของตน 
   ตัวบทนวนิยายน าเสนอนัยของการช่วงชิงความหมายเรื่องเพศผ่านปมอิดิปัสได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ต่อสู้ระหว่างตัวละครบิดาที่เป็นมนุษย์กับตัวละครลูกท่ีเป็นอมนุษย์ ท้ังสองฝ่ายต่างต้องการฆ่าอีกฝ่าย โดยผู้เป็นบิดามองว่าลูกที่เกิดมา
นั้นมีลักษณะเป็นอมนุษย์ มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ชอบกินสัตว์อื่นตลอดจนมนุษย์เป็นอาหาร มีสัญชาติญาณของความเป็น
สัตว์ป่าไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่มนุษย์ทั่วไปเป็นได้ ขณะที่ตัวเด็กอมนุษย์เองกลับต้องการก าจัดบิดาของตนเพราะบิดาคิดที่ฆ่าตน
ก่อน รวมทั้งการที่บิดาไม่เห็นตนเป็นมนุษย์ ดังตัวอย่างในตอนก าเนิดเด็กอมนุษย์  ดังนี้ 
  เด็กน้อยแยกเขี้ยวแล้วกัดที่นิ้วมือของรณภพ ชายหนุ่มร้องลั่น พยายามสะพัดมือออกจากคมเขี้ยวของผู้เป็นลูกแต่ไม่
สามารถท าได้ เขาจ าเป็นออกแรงเหวี่ยงร่างของเด็กน้อยจนกระเด็นไปกระแทกกับก าแพงเสียงดังตุ้บ ก่อนเด็กน้อยจะนิ่งไป จนรณภพ
รีบดูดนิ้วตัวเอง คมเขี้ยวนั้นฝังลึกราวกับสัตว์ร้าย เลือดไหลจนต้องพยายามกดห้ามมันเพื่อไม่ให้ไหลไปมากกว่านี้ เขานั่งลงข้างๆ ก้ม
หน้าเข้าไปดูใกล้ๆ ว่าตายแล้วหรือยัง  แล้วค าตอบก็เฉลยทันใด เด็กผีเบิกตาโพลงขึ้น กระโดดเกาะหน้าของรณภพทันทีราวกับว่าจะ
หมายชีวิต  รณภพร้องลั่น พยายามดึงตัวเด็กน้อยออกจากใบหน้าของตัวเอง เดินโซซัดโซเซจนชนข้าวของล้มระเนระนาด เสียงหัวเราะ
ของมันดังก้องราวกับก าลังเยาะเย้ยอีกฝ่ายที่ก าลังเสียเปรียบ รณภพล้มลงบนพื้น รู้สึกเหมือนตัวเองก าลังจะขาดอากาศหายใจ มือทั้ง
สองข้างควานหาข้าวของที่พอจะช่วยชีวิตเขาได้ 
   โชคยังเข้าข้างรณภพอยู่มากที่เขาควานไปเจอกรอบรูปของตัวเอง จึงหยิบมันมาฟาดเข้าที่ร่างของเด็กน้อย...มันได้ผล เด็ก
น้อยร้องลั่น ก่อนจะกระโดดออกจากร่างของรณภพ ว่ิงตรงไปยังหน้าต่างห้องที่เปิดอ้า หันมามองเขาด้วยสายตาสีแดงวาวโรจน์ราวกับ
ต้องการจะบอกว่า...แล้วมันจะกลับมา 

                    (ภาคินัย. 2560: 155-156) 
  จากตัวอย่างข้างต้น  เป็นตอนท่ีรณภพได้พบกับเด็กอมนุษย์เป็นครั้งแรก เมื่อเจอกับลูกของตนที่มีรูปร่างประหลาดรวมทั้ง
การได้เห็นสภาพของนารีหลังคลอดลูกกลายเป็นร่างของมนุษย์ไม้แห้งๆ ขนาดเพียงเท่าฝ่ามือ ท าให้รณภพคิดที่ฆ่าเด็กอมนุษย์ที่เป็นลูก
ของตนโดยทันที  ขณะที่ในส่วนของเด็กอมนุษย์เองได้ใช้สัญชาติญาณแบบสัตว์ป่าในการปกป้องตัวเองโดยการแยกเขี้ยวแล้วกัดที่นิ้วมือ
ของรณภพ ขณะเดียวกันตัวรณภพเองก็พยายามสะบัดนิ้วหนีแต่เด็กอมนุษย์ก็ไม่ยอมปล่อย การที่รณภพโดนกัดเมื่อพิจารณาผ่านรหัส
เชิงสัญลักษณ์จึงเป็นการท้าทายและลดทอนอ านาจของความเป็นพ่อ โดยนิ้วของผู้เป็นพ่อถูกประกอบสร้างความหมายให้สื่อถึงองคชาติ
ของชายชาตรี จากเหตุการณ์ดังกล่าวความเป็นชายจึงถูกช่วงชิงความหมายจากคนท่ีเป็นลูกชายของตน และเมื่อเด็กอมนุษย์ได้หลบหนี
ไป เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็ได้กลับมาอีกครั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้แค้นคนท่ีเป็นบิดาของตน ดังตัวอย่าง 
   ร่างของเด็กผีเติบโตขึ้นมาราวกับหนุ่มอายุสิบแปด รูปร่าง หน้าตาเหมือนมนุษย์ไม่มีผิด ดวงตาข้างหนึ่งปิดจากการที่ถูก
เขาแทงด้วยคัตเตอร์ไปเมื่อวันนั้น รณภพถอยกรูไปติดผนังห้อง มองหน้ามันด้วยหัวใจระส่ า เขาไม่มีอาวุธ มิหน าซ้ ายังมาติดอยู่ในห้องที่
ปิดล็อกไว้ มีแต่ค าว่าตายและตายเท่าน้ันท่ีตะโกนส่งเสียงให้ได้ยินในเวลานี้ 
    “กราบทักทาย  ชายตรงหน้า  ว่าท่านพ่อ  
    โลกช่างกลม  จริงหนอ  ฉันขอข า  
    พาสายเลือด  ที่เกลียดกลัว  ตัวระย า 
     พบบิดา   จิตแสนด า  ข าจับใจ 
    ถึงเป็นพ่อ  แต่ขอเรียก  ว่า “ศัตรู  
    มึงเคยคิด  ปลิดชีพกู  ไอ้ฉิบหาย  
    ใครคิดฆ่า  ฆ่าทิ้ง   ให้ดิ้นตาย 
    โคตรมนุษย์  สุดจัญไร   ตายเถอะมึง!” 
    เด็กผีที่บัดนี้อาจจะใช้ค าว่าเด็กไม่ได้แล้ว กระโดดเข้าใส่ร่างของรณภพอย่างหมายชีวิตชายหนุ่มพยายามต่อสู้อย่างสุด
ความสามารถ ปากก็ตะโกนร้องเรียกนายต ารวจที่อยู่ทางด้านนอกห้องขังเพื่อขอความช่วยเหลือในยามที่ร่างกายใกล้จะหมดแรง
ต้านทานเต็มทน 

                (ภาคินัย. 2560: 208) 
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   จากตัวอย่างข้างต้น ตัวบทได้เน้นย้ าความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างพ่อกับลูกที่ต่างฝ่ายต่างต้องการก าจัดซึ่งกันและกัน  
โดยรณภพเองที่เป็นพ่อมองว่าแม้ร่างของเด็กผีจะมีพัฒนาการที่คล้ายกับเด็กหนุ่มทุกประการ  แต่รณภพก็ยังคงส านึกอยู่เสมอว่าเด็กคน
นั้นไม่ใช่ลูกของตน  แต่เป็นอสูรกายที่เกิดจากต้นนารีผลที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือขยายเผ่าพันธุ์ของตนให้คงอยู่ ในส่วนของเด็กผีก็มอง
ว่ารณภพซึ่งเป็นบิดาของตนมีจิตใจที่คับแคบ คิดฆ่าคนที่เป็นลูกของตนเอง พ่อจึงถูกปรับเปลี่ยนความหมายจากผู้ให้ก าเนิดกลายเป็น
ศัตรู ทั้งยังมีการใช้ค าหยาบเพื่อเรียกคนที่เป็นพ่อของตน อาทิ การใช้ค าสรรพนามเรียกช่ือ“มึง”กับ“กู”หรือ“ไอ้ฉิบหาย”พร้อมทั้ง
กระโจนใส่ผู้เป็นพ่อของตนเพื่อหมายเอาชีวิต การต่อสู้กันระหว่างพ่อกับลูกชายจึงเป็นการช่วงชิงความหมายเพื่อเข้าสู่อ านาจของความ
เป็นพ่อ 
   การช่วงชิงความหมายเรื่องเพศที่ถูกท าให้สัมพันธ์กับปมอิดิปัสจึงเป็นการฉายภาพให้เห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก
ความสับสนในการนิยามตัวตนของเด็กแรกเกิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เกิดมามีลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติและไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนท่ีเป็นพ่อของตน  อันน าไปสู่การต่อสู้เพื่อช่วงชิงการน าเพื่อการเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีสมบูรณ์ในที่สุด 
  2.3 การเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติกับการช่วงชิงความหมายเร่ืองเพศ 
    การเช่ือมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ (women and nature connection) นับเป็นแนวคิดทางวิชาการที่ส าคัญของส านัก
สตรีเชิงนิเวศ (ecofeminism) แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงและชาย ลักษณะร่วมระหว่าง
ผู้หญิงกับธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ถูกน ามาเช่ือมโยงจนกลายเป็นหลักการส าคัญของสตรีนิยมเชิงนิเวศ  แนวคิดดังกล่าวมองว่าผู้หญิงมี
คุณลักษณะคล้ายธรรมชาติ  คือเป็นผู้สร้างและให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ประกอบกับบทบาทในการดูแลรักษาและมีความเอื้ออาทรต่อ
ชีวิต รวมทั้งสตรียังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชายคล้ายกับธรรมชาติเช่นกัน ลักษณะดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่า
เทียมกันระหว่างชายกับหญิง  โดยมองวิธีคิด ที่แบ่งแยกมนุษย์กับธรรมชาติเปิดโอกาสให้ผู้ชายกดขี่ เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงได้ใน
ลักษณะเดียวกับท่ีผู้ชายกระท าต่อธรรมชาติ (ยศ สันตสมบัติ และอรัญญา ศิริผล. 2543: 173-174) แนวคิดนี้จึงเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่
พยายามจะเพิ่มเติมและขยายบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นก็พยายามตอบโต้การ
กดขี่ครอบง าสตรีและธรรมชาติตามแนวคิดปิตาธิปไตย โดยการน าเสนอวาทกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนอยู่บน
พื้นฐานของการมองแบบสตรีนิยม 
   การเช่ือมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาติจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคมในการช่วงชิงความหมายว่าด้วยเรื่อง
เพศในตัวบทนวนิยาย ดังปรากฏการน าเสนอภาพของนารีในฐานะที่เป็นมักกะลีผลที่มาจากป่าหิมพานต์ ซึ่งถึงแม้ว่านารีผลจะถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุในการสนองตอบความปรารถนาทางเพศของผู้ชาย แต่ในอีกนัยหนึ่งนารีผลได้ถูกจัดอยู่ในหน่วยของธรรมชาติ 
(natural) ขณะที่ตัวรณภพเองในฐานะที่เป็นเพศชายได้ถูกจัดอยู่ในหน่วยของวัฒนธรรม (cultural) ดังตัวอย่างในตอนท่ีรณภพเห็นการ
เติบโตของต้นนารีผลเป็นครั้งแรก ดังนี้ 
    ชายหนุ่มเดินตรงเข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นอย่างช้าๆ ด้วยความประหลาดใจอย่างเป็นที่สุด ยังไม่อยู่ในสภาวะที่อยากจะ
หาเหตุผลให้กับสิ่งตรงหน้า  ตอนนี้เขาอยากดูให้ชัดๆ ก่อนว่ามันคือต้นอะไรกันแน่  ที่ส าคัญเขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหม  แต่บางครั้งถ้ามัน
เป็นความฝันคงจะดีกว่านี้ ! 
    มือของรณภพยื่นไปสัมผัสกับล าตน้ของต้นไม้ลึกลับเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันมีตัวตน  ใช่...มันมีตัวตนจริงๆ ให้ตายสิ น่ีมัน
เรื่องพิลึกพิลั่นอะไรกัน  ต้นไม้ผีสิงหรือยังไงถึงได้เติบโตเร็วขนาดนี้  และเมื่อชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองไปทางด้านบนของต้นไม้  เขาก็
ต้องตกใจแทบสิ้นสติจนถึงกับหงายหลังล้มลงกับพ้ืนสนาม ร้องโวยวายยิ่งกว่าเห็นผี ท าไมน่ะเหรอ...ก็เพราะสิ่งที่อยู่บนต้นไม้คือร่างกาย
ของใครบางคนผูกคอตายอยู่ตรงนั้น ! 
    แน่ใจหรือว่าคนผูกคอตาย ? 
    ใช่...ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีห้อยอยู่บนต้นไม้นั้นคือการผูกคอตายหรือไม่เพราะมันมืด  แต่จะว่าไปแล้วเมื่อเพ่งพินิจ 
พิจารณาดีๆ มันไม่ใช่ลักษณะของคนผูกคอตาย  เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นคอของศพจะต้องห้อยอยู่กับเชือก  แต่นี่เป็นลักษณะของคนท่ี 
ห้อยลงมาแล้วมีบางสิ่งงอกออกมาจากกลางศีรษะซึ่งติดกับก่ิงไม้กิ่งหนึ่งของต้นไม้ปริศนา 
    รณภพพยายามตั้งสติ ลุกข้ึนอย่างช้าๆ เดินตรงไปท่ีต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งท่ามกลางสายฝนท่ีโหมกระหน่ าอย่างไม่ลืมหู
ลืมตา เขาเงยหน้าขึ้นไปมองร่างที่ห้อยอยู่  แล้วก็ต้องตกใจกว่าเก่า...มันคือร่างของหญิงสาวในสภาพเปลอืยเปลา่ หลับตาพริ้ม บนศีรษะ
มีขั้นคล้ายกับข้ัวของผลไม้ติดอยู่ เขาเดินถอยหลังไปสามก้าว  หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากหน้าอก ! 
    ถ้าจะให้บรรยายลักษณะของหญิงสาวคนนี้ เธอมีขนาดสัดส่วนเท่ากับหญิงสาวราวสิบหกปี ใบหน้ารู ปไข่ได้ทรง
งดงาม  หลับตาพริ้ม  มีเส้นผมยาวสยาย จมูกโด่งเข้ากับรูปหน้าทรงไข่พอดิบพอดี ช่วงล าคอเป็นปล้องสามปล้องเหมือนที่เคยเห็นใน
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ภาพวาดของนางในวรรณคดีตามจิตรกรรมฝาผนังวัด  ผิวพรรณตั้งแต่หัวจรดเท้าเต่งตึงเหมอืนผิวมะปรางสกุ นิ้วมือเรียวลงไปเหมือนนิ้ว
มนุษย์  แต่ปลายนิ้วยาวเสมอกันยกเว้นหัวแม่มือ  หลังมือก็อิ่มเต็มเกลี้ยงเกลา ข้อมือข้อเท้ากลมกลึง ไม่มีปุ่มกระดูกเหมือนคนท่ัวไป 
    ให้ตายสิ...นี่มันคนหรือตัวอะไรกันแน่ ! 

                  (ภาคินัย. 2560: 35-36) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น ตัวบทนวนิยายได้น าเสนอภาพของต้นนารีผลอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นไม้ทั่วไป เพียงแต่ว่ามี
ความแตกต่างตรงที่มีผลเป็นเพศหญิงที่มีเรอืนร่างเปลอืยเปลา่งดงาม โดยประเด็นที่น่าสังเกตคือ แม้ว่าตัวบทจะได้น าเสนอภาพของนารี
ผลในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศ คือการขับเน้นความงามของเรือนร่างโดยละเอียด แต่เมื่อพิจารณาในอีกทางหนึ่งเพศชายเองก็ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของเรือนร่างอันงดงามของนารีผลเช่นเดียวกัน  และเมื่อรณภพได้ช่วยเหลือและร่วมสังวาสกับนารีผลจนเกิดเด็กอมนุษย์
ก็ได้แสดงการจัดแบ่งขั้วตรงข้ามเพื่อช่วงชิงความหมายเรื่องเพศเช่นเดียวกัน กล่าวคือ รณภพถูกท าให้เป็นภาพแทนของเพศชายที่อยู่ใน
ขั้วของวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ขณะที่นารีผลได้กลายเป็นขั้วของธรรมชาติ ทั้งยังมิใช่ธรรมชาติแบบสามัญ แต่เป็นธรรมชาติ
ศักดิ์สิทธ์ิคือป่าหิมพานต์ ภาพของการร่วมสังวาสของรณภพจึงแสดงนัยของการรุกล้ าธรรมชาติ และตัวธรรมชาติเองได้ใช้เรือนร่างใน
การชว่งชิงความหมายกับเพศชาย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงเป็นไปในเชิงลบ   
   ขณะเดียวกันภาพของนารีผลยังแสดงร่องรอยของการเป็นมารดาผู้ให้ก าเนิดสรรพสิ่ง ดังที่ ซอลลี่(Sally) ได้กล่าวถึง
แนวคิดสตรีนิยมที่เช่ือมโยงกับภาพของธรรมชาติกับมารดาผู้ให้ก าเนิดว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  ฉะนั้นมนุษย์ควรเคารพ
และตอบแทนในความเมตตาของธรรมชาติ รวมถึงมีมุมมองต่อธรรมชาติว่าเป็นอุปลักษณ์เสมือนเทพมารดาแห่งโลก ( mother 
goddess) ซึ่งความคิดดังกล่าวมีรากฐานมาจากความคิดนิเวศวิทยาแนวลึก (deep ecology) ที่เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิจากการที่มนุษย์สามารถวาดพลังทางจิตวิญญาณ ซึ่งเราไม่มีสิทธิที่จะไปบุกรุกท าลาย ในทางตรงข้าม ธรรมชาติมี
สิทธิ์ที่ควรได้รับการเคารพเช่นเดียวกับมนุษย์ กลายเป็นความเช่ือที่ทั้งนิเวศวิทยาแนวลึกและสตรีนิยมเชิงนิเวศได้แบ่งปันร่วมกัน 
(ธัญญา  สังขพันธานนท์. 2556: 54-55) สถานะของนารีผลในตัวบทนวนิยายจึงถูกท าให้เป็นมารดาแห่งโลกธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์ที่ก้าว
ข้ามพรมแดนมาสู่พื้นที่สามัญเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ไม่ให้เกียรติธรรมชาติ  เด็กอสูรจึงถูกประกอบสร้างความหมายให้กลายเป็นวัตถุแห่ง
การลงโทษมนุษย์ทีไ่ม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ดังเห็นได้จากมุมมองที่เพศชายมีต่อนารีผลว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการตอบสนองความ
ต้องการทางเพศ และต้องเสื่อมสลายไปเมื่ออายุครบ 7 วัน ดังตัวอย่างในตอนท่ีลุงชราได้มอบเมล็ดของต้นนารผีลให้กับรณภพเมื่อครั้งท่ี
พบกันท่ีเมืองหลวงพระบาง ดังตัวอย่าง 
    เขารีบล้วง “บางสิ่ง” ขึ้นมาจากย่ามใบเก่า  มันเป็นซองกระดาษสีน้ าตาลขนาดไม่ใหญ่นัก ชายชรามองมันด้วย
ความเสียดายเล็กน้อย  ก่อนจะยื่นให้กับรณภพ  ชายหนุ่มท าหน้างงแล้วเอ่ยถาม 
    “อะไรน่ะลุง  จะให้ยาบ้าผมเหรอ  ไม่เอาๆ” เป็นการเล่นมุกที่ไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลานัก ชายชราส่ายหน้า ก่อนจะ
บอกว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไร 
    “มันเป็นเมล็ดต้นไม้ที่ลุงเก็บได้จากในป่าตั้งแต่สิบปีก่อน ต้นไม้ในต านานที่ยากจะมีใครมีไว้ในครอบครอง ลุงไม่
อยากจะปลูกมันเพราะเสียดาย  แต่ลุงให้พ่อหนุ่ม ลุงเชื่อว่ามันจะสร้างความสุขให้พ่อหนุ่มได้แน่ ๆ มันมีช่ือว่า...”ยังไม่ทันที่ชายชราจะ
ได้พูดต่อ รณภพก็ร้องขึ้นเมื่อยกนาฬิกาข้ึนมาดูพอดี ให้ตายสิ...มัวแต่คุยจนลืมเวลาที่จะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินแล้ว ชายหนุ่มรีบกล่าว
ลาอีกฝ่ายทันที  ไม่ได้สนใจสิ่งที่ชายชราก าลังจะพูดเลยสักนิด 

                                (ภาคินัย. 2560: 19) 
  จากตัวอย่างข้างต้น นอกจากต้นนารีผลจะถูกสร้างความหมายให้เป็นพันธุ์ไม้ในต านานที่หายากแล้วยังถูกมนุษย์ผู้เต็มไป  
ด้วยความโลภน าออกมาจากพื้นที่ดั้งเดิมของตนเพื่อน ามารับใช้ความปรารถนาทางเพศของมนุษย์ผู้ชายเนื่องจากในเรื่องเล่า ตลอดจน 
ต านานที่กล่าวถึงนารีผลนั้น เมื่อต้นนารีผลออกลูกแล้ว จะมีบรรดาฤาษี กินนร วิทยาธร คนธรรพ์ เอาไปเสพสังวาส ดังนั้นเมื่อต้น นารี
ผลได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาสู่พื้นที่สามัญจึงได้กลายเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่สื่อนัยของการที่เพศชายเป็นผู้รังแก
และท าลายธรรมชาติอันน ามาสู่สาเหตุที่ธรรมชาติได้ลงโทษมนุษย์โดยการให้ก าเนิดเด็กอมนุษย์เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตนในท่ีสุด 
   การศึกษาการเมืองเรื่องเพศ จึงเน้นการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงอ านาจในลักษณะของการช่วงชิงพื้นที่ทางเพศที่
ปรากฏในเรื่องเล่าประเภทนวนิยายแนวสยองขวัญ อันแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่ามีบทบาทส าคัญในการผลติซ้ าวิธีคิดของผู้คนเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ และนวนิยายได้กลายเป็นพ้ืนท่ีพิเศษในการปะทะสังสรรค์ของอ านาจว่าด้วยเรื่องเพศได้อย่างน่าสนใจ 
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บทสรุป 
  นวนิยายแนวสยองขวัญถือเป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมแนวประชานิยมที่นอกจากจะถูกเขียนขึ้นเพื่อเน้นความบันเทิงและ
การค้าในเชิงพาณิชย์แล้ว ตัวบทยังได้แฝงประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันของผู้คนในรูปแบบการเมืองวัฒนธรรมได้
อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเพศที่ท าให้เห็นถึงอ านาจของระบอบปิตาธิปไตยในการครอบง าความเป็นเพศหญิงที่ถูกสร้างให้
ด้อยอ านาจและกลายเป็นอื่น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอ านาจไม่ได้มีความสมบูรณ์แ ละสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ตัวบทนวนิยายจึงเป็นพื้นที่ส าคัญที่ผู้หญิงได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อต่อสู้และต่อรองในเรื่องเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้อ านาจผู้หญิงเป็นฝ่ายจ้องมองตลอดจนการเช่ือมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาติและสร้างความหมายให้ผู้ชายกลายเป็นฝ่ายรุกราน
ธรรมชาติในเชิงสัญลักษณ์ นวนิยายแนวสยองขวัญจึงถือเป็นตัวบทวัฒนธรรมที่แฝงปฏิบัติการทางสังคมกับการช่วงชิงความหมายเรื่อง
เพศได้อย่างน่าสนใจ 
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แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนในนวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา 
Sexual Fantasy and The Castrating Complex in Si -Nea-Ha-Mon-Tra-Hang-Lanna 

 
อรวรรณ ฤทธ์ิศรีธร1 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา วิเคราะห์แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอน 
โดยใช้แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 1)แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ                  
2)การลดทอนอ านาจเพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน 3) เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง                   
ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายได้เสนอให้เห็นแฟนตาซีทางเพศซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศชายไม่มั่นใจในพลังทางเพศของตน ประเด็นนี้ยังได้
ถูกเสนอในการสร้างให้เพศชายเป็นวิญญาณซึ่งด ารงอยู่ในโลกเหนือธรรมชาติ นอกจากน้ันเพศชายยังอยู่ในสถานะวัตถุทางเพศของเพศ
หญิงเท่านั้น สรุปแล้ว บทความเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนถูกน าเสนอผ่านโครงเรื่องแบบจินตนิมิต               
พาฝันได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ: แฟนตาซีทางเพศ, ปมแห่งการตอน, สิเนหามนตาแห่งลานนา  

 
Abstract 
 The purpose of this paper is to investigate novel Si -Nea-Ha-Mon-Tra-Hang-Lanna in topics of sexual 
fantasy and castrating complex. The conceptual framework in this study is phycology concept. This study is 
devised three sub topics: 1) sexual fantasy and concerning to erectile dysfunction 2) Reducing the power of 
male, the fantasy world and the castrating complex 3) the male as the object of sexual desire. The result that 
are novel is revealed sexual fantasy as the male unconfident of the power of sex. Otherwise the male is the 
ghost in the fantasy world and the object of desire for the female also. Summary, this paper demonstrates that 
sexual fantasy and castrating complex on romantic fantasy novel.  
 
Keywords: sexual fantasy, the castrating complex, Si -Nea-Ha-Mon-Tra-Hang-Lanna 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ความปรารถนาทางเพศได้รับการถ่ายทอดออกมาผ่านวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในนวนิยายรัก หากอ่านตาม
ตัวบทจะเห็นได้ว่า นวนิยายรักได้น าเสนอความปรารถนาทางเพศหรือความ “สิเนหา” ที่ชายหญิงมีให้ต่อกันอย่างตรงไปตรงมา หรือ
น าเสนอความรักแท้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า มีนวนิยายบางเรื่องที่แม้จะน าเสนอให้เห็นความรักความเสน่หาของ
พระเอก-นางเอกอย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบได้ว่า ผู้เขียนได้ซ่อนความวิตกกังวลบางประการที่เพศชายมีต่อเพศหญิง 
 หนึ่งในนวนิยายที่น าเสนอประเด็นดังกล่าวคือ สิเนหามนตาแห่งลานนา บทประพันธ์ของ บัณฑูร ล่ าซ า ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 
พฤษภาคม 2556 เรื่องราวแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคแจ้งและภาคเงา ภาคแจ้งคือภาคที่เล่าเรื่องราวในเวลาปัจจุบัน ส่วนภาคเงา
เล่าเรื่องราวในอดีตชาติ ตัวละครที่ส าคัญคือ พระญาผาสุริยา เจ้าเมืองวรนคร และนางฟ้อนช่ือ มะไฟ ที่ต่อมาได้เป็นนางจีคนโปรดของ
พระญาผาสุริยา บัณฑูรเล่าถึงความเสน่หาท่ีพระญาผาสุริยามีให้นางจีทั้ง 9 คน ต่างก็ผลัดกันปรนเปรอองค์เป็นเจ้าให้มีความส าราญใจ 
พระญาผาสุริยาเองก็ให้ความรักใคร่ภรรยาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่รู้ว่ามะไฟ นางจีคนแรกต้องเจ็บปวดที่สามีมีภรรยาหลายคนจนนาง
ต้องใช้คุณไสยเพื่อตรึงใจพระญาผาสุรยิา เมื่อเขารู้จึงจ าต้องท าตามกฎของล้านนาท่ีว่า นางจีคนใดท ามนต์ด าใส่กษัตริย์ นางนั้นมีโทษถึง 
 
                                                 
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  และนกัวิจยัอิสระ ,  E-mail: orit.jasmin@gmail.com, โทรศัพท์ 080-341-6430 
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ชีวิต เมื่อมะไฟรับโทษตามกฎแล้ว อีก 660 ปี นางมาเกิดเป็นรุ้งราตรี เมื่อเธอได้ยินช่ือเมืองน่านซึ่งเป็นที่ตั้งของวรนครในอดีตชาติ               
ดั่งเหมือนมีบางสิ่งที่ชักน าให้เธอไปที่นั่น เมื่อไปแล้ว รุ้งราตรีรู้สึกเหมือนมีมนตราแห่งเสน่หาโยงใยให้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้ง รวมทั้งได้
พบเจอเหตุการณ์แปลกๆ ที่น าเธอไปสู่เงาแห่งอดีต 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่า นวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา ส่วนหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องความปรารถนาทางเพศและกามารมณ์ไป
พร้อมๆกับการน าเสนอเรื่องราวแบบจินตนิมิตพาฝัน (romantic-fantasy) ในภาคเงาหรือภาคอดีตชาติของตัวละครน้ัน นอกจากจะ
เป็นการอธิบายเชิดชูเกียรติและความกล้าหาญของกษัตริย์นักรบผ่านตัวละคร พระญาผาสุริยาแล้ว ภาพของความเป็นนั กรบยังถูก
น าเสนอควบคู่ไปกับกษัตริย์นักรัก การบรรยายฉากสงครามและการช้ีให้เห็นยุทธวิธีอันชาญฉลาดของพระญาผาสุริยา มีไม่น้อยไปกว่า
การแสดงให้เห็นอารมณ์และการกระท าท่ีมาจากความปรารถนาทางเพศ แน่นอนว่า เมื่ออ่านในระดับผิวเผิน ภาคเงา เป็นการช้ีให้เห็น
อ านาจเพศชายในการจัดการชีวิตของเพศหญิง แต่นี่คือการอ่านตามตัวบทเท่านั้น หากเราพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า ภายใต้การ
น าเสนออ านาจดังกล่าว กลับซ่อนประเด็นเรื่องการวิตกกังวลเกี่ยวกับองคชาต ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กล่าวคือแทนที่จะมองว่า               
นวนิยายเรื่องนี้น าเสนออ านาจของชายเป็นใหญ่ ผู้วิจัยกลับมองว่า อ านาจดังกล่าวเป็นเพียงมายาคติที่ได้เคลือบแฝงความวิตกกังวลต่อ
พลังทางเพศผ่านการน าเสนอเนื้อเรื่องหรือภาษาที่ใช้ สอดคล้องกับ ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย (2555: 4-5) ที่กล่าวอย่างน่าสนใจว่า ภาษา
ไม่ใช่เพียงเครื่องมือท่ีท าให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่าง หากแต่ยังเผยให้เห็นตัวตนและความปรารถนาทางเพศที่ได้ซ่อนเร้นในใจ ซึ่งปกติ
เขาจะไม่พูดออกมา แต่กระนั้นค าศัพท์ต่างๆ ท่ีเขาได้น ามาใช้นั่นเอง เป็นตัวแสดงให้เห็นโลกทัศน์บางประการรวมไปถึงความปรารถนา
ทางเพศที่ไม่รู้ตัว  
 ก่อนหน้านี้มีบทวิจารณ์นวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา โดย ทัศนีย์ นาควัชระ (2557: 3-36) เป็นการวิจารณ์ที่ให้
ภาพรวมของนวนิยายอย่างชัดเจน ทัศนีย์สรุปว่า นวนิยายเรื่องนี้เป็นจินตนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ และช่ือเรื่องก็ยังมี
ความสัมพันธ์กับมนต์มายาในภาคเงาที่มะไฟใช้กับพระญาผาสุริยา และสอดคล้องกับความสิเนหาของพระญาผาสุริยาที่มีต่อมะไฟข้าม
ชาติภพ ซึ่งงานของทัศนีย์เป็นการสังเขปเรื่องได้อย่างละเอียด หากแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงลึกเท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยหมายจะเติมเต็มใน
ประเด็นดังกล่าว บทความเรื่องนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ว่า ภายใต้การน าเสนอความ “สิเนหา” ได้แฝงความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศและปม
แห่งการตอนอย่างไร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1)แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ 2)การลดทอน
อ านาจเพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน 3)เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเดินทางในนวนิยายเรือ่ง สิเนหามนตาแห่งลานนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังน้ี 
  1) แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ฉากการร่วมเพศที่ส าคัญที่แสดงให้เห็น
การแสดงถึงความกังวลในพลังทางเพศของพระญาผาสุริยา  
  2) การลดทอนอ านาจเพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์อ านาจเพศชายใน
บริบทของโลกเหนือธรรมชาติ ว่ามีความสัมพันธ์กับปมแห่งการตอนอย่างไร 
  3) เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครเพศชายในฐานะวัตถุแห่ง
ความปรารถนาของเพศหญิง ว่ามีการแสดงให้เห็นการเปน็วัตถุดังกล่าวอย่างไร และแสดงให้เห็นการลดทอนอ านาจของเพศชายอย่างไร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
    บทความเรื่องนี้เป็นบทความวิชาการเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทฤษฏีมาพิจารณา 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ผู้วิจัยใช้นวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา บทประพันธ์ของบัณฑูร ล่ าซ า ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 3 เดือนมิถุนายน 2556 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้แนวคิดทางจิตวิเคราะห์เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ตัวบท  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บข้อมูลผู้วิจัยมุ่งเลือกและวิเคราะห์ฉากท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศ   
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
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  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเด็น ได้แก่ 1)แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ 2)การลดทอนอ านาจ               
เพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน 3) เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ 2) การลดทอนอ านาจ
เพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน 3) เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง 
 1. แฟนตาซีทางเพศกับความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศ  
  ประเด็นนี้ผู้วิจัยเน้นการส ารวจในภาคเงา โดยมุ่งวิเคราะห์ฉากการร่วมเพศที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นการแสดงถึงความวิตก
กังวลต่อพลังทางเพศของพระญาผาสุริยา กษัตริย์วรนคร ตัวละครดังกล่าวถูกน าเสนอให้เป็นเจ้าเมืองที่มีความเป็นผู้น ามีทศพิศ
ราชธรรม เมตตาต่อปวงประชา นอกจากนั้นยังเป็นกษัตริย์นักรัก พระญาผาสุริยาเคยมีมเหสีหนึ่งองค์ หากแต่เสียชีวิตไปนานหลายปี 
ต่อมาเขาได้มีสนมหรือนางจี 9 คน ได้แก่ มะไฟ แอ่วเดือน เคียงคะนึง เอื้องผึ้ง ม่วนไม้ อ้ัวสิม อ้อนดาว ซึงซอ และไพรร าพึง  
  การน าเสนอให้พระญาผาสุริยามีนางจีทั้งเก้าเป็นสมบัติไว้ในครอบครอง เมื่อมองอย่างผิวเผินอาจเป็นการแสดงให้เห็น
อ านาจของเพศชาย แต่เมื่อวิเคราะห์อีกด้านหนึ่ง แทนที่จะมองว่าเพศชายเห็นเพศหญิงเป็นวัตถุทางเพศ เราอาจมองได้ว่า เพศชาย
นั่นเองที่ท าให้ตนเองเป็นวัตถทุางเพศ ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
  ประเด็นเรื่องเพศชายท าให้ตนเป็นวัตถุทางเพศเห็นได้ชัดเจนในฉากการร่วมเพศระหว่างพระญาผาสุริยากับเหล่านางจี                 
เห็นได้ชัดเจนว่านี่คือแฟนตาซีทางเพศ (fantasy) คือการจินตนาการทางเพศและกามารมณ์ให้เป็นไปในแบบที่ตนต้องการ ประเด็นน้ี
ผู้วิจัยน ามาเช่ือมโยงกับแนวคิดแฟนตาซีของลากอง ซึ่งชญาน์ทัต ศุภชลาศัย (2555: 196) สรุปไว้ว่าแฟนตาซีที่ผู้ชายเขียนบทให้เพศ
หญิง เป็นการเติมสิ่งที่ขาดหายไปของเพศชาย เพศหญิงเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเพศชายป่วยจิตอย่างไรและต้องการเธอมา
เป็นน้ าทิพย์ชโลมใจ หรือท่ีลากองกล่าวว่า“woman is a symptom of man” นอกจากน้ัน ลากองยังได้เสนอค าหนึ่งเกี่ยวกับแฟนตา
ซีทางเพศที่น่าสนใจคือ neurotic fantasy หมายถึงแฟนตาซีที่ใช้บ าบัด เป็นเสมือนเกราะก าบังตนเองจากการที่ถูกตัดไม่ให้เข้าถึงสิ่ง
ต่างๆรอบตัว ความรู้สึกถูกตัดท าให้พวกเขาเกิดความรู้สึกขาด และผิดหวังจากกความสูญเสีย พวกเขาจึงสร้างภาพจินตนาการข้ึนมา
เพื่อทดแทนสิ่งท่ีสูญเสียไป  
  นอกจากนั้น ลากอง (อ้างใน ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2555: 113-114) ยังเช่ือมโยงแฟนตาซีกับความส าราญเกินบรรยาย 
(jouissance) ซึ่งหมายถึงความส าราญที่ก้าวพ้นหลักของความพอใจ ก้าวพ้นจากปทัสถานของสังคม ทั้งน้ี ความส าราญดังกล่าวคือ
ความสุขที่น ามาซึ่งความกังวลใจบางประการ และยังหมายถึงความสุขที่เคยถูกตัดขาด เราจึงสร้างแฟนตาซีเพื่อให้เกิดความส าราญ            
เกินบรรยายขึ้น 
  เม่ือน าแนวคิดความส าราญเกินบรรยาย มาพิจารณาแล้วพบว่า ฉากการร่วมเพศบางฉากดูคล้ายกับเป็นความส าราญ             
เกินบรรยายที่กลายมาเป็นแฟนตาซีทางเพศ เป็นความส าราญแบบ neurotic fantasy ท าให้อาจตีความได้ว่า พลังทางเพศของพระญา
ผาสุริยา อาจไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ควร ซึ่งบัณฑูรเสนอฉากที่แสดงให้เห็นว่า พระญาผาสุริยาต้องบ ารุงสมรรถภาพทางเพศด้วยอาหาร
และการบริหารร่างกายอยู่เสมอ ภาวะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความกังวลใจ ว่าจะเข้าไม่ถึงความสุขทางเพศกับเพศหญิง การบรรยายการ
ร่วมเพศบางฉากจึงเป็นไปในลักษณะการใช้ภาษาเพื่ออุปลักษณ์องคชาตเป็นวัตถุบางอย่างเพื่อความสุขทางเพศกับเพศหญิง ซึ่งอาจมอง
ได้ว่าเป็นกลวิธีการบรรยายฉากร่วมเพศรูปแบบหนึ่ง แต่เมื่อมองในกรอบจิตวิเคราะห์ ได้แสดงให้เห็นถึงความกังวลในพลังทางเพศของ
เพศชาย เช่น ฉากการร่วมเพศของพระญาผาสุริยากับนางเคียงคะนึง โดยอุปลักษณ์องคชาตกับฟืมเคียงคะนึงเอียงอาย ต าหูกต าไป             
ต าผิดต าถูก องค์เป็นเจ้าแอบเอาจมูกซุกไซ้ในเกสาที่อ่อนนุ่มดั่งเสน้ไหม แขนโอบเอว ทอซิ่นล้วงลาย มือล้วงน้ิวเกาเขี่ยเส้นด้ายพุ่ง ใช้ฟืม
กระแทกแรงๆ ให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับเส้นด้ายยืน เส้นด้ายดั่งไหมพันกันยุ่ง องค์เป็นเจ้าแห่งวรนคร กับนางจีจากตุงคบุรี ต าห า              
ต าหูก ผูกไมตรีจิต อิงแอบแนบชิด สนิทติดใจ กี่ไม้ทานน้ าหนักสองคนไม่ไหว หูกหักพังโครมลงไป ตึงกู้ล้มนอนพังพาบ สุดแสนก าซาบ 
บนผืนผ้าไตผ้าลายน้ าไหล (บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 318) หรือฉากการร่วมเพศระหว่างพระญาผาสุริยากับเอื้องผึ้ง โดยอุปลักษณ์อวัยวะ
เพศหญิงกับกะลาซอ และอวัยวะเพศชายกับคันชัก องค์เป็นเจ้าพรมระรัวนิ้วลงบนสายซอทั้งสามสายนั้น พลิกหน้ากะลาของซอไปมา 
ให้มุมของสายซอรับกับการสีของคันชักท่ีลากสั้นบ้าง ยาวบ้าง หากนัยน์ตาได้แต่จ้องมองนางจีหน้าสวยเสียงใส เสียงซอนั้นดั่งเสียงคน
ครางฮืออยู่ในล าคอ ลดเลี้ยวเกี่ยวกระหวัดเหมือนงูเลื้อยพันหลักไปกับเสียงขับร้องของนางจีเอื้องผึ้ง ปากม่วนจ๋าหวาน เปียงปิน 
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ป้าดก๊อง แสนสายอยู่ห้องเมืองบน ดึกดื่นแค่ไหน ก็ยังบรรเลงกันสนุกสนานอยู่บนหอค าอย่างได้จังหวะจะโคน มีเบามีหนัก มีซอยมีแซม 
เอื้องผึ้งร้องพลางบิดตัวไปมา รู้ดีว่าจะไม่กลับลงจากหอค าจนรุ่งเจ๊า  

(บัณฑูร ล่ าซ า, 2556: 126) 
 
  การใช้ภาษาเพื่ออุปลักษณ์อวัยวะเพศดังกล่าว สามารถมองได้ว่า แฟนตาซีทางเพศที่ปรากฏในตัวบทแสดงให้เห็นถึงความ
อ่อนแอของพลังทางเพศ นั่นคือ เพศชายถูกน าเสนอให้วิตกกังวลในพลังทางเพศและต้องน าวัตถุดังกล่าวมาอุปลักษณ์แทนองคชาตของ
ตนเพื่อความสุขทางเพศ ประเด็นนี้เป็นการน าเสนอว่าพระญาผาสุริยาอาจมีความกังวลว่าองคชาตของตนอาจสร้างความสุขทางเพศ
ให้กับหญิงไม่ได้ จึงต้องใช้กลวิธีทางภาษาอุปลักษณ์องคชาต และในท านองเดียวกัน พระญาผาสุริยาเองก็ตระหนักว่าตนเองไม่มีพลัง
ทางเพศมากพอที่จะท าให้เพศหญิงมีความสุข จึงอุปลักษณ์โยนีกับวัตถุบางประการ และสร้างแฟนตาซีทางเพศผ่านภาษาเพื่อเสนอให้
เห็นความสุขของเพศหญิง  
  จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมองผิวเผินนวนิยายอาจแสดงถึงอ านาจแบบปิตาธิปไตยผ่านการเสนอให้เพศชายเป็น
ฝ่ายที่เหนือกว่าเพศหญิง นั่นคือเป็นนักปกครองและนักรัก เป็นผู้ที่น าความสุขทางเพศมาสู่เพศหญิง จนกระทั่ง“มะไฟ”นางจีคนแรก 
ต้องท าคุณไสยเพื่อหมายจะครอบครองพระญาผาสุริยาเพียงผู้เดียว แต่เมื่อมองในเชิงลึก ภายใต้การน าเสนออ านาจดังกล่าว กลับเป็น
การเผยให้เห็นว่าเพศชายได้นิยามตนเป็นวัตถุทางเพศและเพื่อการร่วมเพศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความวิตกกังวลถึงพลังทางเพศของตน
ผ่านภาษาอย่างน่าสนใจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะถูกน าเสนออย่างชัดเจนในภาคแจ้ง ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อถัดไป 
 2. การลดทอนอ านาจเพศชาย โลกเหนือธรรมชาติ และปมแห่งการตอน 
  ประเด็นนี้มุ่งวิเคราะห์การน าเสนอตัวตนของพระญาผาสุริยาในภาคแจ้ง ซึ่งเป็นการปรากฏตัวในรูปของวิญญาณ                     
มุ่งวิเคราะห์ให้เห็นว่า ตัวตนเพศชายในโลกเหนือธรรมชาติแสดงถึงการลดทอนอ านาจอย่างไร และเช่ือมโยงกับปมแห่งการตอนอย่างไร 
  เมื่อเรื่องด าเนินมาจนถึงปัจจุบันชาติ บัณฑูรน าเสนอผ่านโครงเรื่องแบบนวนิยายท่องเที่ยว เล่าถึงตัวละครรุ้งราตรี ซึ่งคือ
มะไฟกลับชาติมาเกิด รุ้งราตรีออกเดินทางไปยังเมืองน่านด้วยความสะกิดใจบางอย่าง “รุ้งราตรี ครุ่นคิด “จังหวัดน่าน...ปู่ม่านญ่าม่าน” 
ท าไมช่ือเหล่านี้จึงสะกิดใจขึ้นมาเมื่อได้ผ่านสายตาเป็นครั้งแรก ประเทศไทยมีจังหวัดที่ช่ือน่านด้วยหรือ น่านกับม่าน ช่ือก็เท่ดีนะ                
ยิ่งกว่าเท่นะ มีแรงดึงดูดอย่างไรพิกล” (บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 16) 
  การเดินทางไปเมืองน่านท าให้รุ้งราตรีได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่น าเธอกลับสู่ความทรงจ าในอดีตชาติ รวมถึงหัวใจรักท่ี
ผูกพันกับพระญาผาสุริยา ดังในฉากท่ีรุ้งราตรีตื่นจากฝันว่าได้เต้นร าและพลอดรักกับพระญาผาสุริยา เมื่อเธอได้กลิ่นดอกราตรีเหมือน
เช่นในฝันเธอก็มีความสุข “พระพายพัดผ่านพากลิ่นดอกราตรีมาแตะนาสา นึกถึงฝันนั้นที่หวานฉ่ าชุ่มอุรา”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 373) 
จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่าบัณฑรูไดพ้ยายามน าเสนออ านาจของเพศชายที่มีต่อเพศหญิงไมต่่างจากภาคเงา นั่นคือ แม้จะเป็นเพียงวิญญาณ
แต่ก็สามารถท าให้เพศหญิงหลงใหลได้ แต่เมื่อมองในเชิงลึกแล้วเห็นได้ว่า ภาคแจ้งได้เผยให้เห็นปมแห่งการตอนอย่างชัดเจน ดังจะ
วิเคราะห์ต่อไปนี้ 
  ค าถามที่น่าสนใจคือเหตุใดบัณฑูรจึงเลือกให้พระญาผาสุริยาเป็นเพียงวิญญาณ แทนที่จะให้กลับชาติมาเกิดและตามหาคน
รักที่พลัดพรากจากไป ทั้งทีบ่ัณฑูรน าเสนอให้เห็นว่า พระญาผาสุริยาเคยกลับชาติมาเกิดมาแล้วเป็น “ร้อยเอก ผา สุริยา”แต่เมื่อตายไป 
วิญญาณก็ยังอยู่ในรูปของพระญาผาสุริยาดังเดิม เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในมุมของจิตวิเคราะห์ท าให้เห็นว่า พระญาผาสุริยาถูกท าให้
ลดทอนพลังทางเพศลงในสภาพของการไร้ชีวิต และนี่อาจเช่ือมโยงกับความไม่สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์เพศชาย (มีเพียงวิญญาณ) 
และสามารถผูกโยงกับปมแห่งการตอนได้ เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดเรื่องปมแห่งการตอน (castrating complex) ผู้วิจัยขอสังเขปแนวคิด
ดังกล่าวจากข้อสรุปของ วีรี เกวลกุล (2552: 35-36) ดังนี้ ปมแห่งการตอนในเพศชายเป็นความหวาดกลัวการสูญเสียเรือนร่างที่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นความหวาดกลัวตั้งแต่วัยเด็กว่าจะมีเรือนร่างไม่สมบูรณ์ ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กชายรู้ตัวว่ามีองคชาตที่แม่ปรารถนา 
หากแต่ต้องถอยห่างออกมาจากแม่ เพราะเกรงอ านาจของพ่อซึ่งมีมากกว่าและอาจสามารถท าลายองคชาตของตนได้ ต่อมาเมื่อเด็กชาย
เติบโต ปมดังกล่าวค่อยๆ เลือนหายไป อย่างไรก็ตาม ปมแห่งการตอนอาจหวนกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อตอ้งเผชิญกับสิง่ที่เพศชายตระหนัก
ว่าอาจท าลายองคชาตของตน ซึ่งหมายถึงผู้คุกคามที่มีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถท าอันตรายกับดวงตา แขน ขา ล าคอ ล าตัว เป็นต้น 
  จากการศึกษาพบว่า ในภาคแจ้งนั้น บัณฑูรได้น าเสนอสัญญะที่แสดงถึงความเป็นเครื่องมือคุกคามองชาตอย่างน่าสนใจ 
เห็นได้ว่า แม้บัณฑูรไม่ได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งราตรีมุ่งจะท าร้ายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพระญาผาสุริยา หากแต่ได้เลือกน าคุณสมบัติ
บางประการของรุ้งราตรี ซึ่งถือว่าเป็น “เครื่องมือคุกคาม” อ านาจเพศชาย ได้แก่ การท าให้รุ้งราตรีเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ มีรูปลักษณ์
งดงาม และมีเพศวิถีแบบหญิงยุคใหม่ 
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...รุ้งราตรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่มาในอเมริกา บิดาส่งเธอไปเรียนตั้งแต่ช้ันมัธยมในแคลิฟอร์เนีย...รุ้งราตรีมาได้งานกับบริษัทในเครือ บริษัท
โฆษณาใหญ่ระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง งานของเธอคือ ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคกับลูกค้าในด้านการใช้สื่อออนไลน์ หรือ social media 
ในการท าการสื่อความกับตลาดธุรกิจ เธอได้ท างานด้านนี้ที่อเมริกามาตั้งแต่เรียนจบ และแคลิฟอร์เนียนี่เป็นที่ชุมนุมขององค์ความรู้
แบบน้ีเชียวล่ะ เธอสนุกและมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองในวิชาชีพน้ี [...] ยังมีความเบื่ออีกแบบหนึ่งในใจของรุ้งราตรี คือเบื่อที่หาคน
รู้ใจไม่ได้เสียที ไม่ใช่ว่าเธอไม่สวย ในทางตรงกันข้าม เธอสวยมาก รูปร่างระหงพอเหมาะ จมูกโด่ง ตาเรียวแต่คม ผิวขาวละเอี ยด แต่
แก้มแดงเรื่อ ผมยาวสลวย แต่เวลารวบขึ้นไปเป็นมวย มีคนเคยบอกว่า เธอเหมือนภาพวาดหญิงลานนาโบราณ ในชีวิตที่เธออยู่ที่
อเมริกา ก็ได้มีแฟนมาแล้วหลายคน ทั้งไทยและฝรั่งแต่ทุกรายก็หลุดไป เพราะเธอเองที่ตัดสินใจว่ามันไม่ใช่ แม้ในช่วงหลังที่เธอย้าย
กลับมาเมืองไทยนี่ ก็มีชายหนุ่มมาดดีมากมายมาหลงเสน่ห์ของเธอ แต่เธอยังไม่มีความรู้สึกอยากจะเปดิใจกับใคร ก็แค่คบกันห่างๆ และ
ไปไหนเป็นกลุ่มกับเพื่อนท่ีท างานเสียมากว่า เพื่อนท่ีสนิทจริงๆ ก็ล้วนอยู่ท่ีแคลิฟอร์เนียด้วยกันทั้งนั้น 

(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 16-17, 21-22) 
  

  บัณฑูรสร้างตัวละครรุ้งราตรีให้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตตามเพศวิถีของผู้หญิงยุคใหม่ มีความงดงาม ทันสมัย แต่ยังไม่มีคนรัก
จริงจัง แม้จะ “มีแฟนมาแล้วหลายคน ทั้งไทยและฝรั่งแต่ทุกรายก็หลุดไป” ประเด็นนี้มีความน่าสนใจในมิติของการตั้งค าถามกับ
อ านาจเพศชายในการควบคุมเพศหญิงและปมแห่งการตอน ซึ่งปมแห่งการตอนในบทความนี้อาจไม่ได้หมายถึงการที่องคชาตถูกท าลาย
หรือ “ตอน” ออกไป หากแต่หมายถึงการลดทอนพลังขององคชาต และจากเน้ือเรื่องสามารถกล่าวได้ว่าวาทกรรมเพศวิถียุคใหม่
กลายเป็นเครื่องมือคุกคามวาทกรรมเพศวิถียุคเก่า และเพศวิถีของรุ้งราตรีที่ “มีชายหนุ่มมาดดีมากมายมาหลงเสน่ห์ของเธอ”ท าให้รุ้ง
ราตรีเป็นภาพแทนของเสรีภาพทางเพศในการเลือกคู่ครอง ซึ่งกลายมาเป็นอาวุธท่ีเอื้อต่อการวิตกกังวลพลังขององคชาตของพระญาผา
สุริยา 
  การศึกษาในประเด็นนี้มุ่งวิเคราะห์อ านาจเพศชายในบริบทของโลกเหนือธรรมชาติ ว่ามีความสัมพันธ์กับปมแห่งการตอน
อย่างไร จากการศึกษาพบว่า วิญญาณของพระญาผาสุริยามอบประสบการณ์ทางผัสสะทั้งห้าให้แก่รุ้งราตรีเพื่อการระลึกถึงอดีตชาติ 
ได้แก่ 1)การมองเห็น เช่น การชักน าให้รุ้งราตรีเดินทางมาที่เมืองน่านเมื่อเห็นภาพ “ฟ้อนจ้องรับเสด็จ” ซึ่งเป็นภาพที่มี “มะไฟ” และ 
“พระญาผาสุริยา” อยู่ในนั้น 2)การได้ยิน เช่น การบันดาลให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความรักของพระญาผาสุริยาและ
มะไฟ 3)การดมกลิ่น เช่น ดลใจให้รุ้งราตรีได้กลิ่นดอกราตรี แล้วกระหวัดคิดถึงพระญาผาสุริยา 4)การรับรส เช่น การรับประทาน
อาหารภาคเหนือท่ีเมืองน่าน 5)การสัมผัส เช่นในฉากความฝัน พระญาผาสุริยาและรุ้งราตรีโอบกอดเต้นร ากัน ประสบการณ์ทางผัสสะ
ดังกล่าวได้ประกอบสร้างความทรงจ าเกี่ยวกับความเสน่หาในอดีตชาติของรุ้งราตรีขึ้น 
  ภาคแจ้งเริ่มต้นด้วยการเดินทางของรุ้งราตรีไปยังเมืองน่าน เมื่อเธอไปพักที่โรงแรม เธอได้ยินเนื้อเพลงเพี้ยนไปด้วยการดล
บันดาลของพระยาผาสุริยา “ทันใดนั้น หูของรุ้งราตรีก็สัมผัสถึงเสียงเพลงจากล าโพงในเพดานที่เปลี่ยนไป เดิมก็เป็นเพลงบรรเลงเฉยๆ 
แต่ตอนนี้กลายเป็นเพลงผู้ชายร้องส าเนียงเหน่อเหนือ”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 39) และเพลงที่รุ้งราตรีได้ยินกลับมีท่อนที่ร้องผิด“พอได้
ยินค าสุดท้ายของเนื้อเพลง รุ้งราตรีก็สะดุ้งเฮือก เงยหน้าขึ้นไปมองที่ล าโพงในเพดาน ไฮ้ ท าไมเป็นอย่างนี้ เพลงนี้มันช่ือเพลง“น้อยไจ
ยา” นี่นา วรรคสุดท้ายของเนื้อเพลงมันต้องเป็น“ไม่มีรักใด ดังรักของน้อยไจยา”สิ แล้วช่ือ“ผาสุริยา”นี่มันช่ือของใครกัน มาอยู่ในเพลง
นี้ได้อย่างไร” (บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 39) การได้ยินเนื้อร้องที่ผิดเพี้ยนไปเป็นการปรากฏของเสียงของวิญญาณพระญาผาสุริยา เมื่อมอง
อย่างผิวเผินอาจกล่าวได้ว่า เพศชายมีอ านาจในการดลใจเพศหญิงให้มีประสบการณ์ทางผัสสะตามที่ตนต้องการ แต่เมื่อพิจารณาตัวบท
แสดงให้เห็นว่า การดลให้รุ้งราตรีได้ยินเสียงเนื้อร้องเพี้ยนไปแต่ผู้อื่นไม่ได้ยินด้วยนั้น เป็นการแสดงอ านาจของเพศชายที่ไม่มีจริงในโลก
สามัญ 
  ฉากท่ีแสดงถึงการเสื่อมสลายของอ านาจเพศชายอีกฉากหน่ึงคือ ฉากที่รุ้งราตรีมองเห็นเครื่องบินเล็กล าหนึ่ง และมีกัปตัน
หนุ่มใหญ่เป็นคนขับ ซึ่งเป็นวิญญาณพระญาผาสุริยาหรือท่ีเขาเรียกตัวเองว่า“กัปตันผา” สังเกตได้ว่าการน าเสนอลักษณะภายนอกของ 
“กัปตันผา” มีสัญญะทางเพศอย่างน่าสนใจ ได้แก่ การน าเสนอปืนท่ีติดตัว “สายตาของรุ้งราตรีก็สังเกตเห็นที่เอวกัปตัน ก็ให้สะดุ้ง อุ้ย 
นักบินนี่พกปืนด้วยหรือ ปืนสั้นสีด า เห็นแต่ด้ามปืนโผล่มาจากซอง”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 95) นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าเครื่องบิน
เป็นสัญญะขององคชาตและสีแดงเป็นสีของกามารมณ์ “รุ้งราตรีมองไปท่ีลานบิน ก็เห็นเครื่องบินใบพัดเดียวล าหนึ่งจอดอยู่ สีแดงแจ๊ด” 
(บัณฑูร ล่ าซ า.2556:91) อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่าพลังขององคชาตในเชิงอุปลักษณ์เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะรุ้งราตรีพบว่า หลังจากที่
ลงจากเครื่องบินล าดังกล่าว เธอกลับพบว่าเครื่องบินท่ีตนนั่งเป็นเพียงเครื่องบินรุ่นเก่า“รุ้งราตรีหันขวับไปทางที่จอดเครื่องบินเล็ก อ้าว 
เครื่องบินสีแดงสดใสไม่มีแล้ว มีเคร่ืองล าลักษณะคล้ายๆ กัน แต่มีผ้าใบคลุมอยู่จอดแทน”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 103)ทั้งที่ก่อนนั่งเธอ
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เห็นว่า “เรือบินดูทันสมัยดีออก ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลย”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 92) ประเด็นนี้แสดงให้เห็นแฟนตาซีทางเพศของ
เพศชายที่จินตนาการจากองคชาตไร้พลัง (เครื่องบินรุ่นเก่า) ให้กลายเป็นองคชาตที่มีพลัง (เครื่องบินสีแดง) แต่เมื่อรุ้งราตรีกลับคืนสูโ่ลก
สามัญ พลังทางเพศ (เครื่องบินสีแดง) ที่ตนได้ประสบถูกลดทอนลง เป็นเพียงแฟนตาซีทางเพศของเพศชายในสถานะของการด ารงอยู่
ในโลกจินตนาการ 
  การปรากฏตัวในรูปแบบวิญญาณแสดงถึงความไร้ตัวตน เป็น“การปรากฏ”ของ“การไม่ปรากฏ”ในขณะเดียวกันก็เป็น 
“การไม่ปรากฏ”ของ“การปรากฏ”กล่าวคือ การปรากฏตัวในฐานะวิญญาณของพระญาผาสุริยาเป็นการไม่ปรากฏในโลกสามัญ และ
การไม่ปรากฏนี้เองกลับเป็นการปรากฏขึ้นในมิติสนธยาท่ีมีเพียงรุ้งราตรีผู้เดียวเห็น ซึ่งอ านาจในการท าให้รุ้งราตรีหลงรักนั้น กลายเป็น
อ านาจที่ไม่ได้รับการยอมรับในโลกสามัญ เห็นได้ว่าไม่มีใครเชื่อรุ้งราตรีว่าเธอพบเจอเรื่องเหนือธรรมชาติอันเป็นผลจากการดลบันดาล
ของพระญาผาสุริยา เช่นในตอนจบ รุ้งราตรีโบกมือลากลุ่มคนที่ข่ีจักรยาน ซึ่งฉากนี้บัณฑูรจงใจให้เข้าใจว่าเป็นวิญญาณของพระญาผา
สุริยาและนางจีทั้งแปด 
...นั่นมีใครขี่จักรยานชมเมืองกันอยู่ด้วยนะ เหมือนกับที่เราท ากัน เมื่อวันนั้นเลย อู เลื้อยมาเป็นงู มีกี่คนน่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่...อ้า เก้า
คน ไหนดูซิ คนขี่น าเป็นผู้ชาย ใส่แว่นตาด าเสียด้วย ส่วนอีกแปดคนเป็นผู้หญิงหมดเลย อู๊ย ขี่จักรยานท าไมนุ่งซิ่นล่ะ [...] ลาก่อนนะ 
บาทเจ้า เจ้าป้อผาสุริยา ลาก่อน แอ่วเดือน อ้อนดาว อั้วสิม เอื้องผึ้ง ม่วนไม้ ไพรร าพึง เคียงคะนึง และซึงซอ ลาก่อนละหนอ ลานนา 
นันทบุรี 

(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 571) 
  ในฉากน้ีเห็นได้ว่าเพื่อนทั้งสองของรุ้งราตรีไม่มองเห็นคนทั้งเก้า จากค าถามที่ว่า “โบกมือบ๊ายบายให้ใครน่ะ”(บัณฑูร ล่ าซ า. 
2556: 571) และคิดว่ารุ้งราตรีเห็นผี “ลาก่อน ไอ้พวกผาทั้งหลาย โดยเฉพาะพวก ผา-ลาน-นี”(บัณฑูร ล่ าซ า. 2556: 571) นั่นแสดงให้
เห็นว่าวิญญาณที่รุ้งราตรีผกูพันและเห็นว่าสามารถพูดคุยกับตนไดเ้ป็นเพียง “ผี” ในสายตาของคนท่ัวไปเท่าน้ัน และสามารถกล่าวได้ว่า 
เมื่อพระญาผาสุริยา (เพศชาย) เผชิญหน้ากับผู้หญิงยุคใหม่อย่างรุ้งราตรี แสดงให้เห็นความวิตกกังวลต่อพลังองคชาตของตนด้วยวิธีคิด
แบบผู้หญิงสมัยใหม่ พระญาผาสุริยาจึงถูกท าให้ด ารงอยู่ได้ในฐานะวิญญาณเท่านั้น นั่นคือสารที่บัณฑูรต้องการสื่อว่า การด ารงอยู่ใน
โลกจินตนาการของหญิงท่ีมีเพศวิถียุคใหม่และมีวัยท่ีแตกต่างจากตนเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ส าหรับพระญาผาสุริยา 
ทีไ่ม่เสี่ยงต่อการถูกลดทอดอ านาจขององคชาตโดยผู้หญิงยุคใหม่ 
  ข้อพิจารณาประการหนึ่งคือ แม้ว่าบัณฑูรอาจไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพระญาผาสุริยาหวาดกลัวหรือตระหนกเมื่อพบรุ้งราตรี 
ตรงกันข้ามเขากลับต้องการสื่อสารกับเธอ ประเด็นนี้อาจมีค าถามว่า แสดงให้เห็นความกลัวการถูกตอนอย่างไร ค าอธิบายที่ควรน ามา
พิจารณาคือ แม้บัณฑูรไม่ไดแ้สดงให้เห็นความหวาดกลัวตามแนวคิดปมแห่งการตอน แต่ขณะเดียวกัน การเลือกที่จะให้พระญาผาสุริยา
ปรากฏตัวในรูปแบบวิญญาณนี่เอง เป็นการแสดงให้เห็นความหวาดกลัวและวิตกกังวลอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความ
วิตกกังวลในการเผชิญหน้าระหว่าง“ชายแก”่ และ “หญิงสาวสมัยใหม่” ในรูปแบบของมนุษย์ท่ีมีชีวิตในโลกสามัญ 
  นอกจากน้ัน การเลือกให้พระญาผาสุริยาปรากฏตัวในรูปของวิญญาณ สามารถมองได้ว่าเป็นกลวิธานป้องกันตนเอง (self-
defense mechanism) รูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ บัณฑูรจงใจเลือกให้พระญาผาสุริยาติดต่อสื่อสารและมอบความสุขให้รุ้งราตรีได้ผ่าน
รูปแบบของวิญญาณนั้น เป็นกลวิธานในการปกป้องตนเองให้พ้นจากการเป็นชายแก่ที่ วิตกกังวลในสมรรถภาพทางเพศและไร้
ความสามารถในการควบคุม “ผู้หญิงยุคใหม่” ท่ีมีเสรีภาพทางเพศ และหากรุ้งราตรีมีความสุขที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจอ้างได้ว่าเป็นเพราะ 
“ความฝัน” และเพราะเขาคือ “วิญญาณ” เท่านั้น ดังในฉากที่รุ้งราตรีฝันว่าเต้นร ากับพระญาผาสุริยาอย่างมีความสุข แต่ความสุขก็
ต้องสะดุดลงเพราะคลืน่น้ าพัดมา หากมองในเชิงจิตวิเคราะห์การเต้นร าถูกให้ความหมายว่าเชื่อมโยงกับการรว่มเพศ (พิริยะดิศ มานิตย์. 
2556: 1) ดังนั้นในฉากเต้นร า ความสุขทางเพศของทั้งสองถูกท าลายลงสามารถอ้างไดว้่าเป็นเพราะนี่เปน็เพียงความฝนัเท่านั้น และเป็น
เพราะวิญญาณไม่สามารถให้ความสุขทางเพศได้ หาใช่ตัวของพระญาผาสุริยาเองไม่  
  สรุปได้ว่าอ านาจเพศชายในโลกเหนือธรรมชาติ เป็นอ านาจที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือสามารถแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ใน
โลกของเหตุผลได้ และอีกนัยหนึ่งการเลือกน าเสนอพระญาผาสุริยาในรูปแบบของวิญญาณแสดงให้เห็นว่าตัวละครดังกล่าวหวาดกลัว
การเผชิญหน้าในโลกสามัญกับผู้หญิงยุคใหม่ที่มีโอกาสได้พบปะกับเพศชายมากมายดังเช่นรุ้งราตรี ซึ่งเพศวิถีของรุ้งราตรีถือเป็นภัย
คุกคามต่อระบบคิดแบบปิตาธิปไตยของพระญาผาสุริยา 
 3. เพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง 
  ประเด็นน้ีมุ่งวิเคราะห์ตัวละครเพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิ งว่ามีการแสดงให้เห็นการเป็นวัตถุ
ดังกล่าวอย่างไร และแสดงให้เห็นการลดทอนอ านาจของเพศชายอย่างไร 
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  จากการศึกษาพบว่า แม้รุ้งราตรีจะมีใจให้พระญาผาสุริยาแต่พระญาผาสุริยาก็เป็นเพียงวัตถุแห่งความปรารถนาและ           
เป็นเพียงผู้อยู่ในโลกจินตนาการของเธอเท่านั้น หรือเรียกว่าเป็น object a ซึ่งชญาน์ทัต ศุภชลาศัย (2555: 25-47, 88-89) สรุปว่า 
object a คือ สิ่งที่เราปรารถนาแต่ไม่สามารถเติมเต็มได้ ความปรารถนาดังกล่าวยังท าให้เราวิตกกังวลและอยู่ในฐานะแหล่งซ่องสุมของ
ตัณหาราคะที่ไม่มีวันดับ object a มีองค์ประกอบ 4 ประการได้แก่ สิ่งปรารถนาที่สูญหาย (object loss of desire) ความเพ้อฝัน 
(fantasy) ความส าราญที่มากเกินพอดี (surplus enjoyment) และความละม้ายคล้ายคลึง (semblance)  นอกจากนั้นยังหมายถึง สิ่ง
ที่เราปรารถนาแต่ก็ไม่อาจบรรลุ แต่ขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธที่จะปรารถนาสิ่งนั้นอย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ลากองกล่าวถึง 
object a ว่า มีความสัมพันธ์กับแฟนตาซี เขาอธิบายว่าแฟนตาซีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ถวิลหาต่อสิ่งที่สูญหาย จึงบ าบัดอารมณ์ดังกล่าว
ออกมาผ่านตัววัตถุหนึ่ง ราวกับปลุกเสกให้วัตถุตัวนั้นลุกขึ้นมามีชีวิต สนทนา และโต้ตอบอารมณ์ฝันหวานของตน วัตถุดังกล่าวคือ 
object a นั่นเอง object a ยังสามารถตอบสนองกับเราได้ และแสดงให้เห็นถึงความถวิลหาต่อสิ่งที่สูญเสียไป object a อยู่ในสถานะ
ของตัวบทท่ีท าให้เราสืบสาวไปถึงความทรงจ าของเราได้  
  เมื่อผู้วิจัยได้น าแนวคิด object a มาพิจารณาพบว่า ครั้งหนึ่งรุ้งราตรี (มะไฟ) เคยปรารถนาจะครอบครองพระญาผาสุริยา
เพียงผู้เดียวแต่ไม่สามารถท าได้ จิตสุดท้ายของรุ้งราตรีจึงผูกอยู่กับเขา พระญาผาสุริยาจึงเป็นเหมือนกับแหล่งซ่องสุมของตัณหาราคะที่
ไม่มีวันดับของรุ้งราตรี ในปัจจุบันชาติ รุ้งราตรีสัมผัสได้ถึงวิญญาณของพระญาผาสุริยาและจัดวางเขาในฐานะ object a ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ พระญาผาสุริยาเป็นสิ่งปรารถนาที่เคยสูญหายไปในอดีตชาติ เมื่อล่วงมาถึงปัจจุบัน วิญญาณของเขาได้ปรากฏตัวใน
รูปแบบเหนือธรรมชาติหรือความเพ้อฝัน ซึ่งน่ันท าให้รุ้งราตรีมีความสุขท่ีได้สัมผัสดวงวิญญาณนั้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกลิ่นดอกราตรี
หรือความฝันท่ีได้ใกล้ชิดกับพระญาผาสุริยา แต่นั่นเป็นความส าราญที่ไม่อยู่ในโลกสามัญหรือเรียกว่าเป็นความส าราญที่มากเกินพอดี  
นอกจากนั้น รุ้งราตรียังสัมผัสได้ถึง “ความละม้ายคล้ายคลึง” หรือความคุ้นเคยบางประการที่เกิดขึ้นเมื่อพบกับวิญญาณพระญา                
ผาสุริยา  
  นอกจากน้ัน อารมณ์ความรู้สึกท่ีรุ้งราตรีมีต่อพระญาผาสุริยาเป็น “อารมณ์ถวิลหา” ต่อคนรักที่เคยพลัดพรากในอดีตชาติ 
การปรากฏตัวของพระญาผาสุริยาซึ่งอาจเป็นเพียงจินตนาการของรุ้งราตรีเองจึงเป็นผลจากการบ าบัดความถวิลหา การที่รุ้งราตรีได้ยิน
เสียงเพลงท่ีผิดเพี้ยนไป หรือการฝันเห็นพระญาผาสุริยาจึงเป็นเครื่องหมายแสดงว่า พระญาผาสุริยาเป็น “วัตถุ”ที่ถูกปลุกเสกให้มีชีวิต
ขึ้นจากจินตนาการของรุ้งราตรี ข้อเสนอดังกล่าวเห็นได้ชัดในฉากท่ีเธอฝันเห็นพระญาผาสุริยาและสามารถพูดจาโต้ตอบเธอได้ และใน
ที่สุดพระญาผาสุริยาก็ไปปลุกความทรงจ าข้ามชาติภพให้รุ้งราตรีตระหนักว่าชาติที่แล้วตนคือมะไฟ นางจีคนหนึ่งของพระญาผาสุริยา 
  อย่างไรก็ตาม แม้รุ้งราตรีจะคนึงหาพระญาผาสุริยาเพียงใด การน าพระญาผาสุริยามาพิจารณาในมิติของวัตถุแห่งความ
ปรารถนาหรือ object a ตามแนวคิดของลากอง ก็ท าให้เห็นถึงการลดทอนพลังทางเพศของเพศชายลงให้เป็นเพียงวัตถุเพียงช้ินหนึ่ง 
และประเด็นส าคัญคือสิ่งท่ีเป็น object a นั้น เป็นสิ่งที่แม้เราจะปรารถนามันแต่ก็มิได้หมายถึงต้องการมันอย่างสมบูรณ์ ดังเช่นรุ้งราตรี
ที่แม้จะมีความสุขที่ได้คิดถึงพระญาผาสุริยา แต่เมื่อสังเกตจากที่รุ้งราตรีเอ่ยค าว่า“ลาก่อน”ท าให้พบว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะพบกับ
พระญาผาสุริยาอีกครั้ง ตอกย้ าความเป็นวัตถุแห่งความปรารถนา ท่ีไม่ได้ต้องการอย่าง“ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ” นั่นคือรุ้งราตรีบอก
ลาพระญาผาสุริยาเพราะไม่ได้ต้องการให้วิญญาณติดตามตนเองตลอดเวลา 
  เมื่อน าบริบทการเดินทางในวรรณกรรมมาวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การเดินทางของรุ้งราตรีเป็นไปเพ่ือการค้นหาตัวตนท่ี
เคยด ารงอยู่ ซึ่งหมายถึงตัวตนในอดีตชาติ และที่ส าคัญคือ การค้นหาและค้นพบตัวตนดังกล่าว ก่อให้เกิดการตั้งค าถามกับอ านาจของ
เพศชาย อีกท้ังการเดินทางค้นหาตัวตนดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นถึงการลดทอนอ านาจเพศชายผ่านการมองว่าเพศชายเป็น “วัตถุ
แห่งความปรารถนา” แล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าเพศชายเป็นเครื่องมือในการค้นหาตัวตนของเพศหญิงเท่านั้น  
  จากการศึกษาประเด็นเพศชายในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาของเพศหญิง สามารถสรุปได้ว่า บัณฑูรแสดงให้เห็นการจัด
วางเพศชายให้เป็นวัตถุแห่งความปรารถนาผ่านการน าเสนออารมณ์และพฤติกรรมของรุ้งราตรีที่มีต่อพระญาผาสุริยา ซึ่งการจัดสถานะ
ของเพศชายดังกล่าวนี้เอง ได้ตอกย้ าการถูกลดทอนอ านาจของเพศชายให้เป็นเพียงวัตถุทางเพศ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาประเด็นเรื่องแฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอน ผู้วิจัยพบว่า แม้บัณฑูรจะพยายามน าเสนอให้เห็นพลังทาง
เพศและเสน่ห์ทางเพศของพระญาผาสุริยาอย่างชัดเจนเพียงใด แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า อ านาจทางเพศดังกล่าวได้ซ่อน
ความวิตกกังวลต่อพลังทางเพศและปมแห่งการตอนอย่างมีนัยส าคัญ ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การสร้างแฟนตาซีทางเพศในนวนิยายเรื่อง
นี้ ไม่ได้เป็นเพียงการจินตนาการหรือการอุปลักษณ์อวัยวะเพศของคู่นอนตนเท่านั้น บัณฑูรยังแสดงให้เห็นการสร้างแฟนตาซีทางเพศ
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โดยเช่ือมโยงถึงการจินตนาการร่างกายตนเองกับสิ่งอื่น ๆ กล่าวคือแฟนตาซีทางเพศไม่ใช่เพียงแฟนตาซีที่เกี่ยวกับผู้อื่นประการเดียว 
แต่ยังเป็นแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับตนเองอีกด้วย 
  เมื่อพิจารณาในกรอบของนวนิยายการเดินทาง ในภาคเงานั้นพบว่า บัณฑูรได้น าเสนอการเดินทางของพระญาผาสุริยาทั้ง
การเดินทางไปเพื่อราชการหรือการเดินทางท่องเท่ียว โดยมีแง่มุมการเสาะแสวงหาความปรารถนาทางเพศ สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์
ของ จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร (2559) เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484 -2489 ที่ได้เสนอ
แง่มุมของการประกอบสร้างความเป็นชายผ่านไพรัชนิยาย นอกจากนั้นแม้ในภาคแจ้งของนวนิยายเรื่องนี้อาจจัดได้ว่าเป็นนวนิยายรัก
แนวท่องเที่ยวตามที่นิชนันท์ พานิชพงศ์ (2548) ได้เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ลักษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเที่ยวไทย และ
ได้อธิบายว่า นวนิยายประเภทดังกล่าวผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงสารคดี แต่เมื่อกลับมามองบทความ
เรื่อง แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนในนวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา แล้วอาจพิจารณาได้ว่า ภายใต้การเสนอการ
เดินทางท่องเที่ยวของรุ้งราตรี บัณฑูรอาจซ่อนประเด็นทางจิตวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปรารถนาทางเพศ ท านองเดียวกับที่ แจน 
บอร์ม (Jan Borm อ้างใน จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร. 2559: 57) กล่าวว่า การเดินทางในวรรณกรรมนั้น ไม่ว่าจะปรากฏในเรื่องเล่า
รูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่มีจุดร่วมคือ การมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกค้นหาบางอย่างในชีวิตโดยใช้การเดินทางเป็นเครื่องมือ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เลเตอร์บายและเรย์โนลดส์ (Letherby & Reynolds 2009: xviii) ที่กล่าวว่า การเดินทางเป็นมากกว่านิยามถึงการเคลื่อนที่จากจุด A 
ไป B แต่การเดินทางยังเป็นการค้นหาตัวตนหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่างท่ีขาดหายไปของตัวละคร เมื่อกลับมาพิจารณานวนิยายเรื่อง 
สิเนหามนตาแห่งลานนา นั่นหมายถึงว่า การมองนวนิยายท่องเที่ยวโดยใช้กรอบจิตวิเคราะห์ท าให้เห็นว่าขณะที่ตัวละครไปยังสถานที่ที่
มีเสียงเพรียกให้ออกเดินทางไปหา ก่อให้เกิดการค้นหาตัวตนในอดีตและเติมเต็มความปรารถนาของตน ซึ่งเป็นการตีความตัวบทในอีก
แง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
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โดยเช่ือมโยงถึงการจินตนาการร่างกายตนเองกับสิ่งอ่ืน ๆ กล่าวคือแฟนตาซีทางเพศไม่ใช่เพียงแฟนตาซีที่เกี่ยวกับผู้อื่นประการเดียว 
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รูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่มีจุดร่วมคือ การมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกค้นหาบางอย่างในชีวิตโดยใช้การเดินทางเป็นเครื่องมือ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ไป B แต่การเดินทางยังเป็นการค้นหาตัวตนหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปของตัวละคร เมื่อกลับมาพิจารณานวนิยายเร่ือง 
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แง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนที่ปรากฏในตัวบท ผลการศึกษาพบว่า แฟนตาซี
ทางเพศที่เพศชายได้สร้างขึ้นแสดงถึงความกังวลถึงพลังทางเพศของตน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวสิ่งที่จะมาคุกคาม
องคชาตของตนในเชิงสัญญะ เมื่ออ่านระดับผิวเผินอาจมองว่า นวนิยายได้แสดงให้เห็นว่าเพศชายเป็นมีพลังทางเพศ แต่เมื่อวิเคราะห์
เชิงลึกกลับพบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ภายใต้อ านาจชายเป็นใหญ่ที่ถูกเสนอนั้น กลับซ่อนปมแห่งการตอนไว้อย่างแยบยล  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  อาจน าเอาผลการวิจัยในประเด็นแฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนไปใช้วิเคราะห์นวนิยายเรื่องอื่น ๆ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  ศึกษานวนิยายเรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา ในประเด็นความหมายของพื้นที่หรือนัยเชิงพื้นที่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร. (2559). การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489. วิทยานิพนธ์  
 หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร,์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
ชญาน์ทัต ศุภชลาศยั. (2555).  ฌ้าคส์ ลากอง: 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. 
ทัศนีย์ นาควัชระ. (2557). บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง สิเนหามนตาแห่งลานนา. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
 20 (2), 3-36. 
นิชนันท์ พานิชพงศ์. (2548).  ลักษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเท่ียวของไทย. วิทยานิพนธ์ หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ,  
 สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร,์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บัณฑูร ล่ าซ า. (2556).  สิเนหามนตาแห่งลานนา. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). น่าน: พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล. 
 
 

261 
 

 

วีรี เกวลกุล. (2552).  “ใต้เงาแห่งอดีต”: การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของจนิวีร์ วิวัธน์ และ 
 พงศกร จินดาวัฒนะ. วิทยานิพนธ ์หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร,์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิริยะดิศ  มานติย.์  (2556).  ศัพท์จิตวิเคราะห์ส าหรับวรรณคดีวิจารณ์: ค าอธิบายตามแนวคิดของซิกมันด์  ฟรอยด์. กรุงเทพฯ:   
 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
Letherby, G. & Reynolds, G. (2009).  Gender Journeys, Mobile Emotion.  England And USA: Ashgate  Publishing  
 Limited.  

261การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



262 
 

การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่นหนองเรือกับภาษาไทยมาตรฐาน 
The comparison of phonology of Nongrua dialect with Thai standard  

 
                                                                                                อัญชลี รัตนธรรม1 

บทคัดย่อ  
 การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่นหนองเรือกับภาษาไทยมาตรฐาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง
ภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือกับระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า ภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือมีระบบเสียงทั้งที่เหมือนกันและ
ต่างกันกับระบบเสียงของภาษาไทยมาตรฐานดังนี้ ภาษาไทยถิ่นหนองเรือมีหน่วยเสียงพยัญชนะที่ปรากฏในต าแหน่งพยัญชนะต้นได้
และใช้ตรงกันกับภาษาไทยมาตรฐานจ านวน 19 หน่วยเสียง ได้แก่/ , , , , , , , , , , , , , , , , 
, ,  /หน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่ใช้ต่างกันกับภาษาไทยมาตรฐานจ านวน 3 หน่วยเสียง คือ /, , / หน่วยเสียงพยัญชนะ
ประสมไม่มี  หน่วยเสียงสระเดี่ยวมีจ านวนเท่ากับภาษาไทยมาตรฐาน  หน่วยเสียงสระประสมมีน้อยกว่าภาษาไทยมาตรฐาน 1 หน่วย
เสียง คือ // และมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์มากกว่าภาษาไทยมาตรฐาน 1 หน่วยเสียง  
 
ค าส าคัญ :  ภาษาไทยถ่ิน ระบบเสียง ภาษาไทยมาตรฐาน 
 
Abstract 

 This study aims to compare the phonology which has been used in TambonNongrua with Thai standard. 
The comparison of this local dialect with Thai standard found the similarity and difference in term of phonology. 
It has been observed that Thai dialect spoken in TambonNongrua has single consonant phoneme and is similar 
to 19 phonemes of Thai standard including /, , , , , , , , , , , , , , , , , ,  /. 
On the other hand, there are 3 phonemes of Thai standard including /, , /with  no types of cluser, but the 
number of  single vowels is similar to Thai standard. In addition, TambonNongrua dialect has one diphthong less 
than Thai standard which is // and has 1 tone phoneme more than Thai standard.  
 
Keyword: Dialect, phonological, Thai standard dialect 

 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ภาษาถิ่น (Dialect) คือ ภาษาย่อยของภาษา (Language) มักจะหมายถึงภาษาที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่ผู้ใช้ภาษา
นั้นอาศัยอยู่ เป็นภาษาที่ใช้สื่อความหมายความเข้าใจกันระหว่างคนในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งอาจแตกต่างไปจากภาษามาตรฐานและภาษา
ท้องถิ่นนั้น ทั้งทางด้านเสียง ค า การใช้ค า แต่การเรียงค าในประโยค และความหมายนั้นคงเดิม ไม่แตกต่า งกันหรืออาจต่างกันบ้าง                
แต่สามารถท าความเข้าใจกันได้ (พเยาว์ เจริญฉาย. 2548 : 4) ภาษาไทยถ่ินต่างๆในประประเทศไทยเป็นภาษาไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้
ตามการแบ่งกลุ่มของลี (Li. 1977) และถ้าเราแบ่งกลุ่มภาษาไทยถิ่นในประเทศไทยตามการแบ่งเขตการปกครองของไทยก็จะได้
ภาษาไทยถ่ิน 4 กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน ภาษาไทยถ่ินกลาง และภาษาไทย ถิ่นใต ้  
 ปัจจุบันคนพูดภาษาถิ่นน้อยลงหรืออาจกล่าวได้ว่า ค าภาษาถิ่นดั้งเดิมนั้นก าลังจะสูญหายไปเนื่องจากว่าคนในชนบทหรือคนใน
ท้องถิ่นต่างๆ ได้อพยพเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะคนอีสานนั้นจะย้ายถิ่นท ากินมากที่สุด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่
เอื้ออ านวยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับองค์ประกอบทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้ภาษาถิ่นที่เคยใช้เริ่มจะ
หายไป เพราะน าเอาค าภาษาไทยมาตรฐานมาพูดแทนค าภาษาถิ่น แต่ใช้ส าเนียงของถิ่น จึงท าให้คนในปัจจุบันไม่ค่อยจะรู้จักภาษาถิ่น
ดั้งเดิม  

                                                 
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  และอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, E-mail: anchalee2521r@gmail.com, โทรศัพท์ 061-2899554 
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  ผู้วิจัยเห็นว่าภาษาถิ่นในแต่ล่ะท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของคนในแต่ละท้องถิ่น
ที่แตกต่างกันออกไป และเห็นว่าภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นภาษาหนึ่งท่ีควรศึกษาเพื่อ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษา ผู้วิจัยจึงศึกษา
เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่นหนองเรือกับระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐาน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาไทยถิ่น ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับภาษาไทย
มาตรฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือภาษาไทยถิ่นอีสาน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่น ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับระบบเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานพบว่า 
  1.  เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะ 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยถิ่น ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
กับภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า มีหน่วยเสียงพยัญชนะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่แต่มีที่แตกต่างกันบ้างซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
    1.1  หน่วยเสยีงพยัญชนะต้น 
     ภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีหน่วยเสียงพยัญชนะจ านวน 20 หน่วย
เสียง ส่วนภาษาไทยมาตรฐานมี 21 หน่วยเสียง 
     หน่วยเสียงพยญัชนะท่ีปรากฏในต าแหน่งพยัญชนะต้นได้และใช้ตรงกันมี 19 เสยีงได้แก่ /  

/  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / 
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นที่ใช้ต่างกนั 
     1.1.1 หน่วยเสยีง //  ของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเขียนตาม
ระบบการเขียนภาษาไทยมาตรฐานอาจแทนด้วยอักษร หญ, หย, ย, ซึ่งอักษรเหล่านี้ตรงกับเสยีง // ของภาษไทยมาตรฐาน ตัวอย่าง 
ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ     
/3/     /5/    “แย้” 
/3/     /3/     “ยับ” 
/0/     /6/     “ย า” 
/0/    /6/   “ยาว” 
/3/    /5/     “ย้อย” 
/0/    /6/      “ยอม” 
/3/    /5/     “ย้อม” 
/3/     /3/        “ยุบ” 
/2/     /1/        “หญ้า” 
     1.1.2 หน่วยเสยีง // ของภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีใช้ในภาษาถิน่ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ในภาษาไทยถ่ินนี้จะใช้หน่วยเสียง // แทนดังตัวอย่าง 
ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /6/    “ชิม” 
/3/     /5/    “ช้ี” 
/1/     /1/    “ฉีด” 
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/3/     /3/   “เช็ด”   
/2/    /3/    “แช่” 
/2/    /3/   “ช่ือ” 
/3/   /2/   “เฉย” 
/0/    /6/    “ชัน” 
/3/    /5/   “ช้าง” 
/3/    /5/   “ช้อน” 
     1.1.3  หน่วยเสยีง  // ของภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีใช้ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ ในภาษาไทยถิ่นนี้จะใช้
หน่วยเสียง // แทนดังตัวอย่าง 
ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/     /3/    “รัก” 
/2/     /5/    “รีดนม” 
/3/     /5/   “รื้อ” 
/2/     /3/    “ไร่” 
/3/     /3/    “รัด” 
/2/    /5/   “ราก” 
/0/     /1/    “รุม” 
/0/    /6/  “รอง”   
/3/    /5/   “ร้อน”  
/3/     /5/   “รั้ว” 
/3/     /2/   “รด” 
    1.2  หน่วยเสยีงพยัญชนะประสม 
     หน่วยเสียงพยัญชนะประสมในภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะไม่ปรากฏ 
เนื่องจากจะออกเสียงเป็นพยัญชนะเดี่ยว โดยการลดเสียงพยัญชนะที่มาประสม ตัวอย่าง 
พยัญชนะที่ประสมกับ // 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /3/    “ปลิว” 
/0/    /3/    “ปลา” 
/1/    /4/   “ปล่อย” 
/1/    /1/   “ปลวก” 
/1/     /2/    “ปลุก” 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/   /6/  “เพลง” 
/3/    /3/   “พลิก” 
/3/    /3/   “พลุ” 
/0/    /6/  “พลู” 
/0/   /6/  “พลอย” 
// เช่น 
 

264 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



265 
 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/      /1/  “เกล็ด” 
/1/     /1/  “แกลบ” 
/1/      /4/  “กลิ่น” 
/0/     /3/  “กลอง” 
/2/     /5/  “ต้นกล้า” 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /6/  “ลูบคล า” 
/0/    /6/  “คลาน” 
/3/    /5/  “คล้อง” 
พยัญชนะที่ประสมกับ // 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /3/   “แปรง” 
/0/     /3/   “ปรุง” 
/1/     /2/  “ปรับ” 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/      /3/   “ตรา” 
/1/     /1/  “ตรวจ” 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/     /1/  “กราบ” 
/0/      /3/  “กรน” 
/1/     /0/  “กรอบ” 
// เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/     /5/  “ครึ้ม” 
/0/     /6/  “เครา” 
/0/     /6/  “ครู” 
/2/    /5/  “คราด” 
/3/     /3/  “ครบ” 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบพยัญชนะประสมในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือกับหน่วยเสยีงพยัญชนะประสมในภาษาไทย
มาตรฐาน พบว่าพยญัชนะประสมในภาษาไทยมาตรฐานบางตัว เมื่อออกเสียงเป็นภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ เสียงพยัญชนะต้นจะ
เปลี่ยน เช่น 
// จะเปลี่ยนเป็นเสยีง // เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/      /3/   “ตรา” 
/1/     /1/  “ตรวจ” 
// จะเปลี่ยนเป็นเสียง   // 
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ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/       /1/  “ข้าวเกรียบ” 
    1.3  หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 
     หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายของภาษาไทยถ่ิน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับภาษาไทย
มาตรฐานมีจ านวน 9 หน่วยเสียงเท่ากันคือ /, , , , ,  ,, , / 
  2.  การเปรียบเทียบหน่วยเสียงสระ 
   จากการเปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับภาษาไทย
มาตรฐานพบว่า มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างดังต่อไปนี ้      
   2.1  จ านวนหน่วยเสียงสระ 
    หน่วยเสียงสระของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีจ านวน 20 หน่วยเสียง ซึ่ง
น้อยกว่าภาษไทยมาตรฐาน 1 หน่วยเสียงคือ หน่วยเสียงสระ // จะไม่มี เนื่องจากจะออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // แทน 
ตัวอย่าง 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
 /2/      /3/  “เดือน” 
/2/     /2/   “เลือด” 
/1/     /1/   “เผือก”  
   2.2  ความแตกต่างเรื่องระดับของลิ้น 
    ภาษาไทยถ่ินหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะออกเสียงสระบางเสียงในลักษณะเลื่อนระดับลิ้นขึ้น
และเลื่อนระดับลิ้นลงจากภาษาไทยมาตรฐาน จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่าการออกเสียงลักษณะดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
     2.2.1 ค าบางค าในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะออกเสียงสระต่ ากว่า
สระในภาษาไทยมาตรฐาน คือ 
 // สระหน้า สูง สั้น  รมิฝีปากไมห่่อ จะเลื่อนระดับลิ้นลงเป็นสระ // สระกลาง ต่ า สั้น รมิฝีปากไมห่่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน     ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/      /5/  “จิ้ม”  
// สระหน้า กึ่งสูง ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ  จะเลื่อนระดับลิ้นลงเป็นสระ / /  สระหนา้ ก่ึงต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/4/      /2/  “เหลว” 
/0/      /3/  “เอว” 
/2/      /1/   “จระเข้” 
// สระหลังค่อนไปกลาง สูง สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดับลิ้นลงเป็นสระ / / สระหลังค่อนไปกลาง กึ่งสูง ยาว ริมฝีปาก
ไม่ห่อ เช่น  
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/     /1/  “ผึ้ง” 
/2/     /3/  “ครึ่ง” 
// สระหลังค่อนไปกลาง สูง สัน้ ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดับลิน้ลงเป็นสระ // สระหลังค่อนไปกลาง กึ่งสูง สั้น รมิฝีปากไม่ห่อ 
เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/      /3/   “ลึก”  
/1/      /2/   “ดึก” 
// สระหลังค่อนไปกลาง กึ่งสงู สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดบัลิ้นลงเป็นสระ / / สระหลังกึ่งต่ า สั้น ริมฝีปากห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /0/  “เถอะ” 
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/ / สระหลังค่อนไปกลาง กึ่งสูง ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดับลิ้นลงเป็นสระ // สระกลาง ต่ า ยาว รมิฝีปากไม่ห่อ 
เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /3/   “เกิน” 
2.2.2  ค าบางค าในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะออกเสียงสระสูงกว่าในภาษาไทยมาตรฐานคือ  
/ / สระกลาง ต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดับลิ้นข้ึนเป็นสระ // สระหลังค่อนไปกลาง ก่ึงสูง ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ 
เช่น  
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/     /4/   “ห่าม”  
// สระหลัง กึ่งต่ า สั้น ริมฝีปากห่อ จะเลื่อนระดับลิ้นข้ึนเป็นสระ // สระหลัง ก่ึงสูง ยาว ริมฝปีากห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/     /1/   “จอก” 
/0/     /6/  “พอง”  
   2.3  ความแตกต่างเรื่องส่วนของลิน้ 
    ค าบางค าในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะเลื่อนส่วนของลิ้นไปข้างหน้า 
กลาง และหลัง แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน คือ  
// สระหน้า สูง สั้น ริมฝีปากไม่หอ่ จะออกเสียงเป็น / / สระหลงัค่อนไปกลาง สั้น รมิฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/      /3/   “คิด”  
// สระหลังค่อนไปกลาง สูง สัน้ ริมฝีปากไม่ห่อ จะออกเสียงเป็นสระ // สระหน้า สูง สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/      /1/  “สึก (พระ)” 
// สระหลัง สูง สั้น ริมฝีปากห่อ จะออกเสียงเป็นสระ // สระหลังค่อนไปกลาง สูง สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/      /6/  “ทุน”  
// สระหลัง ก่ึงสูง สั้น ริมฝีปากห่อ จะออกเสียงเป็นสระ //สระหลังค่อนไปกลาง กึ่งสูง สั้น รมิฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/      /2/  “อก”   
/ / สระหลัง ก่ึงต่ า สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ จะเลื่อนระดับลิ้นลงเป็นเสียงสระ // สระกลาง ต่ า สั้น รมิฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/      /2/  “บ้อง, “กระบอก” 
   2.4  ความแตกต่างเรื่องความสั้น-ยาวของเสียง 
    ค าบางค าในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ออกเสยีงความสั้น-ยาว ของหน่วย
เสียงสระ แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานคือ สระเสียงสั้นจะออกเสยีงเป็นสระเสียงยาว และสระเสียงยาวจะออกเสยีงเป็นสระเสียงสั้น 
เช่น 
// สระหน้า สูง สั้น ริมฝีปากไม่หอ่ จะออกเสียงเป็น / / สระหนา้ สูง ยาว  ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/      /5/   “ปลิ้น” 
/ / สระหน้า กึ่งต่ า สั้น ริมฝีปากไม่ห่อ จะออกเสียงเป็นสระ / /สระหน้า ก่ึงต่ ายาว  ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/3/      /6/   “แวะ” 
// สระหลัง ก่ึงสูง สั้น ริมฝปีากห่อ จะออกเสียงเป็นสระ / / สระหลังกึ่งสูง ยาว ริมฝีปากห่อ เช่น 
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ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/1/      /1/   “จุด” 
/1/      /1/   “หลุด” 
// สระหลัง ก่ึงสูง สั้น ริมฝีปากห่อ จะออกเสียงเป็นสระ //สระหลังกึ่งสูง ยาว ริมฝีปากห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/      /3/ “กรน” 
/1/      /4/   “หล่น” 
// สระกลางต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ จะออกเสียงเป็นสระ // สระกลาง ต่ า สั้น รมิฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/     /1/   “ข้าว” 
/2/     /5/   “เก้า” 
   2.5  ความแตกต่างเรื่องสระเดี่ยว-สระประสม 
    ค าบางค าในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ออกเสยีงหน่วยเสยีงสระเดีย่วใน
ภาษาไทยมาตรฐานเป็นหน่วยเสียงสระประสมในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ เช่น  
// สระกลาง ต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ จะออกเสียงเป็นสระ // สระเลื่อนจากหน้า –สูง ไปสู่สระกลาง –ต่ า เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/     /6/  “ฟาง” 
// สระกลาง ต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ จะออกเสียงเป็นสระ // สระเลื่อนจากหลัง–สูง ไปสู่สระกลาง –ต่ า เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/2/     /1/    “ข้าม”   
/1/     /4/    “สร่างไข้”  
   2.6  ความแตกต่างของหน่วยเสียงสระประสม 
    ค าบางค าในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ออกเสยีงสระประสมแตกต่างจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี ้
// เป็นสระเลื่อนจากหน้า –สูง ไปสู่สระกลาง –ต่ า จะออกเสียงเป็นสระ / / สระหน้ากึ่งต่ า ยาว ริมฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/10/   /6/  “ต้นตะเคยีน”  
// เป็นสระเลื่อนจากหน้า –สูง ไปสู่สระกลาง –ต่ า จะออกเสียงเป็นสระ /  / สระหน้า สูง สั้น  รมิฝีปากไม่ห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/4 4/   /2/  “เหม็นเขียว” 
// เป็นสระเลื่อนจากหลัง–สูง ไปสู่สระกลาง –ต่ า จะออกเสียงเป็นสระ // สระหลัง ก่ึงสูง ยาว ริมฝีปากห่อ เช่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาถิ่นต าบลหนองเรือ 
/0/        /3/  “ตัว”    
  3. เปรียบเทียบหน่วยเสยีงวรรณยกุต์ 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
กับภาษาไทยมาตรฐาน ท าให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ดังต่อไปนี้ 
    3.1 การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ 
     หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับภาษาไทย
มาตรฐาน มีลักษณะการแตกตัวของวรรณยุกต์ต่างกัน สามารถเห็นได้จากตาราง ดังนี้ 
  ตารางหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ 
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  ตารางหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยมาตรฐาน 

 
    3.2 จ านวนหน่วยเสียงวรรณยุกต ์
     หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มี 6 หน่วยเสียง 
ส่วนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยมาตรฐานมี 5 หน่วยเสียง ดังนี้ 
  หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ 
  /1/  ต่ า – ระดับ 
  /2/  ต่ า – ขึ้น 
  /3/  กลาง – ระดับ 
  /4/  กลางค่อนสูง – ระดับ 
  /5/  สูง – ตก 
  /6/  สูง – ระดับ  
  หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยมาตรฐาน 
  /0/  กลาง– ระดับ 
  /1/  ต่ า – ระดับ 
  /2/  เปลี่ยน– ตก 
  /3/  สูง – ระดับ 
  /4/  เปลี่ยน– ขึ้น 
    3.3 ระดับเสียงและการขึ้น – ลง ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม กับภาษาไทยมาตรฐาน มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
  จากภาพระดับเสียงและการขึ้นลงของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม กับภาษาไทยมาตรฐานในพยางค์ดังเปรียบเทียบนั้นเห็นได้ว่ามีหน่วยเสียงวรรณยุกต์คล้ายกัน 1 หน่วยเสียงคือเสียงต่ า– 
ขึ้น ซึ่งเกิดกับพยางค์เป็นไม่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับและมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงหรืออักษรต่ า ที่มี ห น า (A1) นอกจากนั้นระดับเสียง
วรรณยุกต์จะแตกต่างกันทั้งหมด 
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  4.  สรุป 
   จากการเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามกับภาษาไทย
มาตรฐานพบว่า 
    4.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ 
     ผลการเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
กับภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า 
      4.1.1 ภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และภาษาไทยมาตรฐานมีหน่วย
เสียงพยัญชนะที่ปรากฏในต าแหน่งพยัญชนะต้นได้และใช้ตรงกัน 19 หน่วยเสียง ได้แก่ 
 /  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  /     
      4.1.2 หน่วยเสยีงพยัญชนะต้นของภาษาไทยถ่ิน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามและ
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีปรากฏใช้ในต าแหน่งต้นพยางค์ต่างกัน ดังนี ้
       4.1.2.1  หน่วยเสียง //ของภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม              
เมื่อเขียนตามระบบการเขียนภาษาไทยมาตรฐานอาจแทนด้วยอักษร คือ หญ, หย, ย ซึ่งอักษรเหล่านี้ตรงกับเสียง // ของภาษาไทย
มาตรฐาน 
       4.1.2.2  หน่วยเสียง // ของภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีใช้ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม ในภาษาไทยถ่ินนี้จะใช้หน่วยเสียง // แทน 
       4.1.2.3  หน่วยเสียง// ของภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีใช้ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอ               
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในภาษาไทยถ่ินนี้จะใช้หน่วยเสียง /,/ แทน 
      4.1.3  หน่วยเสียงพยัญชนะประสมของภาษาไทยมาตรฐานจะไม่มีใช้ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในภาษาไทยถ่ินนี้จะใช้หน่วยเสียงพยัญชนะเดี่ยวแทน 
      4.1.4  หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายของภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามกับ
ภาษาไทยมาตรฐานมีจ านวน 9 หน่วยเสียงเท่ากัน ได้แก่ /,, ,, , , ,,  / 
    4.2  หน่วยเสียงสระ 
     จากการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยเสยีงสระภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับ
ภาษาไทยมาตรฐานพบว่า 
      4.2.1  หน่วยเสียงสระมีจ านวน 20 หน่วยเสียง น้อยกว่าภาษาไทยมาตรฐาน 1 หน่วยเสียงคือ // 
      4.2.2  หน่วยเสียงสระบางหน่วยเสียงแตกต่างกันในเรื่องระดับของลิ้น คือ หน่วยเสยีงสระในภาษาไทยถิ่น
ต าบลหนองเรือ จะใช้ระดับลิ้นต่ าและสูงกว่าหน่วยเสยีงสระในภาษาไทยมาตรฐาน  
       4.2.2.1  หน่วยเสียงสระทีเ่ลื่อนระดับลิ้นลงต่ ากว่าภาษาไทยมาตรฐาน เช่น 
   // จะออกเสยีงเป็น // 
   // จะออกเสยีงเป็น // 
   // จะออกเสียงเป็น // 
   // จะออกเสียงเป็น // 
   // จะออกเสยีงเป็น // 
   // จะออกเสียงเป็น // 
       4.2.2.2  หนว่ยเสียงสระทีเ่ลื่อนระดับลิ้นข้ึนสูงกว่าในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น 
   // จะออกเสียงเป็น // 
   // จะออกเสียงเป็น // 
      4.2.3  หน่วยเสียงสระบางหน่วยเสียงแตกต่างกันในเรื่องส่วนของลิน้ คือ หน่วยเสียงสระในภาษาไทยถิ่น
ต าบลหนองเรือบางหน่วยเสียง จะเลื่อนส่วนของลิ้นไปหน้า กลาง และหลัง แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น 
  // จะออกเสยีงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
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  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
      4.2.4  หน่วยเสียงสระบางหน่วยเสียงแตกต่างกันในเรื่องความสั้น-ยาวของเสียง คือ หน่วยเสียงสระสัน้ใน
ภาษาไทยมาตรฐานมักเป็นหน่วยเสียงสระยาว และหน่วยเสียงสระยาวบางหน่วยเสียงจะออกเสียงเป็นเสียงสระสั้น ในภาษาไทยถ่ิน
ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม เช่น 
  // จะออกเสยีงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
      4.2.5  หน่วยเสียงสระเดีย่วบางหน่วยเสียงในภาษาไทยมาตรฐานจะเป็นหน่วยเสียงสระประสมในภาษาไทย
ถิ่นต าบลหนองเรือ เช่น 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
      4.2.6  หน่วยเสยีงสระประสมในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือบางหนว่ยเสียงจะออกเสียงแตกต่างจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน เช่น 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
  // จะออกเสียงเป็น // 
    4.3  หน่วยเสียงวรรณยุกต ์
     4.3.1  การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามกับ
ภาษาไทยมาตรฐานมีลักษณะแตกต่างกัน 
     4.3.2  จ านวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม              
มี 6 หน่วยเสียง ส่วนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยมาตรฐานมี 5 หน่วยเสียง 
     4.3.3  ระดับเสียงและการขึ้น-ลงของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคามกับภาษาไทยมาตรฐาน มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์คล้ายกัน 1 หน่วยเสียง คือ เสียงต่ า-ขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตบางประการ ดังต่อไปน้ี 
  1.  หน่วยเสียงพยัญชนะต้นบางหน่วยเสียงมีลักษณะไม่คงที่ ไม่สามารถท านายได้ว่าในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใดจะ
ออกเสียงเป็นแบบใด เสียงพยัญชนะต้นที่มีลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ /~ /, /~ /, /~ /, /~  /, /~ /, / ~ / 
จากลักษณะดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าภาษาไทยถ่ินต าบลหนองเรือก าลังได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมาตรฐาน คือปกติเสียง // จะ
ไม่มีในภาษาในภาษาถิ่นนี้ โดยจะออกเสียงเป็น// แทน แต่ปัจจุบันค าที่มีเสียง // ของภาษาไทยมาตรฐาน ชาวต าบลหนองเรือ
สามารถออกเสียงเป็น// ได้ ค าที่ออกเสียง /~ / นั้น มักเป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งของเครื่องใช้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นบางหน่วยเสียงท่ีเกิดขึ้นแบบแปรอิสระ คือ หน่วยเสียง / ~ / ซึ่งไม่สามารถท านาย
ได้ว่าในปริบทหรือสิ่งแวดล้อมใดจะออกเสียงเป็น // หรือจะออกเสียงเป็น // นอกจากนี้ยังมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นบางหน่วย
เสียงเกิดการสับเสียงกัน เช่น /12/  เป็น /14/ “ตะกร้า”  ส าหรับหน่วยเสียงพยัญชนะประสมในภาษาไทยถิ่นนี้
ไม่ปรากฏนั้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่ภาษาไทยถิ่นน้ีได้ทิ้งเสียงพยัญชนะประสมไปอย่างสมบูรณ์แล้ว 
   2.  หน่วยเสียงสระบางหน่วยเสียงมีลักษณะไม่คงท่ี ไม่สามารถจะท านายได้ว่าในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใดจะออก
เสียงเป็นแบบใด เช่น // เป็น // , // เป็น //, // เป็น //, // เป็น //, // เป็น // เป็นต้น 
   3.  หน่วยเสียงวรรณยุกตข์องภาษาไทยถ่ินนี้ มีการแตกตัวของเสียงวรรณยกุต์ออกเป็น 2 ทาง  (เรืองเดช ปันเขื่อนขันธ.์ 
2531 : 73-74) คือ อักษรสูงกับอักษรกลางจะออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน และแยกอักษรต่ าไว้อีกพวกหนึ่งต่างหาก แต่อย่างไรก็ดี

271การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



272 
 
ภาษาไทยถ่ินนี้ยังสามารถแตกตัวได้อีกทางหนึ่ง คือ อักษรกลางกับอักษรต่ าจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่เหมือนกันซึ่งปรากฏการณ์นี้ ผู้วิจัยไม่
สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา นาคสกลุ.  (2541).   ระบบเสียงภาษาไทย.   กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พเยาว์ เจรญิฉาย. (2548).  วิทยาภาษาถิ่น.  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย.์  (2531).  ภาษถิ่นตระกลูไท.  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
Li, Fang Kuei. (1997).  A Handbook of Comparative Tai.   The University Press of Hawaii, 
 

272 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



273 
 

 

การเมืองของมายาคติภายใต้ค าว่า “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริง 
The politics of the mythology under the word "culture" on meaning and truth 

 
บัญชา พุฒิวนากุล1   

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจการเมืองของมายาคติภายใต้ “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริงอีกด้าน
หนึ่งของความจริงที่ถูก (ซ่อน, กลบเกลื่อน, กดทับ) ปกปิดหรือไม่ได้ถูกอธิบายให้ปรากฏ เป็นการวิเคราะห์เชิงเอกสาร (Documentary 
approaches) ในเนื้อหาตัวบท (Text) การศึกษาพบว่า 1.วัฒนธรรมเป็นสัญญะมักถูกใช้อธิบายถึงกระท าของสังคมอันบ่งบอกถึง
ลักษณะของการอยู่ร่วมกันเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาที่ดีงาม 2.เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่กลับท าให้รับรู้
แบบไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลง 3.วัฒนธรรมถูกตีความในความหมายของการปรากฏในสิง่ที่ดีเพียงด้านเดยีว ส่วนท่ีถูกกดทับหรือปกปิดเป็น
ความหมายที่ช้ีใหเ้ห็นภาพ/บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่มีโอกาสแสดงความจริง 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรม, การเมืองของมายาคติ, สัญญะ 
 
Abstract 
 This article is intended to understand the politics of cultural myths on the other side of the truth (hidden, 
defused, crushed) or not to appear. Analysis process using text analysis. The study found that: 1.Culture is 
symbolic, often used to describe the actions of society, which indicate the nature of historical values. And good 
wisdom 2.It is something that changes over time. But makes the perception that does not change 3.Culture is 
interpreted in the sense of appearing in only one good thing. The part that is pressed or concealed is the 
meaning that indicates the image /political atmosphere that has no chance to show reality 
 
Keywords: Culture, the politics of cultural myths, the sign 
 
บทน า 
 สภาพความเป็นจริง สิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งดีงาม มีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งหมุนเวียนไปอย่างมีแบบแผน เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม และเข้าใจว่าทุกสังคมในโลกนี้ต้องมีเหมือนกันนั่นก็คือ “วัฒนธรรม” ความหมายของวัฒนธรรม
มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Culture” หรือภาษาไทยเป็นการผสมระหว่างค าว่า วัฒน + ธรรม (รก, ไม่น่ามอง, ดูแล้วไม่สบายกาย
สบายใจ กับ สภาพที่ด ารงอยู่,ความจริง) แต่เมื่อมารวมกันแล้วกลับแปลว่า สภาพที่ดีเจริญงอกงาม (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. 
2550) เป็นการอธิบายค าที่มีความหมายย้อนแย้งในตัวของมันเอง ถ้าหากเปรียบดังเหรียญเหมือนเหรียญๆ หนึ่งที่มีด้านสองด้าน              
(หัวก้อย) ที่ถูกหงายขึ้นให้เห็นเพียงด้านเดียว ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็ซ่อนไว้เสมอๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกท าไม่ให้มีอ านาจ
หรือปรากฏตัวตน (จึงเป็นการเมืองอีกแบบหน่ึงที่ช่วงชิงพื้นที่ของการปรากฏ) ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่มักจะสะท้อน
ให้เห็นถึงทัศนะความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในด้านที่เขามองเห็นจนท าให้เขารู้สึกว่า สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมันมีแค่เพียงด้านเดียว กล่าวคือ การ
อธิบายเหตุผล, บรรยายถึงลักษณะ/สรรพคุณหรือคุณค่าของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นแบบนี้แบบนั้น แลดูเหมือนว่าทุกคนที่ฟังมักจะคล้อย
ตามจนลืมไปเลยว่ามันมีความจริงอีกด้านหนึ่งถูกซ่อนความจรงิอยู่เสมอ เช่น การโฆษณาขายสินค้าออนไลน์ในสังคมยคุดิจิทัลมีการชวน
เชื่อถึงสรรพคุณ หรือประโยชน์ของสินค้าดีมากมายที่ทรงคุณค่า แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยพูดถึงผลเสียหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมี
การใช้สินค้านั้นๆ หรือเราดื่มน้ าอัดลมที่ให้รสชาติซ่าหวานสดช่ืน แต่แฝงด้วยอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพที่บริษัทผู้ผลิตไม่เคยบอกว่า

                                                 
1อาจารย์ประจ าวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
 E-mail: bbhutwanakul@yahoo.com , โทรศัพท์ 0631645929 
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จะเป็นอย่างไรถึงว่าเป็นการน าเสนอความจริงที่ไม่ครบถ้วน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคควรพิจารณากันเอง อันสะท้อนพฤติกรรมมักง่าย
ต้องการบริการแบบส าเร็จรูปจนเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยมในหลายๆ เรื่องที่เราไม่เคยพินิจพิเคราะห์ถึงรายละเอียดอย่าง    
ถี่ถ้วน หากว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของธรรมชาติจึงมีสิ่งแสดงและสิ่งถูกซ่อน เพราะในสิ่งทุกสิ่งล้วนเป็น“คู่ตรงข้าม”ที่ปรากฏใน
ความเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าต้องสงสัย โดยที่ง่ายต่อการเข้าใจเชิงเปรียบเทียบในความเหมือนและความต่างของสภาวะดังกล่าว เช่น 
กลางวันกลางคืน สว่างกับมืด บวกลบ ดีกับเลว ขยันขี้เกียจ ทุกข์สุข และอื่นๆ 
  อย่างไรก็ตาม ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของคนเราก็เช่นเดียวกันวัฒนธรรมจึงจะเป็นกฎของสังคม (Social law) ที่ควบคุม
พฤติกรรมของเรามิให้เกิดการรังแกให้ใครเหนือกว่าใคร และยอมรับความต่างทีทุ่กสังคมต้องมีแล้ว วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่ปรากฏ
ยังแตกต่างในเรื่องความละเอียดลออของการประดิดประดอยบรรจงสร้างทั้งรูปแบบ (Pattern) พิธีกรรม การให้ความส าคัญกับ
ความหมายที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในแถบเอเชียหรือยุโรป วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
และท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นที่ถูกจัดวางในแต่ละสังคม ในทางกลับกันสามารถรวมเอาเอกลักษณ์ในหลายๆ อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม(ชู) 
ให้เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของชาติเพียงวัฒนธรรมเดียวโดยซ่อนวัฒนธรรมย่อยๆ อื่นๆ เอาไว้ เช่น วัฒนธรรมเอเซีย วัฒนธรรมไทย(ชาติ) 
วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมผู้ไท วัฒนธรรมชนเผ่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในวัฒนธรรมของไทยสะท้อนความเป็นชาติ เป็นจิตวิญญาณ 
ความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาติทั้งแผ่นดิน คือความเป็นไทยซึ่งแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ดีงาม บางครั้งปกคลุมหรือซ่อนด้วยความขัดแย้ง การเสียเลือดเนื้อและชีวิตของคนบางกลุ่มไปพร้อมๆ กัน แม้กระนั้นก็ตาม ถ้าย้อนไป
ศึกษาถึงต้นตอ (Traditions) ของความดั่งเดิมที่วัฒนธรรมต่างๆ สร้างขึ้นอุปมาได้ยากว่าชนกลุ่มใดเป็นผู้สร้างเอกลักษณ์อย่างแท้จริง 
จึงทราบได้เพียงว่าเป็นการผสมผสานหลายๆ อย่างมาดัดแปลงให้เปลี่ยนความรู้สึกแบบใหม่ให้คนเสพและซึมซับว่า“Originality”ของ
แท้อย่างเชิงอคติ หรือบางอย่างที่มีโดยธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งใส่ยี่ห้อ (Branding) จนอารมณ์ความสร้างรู้สึกของผู้คนที่เสพเปลี่ยน
ตาม แต่ถ้าดูผิวเผินจะไม่รู้ว่าธรรมชาติของความดั่งเดิมถูกเจือปนเรียบร้อยแล้ว  
 การเมืองของมายาคติเป็นกลไกของอ านาจที่ท างานในระบบสื่อความหมาย หรือสัญญะที่สามารถซ่อนและปรากฏให้เห็นถึง
ความหมายและความจริงในเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งมายาคติส่วนใหญ่มักรับรู้เข้าใจว่าสิ่งที่ท าให้ปรากฎนั้นเป็นจริง แต่เมื่อค้น (ขุด, เจาะ) 
ลึกลงไปอาจไม่ได้เป็นแบนนั้นเลยก็ได้ เช่น สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมถูกท าให้เช่ือว่าประเทศไทยน าผลผลิตข้าวส่งออกไป
ต่างประเทศ ซึ่งความจริงเราส่งสินค้าเครื่องใช้ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์  มากที่สุดในบรรดาสินค้าส่งออกทุกประเภท ดังนั้น กลไกท างาน
ทางการเมืองในมายาคติของวัฒนธรรมก็จะช่วงชิงอ านาจภายใต้สัญญะทุกชนิด เมื่อสิ่งหนึ่งถูกพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งก็จะถูกซ่อน กดทับให้
อ่อนก าลังลงหรือไม่ให้แสดงให้เห็นทันที ทั้งๆ ที่มันมีอยู่ ถ้าจะเข้าใจได้ต้องวิเคราะห์ตัวบทและถอดช้ินส่วนต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างใน
ระบบการท างานของภาษาทางวัฒนธรรม โดยบทความนี้เพื่อเปิดโปงให้เห็นถึงสิ่งซึ่งเป็นมายาคติของวัฒนธรรมคือ 1.คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาที่ดีงามที่ซ่อนความไม่ดีงาม 2.การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 3.การตีความในความหมายและความจริง
ของวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อท าความเข้าใจการเมืองของมายาคติภายใต้ “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริงอีกด้านหนึ่งของความจริงที่ถูก 
(ซ่อน, กลบเกลื่อน, กดทับ) ปกปิดหรือไม่ได้ถูกอธิบายให้ปรากฏของความหมาย สัญญะ และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเชิงเอกสาร  ทางความคิดของค าว่าวัฒนธรรมโดยวีการน าเสนอเหตุการณ์บางช่วงบางตอนของสิ่ง
ที่ข้องเกี่ยวกับมายาคติของวัฒนธรรม การเมือง อันแสดงถึง แนวการตีความหมายเพื่อช้ีให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องความหมายและ
ความจริงทางวัฒนธรรม 
   
ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีสามารถอธิบายการเมืองของมายาคติใน 3 ประเด็นดังน้ี 
  1.  วัฒนธรรมเป็นสัญญะที่สร้างความเชื่อเร่ืองคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาที่ดีงาม 
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   วัฒนธรรมนอกจากคือความหมาย (Geertz. 2000 อ้างในอคิน รพีพัฒน์. 2551) ของวัฒนธรรมต่างๆ แล้วยัง
เป็นสัญญะที่กดทับอ านาจความหมายในตัวของมันเองดังได้กล่าวในบทน า ซึ่งวัฒนธรรมมักสะท้อนเรื่องคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือ
เรื่องเล่าของอดีตเกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราว ต านาน บันทึกของคนรุ่นหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังๆ ได้รับทราบ หรือการสร้างตัวละครเพื่อ
บรรยายเกี่ยวกับความดี ความสามารถ ตลอดจนการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เราสามารถเข้าใจได้ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณขีองสังคมไทยที่มีการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีงานบุญต่างๆ เกี่ยวกับบุคคล 
และสังคม โดยแต่ละเดือนจะมีข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ สามารถแยกการอธิบายปรากฏการณ์ในวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่เป็นสัญญะอย่างชัดเจนในวัฒนรม
แต่ละภาค โดยขอหยิบยกประเพณี “ฮิตคอง 12 เดือน”ของคนอีสาน ซึ่งตั้งแต่เดือนที่ 1-12 เดือนจะมีความเช่ือเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิต เช่นเดือนที่ 1 เป็นงานบุญเดือนอ้าย มีสัญญะและความหมายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เรียกว่า“บุญเข้ากรรม” 
พระสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) เพื่อให้พระสงฆ์ผู้กระท าผิดมีโอกาสได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นการฝึกจิตส านึกถึงความบกพร่อง
ของตน และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป และชาวบ้านก็จะมีการท าบุญเลี้ยงผีต่างๆ  เพื่อให้บุญถึงแก่เจ้าที่นา             
ไร่ สวน และผีต่างๆ ที่ล่องลอยได้รับ ในเชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตก็เพื่อความสบายใจท าให้เซลล์สมองสั่งการให้หลั่งความสุข และการ
ระลึกคุณของทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ได้มีทีอ่ยู่อาศัยท ากิน บุญเดือนเก้าเป็นประเพณี “บุญข้าวประดับดิน”เป็นการท าบุญเพื่ออุทิศแก่
ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ โดยชาวบ้านจะท าการจัดอาหารในสัญญะที่เป็นรูปสัญญะ (Signifier)กับความหมาย
สัญญะ (Singnified) ของวัฒนธรรม (Barthes. 1957) ในพิธีกรรมประกอบด้วยข้าวสุก ขนมหวาน หมากพลู บุหรี่ห่อด้วยใบตองกล้วย
ร้อยเป็นพวง  เตรียมไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล บางพื้นที่อาจจะน าห่อข้าวน้อย เหล้า บุหรี่  แล้วน าไปวางหรือแขวนไว้ตามต้นไม้และ
กล่าวเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ มิตรที่ล่วงลับไปมารับส่วนกุศลในครั้งนี้ ต่อมาใช้วิธีการกรวดน้ าหลังการถวายภัตตาหาร
พระสงฆ์แทน ในทางตรงข้ามก็จะเห็นวา่ ประเพณีก็ซ่อนความหมายให้ได้วิเคราะห์ในส่วนที่บางครั้งอาจพูดไม่ได้ถึงสิ่งที่กดทับนั่นก็คือ 
ความเชื่อ ความสูญเสียเรื่องความอิสระ งบประมาณ ข้าวของที่ต้องถูกทิ้งออกไป สามารถแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์พิธีที่ใช้เครื่องของ
เซ่นไหว้ ดังตารางข้างล่างนี้ 

สัญญะ รูปสัญญะ ความหมายสัญญะ 
ข้าว ข้าวสาร/ข้าวสุก ความอุดมสมบรูณ์/มีกินตลอดไป 
ของหวาน ขนมหวาน/ขนมห่อใบตอง ความมีน้ าใจ/ความราบรื่น 
หมากพล ู ลูกหมาก /ใบพลู ปู่ย่า/ บรรพบุรุษ/วิญญาณ 
บุหรี่ บุหรี่ห่อใบตอง ข้อปฏิบัติ/การดู/การเฝ้า/ระสึก/รักษา 
ต้นไม้ ต้นไม้ การสิงสถิตย์/ความร่มเย็น/วิญญาณ/ที่พ่ึง/รักษา 
พระ พระสงฆ์ การสื่อสารระหว่างคนกับวิญญาณ/การเช่ือมต่อ 
น้ า น้ า/ของเหลวท่ีสะอาด การลื่นไหล/การเช่ือมต่อความสมบรูณ์พูนสุข/บริสุทธ์ิ 

 เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงถูกฉายภาพความจริงออกมาให้เห็นเพียงด้านที่ดีงามในรูปสัญญะและความหมายสัญญะเช่นเดียวกัน 
ซึ่งความเป็นจริงค าว่าสิ่งที่ดีงามน่าจะ “คงที่” ไม่น่าเปลี่ยน ไม่ต้องอนุรักษ์ไว้ก็ได้ ถึงอย่างไรก็ตามก็จะมีคนเห็นคุณค่าของมันอยู่และ
ตลอดไป ในความหมายท่ีซ่อนในพิธีที่นอกจากจะสูญเสียอิสรภาพ งบประมาณแล้วยังจะเห็นความหมายของค าท่ีเป็นสัญญะ เช่ น                   
ผู้ประกอบพิธีแสดงกิริยาท่าทางในพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเช่ือมระหว่างคนกับวิญญาณ เป็นการสื่อสารที่คนธรรมดา
ทั่วไปไม่อาจกระท าได้ จึงเป็นแสดงอ านาจเหนือบริวารที่รายล้อมที่ผู้ร่วมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งปรากฏต่อหน้า ดังค ากล่าวที่ว่า 
“ไม่เช่ืออย่าลบหลู่” หรือเครื่องไหว้สักการะ ข้าวสุก ขนมหวานต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ๆ เท่านั้น การเลือกต้นไม้ที่จะน าของเซ่นไหว้
ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ และแข็งแรงซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในการประกอบพิธีกรรมอันจะก่อให้เกิดพลังสูงสุด 
  2. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม  
   วัฒนธรรมเป็นรหัสที่ถูกล็อคไม่ให้ขยายหรือเคลื่อนไหวออกจากกรงขังของความรู้สึก และความคิดโดยท่ัวไป                     
ซึ่งหมายความว่าเวลาพูดถึง วัฒนธรรมนอกจากคือสภาพความดีงามแล้วยังท าให้รู้สึกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แปลงเปลี่ยนได้ 
กล่าวคือถ้าดีคงไม่ต้องท าอะไร เพราะทุกอย่างมันดีแล้ว ทุกคนก็เห็นว่าดีงามไม่น่าจะเปลี่ยน แล้วท าไมต้องให้คงไว้ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง 
รักษา ระลึก ก็เพราะมันไม่ได้ดีทั้งหมดกอปรกับพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนจึงต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ในมิติของการคงไว้
หรือให้คงสภาพก็ยังแสดงถึงอ านาจทางการเมืองอีกแบบที่ครอบง าความคิดไม่ให้เปลี่ยน เป็นการซ่อนความหมายและความจริงที่เป็น
การผลิตซ้ าใหอ้ านาจปรากฏการณ์กับไม่อ านาจได้ปรากฏโดยวัฒนธรรมได้ก ากับเอาไว้ และจะเป็นแบบน้ีตลอดไป  
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   ในภาคปฏิบัติของวัฒนธรรมที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ยุคสมัย เช่น วัฒนธรรมการเซ่นไหว้เจ้าทีไ่ร่
นา สมัยดั่งเดิมจะกระท าหลังจากการเก็บเกี่ยว (ข้าว) เสร็จ ชาวบ้านเช่ือว่าเซ่นไหว้เจ้าที่แล้ว ข้าวพืชพรรณไร่นาไม่ต้องดูแลมาก หมู่
สัตว์แมลงต่างๆ จะไม่มารบกวน เจ้าที่จะดูก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรม ข้าว 1 กระทง น้ า 1 
กระทง เครื่องบวช 12 สิ่ง เทียน 3 เล่ม สุรา 1 ขวด ไก่ต้ม 1 ตัว และอื่นๆ ซึ่งยุคปัจจุบันอาจไม่จ าต้องท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือ
เครื่องเซ่นไหว้ไม่จ าเป็นต้องครบดังกล่าว เอาเท่าที่จ าเป็นพอแก่ฐานะ และความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เป็นต้น จะเห็นว่า 
พิธีกรรมต่างๆ ในวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนไปตามบริบทและสภาพสังคม บางสังคมก็ลืมหายก็ได้ ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่มีการท าพิธี
อาจเป็นการระลึกถึงหรือแสดงความเคยเป็นเอกลักษณว์่าเคยมีการถือปฏิบัติแตไ่มเ่คร่งครดั ซึ่งบางวัฒนธรรมอาจไม่เหลือแก่นแกนของ
วัฒนธรรมเดิมก็ได้ เช่น วัฒนธรรมการลงแขกด านาที่สมาชิกในชุมชนจะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใน
ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว เป็นต้น บางวัฒนธรรมก็คงแก่นของความเป็นวัฒนธรรมไว้ได้ เพียงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ในท านอง
เดียวกันวัฒนธรรมใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น เช่น วัฒนธรรมบวชป่า เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นไม่น่าจะถึงทศวรรษ เป็นต้น 
  3. การตีความในความหมายและความจริงของวัฒนธรรม 
   การตีความเป็นการตีความหมายของสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมาหรือการ 
ท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การตีความวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันนอกจากการตีความตามความหมายในข้อความ และสัญลักษณ์ที่มีอยู่ใน
วัฒนธรรมของสังคมแล้ว ยังตีความผ่านปรากฏการณ์และบริบทที่เกิดขึ้นขณะนั้นด้วย ในค าว่า“การตีความ”ถูกอธิบายความหมาย 2 
แบบ กล่าวคือ 1.ศาสตร์การตีความ (Hermeneutics) เป็นการน าถอดเรื่องราว ความหมาย คุณค่าที่มีนัยแฝงอยู่ในเนื้อหา มาจากการ
ตีความเนื้อความในพระค าภีร์ใบเบิลเรื่องราวของพระเยซูและอาณาจักรของพระเจ้า  (สมบัติ พรศิริเจริญพันธุ์. 2559) 2.การตีความ 
(Interpretation) การท าความเข้าใจหรือการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมาย ความคิดส าคัญของเรื่อง ความรู้สึก และอารมณ์สะเทือนใจ
จากการสัมผัสสิ่งต่างๆ อาจเข้าใจได้มากน้อยลึกซึ้งเพียงใดตรงกันกับสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ หรือตรงกับคนอื่นๆ หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและประสบการณ์เดิม ตลอดจนความรู้สึกของผู้เห็นสัมผัสของแต่ละคน โดยธรรมชาติของคนจะต้องตีความในสิ่งต่างๆ                 
ที่เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว แต่ศาสตร์การตีความเช่ือในสิ่งด ารงอยู่ของความหมายที่ซ่อนเร้นในระดับลึกของวัฒนธรรมที่ผู้ตีความจะตีความ
พยายามขุด แยก จัดหมวดหมู่ และช าแหลกความหมายที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันจะเห็นถึงส่วนต่างๆ ได้ปรากฏขึ้นให้
ได้อย่างชัดเจน  
   วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นกลไกหนึ่งของการจัดการชีวิต อ านาจเชิงกดทับ ปิดกั้น อ าพรางปิดบังบางสิ่งบางอย่าง                    
งานของศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2558) ตีแผ่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางที่เป็นเมืองมรดกโลก ประเทศลาวช้ีให้ถึง
ความดีงามของวัฒนธรรม จารีต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติผ่านการท างานที่ยกให้เหนือกว่าอ านาจธรรมดา เพราะมัน
สามารถรักษาคุณค่าธรรมชาติที่องค์กรระดับโลกตราหลักการขึ้น และสภาพดังกล่าวก็คงความดั่งเดิม (ธรรมชาติ) ยังคงไว้ให้เห็นในโลก
นี้เพียงไม่กี่แห่ง อ านาจขององค์กรโลกดังกล่าวจะน ามาซึ่งการรับรู้ ในการจัดการการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับชักชวนให้ระบบทุนนิยมเข้ามาจัดการพื้นที่หลวงพระบาง กลุ่มทุนพากันช่วงชิง ต่อสู้ และที่ปรากฏความจริงใน
การสร้างคุณค่าเชิงการโหยหาธรรมชาติ อันจะไม่เห็นความดั่งเดิมของหลวงพระบาง เพราะความดั่งเดิมเป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมใหม่ที่
ให้รู้/สะท้อนคุณค่าของความดั่งเดิม ถ้าเป็นความดัง่เดิมจริงๆ จะไม่มีการเข้ายุ่งข้องเกี่ยว ปล่อยให้เป็นเองโดยธรรมชาต ิเมืองพระบางที่
อยู่ในกระแสโลกก็เพราะมีการจัดการใหม่ให้เข้าถึงบรรยากาศความรู้สึกของคนในยุคสมัยปัจจุบัน หากไม่มีกระบวนการตีแผ่หรือ
ชักชวนเมืองหลวงพระบางก็คงไม่ได้รับความสนใจ  
   งานศึกษากรณีการเมืองเรื่องอุยกูร์ ปฏิบัติการข้ามแดนและการช่วงชิงความหมายของอูยกูร์ภายใต้นโยบายรัฐชาติจีน
ใหม่ (เก็ตถวา บุญปราการ. 2558) กลุ่มดังกล่าวพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณท์ี่เขาเป็นหรือได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐชาติ
ของจีน จึงถูกตีความโดยนักสังคมศาสตร์ว่า พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้า กลมกลืนกับวัฒนธรรมใหม่ หรือเป็นเพียงสิ่งแปลกแยก
ตัวตนในสังคมใหม่ ถ้ามองในแว่นของรัฐบาลจีนก็จะข้องเกี่ยวกับความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย การยอมรับ และการอพยพที่รัฐจีน
ปฏิบัติต่อพวกเขา แม้กระทั้งพัชรินทร์ ลาภานันท์ (2558) เสนอเรื่องเมียฝร่ัง การก่อตัวของชนช้ันใหม่ในสังคม (ชนบท) ไทย                  
การแต่งงานข้ามชาติของผู้หญิงไทยกับฝรั่งของไทยบางกลุ่มนอกจากเรื่องเศรษฐกิจ ทุนนิยม โดยผู้น าเสนอเสนอผ่านปรากฏการณ์ใน
วันหยุดส าคัญๆ ปฏิบัติการสังเกตเชิงพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอุดรธานี และอื่นๆ ว่าเมียฝรั่งจะพาสามีกลับมาเที่ยว ท าบุญและการ
พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวหมุนเวียนของทุนและทรัพยากรมนุษย์ท าคนในหมู่บ้านยกระดับ“ชนช้ัน”จากที่เคยเป็นสังคม
ชนบทเป็นเมืองมากขึ้น ฐานะเศรษฐกิจ การบริโภค รสนิยม พร้อมภาษาที่ผสมกันระหว่างไทย-อีสาน-ฝรั่ง ก่อนจะชี้ชวนให้เห็นลีลาชีวิต
อย่างสุนทรียศาสตร์ แต่ภาคปฏิบัติการของรูปแบบชีวิตดังกล่าวซ่อนเร้นเรื่องราวที่พรัชรินทร์ไม่ได้กล่าว ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของเมีย
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ฝรั่งแต่ละคนในต่างแดนหรือในไทยมีความขื่นขม เศร้า โศก อดทน และความสุข เพราะการตีค่าชีวิตดังกล่าวจะสะท้อนเพียงแค่
เศรษฐกิจ และทุนนิยมในสังคมไทยและโลกหรือไม่อย่างไร อันเป็นข้อจ ากัด และเง่ือนไขบางอย่างของการเล่าเรื่องหรือการตีแผ่
เรื่องราว 
 อาจกล่าวได้ว่า การตีความในความหมาย คุณค่า และทัศนะดังกล่าวสะท้อนฉาก/เหตกุารณ์/เรื่องราว และการเคลื่อนไหวในมิติ
หนึ่งเท่านั้น เราไม่สามารถท่ีจะเล่าในทุกเรื่องของเหตุการณ์ได้ทั้งหมด เพราะนี่คือความจริงที่เราพูดได้เพียงบางมุมมอง สะท้อนความ
จริงบางมุมมองในท านองเดียวกับปิดกั้นหรือซ่อนความจริงในอีกหลายๆ มุมมองเช่นกัน 
 
สรุปผล 
 การท าความเข้าใจการเมืองของมายาคติภายใต้ “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริงอีกด้านหนึ่งของความจริงที่ถูก 
(ซ่อน, กลบเกลื่อน, กดทับ) ปกปิดหรือไม่ได้ถูกอธิบายให้ปรากฏของความหมาย สัญญะ และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเป็นการ
สะท้อนมุมมองบางมิติที่ไม่ต่อเนื่อง แต่เชื่อมโยงให้เห็นปรากฏการณ์ในความเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงอ านาจและซ่อนเร้นอ านาจภายใต้การ
บงการของค าว่า “วัฒนธรรม” อันหมายรวมถึงประเพณี จารีต ขนบธรรมเนียม พื้นที่ของสิ่งที่ด ารงอยู่ อันจะเห็นการเคลื่อนไหลเวียน
อยู่ตลอดเวลา ดังท่ีผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นการวิเคราะห์ที่ผ่านมา และสรุปอภิปรายสั้นๆ ได้ดังนี้ 
   วัฒนธรรมเป็นสัญญะที่สร้างความเชื่อเร่ืองคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ดีงาม  ถ้าสะท้อนมุมมองแบบ
โครงสร้างนิยมก็จะเห็นประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมที่ผ่านการถ่ายทอด สั่งสม เรียนรู้ ความหมาย คุณค่า จางหาย และเกิดข้ึนใหม่ๆ 
เสมอ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2555) ที่วัฒนธรรมจะต้องด ารงไว้ในสังคมเพื่อการจัดการชีวิต และความมีสันติสุข อย่างงานของ             
อคิน ระพพิัฒน์กล่าวว่า วัฒนธรรมคือความหมาย ซึ่งความหมายก็จะสะท้อนรูปแบบชีวิตของสังคมในแต่ละสังคม จะมาเหมาะรวมกัน
ในรูปแบบเดียวไม่ได้ เกียรซ์ศึกษาศาสนา ความเช่ือของชาวชวา และการเปลี่ยนแปลงในสัญลักษณ์และพิธีกรรม ชูศักดิ์ วิทยาภัค             
กล่าวว่า วัฒนธรรมคืออ านาจ ปฏิบัติการแห่งอ านาจ ตัวตน และชนช้ันใหม่ในพื้นที่ทางวัฒนธรรม จึงเป็นการช่วงชิงความหมาย การ
ด ารงเพื่อความอยู่รอดเท่านั่น ยุคก่อนอาจต่างกับยุคปัจจุบันท่ีต้องตีความมิติที่หลากหลายทัศนะมากขึ้น ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมและสังคม เราไม่อาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องที่ไม่เปลี่ยนเลย เพราะทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองเสมอ 
อย่างที่สุพัตรา สุภาพ (2518) ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงน าพาสิ่งซึ่งเรียกว่าวัฒนธรรมใหม่ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ก็ เห็นว่า                 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาสังคม และการเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดี 
 ดังนั้นความหมายและความจริงของวัฒนธรรม จึงถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบาย และตีความออกมาให้ปรากฏของสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
วัฒนธรรมให้เห็นความจริงมากมาย เพียงผู้ตีความจะหยิบยกประเด็นหรือมุมมองใดมุมมองหนึ่งในการช้ีชวนให้เห็นความจริงก็เท่านั้น 
ซึ่งในงานช้ินนี้ไม่อาจสมบูรณ์นัก แต่ผู้เขียนเช่ือว่าวัฒนธรรมที่มีการสืบทอด ถ่ายทอด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และน ามาซึ่งการปรับ
สมดุลของชีวิตกับธรรมชาติด้วยอ านาจลึกลับแล้ว วัฒนธรรมยังสร้างประโยชน์แก่การประกอบสร้างสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่ได้มีตัวตนให้มี
ตัวตนในโลกยุคใหม่ซึ่งปรากฏในเรื่องวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์ คุณค่า อารมณ์ สัญญะ และสุนทรีย์ที่จะออกมาให้ช่ืนชมทาง
เศรษฐกิจได้มากขึ้น แต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมถูกควบคุมโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่บ่งบอก/เง่ือนไขให้มนุษย์สังคมเคารพธรรมชาติ ถ้าเรา
สร้างวัฒนธรรมในแบบท่ีไม่เคารพธรรมชาติแล้วความพินาศจากปรากฏแก่มนุษยชาติใหบ้รรลัยไปในท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การน าเสนอบทความนี้เพื่อช้ีชวนให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความหมายของวัฒนธรรมเป็นความจริงใน 2 แบบภายใต้ค าว่า
อ านาจในสิ่งทีเ่ปิดเผยและถูกปิดไม่ให้ปรากฏ เช่น วัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงาม แต่สิ่งไม่ให้เห็นคือความไม่ดีงามของวัฒนธรรมนั้นเอง เจตนา
ของบทความนีส้ร้างความคลุมเครือของอ านาจทางภาษาในการวิเคราะห์ได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควร 
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การเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมค าสอน : สอนหญิง ในวรรณกรรมอีสาน 
กับค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ปุ่น 

Perspective Comparison in Didactic Literature: A Woman’s Guide in Isan Literature and 
Japanese Women’s Proverb 

 
ราชันย์ นิลวรรณาภา1 ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์2   

มนสิชา  แก้วนันไชย3 วรเมธ ไทยเมืองทอง4  
เวียงสะหวัน สายสมุา5 สมพาวัน แก้วบุดตา6 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงระหว่าง วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย กับสุภาษิตเกี่ยวกับ
ผู้หญิงของญี่ปุุน ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมทั้งสองกลุ่มล้วนให้ความส าคัญกับผู้หญิงท่ีเป็นแม่เหย้าแม่เรือน สิ่งอันพึงประสงค์ เช่น 
ลักษณะนิสัย อารมณ์ วาจา บุคลิก  มารยาท เป็นต้น สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง คือ ญี่ปุุนมักจะเปรียบเปรย
ผู้หญิงกับวัตถุ เช่น สุรา หม้อ เต้าเจี้ยว เสื่อทาทามิ เป็นต้น ส่วนอีสานจะให้ความส าคัญกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏ เช่น ก้น แก้ม 
คอ คิ้ว ตา ผิว ฟัน ริมฝีปาก รูปร่าง ส่วนสูง สะโพก หัวนม หน้าอก เป็นต้น ซึ่งวรรณกรรมทั้งสองที่น าเสนอนี้ล้วนเป็นโลกทัศน์ท่ีเกิดขึ้น
จากผู้ชายแทบท้ังสิ้น 
 
ค าส าคัญ: ผู้หญิง, โลกทัศน์, ไทยอีสาน, ญี่ปุุน 
 
Abstract 
 This article compares between the women’s perspective mentioned in Isan didactic literature for men and 
women and those found in the Japanese women’s proverb. It was noted that those two literatures similarly 
aimed on teaching the housewife for desired characters e.g. habit, emotion, speech, personality, manners, etc. 
The difference found in the two literatures was that Japanese women were regularly compared to objects such 
as liquor, pot,  salted soya beans, or Tatami mat; whereas, the women in Isan literature were mentioned with 
outward appearance e.g. bottom, cheek, neck, eyebrow, eyes, skin, teeth, lips, shape of body, height, hip, nipple, 
chest, etc. Significantly, the women in those two literatures was completely presented through a perspective of 
men. 
 
Keywords: Women, Perspective, Thai Isan, Japan 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 สถานภาพของผู้หญิง ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม มักจะพบว่ามีการถูกวางกรอบตามเพศสภาพไว้ค่อนข้างชัดเจนและเคร่งครัด 
กว่าเพศชาย ข้อมูลส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะดังกล่าวคือสุภาษิต ส านวนที่เป็นวรรณกรรมค าสอน ซึ่งบางเรื่องเป็นค าสอน
โดยตรงและบางส่วนมีการสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ส านวน สุภาษิตสอนหญิงท่ีน่าสนใจคือค าสอนหญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่น
ของชาวอีสานและอีกกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งที่ให้ค าส าคัญกับการสอนหญิงคือสุภาษิตค าสอนในวรรณกรรมของชาวญี่ปุุน ในค าสอน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของผู้คนในสังคมต่อเพศหญิงว่าเป็นเช่นไร และมีการน าเสนอในเชิงภาษาอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงสนใจที่

                                                 
1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. และ รองผู้อ านวยการฝุายบริหารและแผน สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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จะศึกษาเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมสอนหญิงที่ปรากฏ ในวรรณกรรมอีสาน กับ ค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ปุุน                     
ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ พบว่าได้มีผู้สนใจศึกษาไวอ้ยู่หลายเรื่องดังนี้ 
  จรูญรัตน์ รัตนากร (2535:บทคัดย่อ) ศึกษาโลกทัศน์อีสานจากวรรณกรรมค าสอน จ านวน 15 เรื่อง พบว่า โลกทัศน์อีสาน  
ที่มีต่อสตรีต้องรักนวลสงวนตัว มีคุณสมบัติที่ดีเป็นกุลสตรี  ควรมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควร บุรุษต้องมีความรู้ความกล้าหาญ ขยันมี
ศีลธรรมประจ าใจ ชาวอีสานเคารพยกย่องผู้อาวุโส  รังเกียจผู้วางตนไม่สมวัย บิดามารดาต้องรับผิดชอบการดูแลบุตร บุตรต้องเคารพ
เชื่อฟัง และตอบแทนพระคุณบิดามารดา พี่น้องควรรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
  ชานนท์ ชัยทองดี (2552:51) ศึกษาภูมิปัญญาจากวรรณกรรมค าสอน ภาคอีสาน เรื่องคดีโลก คดีธรรม พบว่าภูมิปัญญาที่
ปรากฏในวรรณกรรมอีสานคือหลักบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนตลอดจนการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน ซึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือที่คอยแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อันท าให้ประชาชนชาวอีสานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนต่อสังคมอีสาน 
  ทวี ศรีแก้ว (2536:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาคติในการครองเรือนในวรรณกรรมอีสาน จ านวน 12 เรื่อง พบว่า คติในการเลือก
คู่ครองจะต้องพิจารณาวงศ์ตระกูล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความขยัน สติปัญญา และการปฏิบัติตามฮีตคลองอีสาน คติในการ
ครองเรือน สามีภรรยาชาวอีสานจะต้องปฏิบัติตามฮีตผัวคลองเมีย ขยันหมั่นเพียร ท าบุญ ท าทานและรักษาศีล บุตรหลานชาวอีสาน
จะต้องปฏิบัติตามฮีตลูกคลองหลาน เช่ือฟังบิดามารดา ปูุย่าตายาย ละช่ัวท าดี เมื่อน้อยหาวิชา ใหญ่มาหาทรัพย์ มีความกตัญญูและ
มัธยัสถ์ บุตรเขย  บุตรสะใภ้ชาวอีสานจะต้องปฏิบัติตามฮีตใภ้คองเขย สุภาพอ่อนน้อม ขยันขันแข็งเคารพเช่ือฟังและช่วยเหลือญาติ
ของทั้งสองฝุาย  นายและบ่าวไพร่ชาวอีสานจะต้องปฏิบัติตามฮีตไพร่คลองนาย  มีความเมตตา ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และช่วย
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
  ประคอง กระแสชัย  (2534:บทคัดย่อ) ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาเรื่องธรรมดาสอนโลก พบว่าวรรณกรรมธรรมดา
สอนโลกเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาที่มุ่งสอนชาวบ้านทั่วไปให้รู้หลักการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ
การปฏิบัติของภรรยาต่อสามีเพื่อความปกติสุขและความเจริญมีค าสอนให้สตรีรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาที่ดี นอกจากนี้ยังมีค าสอน
ทั่ว ๆ เพื่อเป็นหลักน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องเหมาะสมอันจะน ามาซึ่งความสุขความเจริญของครอบครัว และยัง
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเช่ือของชาวล้านนาไทยหลายประการ  นับว่าวรรณกรรมค าสอนล้านนาไทยเรื่องธรรมดาสอนโลกเป็น
วรรณกรรมที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชาวบ้านล้านนาไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี 
  พรชัย ศรีสารคาม (2527:1) กล่าวไว้ในวรรณกรรมอีสานเรื่องท้าวค าสอนว่า  ท้าวค าสอนเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งของชาว
อีสานจัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมค าสอน เช่ือว่านักปราชญ์โบราณคงแต่งไว้แล้วฉบับท่ีนับมาปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบันนี้เดิมเป็น
หนังสือก้อม คือเป็นหนังสือชนิดใบลานสั้น จารึกด้วยอักษรไทน้อยสาระส าคัญของวรรณคดีเรื่องนี้ อยู่ ที่ข้อแนะน าให้รู้จักลักษณะดี  
ลักษณะร้ายของหญิงซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับเป็นการแนะแนวเบื้องต้นให้แก่ชายหนุ่มทั้งหลายที่
จะเลือกคู่ครองให้ถูกโฉลก (โสก) ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสมบูรณ์พูนสุข แม้จะเป็นคนยากไร้อนาถามาก่อน เมื่อได้
คู่ครองดีแล้วชีวิตก็อาจจะรุ่งเรื่อง มีฐานะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีได้ ดังท้าวค าสอน ตัวเอกของเรื่องเป็นตัวอย่าง 
  พรทิพย์ ซังธาดา (2545 : 97) วรรณกรรมค าสอน  มีต้นฉบับแพร่หลายทั่วไปในภาคอีสาน ปราชญ์อินทิญาณเข้าใจกันว่า
เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าผู้ครองนคร โดยมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อใช้สั่งสอน  เรื่องอินทิญาณสอนลูกผู้แต่ง คือ ปราชญ์อินทิญาณ 
แต่งสอนธิดาชื่อนันทา หรือ นันทนาฎ แต่ไม่ปรากฏเวลาที่แต่งแน่นอน เนื้อเรื่องนั้น ผู้แต่งสมมุติตนเป็นบัณฑิตสั่งสอนธิดาในเรื่องการ
สร้างตน การวางตน การเลือกคู่ครอง หน้าท่ีของสตรีในฐานะมารดา ภรรยา และลูกสะใภ้ โดยน าผญาภาษิตมาจัดหมวดหมู่สอน
จริยธรรมของสตรี ตามจารีตประเพณี ความเช่ือและความนิยมของชาวอีสาน วิธีสอนบอกทั้งข้อห้ามและช้ีแนะแนวทางที่ควรปฏิบัติ                  
มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นจริง เช่น ใช้นิทานประกอบค าสอน ใช้การเปรียบเทียบธรรมชาติของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น  
พืชและสัตว์  แนวคิดส าคัญของเรื่องคือ มุ่งแสดงลักษณะหญิงชายที่ดีตามความคิดของชาวอีสาน คือ ชายต้องมีลักษณะนักปราชญ์  
ขยันท ามาหากิน ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไป หญิงต้องซื่อสัตว์ต่อสามี ขยัน มัธยัสถ์ ใจบุญ และประพฤติตนตามจารีตประเพณี    
คุณค่าของเรื่องอยู่ท่ีส านวนภาษาไพเราะมีการเปรียบเทียบคมคาย ชวนคิดสอดคล้องกับเนื้อหา ที่มุ่งสั่งสอน ให้แนวทางในการปฏิบัติ
จัดเป็นวรรณกรรมที่มีความงดงามทั้งรูปแบบและเนื้อหาได้รับความนิยมจดจ า น าผญาภาษิตไปพูดกันแพร่หลาย 
  พระอริยานุวัตร  เขมจารีเถระ (2513:1) กล่าวไว้ในท้าวค าสอนว่า วรรณคดีท้าวค าสอน  นางฟังค านี้ จะแต่งขึ้นในสมัยใด
ไม่ทราบผู้แต่ง แต่เป็นหนังสือเก่าแก่เรื่องหนึ่งในวรรณคดีของอีสาน มีสารัตถะส าคัญอยู่มาก  เจ้าหัวพ่อผางน ามาถวาย ส่วนมากมีคติ
ธรรมเป็นผญาโบราณ  เป็นที่น่าสนใจในลักษณะหญิง ซึ่งถูกต้องโฉลกของเก่า คติธรรมท้าวค าสอนมีประโยชน์มาก ทั้งส านานโวหาร
เพราะพริ้งพอฟังได้ 
  พิชัย ศรีภูไฟ (2532:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณสมบัติ ฐานะ และหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมอีสาน จ านวน 7 เรื่อง คือท้าว
ฮุ่งหรือเจือง ขุนทึง ขูลูนางอั้ว อินทณาณสอนลูก ท้าวค าสอน สุพรมโมกขา คลองสิบสี่ พบว่า คุณสมบัติสตรี จ าแนกได้ 2 ประการ คือ 
คุณสมบัติภายนอกและคุณสมบัติภายใน คุณสมบัติภายนอกว่าด้วยเรื่องรูปสมบัติ สตรีงามมีลักษณะดังนี้ ผมด าเกลี้ยง ตาคม คิ้วโก่ง  
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แก้มเปล่งปลั่ง  ฟันถี่งาม ใบหน้าขาวละมุน  อกแต่งตึง เอวกลมเรียว แขนกลมกลึง เหมือนล าเทียน  ผิวพรรณผ่องใส และขาวเหมือน
ปุยฝูาย  ริมฝีปากงาม  พูดจาไพเราะฟังแล้วรื่นหู  มีความส ารวมในการยืนเดินนั่งนอน  ส่วนสมบัติภายในมีการเน้นมากกว่าคุณสมบัติ
ภายนอก โดยกล่าวถึงคุณสมบัติภายในของสตรี  เรื่องการเป็นผู้มีศีลธรรม  รู้จักท าบุญท าทาน  รู้หลักการตรองเรือน ขยันหมั่นเพียรใน
การท างาน รักนวลสงวนตัว  มีความซื่อสัตย์ ประพฤติตามจารีตประเพณี  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ฐานะหน้าที่ของสตรี
จ าแนก ได้ 2 ด้าน คือ ครอบครัวและสังคม ด้านครอบครับ จ าแนกได้ 3 สถานะ ได้แก่ฐานะบุตร ฐานะภรรยา และฐานะมารดา               
ในฐานะบุตรนั้น  ได้แก่  การปรนนิบัติรับใช้บิดามารดา  การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ผู้เฒ่าผู้แก่และ
ญาติผู้ใหญ่ หน้าที่ของสตรีในฐานะภรรยา ได้แก่การให้ค าแนะน าแก่สามี  การให้ก าลังใจและช่วยเหลือสามี  ส่วนหน้าที่ของสตรีใน
ฐานะมารดา ได้แก่ การให้ความรักและการเลี้ยงดูบุตรธิดา  การอบรมสั่งสอนบุตรธิดา  ฐานะของสตรีด้านสังคม สตรีมีสิทธิ์ในการ
สมาคม สามารถคบเพื่อต่างเพศได้ในวัยสาว และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างอิสระพอสมควร. 
  ไซโต ฮิโซ, ลี เอลิซาเบธ, ยูปิเตอร์ ผู้แปล  (2561 : 65) ได้กล่าวถึงบทบาทเทพดาเพศหญิงที่ได้ร่วมกันสร้างประเทศญี่ปุุน 
ในพงศาวดารญี่ปุุน ซึ่งกล่าวว่า เกาะญี่ปุุนสร้างโดยเทพยดานามว่า อิซะนะงิ โนะ มิโกะโตะ กับเทพธิดาซึ่งเป็นชายานามว่า อิซะนะมิ 
โนะ มิโกะโตะ ธิดาแห่งเทพเจ้าทั้งสองนามว่า อะมะเตระซึ โอมิกะมิ นั้นคือเทพสุริยะจิตกุศล กอปรด้วยความเมตตากรุณาและเฉลียว
ฉลาด นางได้สอนให้มนุษย์ท าไร่ไถนา ให้รู้จักเลี้ยงไหมท าแพรและทอผ้า... 
  ทิพาดา ยังเจริญ อ้างใน กัณฐิกา ปิ่นทอง (2557 : 9) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และโลกทัศน์ของสตรีญี่ปุุนยุค
เทคโนโลยี ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยจารีต ว่า การรับวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 603 เมื่อ
เจ้าชายโชโตขุ (Shotoku) รัชทายาทจักรพรรดินีซุอิโกะ ได้น าระบบการแต่งตั้งข้าราชการขึ้น 12 ต าแหน่งมาใช้ และทรงประกาศใช้ 
“รัฐธรรมนูญ 17 ข้อ” เป็นหลักคุณธรรมส าหรับข้าราชการพึงยึดถือและปฏิบัติตาม สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 17 ข้อนี้ เป็นหลัก
คุณธรรมที่น ามาจากพุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊อ และมีจุดมุงหมายเพื่อเป็นพื้นฐานให้จักรพรรดิมีอ านาจอย่างเด็ดขาด   
  มณฑา พิมพ์ทอง อ้างในกัณฐิกา ปิ่นทอง  (2557 : 20-22) ได้ศึกษาปัญหาของสตรีญี่ปุุน : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม              
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้แก่ เรื่อง บ้านแตก เรื่องนักว่ิงมาราธอนแห่งโตเกียว เรื่องสาวบริษัท เรื่องเอาต์ ซึ่งพบว่า สาเหตุของปัญหา
มีทั้งความขัดแย้งระหว่างจารีตประเพณีดั้งเดิม กับความคิดในเรื่องอิสระเสรีภาพส่วนบุคคลที่มาจากตะวันตก 
 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มวรรณกรรม ยังไม่ได้มีการน าข้อมูลค าสอนหญิงของอีสานกับ
ญี่ปุุนมาเปรียบเทียบกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสองกลุ่มซึ่งจะท าให้เห็นถึงวิถีคิดของผู้คนใน
สองวัฒนธรรมว่ามีลักษณะอย่างไร 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมค าสอนเกี่ยวกับผู้หญิงระหว่าง วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย กับ เกี่ยวกับ
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ปุุน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. เป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสุภาษิตญี่ปุุน งานปริวรรตจากเอกสารใบ
ลานเรื่องสอนหญิง สอนชาย ในเอกสารวิชาการภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน (2551) ปริวรรตโดยณรงค์ศักดิ ์ราวะรินทร์ แล้วเสนอผลใน
เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมค าสอนเกี่ยวกับผู้หญิง 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจากสุภาษิตญี่ปุุน กับงานปริวรรตจากเอกสารใบลานเรื่องสอนหญิง สอนชาย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    ตัวบทสุภาษิตญี่ปุุน กับตัวบทงานปริวรรตจากเอกสารใบลานเรื่องสอนหญิง สอนชาย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    รวบรวมข้อมูลจากสุภาษิตญี่ปุุน กับงานปริวรรตจากเอกสารใบลานเรื่องสอนหญิง สอนชาย รวมถึงเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณกรรมอีสาน และวรรณกรรมญี่ปุุน   
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  5.1 จัดข้อมูลที่ศึกษาเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการที่จะน าไปวิเคราะห์ 
  5.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ตั้งไว้  
  5.3 เสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ในรูปตาราง แบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย 
 โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงระหว่าง วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย กับ เกี่ยวกับสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ ปุุนพบว่า 
วรรณกรรมทั้งสองล้วนให้ความส าคัญกับผู้หญิงที่เป็นแม่เหย้าแม่เรือน สิ่งอันพึงประสงค์ ได้แก่ ลักษณะนิสัย อารมณ์ วาจา บุคลิก  
มารยาท ดังตารางที่ 1  

วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย ค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญีปุ่่น 
๏ หญิงใดท ากระบวนไว้พอสะงาวห่อนคล่องคือน้ัน 
มันบ่เฮด็ลื่นด้ามเหลือล้นแพงพิมพ์ 
ก็ท่อจิตต่อตั้งหาเวียกการเฮือน 
บ่ห่อนไปราวีแกไ่ผเฟือนฟื้น 
มันบ่โกธาเคี่ยวผัวขวัญปูอยด่า 
หญิงนั้นเทเวศเจ้าเทิงฟูาซ่อยช ู
คันว่าชายใดได้อยา่ไลปะปล่อย 
หญิงนั้นเป็นดังฝนหา่แก้วลงล้างสว่ยเลิงเจ้าเฮย 

姉女房は身代の薬  
ภรรยาที่อายุมากกว่าเป็นยาเพิ่มทรัพย์สิน 
ภรรยาที่อายุมากกว่าสามีนั้นมักจะช่ าชองในการจัดการค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนท าให้มเีงินเหลือเก็บ อีกท้ังยังปรนนิบัติดูแลสามไีดเ้ป็นอยา่งดี 
จึงท าให้ชีวิตคู่ราบรื่นและเป็นสุข 

๏ หญิงใดสมฮาบเนื้ออวนอ่อนงามเลิ๊ก 
ฮองฮองแสงส่องงามผิวซ้ า 
วาจาเว้าเป็นความทุกภาค 
เป็นที่ฝูงพ่ีน้องเหนือใต้จ่มหา 
หญิงนั้นควรที่เอาเทียมซ้อนสายถนอมแขนขอด 
ฝูงพี่น้องเฮือนใกล้ว่าด ี

毬栗も内から割れる 
เกาลัดทีม่ีหนามก็ยังแตกเองจากข้างใน 
ลูกเกาลดัที่มีหนาม ถ้าน ามาอบใหสุ้กเนื้อด้านในก็จะแตกออกมาเอง
โดยธรรมชาติ เปรียบกับหญิงสาวที่เมื่อถึงเวลาก็จะมีเสน่ห์และงดงาม
เองตามธรรมชาต ิ

๏ หญิงใดสัจจาหมั้นความเดียวเปน็เที่ยง 
มันบ่ไปล่ายลิ้นลวงเล่นแก่ไผ 
หญิงนั้นบัณฑติย้องผลาดีแวนประเสริฐจิงแล้ว 
ไผผู้เข้าอยู่ซ้อนบญุสิยูเ้มื่อลุนเจ้าเฮย 

嫌じゃ嫌じゃは女の癖 
ปฏิเสธไว้ก่อน คือนิสัยของสตรี 
ผู้หญิงเวลาถูกจีบ ถึงแม้ในใจจะไมไ่ด้รังเกยีจ แต่ก็มักจะปฏเิสธก่อน
เสมอ เพราะถ้าหากตอบรับทันทีกจ็ะดูไม่ดี ดังนั้น จึงมักมีนสิัยที่จะ
ปฏิเสธไว้ก่อนเสมอ 

๏ หญิงใดจงใจเมี้ยนสนิทดีแวนแจบ 
ของใดควรประเสริฐแท้ถนอมไว้ท่ีดี 
มีอันใดไว้แวนดีปดักวาด 
ที่น่ังไว้แวนเกลี้ยงเปล่าแปน 
หญิงนั้นเทวดาเฝูาแสนองค์ปูองปลูก 
ก็จักมีมากล้นลือไฮฮ้ั่งม ี
ชายใดได้เทียมขวัญแขนขอด 
ก็จักยู้อยู่สรา้งเฮือนเหย้าชุ่มเย็นเจา้เฮย 

貞女両夫に見えず  
หญิงท่ีซื่อสัตยต์่อสามี ไมม่ีสามีสองคน 
หญิงท่ีภักดีต่อสามีนั้น แมส้ามีจะตายจากไปแล้วก็จะไมย่อมแต่งงาน
ใหม่เด็ดขาด 

๏ อันหน่ึงยามเมื่อผัวเดินผ้ายดงดอนมาฮอด 
ให้เจ้าฮีบฮับหาบต้อนคอยถ่าผ่อทาง 
อย่าได้ถือขนาดบ้าซังผัวบ่อยากเบิง่ 
บาดว่าเป็นแมฮ่้างผิวสิเศร้าดังกา 
ให้เจ้าย าผัวแท้ตามโดยจัวน้อยย่านพ่อครูนั้นจิงด ี
ก็จิงเป็นดีดายน ากันมูนมังเทพพะดาด่านดา้วลงเฝูาหมื่น
องค์ 

女三界に家なし 
หญิงสาวไม่มีบ้านท้ัง 3 โลก 
ผู้หญิงในวัยเด็กต้องเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ หลังแต่งงานก็ต้องเชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของสามี และยามที่แก่เฒ่าก็ยังต้องเชื่อฟังค าสั่งสอนของ
ลูก ไม่อาจมีชีวิตที่เป็นอิสระได้ในโลกใบนี้ไปจนตาย 

๏ ฟังเยอสาวฮามพร้อมมีผัวแมฮ่้างถ่าวเฮียมนั้น 
อย่าได้เฮ็ดมูบม้ายใจตื้นมื้อเพิน 
จักเห็นก้นซ้ าท้ังบ่ปากเบิ่งตายแล้ว 
ฝูงผู้ใกล้ชาวบ้านเพิ่นสิเตยีน 
ดีท่อถนอมตัวให้เป็นดีอย่าประมาท 
หากจักเฮืองเฮื้อข้ึนท้ังค่ายว่าด ี

赤い信女 
ช่ือสุสานสีแดง 
หมายถึง แม่ม่ายหรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีที่มาจากเมื่อสามตีายจะสลักค า
ว่า 信女(しんにょ) (shin-nyo) เป็นสีแดงต่อจากช่ือของสามี
ไว้บนแผ่นหินจารึกท่ีหลุมศพ 
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๏ หญิงใดสูงเหลือด้ามคองหญิงในโลก 
ตีนใหญ่เปาท้ังหนาเล่ามน 
อันนี้เพิ่นว่าราหูหน้ายักษ์โขผีใหญจ่ิงแล้ว 
ตั้งหากแข็งลื่นพ้นขวางฮ้ายซวดประมาณเจา้เฮย 
ไผบ่ฟังค าเฒ่าบฮูานสอนสั่งมานี ้
ชายใดบ่หนีหลีกเว้นซิตายเมี้ยนมอดจมแท้แล้ว 
เหตุว่าราหูนี้ใจแข็งอ านาจเฮ็วแล้ว 
คันว่าเข้าแท้บ่ใกล้พระจันทร์เศร้าบ่ผ่องใสเจ้าเฮย   

鬼の女房に鬼神がなる 
ภรรยาของยักษ์ก็คือยักษ ์
ภรรยาที่เหมาะสมกับสามีที่มีนิสยัใจคอโหดร้าย อ ามหิต ก็ต้องเป็นคน
ที่มีนิสัยเหมือน ๆ กัน 

๏ หญิงใดนั้นเท่าใดหลายเชิงเว้ามว่น 
เป็นที่ฝูงพ่ีน้องชาวบ้านว่าดี 
มีอันใดแท้วางไปปุนแจก 
มันบ่ถี่ลื่นล้นขนให้แบ่งบาย 
ฝูงหมู่หญิงยอย้องคณุค ามมีาก 
ไผก็คดึอยากได้เป็นเหง้ามิ่งเมีย 
ก็หากเสียดายโอโ้อนอทนสวาท 
ตั้งว่ายังหนุ่มน้อยผญาล้ าลื่นคนเจา้เฮย 

女氏無くして玉の輿に乗る 
หญิงสาวแม้ชาตติระกูลไม่ดี ก็ร่ ารวยได้ 
ผู้หญิงท่ีแม้จะไมไ่ดเ้กิดในตระกูลทีด่ี แต่หากมรีูปโฉมสวยงาม ก็อาจจะ
ได้แต่งงานกับคนที่ร่ ารวยและกลายเป็นคนท่ีเจริญก้าวหน้าได้ 

๏ หญิงใดสัจจาหมั้นความเดียวเปน็เที่ยง 
มันบ่ไปล่ายลิ้นลวงเล่นแก่ไผ 
หญิงนั้นบัณฑติย้องผลาดีแวนประเสริฐจิงแล้ว 
ไผผู้เข้าอยู่ซ้อนบญุสิยูเ้มื่อลุนเจ้าเฮย 

女の一念岩をも通す 
ความมุ่งมั่นของหญิงสาว เจาะทะลวงได้แม้กระทั่งหินผา 
เมื่อผู้หญิงตัดสินใจจะท าอะไรแล้ว ก็จะมีความรู้สึกมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
ที่จะท าสิ่งน้ันให้ส าเร็จ 

 
 ความแตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง ญี่ปุุนมักจะเปรียบเปรยผู้หญิงกับวัตถุ  เช่น สุรา หม้อ เต้าเจี้ยว เสื่อทาทามิ 
เป็นต้น  อีสานจะให้ความส าคัญกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏ เช่น ก้น แก้ม คอ คิ้ว ตา ผิว ฟัน ริมฝีปาก รูปร่าง ส่วนสูง สะโพก 
หัวนม หน้าอก เป็นต้น ดังตารางที่ 2 

วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย ค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญีปุ่่น 
๏ หญิงใดยามนุ่งซิ่นถยุสากเชิงเดยีว 
แปูนกกขาอวดชายเลยอ้าง 
หญิงนั้นคนโถงชู้ซูซีเว้ายากเฮาเฮย 
ให้หลีกเว้นอย่าเตื้องต่อมันนั้นเนอ 

女と酒には毒がある 
สุรานารีต่างมีพิษ 
ผู้หญิงก็มีพิษร้ายไม่ต่างกับสรุา เปน็การเปรยีบเทียบว่าผู้หญิงมักน าภัย
มาสู่บรุุษอยู่เรื่อยไป 

๏ หญิงใดเกศาห้วนไกลหูดสูน่อย 
ค าปากเพี้ยงเสมอด้ามผู้ชาย 
หญิงนั้นยังจักมีผัวซ้อนเชยชมเทื่อจิงแล้ว 
ยังจักสุขอยู่ย้อนผัวนั้นผู้ลุนแท้แล้ว 

女の髪の毛には大象も繋がる 
เส้นผมของหญิงสาวนั้น รดัได้แม้กระทั่งช้าง 
เป็นค าเปรยีบเทียบที่ว่า เสน่ห์ของผู้หญิงนั้นสามารถดึงดูดชายหนุม่ให้
เข้าหาได ้

๏ หญิงใดเนาสถานห้องเฮือนตนมวีาดดังนั้น 
มันบ่ไปเทียวบ้านแผนหน้าฮอไผ 
หญิงนั้นเป็นดังหม้อนิลบางทางใกล้เซ็งซาจิงแล้ว 
ไผผู้ได้อยู่ซ้อนบ่มไีฮเ้ยื้องใด 
หากจักขนขวายไดเ้ป็นดีทุกเยื่อง 
นับมื้อใสสิ่งแก้วบ่มีเศร้าดังทอง 

女房と鍋釜は古いほどよい 
ภรรยากับหม้อ ยิ่งเก่ายิ่งด ี
หม้อยิ่งใช้ยิ่งคุ้นเคย เหมือนกับภรรยาที่ยิ่งอยู่กินกันนานเท่าไหร่ยิ่งรู้
คุณค่ามากเท่านั้น 

- 女房と味噌は古いほどよい 
ภรรยากับเตา้เจี้ยวญี่ปุุน  ยิ่งเก่ายิง่ดี 
เต้าเจีย้วญี่ปุุนยิ่งเก่ารสชาติยิ่งกลมกล่อม เหมือนกับภรรยาที่ยิ่งอยู่กนิ
กันนานเท่าไหร่ก็จะรู้ใจกันมากยิ่งขึ้น 

๏ หญิงใดสูงแกกเนื้อแมงวันข้ีใส่หน้าเดียรดาษ 
แถมเถิงเท่าฮอดหัวนางนั้นบุญมลีน้ลือชาเซ็งซ่า  

鬼も十八番茶も出花  
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ไผผู้ยังไดซ้้อนเป็นแก้วกล่อมนอน 
ยังจักสุขอยู่ย้อนบุญคณุอนันต์อเนก 
เพราะว่านางได้สร้างบุญค้ าแต่หลงัแท้แล้ว 

ยักษ์ก็สิบแปด ชาก็ชงครั้งแรก 
หญิงสาวทุกคนเมื่อถึงเวลาก็จะมีเสน่ห์และงดงามสมวัยเอง 
มีที่มาจาก ยักษ์แม้จะมีหน้าตาขี้เหร่เมื่อถึงเวลาก็จะดสูวยงาม และใบ
ชาที่เพิ่งชงครั้งแรกก็จะมีกลิ่นหอมรสชาตดิ ี

๏ หญิงใดแสนแวนหน้าหาชายมักม่วน 
เห็นเขาขับแอบหลิ่นหัวจื้นซื่นน า 
หญิงนี้เป็นดังศาลาคนแฮเ่ข้าจอด 
คันว่าหายเหตุฮ้อนเดินดั้นดุ่งหนี 
ชายใดได้เสมอนอนเต็งสุงงูแล้ว 
ย่านท่อมันตอดข้างตายค้างห้างสะเทินเจ้าเฮย 

大蛇を見るとも女を見るな 
ดูงูแต่อย่าดูหญิง 
เสน่ห์ ของผู้หญิงท าใหผู้้ชายลุม่หลงและมัวเมา เป็นอุปสรรคในการฝึก
ตน จึงน่ากลัวกว่างูยักษ์เป็นอย่างมาก 

- 髪の長きは七難隠す 
ผมยาวปกปดิความบกพร่องได้ 7 อย่าง 
ผมยาวของผู้หญิง สามารถปกปิดข้อบกพร่องหรือปมด้อยอ่ืน ๆ ได้ 

๏ หญิงใดขาวฟองเนื้อคือมิคคายังอ่อน 
คือดังฮากบัวแท้เที่ยงจริง 
นางนั้นบ่ห่อนตกถ่อยฐานแก้วแก่นอิตถีหญิงแท้แล้ว 
ไผผู้เอาเป็นเมียก็บฮ่้อนพอฮ้าย 

色の白いは七難隠す 
สีขาวปิดบังความบกพร่องทั้งเจ็ด 
ผู้หญิงท่ีมผีิวขาว ถึงแม้จะมีข้อเสียหรือข้อพึงต าหนิอยู่บ้างเล็กน้อย แต่
ก็ยังดูสวยงาม 

๏ หญิงใดคอกลมปล้องเลาคีงเนื้อชุ่ม 
นางนั้นยังจักลุโชคได้ผัวประกอบมยีศแท้แล้ว 
ยังจักสุขส าราญมีย้อนบุญผัวผู้ประเสริฐ 
สองหากสุขต่อเฒ่าเถิงเท่าช่ัวชีวังหั้นแล้ว 

女の足駄にて造れる笛には秋の鹿寄る 
ขลุ่ยที่ท าจากเกี๊ยะของหญิงสาวนัน้ เรียกได้แม้กระทั่งกวางในฤดูใบไม้
ร่วง 
เป็นค าเปรยีบเทียบว่า ผู้ชายมักจะแพ้ให้กับเสน่ห์ของหญิงสาวได้ง่าย 

๏ หญิงใดแขนแพนส้วยหนา้ก้องไบสี(บายศรี)  
คอคางทูมก็เล่าตีนมือน้อย 
นางนั้นบุญมีแท้ใจบุญมักเผื่อ 
แม้นว่ามีผู้ซ้อนนางนั้นย่อมดีเจา้เฮย 
แม้นว่าฝูงพ่ีน้องเชื้อเผ่าวงศาก็ด ี
เขาก็มีใจอาศัยสู่สบายใจย้อน 

始めは処女の如く後は脱兎の如し 
ครั้งแรกดั่งสาวบริสุทธ์ิ จากน้ันราวกับกระต่ายที่ว่องไว 
แสร้งท าเป็นอ่อนแอให้อีกฝุายตายใจ แล้วจากนั้นก็เข้าจู่โจมโดยไม่ทนั
ให้ตั้งตัว 

- 女房と畳は新しい方がよい 
ภรรยากับเสื่อทาทามิ ยิ่งใหม่ยิ่งด ี
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือเสื่อทาทามิ ยังไงของใหม่ก็ย่อมดูดีกว่าของเก่า 

 
วรรณกรรมทั้งสองที่น าเสนอนี้ล้วนเป็นโลกทัศน์ท่ีเกิดขึ้นจากผู้ชายแทบท้ังสิ้น ซึ่งสะท้อนผ่านตัวบทในค าประพันธ์ ดังตารางที่ 3 

วรรณกรรมอีสานสอนหญิง สอนชาย ค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญีปุ่่น 
- 愛想尽かしは金から起きる 

เงินหมด รักก็หมด 
การที่ผู้หญิงแสดงท่าทีรังเกียจหรอืท าตัวห่างเหิน มักจะมีสาเหตุหลกั
มาจากเงิน 

๏ หญิงใดมผีัวแล้วใจคือสันเก่า 
มันบ่คึดถ่อยเพิ่งต้าน 
อยากแปงแล้วเล่ามายา 
เว้าน าชายมักเพศฝูงเขาหนีซ้ าเนื้อบ่เหือดคีง 
ก็จักผิดตาเฒ่านินทาซีซั่ว 
เพิ่นว่าคนขี้ฮ้ายโถงเล่นบ่เชา 

悪女の深情け 
ความรูส้ึกผูกพันลึกซึ้งของหญิงร้าย 
หญิงท่ีมีหน้าตาขีร้ิ้วขี้เหร่ มักจะมคีวามรูส้ึกหึงหวงริษยารุนแรงกว่า
หญิงสาวท่ัวไป 

๏ หญิงใดมายาใกล้แผ่นนมอ้างอวดชายนั้น 網の目にさえ恋風がたまる 
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พลอยเล่าสับส่อเว้าชาวบ้านเพิ่นชัง 
หญิงนั้นใจโจโรแท้ใจโจรมักมากจิงแล้ว 
ไผผู้เข้าอยู่ซ้อนบ่มไีด้อยู่โดนเจ้าเฮย 
เขิงจักปุนเป็นฮ้างหมางกันปะเปิดจิงแล้ว 
ไผผู้ดนด่วนได้บม่ีฮู้อ่าวหลัง 

แม้แต่ตาข่ายยังดักจับสายลมรักได ้ 
โดยปกตสิายลมจะลอดผ่านตาข่ายไป แต่บางครั้งตาข่ายกส็ามารถดกั
จับสายลมรักได้ เปรียบดั่งหญิงขายบริการที่ถึงแม้ยามปกติจะรับแขก
โดยปราศจากความรูส้ึกรักใคร่ แตก่็อาจมีบางครั้งท่ีเกิดความรักกับชาย
ที่มาใช้บริการได ้

- 女心と秋の空 
จิตใจของหญิงสาวกับท้องฟูาในฤดูใบไมร้่วง 
ความรักของหญิงสาวเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนดั่งท้องฟูาในฤดู
ใบไม้ร่วง 

๏ หญิงใดได้ผัวแนวนักปราชญ์ดดีาย 
เป็นดังแหวนค่าลา้นพิลา(ทับทิม)เข้มลูกงาม 
หากจักมาคูนค้ าค าพาทิพย์พระยอดจิงแล้ว 
บ่ได้เป็นดังฝูงบาปใบ้ซะเลเหล้าเที่ยวเฮ 

女の知恵は鼻の先 
สติปัญญาของหญิงสาวนั้นอยู่ท่ีปลายจมูก 
ผู้หญิงมักจะมองแค่เรื่องเฉพาะหนา้ จนท าให้มองไม่เห็นภาพรวม
ทั้งหมด 

๏ หญิงใดหัวนมขึ้นกลมกองกอยลบี 
นางนั้นฮู้เล่นชู้ชายซ้อนภาพผัว 
ไผผู้ยังไดซ้้อนแล้วเล่าเป็นเมียเมื่อใด 
ก็จักมัวคล้ าดับครอบ หญิงคนฮ้าย 

女は目の天国、財布の煉獄、魂の地獄 
ผู้หญิงนั้น คือสวรรค์ทางตา แดนผลาญเงิน และนรกทางใจ 
ผู้หญิงนั้นสวยงาม หากมองเพียงอย่างเดียวก็เกดิความสุข แต่เมื่อไดค้บ
ด้วยแล้วก็จะสิ้นเปลืองเงินทองอย่างมาก และท้ายทีสุ่ดก็จะ
สิ้นเนื้อประดาตัว 

๏ หญิงใดยามนุ่งซิ่นถุยสากเชิงเดยีว 
แปูนกกขาอวดชายเลยอ้าง 
หญิงนั้นคนโถงชู้ซูซีเว้ายากเฮาเฮย 
ให้หลีกเว้นอย่าเตื้องต่อมันนั้นเนอ 

手が入れば足も入る 
ถ้ามือเข้า ขาก็เข้า 
หากผู้หญิงยินยอมให้ผู้ชายลูบคล าแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
ครั้งต่อไปก็จะลามไปส่วนอ่ืนด้วย จนท้ายที่สุดก็จะสญูเสยีร่างกาย
ทั้งหมดให้แก่ผู้ชาย 

- 夜目遠目傘の内 
มองในความมืด มองจากท่ีไกล และในหมวก 
ผู้หญิงจะดูสวยกต็อนท่ีมองจากท่ีไกล ๆ มองตอนกลางคืน และมอง
ผ่าน ๆ ตอนท่ีใส่หมวก 

๏ หญิงใดวาจาต้านหาชายหัวต่อ 
เสียงแผดเท่าหูแก้วหน่วยชัง 
หญิงนั้นแนวนามเชื้อสักกณุานกไส ่
แม้นว่างามลื่นล้นควรให้หลีกไกล 
ไผผู้เป็นผัวซ้อนใจเบาบ่มีถืกมันแลว้ 
ดีท่อหนักลื่นล้นคือสิได้อยู่โดนแท้แล้ว 
โอนอเจ้าผูส้มสันฮ้อนเหมือนไฟเผาแผ่นเฮียมเฮย 
ดีท่อน้ าอ่างแก้วไว้จิงสิหวัง 

女三人寄れば姦しい 
เมื่อผู้หญิงสามคนอยู่รวมกัน จะเสยีงดังหนวกหู 
ถ้าผู้หญิงสามคนอยูร่วมกัน จะพูดคุยกันเสียงดังจนน่าร าคาญ  
มีที่มาจากคันจิ "ผู้หญิง" 3 ค ารวมกัน เป็นคันจิค าว่า "หนวกหู" 

๏ หญิงใดได้ผัวแนวนักปราชญ์ดดีาย 
เป็นดังแหวนค่าลา้นพิลา(ทับทิม)เข้มลูกงาม 
หากจักมาคูนค้ าค าพาทิพย์พระยอดจิงแล้ว 
บ่ได้เป็นดังฝูงบาปใบ้ซะเลเหล้าเที่ยวเฮ 

女賢しくて牛売り損なう 
สาวฉลาดขายวัวไม่ได ้
ผู้หญิงถึงจะดเูหมือนฉลาด แตเ่พราะมักจะถูกผลประโยชน์เฉพาะหน้า
ครอบง าจนไมม่องภาพรวม จึงจบลงที่ความล้มเหลว 

- 朝雨女の腕まくり 
ฝนตอนเช้าและหญิงถกแขนเสื้อ 
ฝนท่ีตกตอนเช้ามักจะตกไม่นาน เหมือนกับผู้หญิงท่ีแม้จะถกแขนเสือ้
ขึ้น ก็ไม่ได้ท าใหดู้น่ากลัวเลย 

 

285การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



286 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาโลกทัศน์ในวรรณกรรมสอนหญิงอีสานกับสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ปุุนพบว่าผู้คนในสังคมมีความคิดเกี่ยวกับ
ผู้หญิงซึ่งมีลักษณะมุมมองที่คล้ายกันทั้งสองวัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่ 7 แนวคิดคือ 1.ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าสามีจะท าหน้าที่ภรรยาได้ดีกว่า
หญิงท่ีมีอายุน้อยกว่าสามี ผู้หญิงมักเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า 2.ผู้หญิงมักท าให้ชายเสียทรัพย์ 3.ผู้หญิงเมื่ออยู่รวมกันหลายคนมักก่อ
ความร าคาญ 4.ความรักของหญิงสาวมักไม่แน่นอน 5.เสน่ห์ของผู้หญิงมักท าให้ผู้ชายลุ่มหลง 6.หญิงต้องซื่อสัตย์ต่อสามี 7.หญิงที่ดีต้อง
มีจิตใจดีมีกริยามารยาทเรียบร้อย เมื่อพิจารณาโลกทัศน์ในรายละเอียดแล้วพบว่าสังคมจะให้ความส าคัญกับผู้หญิงที่เป็นแม่เหย้า              
แม่เรือน และลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ นิสัยใจคอ การควบคมอารมณ์ วาจาสุภาพอ่อนหวาน บุคลิกนุ่มนวล  มารยาทเรียบร้อย  
 นอกจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้วยังพบลักษณะมุมมองที่มี ความแตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมทั้งสองกลุ่มนโดยใน
วัฒนธรรมญี่ปุุนมักจะเปรียบเปรยผู้หญิงกับวัตถุต่าง ๆ เช่น สุรา หม้อ เต้าเจี้ยว เสื่อทาทามิ เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมอีสานจะให้
ความส าคัญกับลักษณะรูปร่างและอวัยวะภายนอกท่ีปรากฏ เช่น ก้น แก้ม คอ คิ้ว ตา ผิว ฟัน ริมฝีปาก รูปร่าง ส่วนสูง สะโพก หัวนม 
หน้าอก เป็นต้น จากการศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงท่ีสื่อผ่านข้อมูลวรรณกรรมของทั้งสองวัฒนธรรมนั้นพบว่าเป็นการน าเสนอผ่าน
มุมมองของเพศชาย เนื่องจากผู้ชายเป็นผู้มีอ านาจในการสร้างวรรณกรรม 
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาการเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมสอนหญิงในวรรณกรรมอีสานกับค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิง
ของญี่ปุุนในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี ศรีแก้ว (2536) ที่ได้ศึกษาคติในการครองเรือนในวรรณกรรมอีสาน พบว่า บุตรสะใภ้
ชาวอีสานจะต้องสุภาพอ่อนน้อม ขยันขันแข็งเคารพเช่ือฟังและช่วยเหลือญาติของทั้งสองฝุาย มีความเมตตา ความยุติธรรม                
ความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ พิชัย ศรีภูไฟ (2532) ที่ได้ศึกษาคุณสมบัติ ฐานะ และหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมอีสาน                
ซึ่งพบว่า คุณสมบัติสตรี จ าแนกได้ 2 ประการ คือ คุณสมบัติภายนอกว่าด้วยเรื่องรูปสมบัติ สตรีงามมีลักษณะดังนี้ ผมด าเกลี้ยง ตาคม  
คิ้วโก่ง แก้มเปล่งปลั่ง ฟันถี่งาม ใบหน้าขาวละมุน อกแต่งตึง เอวกลมเรียว แขนกลมกลึง เหมือนล าเทียน  ผิวพรรณผ่องใส พูดจา
ไพเราะฟังแล้วรื่นหู มีความส ารวมในการยืนเดินนั่งนอน ส่วนสมบัติภายในมีการเน้นมากกว่าคุณสมบัติภายนอก โดยกล่าวถึงคุณสมบัติ
ภายในของสตรี เรื่องการเป็นผู้มีศีลธรรม รู้หลักการครองเรือน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน รักนวลสงวนตัว มีความซื่อสัตย์   
 นอกจากน้ันในสอดคล้องกับผลการศึกษาในงานของ พรชัย ศรีสารคาม (2527) ที่กล่าวถึงลักษณะดี ลักษณะร้ายของหญิงที่
ปรากฏให้เห็นภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อชายหนุ่มได้เลือกคู่ครองให้ถูกโฉลก ซึ่งเช่ือกันว่าจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสมบูรณ์           
พูนสุข แม้จะเป็นคนยากไร้ อนาถามาก่อน  เมื่อได้คู่ครองดีแล้วชีวิตก็อาจจะรุ่งเรื่อง มีฐานะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีได้    
 อย่างไรก็ดีผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าลักษณะของหญิงญี่ปุุนนั้นแตกกต่างจากงานวิจัยของ ทิพาดา ยังเจริญ (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และโลกทัศน์ของสตรีญี่ปุุนยุคเทคโนโลยี ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยจารีตซึ่งกล่าวว่ามีการ
น าหลักคุณธรรมที่น ามาจากพุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊อมาเป็นแนวปฏิบัติตัวส าหรับผู้หญิงญี่ปุุน รวมถึงในงานของมณฑา พิมพ์ทอง 
(2557) ที่ได้ศึกษาปัญหาของสตรีญี่ปุุนในภาพสะท้อนจากวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่าสาเหตุของปัญหามีทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างจารีตประเพณีดั้งเดิม กับความคิดในเรื่องอิสระเสรีภาพส่วนบุคคลที่มาจากตะวันตก ซึ่งต่างจากในงานศึกษานี้ที่มุมมอง
เกี่ยวกับผู้หญิงญี่ปุุนส่วนมากเป็นแนวจารีต 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมค าสอนผู้หญิง ในวรรณกรรมอีสานกับค าสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงญี่ปุุนพบว่าวรรณกรรม
ทั้งสองกลุ่มล้วนให้ความส าคัญกับผู้หญิงที่เป็นแม่เหย้าแม่เรือน สิ่งอันพึงประสงค์ เช่น ลักษณะนิสัย อารมณ์ วาจา บุคลิก  มารยาท 
เป็นต้น สิ่งท่ีแตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง คือ ญี่ปุุนมักจะเปรียบเปรยผู้หญิงกับวัตถุ เช่น สุรา หม้อ เต้าเจี้ยว เสื่อทาทามิ 
เป็นต้น ส่วนอีสานจะให้ความส าคัญกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏ เช่น ก้น แก้ม คอ คิ้ว ตา ผิว ฟัน ริมฝีปาก รูปร่าง ส่วนสูง สะโพก 
หัวนม หน้าอก เป็นต้น ซึ่งวรรณกรรมทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรมที่น าเสนอนี้ล้วนเป็นโลกทัศน์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองผู้ชายซึ่งเป็นผู้ผลิต
วรรณกรรมแทบท้ังสิ้น 
 โลกทัศน์ที่สังคมมองผู้หญิงคือ ผู้หญิงที่มีอายุมากเป็นภรรยาดีกว่าได้หญิงอายุน้อย ผู้หญิงมักเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า 
ผู้หญิงมักท าให้ชายเสียทรัพย์ หญิงเมื่ออยู่รวมกันหลายคนมักก่อความร าคาญ ความรักของหญิงสาวมักไม่แน่นอน เสน่ห์ของผู้หญิงมัก
ท าให้ผู้ชายลุ่มหลง หญิงต้องซื่อสัตย์ต่อสามี หญิงท่ีดีต้องมีจิตใจดีมีกริยามารยาทเรียบร้อย ความแตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมทั้งสอง
กลุ่มนั้น ญี่ปุุนมักจะเปรียบเปรยผู้หญิงกับวัตถุ เช่น สุรา หม้อ เต้าเจี้ยว เสื่อทาทามิ เป็นต้น อีสานจะให้ความส าคัญกับลักษณะ
ภายนอกท่ีปรากฏ เช่น ก้น แก้ม คอ คิ้ว ตา ผิว ฟัน ริมฝีปาก รูปร่าง ส่วนสูง สะโพก หัวนม หน้าอก เป็นต้น 
  
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบวรรณกรรมค าสอนหญิงในกลุม่ประเทศอาเซียน 
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ความเชื่อ : การรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดต ารายาภาคใต้ 
Beliefs:Treatments Founds in the Southern Thai Formulas of Medicine Called Bud Book 

 
วิทยา  บุษบงค์1 

บทคัดย่อ 
         บทความนี้มีความมุ่งนําเสนอเรื่องความเช่ือกับการบําบัดและรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตํารายาภาคใต้ จากหนังสือบุด
ตํารายาซึ่งเป็นหนังสือบุดขาวโดยการคัดเลือกจากห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษาจํานวน5เล่มที่มาจากจังหวัดสงขลา-
พัทลุง-นครศรีธรรมราช-กระบี่-สุราษฏรธ์านี-รัฐเคดะห์ประเทศมาเลเซียต้นฉบับใช้ตัวอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ช่วง พ.ศ.2362–2461
และภาษาขอมและรูปยันต์ประกอบลักษณะการแต่งประเภทร้อยแก้วภาษาที่ใช้ไทยถ่ินภาคใต้และภาษาไทยภาคกลาง โดยการนํามา
ปริวรรตและถ่ายถอดและวิเคราะห์จากการศึกษาพบความเช่ือการรักษาโรค ได้แก่ 1)ความเช่ือทางพุทธศาสนา2)ความเช่ือเรื่อง              
ไสยศาสตร์ 3) ความเชือ่ในเรื่องศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็นวิธีคิดของหมอพื้นบ้านในการใช้ความเชื่อมาเป็นกระบวนการรักษาโรค 
 
ค าส าคัญ: ความเชื่อ, การรักษาโรค, หนังสือบุด 
 
Abstract 
 This article was aimed to present beliefs in therapy and treatment found in Bud Book, the Southern Thai 
Formulas of Medicine which is a kind of Bud Khao Book. Five of Bud Books, discovered in Songkhla, Phatthalung, 
Nakorn Si Thammarat, Krabi, Surat Thani, and Kedah of Malaysia, were selected from the Local Literature Room 
at the Institute of Southern Thai Studies. The original copies of Bud Books were written in Thai language in 
Rattanakosin Era during 2362-2461 BE and Khmer language along with mystic symbols. Prose style in Southern 
Thai and Standard Thai languages was also written in Bud Books for manuscripts, instruction, and analysis. 
According to the study, it was found that there are some beliefs in treatment as follows: (1) belief in Buddhism, 
(2) belief in superstition, (3) belief in holy objects, the thinking method of Thai folk healers is to apply beliefs to 
be a process of treatments. 
 
Keywords: Beliefs,Treatments, Bud Book 
 
บทน า 
 มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติใดเผ่าพันธุ์ใด มีความจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือสังคม แต่ละสังคมย่อมมีพ้ืนฐาน
ความเชื่อและวีถีแห่งการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจแตกต่างไปตามสภาพบริบทของพื้นที่และสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม ทั้งนี้ความ
เชื่อของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของความกลัวจากความไม่รู้หรือไม่สามารถอธิบายเหตุผลปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เพราะความเช่ือ
คือ อํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติหรือภูตผีวิญญาณต่างๆ (animism) เนื่องจากมนุษย์ก่อเกิดขึ้นมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ได้พบเห็น
ปรากฏการธรรมชาติที่น่ากลัวและอัศจรรย์ เช่น ภูเขาไฟระเบิด น้ําท่วม ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ฝนดาวตก เป็นต้น ทั้งยังไม่สามารถ
หาทางแก้ไขป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถหาคําตอบได้ มนุษย์จึงเกิดภาวะแห่งความกลัวและภายใต้บริบทแห่งการ
ยอมรับว่าสิ่งน้ันมีอํานาจเหนือตน ซึ่ง จุรี จุลเกศ (2529) ได้กล่าวถึงความเช่ือต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ สรุปได้ว่ามนุษย์ในสมัยก่อน
ดําเนินชีวิตแบบง่ายๆ มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยก็ว่าได้ มนุษย์ในระยะเริ่มแรกจึงตกอยู่ใต้อํานาจธรรมชาติ
โดยสมบูรณ์ เมื่อได้ประสบกับเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆ ทั้งน่ากลัวและน่าอัศจรรย์ มนุษย์จึงเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวต่อธรรมชาตินั้น 
 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2529) ได้กล่าวถึง อิทธิพลของความเช่ือที่ส่งผลต่อมนุษย์ในสังคมว่า ความเช่ือเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดที่ส่งผลต่อมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะต่อแนวคิดและพฤติกรรม ของชาวบ้านกลุ่มนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง 
เพราะการสืบทอดความเช่ือความปลูกฝังสืบต่อกันมาหลายช่ัวคนผู้ให้การสืบทอดล้วนแต่ยึดปฏิบัติให้ประจักษ์ชัด เป็นต้นแบบอย่าง
กว้างขวาง และมั่นคงล้วนเจตนาที่จะปลูกฝังให้ผู้สืบสันดานเจริญรอยตามอย่างเคร่งครัด มักถือเป็นเง่ือนไขในการอยู่ร่วมกันและคณา
ญาติและสังคม ผู้ฝ่าฝืนย่อมไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา การปลูกฝังความเชื่อล้วนมีข้ึนนับแต่วินาทีที่ผู้สืบทอดเริ่มเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ 

                                                           
1 นักวิชาการ, สถาบันทักษิณคดศีึกษา มหาวิทยาลัยทักษณิ, witthaya.b@tsu.ac.th 
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 ส่วนในสังคมภาคใต้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมซึ่ง ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์ (2531) ได้กล่าวไว้ว่า ชาวภาคใต้ส่วนใหญ่ตกอยู่ในอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีความเช่ือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติ มีอํานาจเหนือคน สามารถที่จะบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่คนได้                    
ซึ่งเรียกความเช่ือเหล่านี้ว่า ลัทธิผีสางเทวดา (Animism) แม้แต่วันนี้มีศาสนานับถือกันแล้ว แต่ชาวภาคใต้ก็ยังมีความเช่ือดังกล่าว
ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น การนับถือเทวดาอารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ ผีบรรพบุรุษ ผีเรือนเป็นต้น แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของความเช่ือถือ
นี้มีมาแต่โบราณคงมีต่อๆ กันไม่ขาดสาย โดยเฉพาะความเจ็บป่วยของมนุษย์ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นับเป็นประสบการณ์สามัญของ
มนุษย์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และการดิ้นรนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี มนุษย์พยายามทําความเข้าใจและเรียนรู้ปรากฏการณ์ความเจ็บป่วย และโรคภัยที่คุกคามชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความเช่ือกับการรักษาโรค ซึ่งมนุษย์มีความเช่ือว่าโรคบางโรคที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ อํานาจเหนือธรรมชาติ ผีสางเทวดา  เรื่องบุญกรรม 
เรื่องไสยศาสตร์ เป็นต้น  
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2530) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นระบบการแพทย์ที่แยกไม่ออกจากวัฒนธรรมใหญ่ 3 สาย ซึ่งเข้ามามี
อิทธิพลอยู่เหนือวัฒนธรรมไทยของเราคือ วัฒนธรรมแบบ ผี พราหมณ์ พุทธ แบบผีใช้หลักการเซ่นไหว้เอาใจผีเป็นสําคัญในการ
แก้ปัญหาสุขภาพ แบบพราหมณ์อาศัยอิทธิฤทธิ์ของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในการบําบัดโรค ส่วนแบบพุทธก็มีประวัติสืบเนื่องมา
พร้อมๆกับการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรที่มีแบบแผนแน่นอน และมักมีการอ้างถึงหมอ                     
ชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นนายแพทย์ประจําองค์พระพุทธเจ้า ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆ ขึ้นมาให้ใช้รักษากัน 
 สันต์ หัตถีรัตน์ (2530) กล่าวถึง ความเช่ือและกระบวนการรักษาโรคพื้นบ้านไว้ว่า ความเช่ือหรือศรัทธาในกระบวนการรักษา
โรค เป็นอํานาจทางจิต หรือพลังจิตที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาก เช่น เวลาเครียด จิตไม่สบาย มักจะเกิดโรคกระเพาะหรือ
หัวใจวายเป็นต้น แต่แพทย์แผนปัจจุบันละเลย หรือไม่สนใจที่จะใช้ความเช่ือ หรือศรัทธามาใช้ควบคู่กับการรักษาโรค สอดคล้องกับ 
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ (2527) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วรรณคดีอายุรกรรมพื้นบ้านไทยทรงดํา บางระกํา พิษณุโลก: การวิเคราะห์เชิง
หน้าท่ีนิยมและแบบแผนทางฉันทลักษณ์ โดยศึกษาจากมนต์รักษาโรค จํานวน 60 บท ผลการวิจัยพบว่า ถ้อยคําที่ปรากฏในเวทมนต์
คาถาท่ีเป็นวรรณคดีอายุรกรรมพื้นบ้านไทยทรงดํานั้นใช้ถ้อยคําที่มีหน้าที่ทางจิตวิทยา คือทําให้ผู้ป่วยมีกําลังใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ถ้อยคํา
เหล่านี้ ได้แก่ถ้อยคําที่กล่าวถึงเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และถ้อยคําท่ีทําให้เกิดอารมณ์ขัน 
 อาจกล่าวได้ว่าการรักษาโรคนั้นมีความเชื่อเข้ามาประกอบเพื่อการรักษาและเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยว่าหายจากโรค ทั้งนี้
ส่วนใหญ่จะมีการบันทึกไว้ในหนังสือบุดตํารายาภาคใต้ นอกจากจะบันทึกเรื่องราวของตํารายาแล้วยังบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 
วรรณกรรมท้องถิ่น พุทธศาสนา โหราศาสตร์ การทํานาย เป็นต้น 
      
เรื่องราวหนังสือบุดภาคใต้ 
 หนังสือบุด หรือทางภาคกลางเรียกว่าสมุดไทยนั้น ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2553) ได้กล่าวถึงหนังสือบุดไว้ว่า ก่อนสมุดฝรั่งหรือ
หนังสือปัจจุบัน เผยแพร่เข้ามาในท้องถิ่นภาคใต้ชาวใต้หรือชาวไทยอื่นล้วนมีหนังสือหรือสมุดที่สร้างขึ้น ซึ่งชาวภาคกลางเรียกสมุดไทย
หรือสมุดข่อย เพราะทําจากเปลือกข่อย ชาวใต้บางท้องถิ่นเรียกบุดดําหรือบุดขาว คําว่าบุดมาจากปุสตกะ ภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า
หนังสือ มลายูยืมคํานี้ไปใช้เช่นกัน เรียก ปุสตากา (Perpustakaan) หมายถึงหนังสือ หรือหนังสือที่เก็บรวบรวมไว้ เปอร์ปุสตากาอัน 
(Perpustakaan) หมายถึงห้องสมุด 
 การทําหนังสือบุดจะทํามาจากเปลือกต้นข่อยซึ่งมีมากในภาคใต้ โดยการนํามาบดหรือตําให้ละเอียด ผสมด้วยยางไม้ที่มีเมือก
เหนียว คลุกเคล้าแล้วใส่เบ้าตามขนาดขนาดหนังสือบุดที่ต้องการจะทําแล้วบดอีกครั้งด้วยลูกกลิ้งหลังจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืน ซึ่งหลังจาก
นั้นก็นําลูกสะบ้ามาขัดให้เรียบ จะกลายเป็นหนังสือบุดขาวหรือถ้าต้องการทําหนังสือบุดดําก็นํากาบมะพร้าวหรือกาบหมานําไปเผาไฟ
จนเกรียมดําจนเป็นถ่ายแล้วตําจนผงแล้วน้ําไปผสมน้ําซาวข้าวทาหน้ากระดาษ ส่วนการจากลงในหน้ากระดาษหนังสือบุดนั้น 
 การเขียนหนังสือบุดดําหรือหนังสือบุดขาวนั้น มีวิธีการในการนําวัสดุ มาใช้ในการเขียนได้หลายอย่าง ซึ่ง ประพนธ์                  
เรืองณรงค์ (2533) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หนังสือบุดนั้น มักใช้ปากไก่ทําด้วยไม้ไผ่เหลาปลายแหลมอย่างเหลาดินสอ แล้วลนไฟให้แข็ง 
จากนั้นเอาขนนกหรือขนไก่เหลาเสียบด้าม บุดขาวเขียนด้วยหมึกดํา ซึ่งทําจากลูกสมอป่าแช่น้ํา เมื่อหมึกจีนแพร่หลายเข้ามาจึงนิยมใช้
หมึกชนิดนี้ ส่วนบุดดํามักเขียนด้วยยางไม้จากต้นรง เรียกยางรงสีเหลือง หรือทําจากหรดาลก้อนดินสีเหลืองละลายน้ํา ปัจจุบันเรานิยม
เขียนอักษรบนเส้นบรรทัด แต่สมัยนั้นมักเขียนใต้เส้นบรรทัดเส้นบรรทัดขีดไว้เป็นรอยพอเห็นเป็นแนว บางท่านบอกว่าคงเกิดจากความ
เชื่อเชิงคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ เส้นบรรทัดคือ ครู ศิษย์ไม่ควรทําสิ่งใดเกินครู หรือยกตนเสมอครู หรือเหนือครู 
 ประวัตต้นฉบับต ารายาหนังสือบุด 
  บทความฉบับนี้เกิดจากการปริวรรตตํารายาหนังสือบุดจากการคัดเลือก จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ ห้องวรรณกรรม
ท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งมีการอนุรักษ์ไว้ไม่ต่ํากว่า 600 ฉบับ แต่ละฉบับจะบอกถึงเรื่องราวการรักษาโรคในแขนงต่างๆหรือ

289การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



290 

เจาะจงเฉพาะโรคเดียวแต่มีวิธีการรักษาหลายวิธีที่ผนวกไปกับความเช่ือทั้งในเรื่องของการเกิดโรค วิธีการรักษาโดยสมุนไพรและ
คาถาอาคม เป็นต้น ได้แก ่
   1) หนังสือบุดตํารายา ฉบับการรักษาโรคต่างๆและเวทมนต์คาถา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทะเบียนเลขท่ี 1991.002 
เป็นหนังสือบุดขาว ขนาดกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ตัวอักษรเขียนด้วยเส้นหมึกดําเป็นอักษรไทย
และภาษาไทย คําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว มีการบันทึกหน้าละ 7 บรรทัด จํานวน 115 หน้า   
   2) หนังสือบุดตํารายา ฉบับตํารายา และตําราดูฝี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทะเบียนเลขที่ อ.2180.030 เป็นหนังสือ
บุดขาว ขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ตัวอักษรเขียนด้วยเส้นหมึกดํา เป็นอักษรไทยและภาษาไทย             
คําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว มีจํานวน 136 หน้า 
   3) หนังสือบุดตํารายา ฉบับตํารายาและไสยศาสตร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเบียนเลขที่ อ.181.013 
เป็นหนังสือบุดขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร ตัวอักษรเขียนด้วยเส้นหมึกดํา เป็นอักษรไทย
และภาษาไทย คําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว และยันต์ มีจํานวน 136 หน้า 
    4) หนังสือบุดตํารายา ฉบับพระอาจารย์พอนฉบับปลีก วัดชมพูพนัส ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทะเบียนเลขที่ อ.1992.066 เป็นหนังสือบุดขาว ขนาดกว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ตัวอักษรเขียน
ด้วยเส้นหมึกดํา เป็นอักษรไทยและภาษาไทย  คําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว มีจํานวน 37 หนา้ 
   5) หนังสือบุดตํารายา ฉบับบ้านปลายละไม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย (ยังไม่ได้ลงทะเบียน) ทะเบียนเลขท่ี1992.066 
เป็นหนังสือบุดขาว ขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร ตัวอักษรเขียนด้วยเส้นหมึกดํา เป็นอักษรไทย
และภาษาไทย คําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว มีจํานวน 40 หน้า  
 
ความเชื่อในการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดต ารายาภาคใต้ 
 จากการปริวรรตและวิเคราะห์ หนังสือบุดตํารายาจํานวน 5 เล่ม โดยการแยกวิเคราะห์แล้วคัดมาเฉพาะในเรื่องความเช่ือเพื่อ
ตีความ จากการศึกษาพบความเชื่อการรักษาโรคได้แก่ 1) ความเชื่อทางพุทธศาสนา 2) ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ 3) ความเช่ือในเรื่อง
ศักดิ์สิทธ์ิ  
  1. ความเชื่อทางพุทธศาสนา 
   “ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว” หรือในคําสมัยใหม่ เช่น “กรรมติดจรวด” หลักคําสอนของศาสนาพุทธคือ ให้ทุกคนยึดม่ันใน
การทําความดี ละเว้นความชั่วอาจจะส่งผลให้ตกนรก ความเช่ือทางพุทธศาสนานอกจากจะปรากฏในกลุ่มชนที่นับถือศาสนาพุทธแล้ว 
ในหนังสือบุดตํารายาภาคใต้ ได้ปรากฏความเชื่อทางพุทธศาสนาไว้  
        1.1 ความเชื่อเร่ืองบุญกรรม 
ดังตัวอย่าง 
“อน่ึงเป็นเพื่อก าเดานั้นให้แดงเหลืองทุ้งกะษัตเลืยดมิใดตก ริสดวงเป็นเพื่อเสลด หมันให้ขาแข้งหมันมิรู้สึกเจ็บเลย ถ้าผู้ใดดังกล่าวมา
พร้อมด้วยกันทีเดียวนั้นว่าเกิดพร้อมสันนิบาต ท่านว่าเป็นกรรมของผู้นั้นแล๚” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับพระอาจารย์พอนฉบับปลีก วัดชมพูพนัส ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 
 การกล่าวถึง อาการที่กล่าวมาเป็นอาการของโรคริดสีดวง 12 จําพวก ถ้าเกิดพร้อมกัน คือเป็นทั้งกําเดาและเกิดเสลดจะทําให้
เกิดโรคสันนิบาทพร้อมกัน ซึ่งอาจทําให้เลือดลมแตกพล่านดังนั้นคนป่วยจะรอดจากอาการป่วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่สร้างมา
จากอดีตหรือในปัจจุบันถ้าคนไข้ทําบุญไว้มากพอก็ก็จะพาให้ชีวิตหายจากการเจ็บป่วยถ้าคนไข้ทําบุญไว้ไม่มากพอก็อาจส่งผลต่อการ
เสียชีวิต นับว่าเป็นความเช่ือที่สอดคล้องกับพุทธศาสนาที่ทําให้คนพึงระวังทํากรรมดีไว้เสมือนหนึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงภาวะของโรค
หลายโรคที่เกิดขึ้นในร่างเดียวกัน ดังนั้นเสมือนการช้ีแนะว่าเมื่อมีอาการป่วยแล้วให้รีบรักษาโดยสร้างความกลัวจากความเช่ือที่ปรากฏ
ในตํารายา 
“ถ้าจะแก้โทสันฑะฆาตยาให้ต้องอย่าร้อน แล้วยาประสมเหล้าน้ ามันให้แก้ด้วยยาภายใน ไปตามบุญของสัตว์ผู้นั่นเทิด” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ ตํารายาและตําราดูฝี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง) 
 
 การกล่าวถึง โทสันฑะฆาตแรกบังเกิดโรคดังนี้ย่อมเป็นไข้พิการต่างๆคือตกต้นไม้และล้มลงถูกกระทบกระแทกขัดขวางอย่างแรง
หรือเรียกว่าโรคพิฆาตถูกทุบถองโบยตี ซึ่งเป็นสาหัสฟกชํ้าในอกใจ โลหิตช้ําใน ย่อมให้เจ็บร้อนในอก เสียดแทงเจ็บสันหลังก็มี มีอาการ
ให้กระทําโทษต่างๆ ภายใน ในการฟกชํ้าอาจเกิดเป็นเม็ดและชํ้าภายในโลหิตไม่กระจายออก ทําให้เส้นต่างๆ อักเสบ กระดูกสันหลัง
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ได้รับความกระทบกระเทือน ดังนั้นยาที่จะให้ต้องเป็นยารสไม่ร้อน แล้วผสมเหล้ากับน้ํามัน ให้แก้ด้วยยาที่รักษาภายใน ซึ่งแสดงว่า             
โรคนี้เกิดขึ้นแล้วหายยาก ดังนั้นจึงให้ไปตามบุญและกรรมของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยได้ทําบุญกุศลไว้มาก ผลบุญนั้นก็จะช่วยให้หายจากโรคได้ 
   1.2 ความเชื่อเร่ืองนรก 
“ผู้เป็นต้นเอ้าต ารานี้วิเศษนักหนาให้ท ากินได้เช่ือแล้วถ้าบุคคลผู้ใดแล่หญิงชายถ้ามิเช่ือต ารานี้จะตกนรก ถ้ากินมิหายโรคให้ทั้งผู้เจ้า
ต ารานี้ตกนรกแสน กัลป์อนันตชาติ” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ ตํารายาและไสยศาสตร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 
 การกล่าวเช่นนี้แสดงว่าผู้ป่วยทั้งชายหญิงที่กินยาในตํารานี้แล้วหายแต่ไม่เช่ือในตํารายานี้แสดงถึงบุคคลทั้งชายหญิงที่กินยานี้
แล้วไม่มีความกตัญญูต่อครูยาจึงตกนรก ส่วนเจ้าของตํารายานี้ต้องตกนรกแสนกัณฑ์เพราะบอกยาผิดทําให้คนป่วยไม่หายซึ่งการเขียน
ในตํารายาแบบนีแ้สดงวา่ยาขนานน้ีดีจริงและรักษาโรคได้เจ้าของตํารับยาจึงกล้าสาบานตัวเอง 
“ไข้เพื่อหืดไอแลเสียงแหบเล้นหุนก็หายแลอยู่ในมือพญามัจจุราช ซึ่งคนไข้นี้น่าจะถึงความตายแน่นอนเพราะพญามัจจุราชเป็นเจ้าแห่ง
ความตายและเป็นเจ้าแห่งภูมินรก” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ การรักษาโรคต่างๆและเวทมนต์คาถา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา) 
 การกล่าวเช่นนี้หมายถึงอาการที่บังเกิดขึ้นกับโรคนั้นเปรียบเสมือนอยู่ในขั้นความตายแน่นอนคืออยู่ในกํามือพญามัจจุราชอาจ
กล่าวได้ว่าพญามัจจุราชคือผู้นํามาสู่ความตายเจ้าครองแห่งเมืองนรก 
  2. ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์ 
   ความเช่ือเรื่องการบําบัดและรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์นับว่าเป็นวิธีการรักษาและบําบัดคนไข้ที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลกดังท่ีชาย โพธิสิตา (2523) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือซึ่งทํามาจากกระดาษปาปิรัสของชาวอียิปต์โบราณใครที่
จะเป็นหมอรักษาคนเจ็บไข้จะต้องมีความเช่ียวชาญในไสยศาสตร์คงแก่เรียนในด้านเวทมนต์และรอบรู้ในด้านทําเครื่องรางของขลัง
สําหรับป้องกันโลก ในอินเดียและจีนก็ปรากฏว่า มีการใช้ใช้ไสยศาสตร์รักษาโรค กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในอินเดียนั้นไสยศาสตร์
เจริญขึ้นเป็นอันมากในยุคพระเวท (ราว 1,000–6,000 ปี ก่อน ค.ศ.) ล่วงมาถึงสมัยพุทธกาล อิทธิพลของพระเวทยังคงเข้มแข็งอยู่              
เช่ือว่าไสยศาสตร์น่าจะมีบทบาทสําคัญในการรักษาพยาบาลของคนในสมัยนั้น ในคริสต์ศาสนาก็ปรากฏหลักฐานในพระคัมภีร์ว่า                
พระเยซูคริสต์ทรงเคยรักษาคนไข้ให้หายได้ 
   ปิ่น มุทุกันต์ (2519) ได้กล่าวถึงไสยศาสตร์ไว้ว่า คือความรู้ว่าด้วยการปลุกเสกให้ขลัง (Occultism magic) วิชาไสย
ศาสตร์เป็นความรู้นอกพุทธศาสนา ซึ่งได้มาจากศาสนาพราหมณ์แล้วนํามาปะปนกับความเชื่อดั้งเดิม และศาสนาพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้
แม้จะเป็นเรื่องนอกศาสนา แต่ก็มีปะปนอยู่ในพิธีทางพุทธศาสนาอยู่เสมอเสมอ จนมีคํากล่าวว่า “พุทธกับไสยย่อมอาศัยกันพุทธในที่นี้
หมายถึงพุทธศาสนาและไสย ก็หมายถึงไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นสิทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาได้มาจากอินเดีย 
    2.1 ความเชื่อในเร่ืองเวทมนต์คาถา 
ดังตัวอย่าง 
“ให้เอาน้ ามันนี้นัตถุเ์ล่า 3 วัน แล้วให้เอาน้ ามะแว้งเครือ 3 จอก 1 หุงให้คงแต่น้ ามัน เสกด้วยสัพสี นัตถุ์ให้ได้ 3 วันแก้เสลดหายสิ้น” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับพระอาจารย์พอนฉบับปลีก วัดชมพูพนัส ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  
 
  การกล่าวถึงในการรักษาโรคนี้นอกจากจะใช้วิธีการนัตถุ์ (พ่นใส่จมูก) แล้วเสกด้วยคาถาสัพสีหาย การเสกคาถาสัพพาสีมีเคล็ด
ว่า จะต้องเปลี่ยนคําว่า “ทิพพะมันตา” เป็น “ทิพพมนตา” เพื่อทวีความศักดิ์สิทธ์ิดังเคล็ดตามคําว่าทิพยมนต์ และเปลี่ยนคําว่า “ภณา
มะเห” เป็น “ภณามะหาย” ซึ่งหมายความว่าโรคหาย เพื่อความขลังของพระคาถาและเพิ่มกําลังใจแก่ผู้ป่วยให้มั่นใจว่าตนต้องหายจาก
โรคแน่นอน    
 
  “ยาทั้งนี้เอาเทากันต าให้ละเอยีด คลิงเป๊นก้อนเท่าลูกพุทรา กินวัน 3 กลอนแก้ลม 22 จ าพวก ทิ่ให้เสกส าพุเท๚๛ 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ การรักษาโรคต่างๆและเวทมนต์คาถา อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา)   
 
 การกล่าวถึงการรักษาโรคนี้ด้วยการตํายาให้ละเอียดแล้วคลิงเป็นก้อน แล้วให้เสก สําพุเท คือ คาถา สัมพุเทหงสา พระคาถา           
สัมพุทเธหงสา เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณานุภาพ ซึ่ง เทพย์ สาริกบุตร (2513) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นคาถาที่มีคุณานุภาพ
มากอาจบันดาลให้เป็นไปได้ทุกประการ เช่น ทํานํ้ามนต์รดแก้ไข้เจ็บ แก้ถูกกระทําด้วยคุณผีคุณคน ถูกเสน่ห์ยาแฝด ปัดรังควาน ได้ทุก
ประการ แม้เป็นบ้าคลั่งก็หายสิ้นท้ังสะเดาะห์ลูกในท้อง ปัดงูพิษ พิษสัตว์ ทั้งหลาย ภาวนาทุกวัน จะป้องกันโรคภัยอันตรายได้ทุกอย่าง 
   2.2 ความเชื่อเร่ืองคุณไสยและยาสั่ง 
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        2.2.1 คุณไสย หรือ ที่เรียกว่า ไสยดํา เกิดจากการกระทําของมนุษย์ต่อมนุษย์โดยอาศัย ภูตผี สิ่งของ โดยการใช้
การเสกด้วยคาถาอาคมเสกเข้าไปสง่ผลให้เกิด การเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย อันสาเหตุจาก ความขัดแย้ง ชู้สาว หรือเรื่องราวต่างๆที่
ก่อให้เกิดการบาดหมางกัน 
          สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2543) ได้กล่าวถึงเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับคุณไสย เป็นความเช่ือประเภทเพื่อให้ฝ่ายตนได้รับ
ประโยชน์ที่สําคัญ อาจเป็นทุกข์โทษต่อฝ่ายตรงข้าม เช่น การทําเสน่ห์ยาแฝด การทําเวทมนต์อาถรรพณ์ การฝังรูปรอย เป็นต้น 
วรรณกรรมประเภทนี้มักจะช้ีแนะการประกอบพิธีกรรม บทเวทมนต์คาถาที่ใช้ประกอบโดยมากจะเป็นวิธีบอกเล่าให้จํา ที่บันทึกเป็น
ลายลักษณ์พบไม่มาก 
       ญาณ ทัศนา (2555) ได้กล่าวถึง อํานาจคุณไสย ไว้ว่า อํานาจคุณไสยอํานาจแห่งกฤตยามนต์ มหาอาคมที่ทําให้ใคร
ต่อใครเป็นแบบไหนก็ได้ตามที่ใจสั่ง ซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างย่างต่อตนเองและผู้อื่น ผู้ที่ถูกคุณไสยเล่นงานมักเกิดจากมีศัตรูคู่แค้นกันมา
ก่อน และคาดว่าน่าจะมีความโกรธแค้นกันรุนแรงถึงขั้นทําของไม่ดีเข้าแก่กัน อย่างที่เรียกว่า “โดนของ" ซึ่งสามารถจะทําได้จากคนเล่น
ของที่มีมนต์ดํา เป็นวิชาไสยศาสตร์ที่มักจะถูกปกปิดท่ีมาที่ไปอยู่เสมอ อาศัยอํานาจของภูตผีและพราย ที่จะทําให้เกิดมีอันเป็นไปต่างๆ 
นานา สิ่งเหล่านี้เป็นการก่อสร้างบาปกรรมอย่างรุนแรง ผิดไปจากศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 
ดังตัวอย่าง 
“ถ้าคุณไสยเข้าแล่นแล ให้เอาน้ าส้มจอกหนึ่ง น้ ามะกรูดจอกหนึ่ง ชงให้กินออกแลฯ ถ้าท าด้วยโดก ให้เอารากพุดซ้อน 1 รากสะเดา 1 
รากเข็มขาว 1 ต าน้ ายันกินหายแลฯ ถ้าท าด้วยหอยโข่ง ให้เอาหัศคุณแดงหนึ่งทั้งรากทั้งใบ ต าน้ ายันกินแลฯ ถ้าท าด้วยพรกให้เอายานี้
แก้ เอารากระหุ่งแดง 1 รากหมรุยทั้งสอง รากโพบาย 1 รากหวายขม 1 รากใบราชพฤก 1 ต าน้ ายันใส่พริก 1 กระเทียม 7 ถ้ากินต้อง
คุณไสยหายแลฯ ถ้าเนื้อเหล็กก็ดีออกสิ้นแลฯ 
 (หนังสือบุดตํารายา ฉบับ บ้านปลายละไม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย) 
 การกล่าวถึงคนป่วยท่ีถูกคุณไสยเข้าตัว โดยหมอพื้นบ้านจะลองยา หลายขนานเพื่อให้รู้ที่มาของคุณไสยที่ผู้ป่วยโดนกระทํามา
เช่น กระดูก หอยโข่ง พรก (กะลามะพร้าว) เหล็ก โดยการใช้สมุนไพรผสมให้กินเพื่อแก้หรือท่ีเรียกว่า “ยาแก้ยา” 
 
 “ยาลองคุณเอารากหญ้าตีนกา 1 รากปดทั้ง 2 รากกระเชียด 1 เปลือกมะรุม 1 เบื้องถ้วยเบญจรงค์ 12   สุพรรณ 1 พ่นด้วยหมากพลู 
ให้ ร้อนว่าผีให้เหน็จ ให้เล็นว่าคุณ ให้เย็นเพื่อเลือดลม เสกด้วยสักกัดตะวาพ่นแล ฯ|  
 (หนังสือบุดตํารายา ฉบับพระอาจารย์พอนฉบับปลีก วัดชมพูพนัส ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 
  การกล่าวถึงการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้านพิจารณาดูผู้ป่วยแล้วว่าน่าจะโดนคุณไสยเข้าตัว จึงทดลองด้วยยาสมุนไพรว่าผลที่เกิดมา
จากคุณไสยหรือไม่ หรือท่ีเรียกว่า “ยาลองคุณ” 
     2.2.2 ยาสั่ง 
      ยาสั่ง หมายถึง การใช้สมุนไพรและคาถาอาคมกํากับให้ยาสามารถคร่าชีวิต เพื่อทําให้คนอื่นถึงแก่ความตาย 
กล่าวคือ ถ้าผู้ใดโดนคนทํายาสั่ง เกี่ยวกับเนื้อวัว เมื่อผู้ที่โดนยาสั่งไปกินเนื้อวัวก็จะทําให้เจ็บป่วยถ้าไม่รีบแก้ก็อาจทําให้ถึงตาย 
      สุวิทย์ มาประสงค์ (2550) ได้กล่าวถึงเรื่องยาสั่ง สรุปได้ว่า ยาสั่งเป็นยาพิษกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีกรรมวิธีในการปรุง 
การใช้การรักษาที่ผูกติดกับความเช่ือทางไสยศาสตร์ ตัวยาจะประกอบข้ึนจากพิษของสัตว์ พืชและแร่ธาตุ ด้วยสัดส่วนและกรรมวิธีการ
ปรุงท่ีสลับซับซ้อนแตกต่างกันไปแต่ละตํารับ และทุกตํารับจะมีเวทมนต์คาถาในขั้นตอนต่างๆ และมักจะปรากฏในรูปของยาผง และใส่
ในอาหาร เช่น เนื้อ หมู ไก่ หรือเครื่องดื่มของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย โดยหวังผลให้เกิดความเจ็บป่วยหนักเบาหรือถึงแก่ความตาย 
     ดามภ์ เหม (2555) ได้กล่าวถึงเรื่อง ยาสั่ง/ยาเบื่อ สรุปได้ว่า มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเขมร โดยสามารถที่จะ
แยกประเภทยาสั่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อันได้แก่ 1 ประเภทถนัมปะปุล โดยผู้ทํายาสั่งชนิดนี้ให้คนๆนั้นตาย หลังจากที่กินยาสั่ง เข้าไป
ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ได้ 2 ประเภทถนัมปตัม สําหรับยาสั่งชนิดนี้ เมื่อกินยาสั่งผสมอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไป จะยับยั้งไม่เสียชีวิต
ในเวลาเดี๋ยวนั้นแต่อย่างใด แต่หากเมื่อคนๆ นั้นไปกินอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทเดียวกันซ้ําเข้าไปอีกเมื่อนั้ นก็จักตายเฉียบพลัน              
ยาสั่งทั้ง 2 ประเภท สามารถรักษาให้หายได้ หากรู้ว่าโดนยาสั่ง ก็จักรักษาด้วยวิธีทางคาถาอาคมและไสยศาสตร์กับยาสมุนไพรพื้นบ้าน  
ดังตัวอย่าง 
“ยาแก้ยา (ยาที่ใช้แก้ผู้ที่ถูกยาพิษหรือยาสั่ง)   ท่านให้เอาข้ีนาก 1 ดองปูนา 1 ดองกั้ง 1 ดองเต่าย่าง 1 แมงลักข้า 1 หัวม่วง 1 ผักฉีด 1 
ผักบุ้ง 1 แทงท่วย 1 หงแดง 1 สะไคร่ 1 น้ าเต้าผ้า 1 ผักปรังแดง 1 การบูร 1 มหาหึงค์ 1 แก่นแหม่สาน 1 เขือขึน 1 อ้อยด า 1 ชราทั้ง  
หัวกล้วยมังลา 1 บดลายน้ ามะพร้าวนาฬิเก ทั้งกินท้ังทาแล ฯ|” 
 (หนังสือบุดตํารายา ฉบับพระอาจารย์พอนฉบับปลีก  วัดชมพูพนัส ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
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 การกล่าวถึงผู้ป่วยที่ถูกยาซึ่งหมอพื้นบ้านวินิจฉัยแล้ว จะใช้ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ ผสมเป็นตัวแก้ โดยการกินและทา              
ต้องคุณผีและคุณยา ให้เอาผักปรังแดง 1 รากมะกรูด 1 เปลือกกุม 1 เปลือกม่วงคัน 1 ทั้งนี้เอามาตําเป็นน้ําหยัน แล้วเสกด้วยคาถานี้ฯ 
โตตังปังโสพะคะวาโยตะ นะ สามทีแล้วกินเถิด 
 (.หนังสือบุดตํารายา ฉบับ การรักษาโรคต่างๆและเวทมนต์คาถา อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา) 
  การกล่าวถึงผู้ป่วยท่ีถูกคุณไสยและยาสั่งด้วยกัน หมอพื้นบ้าน จะใช้สมุนไพรและคาถาอาคมเป็นตัวแก้ให้หาย 
 
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
  ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ินี้เป็นความเชื่อถือของมนุษย์ในสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติลึกลับมีอํานาจเหนือมนุษย์และสามารถบันดาลให้
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลควบคู่กับมนุษย์ 
   1. ความเชื่อเร่ืองครูหมอเจ้ายา 
    คนไทยเคารพนับถือครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด มาแต่โบราณไม่ว่ากระทําสิ่งใดก็ถือว่าต้องมีครูอยู่เสมอ โดยเฉพาะการ
เป็นหมอยารักษาโรค ซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวกับการอยู่รอดของคนป่วย ก็ต้องยิ่งเคร่งครัดต่อการเคารพครู เพื่อให้รักษาผู้ป่วยหาย                
ครูของหมอยา เจ้าของยาซึ่งเป็นผู้คิดและผู้ค้นพบในการผสมตัวยาและการรักษาโรคตามตํารายาขนานนั้นๆ ดังนั้นการรักษาจึงต้อง
ระลึกและสํานึกถึงบุญคุณของครูหรือเจ้าของยาที่แต่งตําราในการรักษาโรค ท้ังนี้เพราะเชื่อว่าจะได้ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ในการ
รักษามากขึ้นด้วยบารมีของครูเจ้าของยาและแรงแห่งความกตัญญูแห่งการะลึกถึง 
 
ดังตัวอย่าง 
“โอม สิทธิการ ครู อาจารย์ ธ. จึงจะให้กูเอายอดพระไพลทั้งเก้าโกฎิเก้าล้าน เอามาต าฝูงผีหนีแล่นออกไปนอกจักรวาล โอมสิทธิสารลา 
(น) เท้าสวาหาย แล ฯ”   
 (หนังสือบุดตํารายา ฉบับ บ้านปลายละไม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย) 
  การกล่าวอธิฐานถึงครูบาอาจารย์เจ้าแห่งยาก่อนทําการรักษาด้วยไพล นํามาตําเพื่อไล่ผี 
“ยังมีพระฤาษีองค์หนึ่ง ช่ือพระฤาษีอรชุนหะ รู้จักสาริบาตจําพวกนี้ เพื่อ-ยาให้จํา-เพาะแก้ ให้เอาลูกจัน 1 กระวาน 1 พริก 1 บดชโลม
ทําแท่นไว้ลายจัน ชโลมจําเพาะเวียนหาย” 
 (หนังสือบุดตํารายา ฉบับ ตํารายาและไสยศาสตร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 การกล่าวถึงพระฤๅษีอรชุนหะ ผู้เป็นเจ้าของยาสันนิบาตเป็นการอ้างถึงความศักดิ์สิทธ์และประสิทธิผลสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วย
ว่าหายแน่นอน 
  2. ความเชื่อเร่ืองการเก็บตัวยา 
   การเก็บตัวยาสมุนไพรนั้นจะมีข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในการนํามาปรุงเพื่อการรักษา เช่น เช่ือว่าการเก็บสมุนไพร
ชนิดต่างๆ ส่วนไหนมีฤทธ์ิต้องขึ้นอยู่กับ วัน เวลา รวมถึงการใช้พิธีกรรมในการเก็บเพื่อผลแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ 
ดังตัวอย่าง 
 
“ไปถึงต้นยานั้นแล้ว  ยกมือไหว้เชิญว่าท่านตาหมอขาวว่าท่านแก้สาระพิษดี แล้วรับว่าข้าน่ีแลดี ข้าเชิญท่านไปรักษาสะระพิษ ครั้นแล้ว 
ให้ไพล่มือไปข้างหลัง ผันหน้าออกไปข้างอื่น แล้วกุมเอาต้นหญ้าเข็ดมอนไปเรือน อย่าผันหน้ามาแลข้างหลัง ไปจนถึงเรือนนั้นแล้ว ให้ช่ัง
ด้วยพริกไทยต าผงหนักบาท 1 ท าแท่นไว้ลายเหล้า ทั้งกินท้ังทาหายแล” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ ตํารายาและตําราดูฝี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง) 
 การกล่าวถึงพิธีกรรมในการเก็บต้นยา โดยเฉพาะหญ้าเข็ดมอญ โดยการเชิญครูหมอยาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และฤทธิ์ของตัวยา
ก่อนท่ีจะเก็บเพื่อนําไปผสมเป็นยารักษาโรค 
  “สิทธิการิท่านบอกไว้ว่า เมื่อจะเก็บยานั้นเมื่อเช้าท่านให้เก็บเอาผล ตะหวันเที่ยง เก็บ หายาและหวันช้ายเก็บกิ่งใบ และเวลา
เย็นเอารากและวัน ทิตย์เมื่อเช้าพิษยาอยู่ทั่วต้น และสายอยู่ใบและเที่ยงอยู่ราก ค่ าอยู่เปลือก วัน จันทร์เมื่อเช้าพิษยาอยู่ราก สายอยู่
ราก เทียงอยู่ใบ ค่ าอยู่แก่น วันคารเมื่อเช้า พิษยาอยู่ใบ สายอยู่เปลือก เที่ยงอยู่ทั่วต้นและค่ า อยู่ราก วันพุธเมื่อเช้าพิษยา อยู่ราก สาย
อยู่ใบ เที่ยงอยู่เปลือกค าอยู่แก่น หัสเมื่อเช้าพิษยาอยู่แก่น สายอยู่ ราก ค่ าอยู่เปลือก วันศุกร์เมื่อเช้าพิษยาอยู่ใบ สายอยู่รากเที่ยงอยู่
เปลือก ค่ าอยู่แก่น วันเสาร์อยู่เมื่อเช้าพิษยาอยู่ราก สายอยู่ทั่วทั้งต้น เที่ยงอยู่เปลือกค่ าอยู่ใบและ แก้ซางที่ลิ้น เอาดินสิวข้าว 1 ผิวไม้ไผ่
รอก 1 ดินสอพอง 1 น้ า สานทอง1 บดลายน้ าสานท้ังอมท้ังพ่นทาดีนักและ” 
(หนังสือบุดตํารายา ฉบับ ตํารายาและไสยศาสตร์  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
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 การกล่าวถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้ายาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงวิธีการเก็บยาให้มีฤทธิ์ เช่น การเก็บ ตามเวลา วัน ตามส่วน
ต่างๆของตัวยา เพื่อผลในการผสมยาปรุงเพื่อให้เกิดผลในการรักษา 
 
บทสรุป 
   ในการศึกษาเรื่อง คติความเช่ือ : การบําบัดและรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตํารายาภาคใต้ ทําให้ทราบถึง ความเ ช่ือที่
เกี่ยวข้องกับวิธีคิดในการรักษาโรค โดยการใช้ความเช่ือเข้ามาสร้างแรงให้เกิดความศรัทธาและเช่ือว่าต้องหายจากโรคที่เกิดขึ้น เช่น              
1.ความเชื่อทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความเช่ือในเรื่องของบุญกรรม ความเชื่อเรื่องนรก 2.ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ กล่าวถึง ความเช่ือ
เรื่องเวทมนต์คาถา 2.ความเชื่อเรื่องคุณไสยและยาสัง่ 3.ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กล่าวถึง ความเช่ือเรื่องครูหมอเจ้ายา ความเช่ือเรื่อง
การเก็บตัวยา อาจกล่าวได้ว่า ความเช่ือ : การรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตํารายาภาคใต้ แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ใน ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้แสดงถึงเรื่องราวแห่งวิธีคิดและการบันทึกของหมอพื้นบ้านที่ส่งผลต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ส่งผลให้
เกิดความมั่นใจว่าต้องหายจากโรค  
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 “ต านานมหาสักขาดโลก” พุทธท านายของกลุ่มชาติพันธุ์ไท 
“The legend of Maha Sak Khat Lok”, Buddhist Predictions of the Tai 

   
จตุพร เพชรบูรณ์1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต านานมหาสักขาดโลกในด้านเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าต านานมหาสักขาดโลกประพันธ์
ขึ้นภายใต้แนวคิดศาสนาห้าพันปี เนื้อหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าเล่าให้พระอินทร์ฟังว่าหลังพุทธปรินิพพานจักมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น      
เป็นต้นว่า การท าสังคายนา พระเจ้าอโศกมหาราชส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระยามิลินท์ถามปัญหาพระนาคเสน พระพุทธโฆษาจารย์
เผยแผ่พระธรรม พระมาลัยสนทนากับพระศรีอาริยเมตไตรย การแตกแยกของพระสงฆ์ เมื่ออายุพระศาสนาครบห้าพันปีพระอาทิตยข์ึน้
พร้อมกันเจ็ดดวงท าให้น้ าแห้ง และพระธาตุอันตรธาน ต านานกล่าวถึงเมืองในชมพูทวีป คือ เมืองปาฏลีบุตร นอกจากนั้นกล่าวถึงช่ือ
เมืองหริภุญชัย เชียงใหม่ เชียงราย เมืองไทย เมืองลื้อ เมืองแกว และเมืองยอง ซึ่งเป็นช่ือเมืองทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนั 
กล่าวถึงช่ือสถานที่ ได้แก่ ผาตั้งผาต่อ ดอยมันตเร และพระธาตุหลวงยันกง ต านานเน้นว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครอง อ ามาตย์ และ
ชาวเมืองอยู่ในศีลธรรมบ้านเมืองจะเป็นสุข หากประชาชนไม่อยู่ในศีลธรรมบ้านเมืองย่อมพินาศ ต านานที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาเป็นฉบับที่
เก็บรักษาไว้ท่ีบ้านขนานธ า นามแก้ว ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยความเชื่อที่ปรากฏในต านานว่าหากผู้ใดอยู่
ในมีศีลธรรมและเก็บรักษาต านานมหาสักขาดโลกไว้พระอินทร์จะรักษาผู้นั้นให้ปลอดภัย 
 
ค าส าคญั: ต านานมหาสักขาดโลก คัมภีร์พระพุทธศาสนา พุทธท านาย 
 
Abstract 
 The objective of this article is to present the results of a study on the legend of Maha Sak Khat Lok or 
Maha Sakkarat Era (Saka Era) in terms of its content. The study found that it was written under the concept of 
the five-thousand-year Buddhist Era depicting the Lord Buddha telling Indra what would happen after the 
Buddha’s nirvana.  They include Buddhist Councils, King Ashoka promoting Buddhism, Phraya Milinda asking Phra 
Nagasen questions, Phra Buddha Kosa Chan propagating the Dhamma, Phra Malai conversing with Phra Sri Araya 
Mettrai, Buddhist monks splitting up, seven suns rising simultaneously drying up water at the end of the five-
thousand-year Buddhist Era, and Buddha’s relics disappearing. The legend mentions Patliputra in Jambudvipa, 
Hariphunchai, Chiang Mai, Chiang Rai, Mueang Lue, Mueang Kaeo (Vietnam) and Mueang Yong in the Northern 
part of Thailand.  It also mentions places like Pha Tang Pha To, Doi Mantare and Phra That Luang Yankong.  The 
legend emphasizes the concept that when rulers, officials and people observe religious precepts, the country 
will be happy but if people do not observe religious precepts, the country will collapse.  The legend investigated 
by the researcher was kept at the house of Khanan Tham Namkaeo in Wiang Phang Kham Sub-district, Mae Sai 
District, Chiang Rai Province.  It is believed that the person who observes religious precepts and preserves the 
legend will be protected by Indra.  
 
Keywords: The legend of Maha Sak Khat Lok, Buddhist scriptures, Buddhist predictions  
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ความเป็นมาของปัญหา 
 ต านานมหาสักขาดโลก เป็นคัมภีร์ที่บันทึกด้วยอักษรไทลื้อ พบต้นฉบับที่บ้านขนานธ า นามแก้ว ต าบลเวียงพางค า อ าเภอ               
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ปกติคัมภีร์จะเก็บไว้ที่วัดแต่น่าสนใจว่าเหตุใดคัมภีร์ผูกนี้จึงอยู่ท่ีบ้านของฆราวาส เมื่อได้อ่านเนื้อหาของต านาน
มหาสักขาดโลก พบว่ามีเนื้อหากล่าวถึงอายุของพระพุทธศาสนาของพระเจ้าโคตมะมีอายุ 5,000 ปี เมื่อเวลาล่วงไปศีลธรรมของคน
ค่อยๆ เสื่อมลงเรื่อยๆ ยังผลให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆ ขึ้น พระพุทธเจ้าท านายว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นบ้าง 
เนื่องจากคัมภีร์นี้บันทึกด้วยอักษรไทลื้อ จึงอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเท่าใดนัก ผู้วิจัยได้อ่านเนื้อหาเบื้องต้นแล้วพบว่าต านาน             
มหาสักขาดโลกมีเนื้อหาท่ีน่าสนใจจึงสนใจศึกษาคัมภีร์ดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น อนึ่ง ค าว่า 
สักขาด ในที่นี้ ตรงกับค าที่ภาษาไทยใช้ว่า ศักราช หากผู้เขียนขอคงค าเดิมตามต้นฉบับไว้ที่จารเป็นสักขาด ไม่ปริวรรตให้เหมือนกับ              
ค าในภาษาไทยปัจจุบันว่าศักราช  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อวิเคราะหเ์นื้อหาต านานมหาสกัขาดโลก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาต านานมหาสักขาดโลก ต้นฉบับที่บ้านของขนานธ า นามแก้ว ต าบลเวียงพางค า 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1.  ปริวรรตต านานมหาสักขาดโลกจากอักษรไทลื้อเป็นอักษรไทย 
  2.  ศึกษาต านานมหาสักขาดโลกโดยการอ่านละเอียด (Close Reading)  
  3.  วิเคราะห์เนื้อหาต านานมหาสกัขาดโลก 
  4.  เรียบเรยีงข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 

 ที่มาของต้นฉบับ 
  ต านานมหาสักขาดโลกเป็นเช่นเดียวกับคัมภีร์ส่วนใหญ่ของทางล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ไท คือ มักไม่ ปรากฏนามของ
ผู้ประพันธ์ ต านานมหาสักขาดโลกฉบับที่ใช้ศึกษาบันทึกบนพับสา ต้นฉบับมีสภาพสมบูรณ์ เขียนด้วยลายมือ ด้วยอักษรไทลื้อ ใช้หมึก 
สีด า เขียนหน้าละ 5 บรรทัด มีจ านวน 96 หน้าพับสา ผู้วิจัยได้ถ่ายรูปคัมภีร์จากบ้านขนานธ า นามแก้ว ที่ต าบลเวียงพางค า อ าเภอ               
แม่สาย จังหวัดเชียงราย และใช้ต้นฉบับดังกล่าวในการศึกษา ขนานธ า นามแก้ว เป็นชาวไทลื้อ เมืองยอง เป็นผู้ที่เสาะหาคัมภีร์มาจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งจากเมืองยอง เชียงตุง รวมถึงจากวัดต่างๆ ในละแวกอ าเภอแม่สาย แล้วคัดลอกคัมภีร์เก็บไว้ มีทั้งคัมภีร์ที่คัดลอกแล้ว
เก็บไว้ที่บ้าน เมื่อมีคนมาบูชาก็ให้บูชาไป และคัมภีร์ที่คัดลอกแล้วน าไปถวายที่วัด จากนั้นจึงคืนคัมภีร์ต้นฉบับให้กับเจ้าของเดิม                  
เมื่อผู้วิจัยบันทึกภาพคัมภีร์เรื่องนี้ใน พ.ศ.2559 ขนานธ าเสียชีวิตแล้ว จึงมิอาจทราบได้ว่าขนานธ าได้คัมภีร์ต้นฉบับมาจากแหล่ งใด 
ตอนต้นของคัมภีร์และตอนท้ายของคัมภีร์ระบุวัตถุประสงค์ในการคัดลอกว่าเพื่อค้ าชูศาสนาห้าพันวัสสาและขอให้อานิสงส์ของการ
ถวายคัมภีร์ท าให้ผู้คัดลอกได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ขนานธ าระบุว่าใช้เวลาคัดลอกคัมภีร์ 7 วันจึงแล้วเสร็จ ระบุปีจุล
ศักราชที่คัดลอกคัมภีร์ว่า คือ จ.ศ.1359 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2540 คัมภีร์ผูกนี้แม้ว่าจะคัดลอกเสร็จแล้วหากขนานธ าก็มิได้ถวายไว้ที่วัด              
หากรักษาเก็บไว้ที่บ้านเรือนของตน เมื่อผู้วิจัยอ่านคัมภีร์โดยตลอดพบว่ามีเนื้อความตอนหนึ่งของคัมภีร์ที่ระบุว่า ผู้ใดที่เก็บรักษาคัมภีร์
นี้ไว้และอยู่ในศีลในธรรม พระพุทธเจ้าขอให้พระอินทร์ปกปักรักษาผู้นั้น ดังความว่า  
 
 “มหาราชจุแลงดูธัมม์กูพระตถาคตดวงช่ือว่าต านานมหาสักขาดโลก 5 พันวสานี้ คันว่ามีในคราวาดสหย้าวเรือนบุคคละผูร้ักสาสี
ลนั้นมหาราชจู่งรักสาผู้นั้นเทือ” 
 
 ข้อความข้างต้นมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าขอให้พระอินทร์ดูว่าธัมม์หรือคัมภีร์ช่ือต านานมหาสักขาดโลกนี้หากมีอยู่ใน
บ้านเรือนของผู้ใดและผู้นั้นรักษาศีล ขอให้พระอินทร์ปกปักรักษาผู้นั้นให้ปลอดภัย ชาวไทยวนและกลุ่มชาติพันธุ์ไทมีความเช่ือร่วมกัน
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ว่า หากเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ “ออกในธัมม์” ซึ่งหมายถึง เป็นเรื่องท่ีปรากฏในพระธรรมคัมภีร์แล้วไซร้ เรื่องนั้นคือถือว่าเป็นเรื่อง
จริงในทัศนะของพวกเขา ดังนั้น ในทัศนะของเขาแล้วนั้นจึงเช่ือว่าเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์มหาสักขาดโลกนี้เป็นเรื่องจริง ผู้เขียน
สันนิษฐานว่าเนื่องจากขนานธ าเป็นผู้คัดลอกคัมภีร์ย่อมเห็นข้อความดังกล่าว และตั้งใจที่เก็บคัมภีร์ที่คัดลอกนี้ไว้กับบ้านเรือน ด้วยเหตุ
นี้จึงมิได้น าคัมภีร์มหาสัก-ขาดโลกผูกที่คัดลอกใหม่นี้ไปถวายวัด หากเก็บรักษาไว้ท่ีบ้านเรือนของตน 
 ล าดับเนื้อหาในคัมภีร์มหาสักขาดโลก 
  เนื้อหาในคัมภีร์มหาสักขาดโลกได้รับการจัดวางเนื้อหาและน าเสนอตามล าดับเวลา เหตุการณ์ใดที่เกิดใกล้กับสมัยพุทธกาล
ก็น าเสนอก่อน เหตุการณ์ใดท่ีเกิดหรือจะเกิดในระยะเวลาไกลออกมาก็น าเสนอถัดไป ดังนี้ 
   1.  เรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎก มีพุทธท านายไว้ว่า 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 3 เดือน พระอรหันต์ 500 รูป พระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน ท าสังคายนา 3 
เดือน  จึงแล้วเสร็จ  
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 100 ปี พระอรหันต์ 1,000 รูป จันทกุรเถระ สพกายเถรเป็นประธาน ท าสังคายนา 
7 เดือน จึงแล้วเสร็จ มีพระเจ้าจุฬโพธิเป็นผู้อุปถัมภ์  
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 500 ปี พระอรหันต์ 10,000 รูป พระมหาโมคคัลลีปุตติเถระเป็นประธาน              
ท าสังคายนา 9 เดือน จึงแล้วเสร็จ พระราชาเมืองปาฏลีบุตรเป็นผู้อุปถัมภ์ 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 700 ปี พระอรหันต์ 30,000 รูป ท าสังคายนาหนึ่งปี จึงแล้วเสร็จ พระเจ้าอโศก
มหาราช เป็นผู้อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งนี้ พระองค์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในบ้านเมืองทั้งหลาย  
   2.  เหตุการณ์อื่นที่พระพุทธองค์ท านายว่าจักบังเกิดขึ้น มีดังน้ี 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 900 ปี ศาสนาตกต่ าลงเล็กน้อย พระภิกษุไม่มีผู้ใดเป็นพระอรหันต์ 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 1,000 ปี พระยามิลินท์และพระยาทุฏฐคามณีเป็นผู้มีปัญญามาก ตั้งปัญหาถาม
พระมีนามว่านาคเถร (นาคเสน?)  
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ 1,500 ปี พระยาทุฏฐกัมณณี รบชนะข้าศึก ปกครองเมืองลังกาและตั้งศักราช
ขึ้น 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้พันปลายร้อยวัสสา พระพุทธโฆษะเถระน าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่
อยู่ในถ้ าผาค าเมืองลังกาเขียนใส่ใบลานเผยแผ่ไปในเมืองทั่วชมพูทวีป 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้พันปลายร้อยห้าสิบวัสสา พระมหาเถระนามว่าทิพพมาเลย ไปไหว้เกศาจุฬามณีที่
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์และรับค าสอนของพระศรีอาริยเมตไตรยลงไปสอนมนุษย์ในชมพูทวีป 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้พันปลายห้าร้อยวัสสา ศาสนาของพระองค์จักหายไปส่วนหนึ่ง ไม่มีพระอรหันต์
แม้เพียงองค์เดียว ในช่วงเวลานี้มีกษัตริย์ในเมืองหริภุญเชยมีศรัทธาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ไว้กลางเมือง 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้พันปลายห้าร้อยวัสสา พระภิกษุแตกแยกกันเป็นสองหมู่ไม่ลงอุโบสถกรรมด้วยกัน 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้สองพันวัสสา ท้าวพระยาในชมพูทวีปรบชิงบ้านเมือง จักมี พระยาธัมมิกราชข้ึนเป็น
ใหญ่ พระยาผู้นั้นจะยกศาสนาของพระองค์ตั้งไว้ในบ้านเมืองท้ังหลาย บ้านเมืองจะสงบสุข คนจะอยู่เย็นเป็นสุข 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้สองพันห้าร้อยปลายห้าสิบวัสสา พระภิกษุไม่เคารพค าสอนของพระองค์ ไม่ตั้งอยู่ใน
พระวินัย ไม่มีศีลธรรม ข้าวของแพง แย่งชิงสิ่งของกัน เสนาท้ังหลายน าของวัดไปเป็นของตน ท้าวพระยา อ ามาตย์ทะเลาะกัน รบบ้าน
ชิงเมืองกัน ครอบครัว ญาติพี่น้องทะเลาะกัน ศิษย์ไม่เช่ือฟังครูบาอาจารย์ 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้สองพันปลายหกร้อยวัสสา ท้าวพระยาใส่ร้ายกัน เอาของชาวบ้านเป็นของตน 
เกิดศึก  
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้สองพันปลายเจ็ดร้อยวัสสา มีพระยาธัมม์ตนหนึ่งเกิดในเมืองสังสาวดี ยกศาสนา
ของพระพุทธเจ้าขึ้นไว้ ตัดศักราชตั้งศักราชใหม่ มีเทวบุตรผู้หนึ่งลงมาเกิดที่ริมฝั่งในเมืองเชียงราย มีอายุได้ร้อยปี มีลูกหลานสืบ แทน
เมืองถึงเมืองอารวี มาจนถึงพระยามังคลาย  
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้สองพันปลายแปดร้อยวัสสา ผู้รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมค าสอนเมื่อตาย
ไปก็จักได้ไปไหว้พระธาตุจุฬามณี หากผู้ที่ไม่ใส่ใจปฏิบัติก็จักตกนรก 
    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้พันปลายเก้าร้อยวัสสา คนไม่อยู่ในศีลธรรมบ้านเมืองร้อนเป็นไฟ 
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    - เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้สามพันวัสสา จะเกิดเภทภัยต่างๆ เกิดแผ่นดินไหว  ต้นทิพพิโลค า ที่เมืองมันตเร             
จะคลี่ก้านเผยใบสามกาบ เมื่อนั้นอายุขัยของคนจะเหลือเพียง 60 ปี หญิงอายุ 14-17 ปี ก็มีสามี คนตัวสูงเพียงสี่ศอก เงินค าถูกกว่า
เหล็ก กษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมปลดเสนาผู้ใหญ่ ตั้งเสนาผู้น้อยเป็นที่ปรึกษา เสนาอ ามาตย์ไม่อยู่ในธรรม เทวดาก็ไม่รักษา
บ้านเมือง รสแผ่นดินหายไป ปลูกสิ่งใดก็ไม่เป็นผล เทวดาแปลงเป็นแมลงมากินพืชจนตาย เทวดาอารักษ์เอาสารพิษใส่หัวเผือกหัวมัน 
คนกินเข้าไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล คนโลภมากขึ้นครองเมือง ชาวเมืองทิ้งบ้านเรือนออกไปอยู่ป่า เสนาเอาลูก
ชาวบ้านเป็นเมีย เช้ือพระวงศ์กลายเป็นลูกน้องของเสนา  
    - เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอายุได้สามพันปลายห้าสิบวัสสา ขอให้พระอินทร์จงรักษาผู้มีบุญอย่าให้วินาศ                
ฉิบหาย ขอให้พระอินทร์รักษาศาสนาของพระองค์ให้มีอายุได้ห้าพันปี 
    - เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอายุได้ สี่พันปีปลายร้อยวัสสา ขอให้พระยาอินทร์อาราธนาให้พระยาธัมม์ สี่ตน 
ก าจัดโจรมาร ชีเปลือย ยกเอาศาสนาของพระตถาคตตั้งไว้ บ้านเมืองอยู่ดีมีสุข ทั้งทัมมิละข้าม่อนดอยทั้งหลายก็ให้เข้ามาอยู่ในศาสนา 
ขอให้พระอินทร์คุ้มครองรักษาพระยาธัมม์ทั้งสี่ อย่าให้โจรมารเอาชนะได้ ขอให้พระอินทร์แต้มหนังสือแล้วมอบหนังสือให้กับ                
พระรสีดอยมันตเร ให้คนรักษาศีลฟังธรรมสม่ าเสมอ ขอให้พระอินทร์ดูแลคนในชมพูทวีปรักษาศีลห้า ศีลแปด เจริญเมตตาภาวนา 
คุ้มครองคนท่ีดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สร้างวัดสร้างเจดีย์ ปลูกไม้ศรีมหาโพธ์ิ หากคัมภีร์ชื่อว่าต านานมหาสักขาดโลกห้าพันวัสสา มีใน
บ้านเรือนของผู้ใดและผู้นั้นรักษาศีล ขอให้พระอินทร์จงรักษาผู้นั้น  
    - พระยาธัมม์สี่ตน เกิดในปีดับเป้า ตนหนึ่ง ไปอยู่ที่เวียงเชียงใหม่ แล้วไปที่ถ้ ามันตเร เห็นต านานมหาสักขาดโลก               
ไปประชุมกันท่ีมหาธาตุยันกุ้ง ไปเห็นท่ีพระเจ้านิพพาน ปราบพวกอัญญทิฏฐิแล้วตั้งแต่ เมืองลื้อ เมืองไทย เมืองแกว เมืองยอง ไปจนถึง
ชมพูทวีป ไม่มีโจร ไม่มีภัยต่างๆ คนอยู่ในศีลในธรรม รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ฟังธรรม สร้างเจดีย์ ปลูกไม้ศรีมหาโพธิ์ ท าความ
สะอาดวัด เทวดาน าพระไตรปิฎกไปรักษาไว้ที่เมืองผาตั้งผาต่อ ฝั่งแม่น้ าจะถูกท าลาย แม้คาถาเพียงหนึ่งบทก็หาไม่ได้ พระธาตุของ
พระพุทธเจ้าจะไปอยู่ที่ธาตุหลวงยันกง 
    - เมื่ออายุพระศาสนาได้สี่พันปลายเจ็ดร้อยวัสสา พระธาตุของพระพุทธเจ้าออกจากพระธาตุหลวงยันกงไปอยู่ที่ไม้
ศรีมหาโพธิที่พระองค์ตรัสรู้ เทศน์พระอภิธัมมา มหาปัฏฐานหลวงเจ็ดวันเจ็ดคืน มีพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันเจ็ดดวง น้ าในมหาสมุทร   
แห้งขอด เตโชธาตุลุกไหม้พระตถาคต พระตถาคตเรียกให้คนท้ังหลายเข้าสู่เมืองแก้วนิพพาน 
    - พระอินทร์กราบพระพุทธเจ้า รับต านานมหาสักขาดโลกแล้วก็ไปสู่เมืองฟ้า จากนั้นพระอินทร์น าต้นทิพริลโลค า
ปลูกไว้ท่ีบนยอดดอยมันตเรหนึ่งต้น และบอกให้พระรสีรู้ว่า ต้นทิพริลโลค านี้ มีกาบห้าอัน เมื่ออายุศาสนาล่วงไป 1,000 ปี ก็จะคลี่กาบ
หนึ่งกาบ เมื่อศาสนามีอายุ 5,000 ปี ก็คลี่กาบห้ากาบ เมื่อถึงที่พระศาสนาได้สามพันวัสสาปลายหกปี พระยาสี่ตนมาประชุมกันที่เมือง
หริภุญชัย เทวบุตรเทวดาอุสสาภิเษกให้ครองเมือง  
 วิธีการเล่าเร่ืองในต านานมหาสักขาดโลก 
  ต านานมหาสักขาดโลกเล่าเรื่องด้วยการย้อนกลับไปสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนม์ชีพ พระอินทร์ลงมาจากสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์กราบพระพุทธเจ้าและขอให้พระพุทธองค์เล่าให้ฟังว่าอายุศาสนาที่พระพุทธองค์ตั้งไว้ 5,000 ปีนั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง               
พระพุทธองค์เล่าประทานให้พระอินทร์ฟังตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานจนกระทั่งอายุพระศาสนา 5,000 ปี โลกถูกท าลายด้วยความร้อน
จากดวงตะวัน 7 ดวง พระธาตุอันตรธาน เมื่อพระพุทธเจ้าเล่าจบก าชับพระอินทร์ว่าอย่าได้หลงลืมต านานนี้ พระพุทธเจ้าขอให้พระ
อินทร์คุ้มครองรักษาผู้ที่อยู่ในศีลธรรมและมีต านานมหาสักขาดโลกไว้ที่บ้าน เมื่อพระอินทร์ฟังจบก็รับเอาต านานมหาสักขาดโลกแล้ ว
กราบลาพระพุทธองค์ไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ จากนั้นน าต้นทิพพิโรค าไปปลูกที่ยอดดอยมันตเรและสั่งความให้ฤๅษีตนหนึ่งทราบว่า
เมื่อใดที่กาบของต้นไม้นี้เผย 1 กาบ = อายุพระศาสนาผ่านไป 1,000 ปี และเล่าความโดยสรุปที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ตนฟังแก่ฤๅษี และ
ให้ท่านถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ผู้อื่นรับรู้  
  พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะผู้เล่าเรื่อง ใช้สรรพนามแทนตัวผู้พูดว่า ตถาคต หรือ กูตถาคต เช่น “ดูรามหาราช กูพระตถาคต จัก
เทสนาส าแดงยังธัมม์ ต านานมหาสักขาดโลก ปันหื้อแก่คนแลเทวบุดเทวดาทั้งหลาย หื้อแจ้งก่อนชาแล” 
  วิธีการเล่าเรื่องในต านานมหาสักขาดโลกข้างต้น ใช้วิธีให้มีผู้ถามพระพุทธองค์ เป็นธรรมเนียมของการเล่าเรื่องตามแบบ
ชาดกรวมถึงวิธีการเล่าต านานบางเรื่องว่า ต้องมีผู้ใดถาม-อาราธนาก่อน พระพุทธองค์จึงตรัสเล่า ดังในชาดกหลายเรื่องเมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น พระภิกษุอาราธนาให้พระพุทธองค์เล่า พระองค์จึงจะเล่า อย่างในต านานเมืองหงสาวดีที่พระพุทธเจ้าเห็นหงส์ 2 ตัว แล้วก็แย้ม
พระสรวล พระอานนท์ถามว่าพระพุทธองค์แย้มพระสรวลด้วยเหตุอันใด จากนั้นจึงอาราธนาให้พระพุทธองค์เล่าให้พระอานนท์ฟังว่า
ต่อไปพ้ืนท่ีที่หงส์สองตัวเกาะอยู่จักเป็นดินแดนท่ีพระพุทธศาสนารุ่งเรือง  
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  น่าสนใจว่าผู้ประพันธ์เลือกให้พระอินทร์เป็นผู้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่อง พระอินทร์ในพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าของ
เทวดาท่ีให้ความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ตลอดจนผู้ทรงคุณธรรมที่ตกทุกข์ได้ยาก ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธเจ้านั้นมีญาณ              
ซึ่งหมายถึง “ความรู้ ปรีชาหยั่งรู้ ปรีชาก าหนดรู้ ซึ่งรวมถึง อนาคตังสญาณ ญาณในส่วนอนาคต”(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. 
ปยุตฺโต). 2561: 99) ดังนั้นการเลือกให้พระอินทร์อาราธนาให้พระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญทูรงหยั่งรู้เหตุการณ์อันเกิดในอนาคตเปน็ผู้เล่า
จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเรื่อง และสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นพุทธพจน์ 
 ต่อมาพระอินทร์ได้ถ่ายทอดเนื้อความตามที่พระพุทธองค์เล่าให้แก่ฤๅษีมีนามว่า สัมภัณณรสี และขอให้ท่านบอกเล่าเรื่องนี้ให้คน
ทั่วไปทราบ ไทยเรารับคติจากอินเดียว่าฤๅษีเป็นผู้ทรงศีลและเป็นผู้สอนศิลปวิทยาต่างๆ ดังนั้นการเลือกให้ตัวละครฤๅษีเป็นผู้รู้เรื่องและ
ถ่ายทอดเรื่องให้มนุษย์ฟังจึงนับว่าเหมาะสม  
 มิติด้านเวลาในต านานมหาสักขาดโลก 
  แนวความคิดเรื่องอายุของพระพุทธศาสนาของพระเจ้าโคตมะมีอายุ 5,000 ปีนั้น เป็นแนวความคิดที่แพร่หลายในสังคมที่
นับถือพระพุทธศาสนา แม้ว่าแนวความคิดดังกล่าวจะไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ตาม (ประคอง นิมมานเหมินท์ . 2540: 97) ต านาน
มหาสักขาดโลกสร้างขึ้นบนแนวคิดดังกล่าว แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอายุของพระศาสนาล่วงไปแล้วเท่าใด 
  น่าสนใจว่าในต านานมหาสักขาดโลก มีจุดสังเกตคือ ต้นทิพพิโลค า พระอินทร์บอกกับพระฤๅษีสัมภัณณว่าให้สังเกตจากต้น 
“ทิพพิโลค า” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระอินทร์ปลูกไว้บนยอดดอยมันเตเร ต้นทิพพิโลค ามีกาบ 5 กาบด้วยกัน เมื่อใดที่ต้นไม้นี้เผยกาบที่ 1 
ออกมาหมายความว่าอายุพระศาสนาผ่านไปแล้ว 1,000 ปี เมื่อต้นทิพพิโลค าเผยกาบ 2 กาบ อายุพระศาสนาล่วงไป 2,000 ปี จนเมื่อ 
ต้นทิพพิโลค าเผยกาบครบทั้ง 5 กาบ หมายความว่าอายุพระศาสนาผ่านไป 5,000 ปี   
  จุดสังเกตเรื่องเวลาอีกข้อหนึ่ง คือ พระพุทธเจ้าแจ้งให้พระอินทร์ทราบว่าเมื่อศาสนาของพระองค์มีอายุครบ 3,000 ปีแล้ว
นั้น แผ่นดินจะไหว ดังความว่า “ดูรามหาราชคันว่าสาสนากูเข้ามาถึง 3 พันเมื่อยามไร ก็จักก้าแขงแรงมากนักชาแล เมื่อนั้นอันว่า
แผ่นดินหนาได้สองแสน 4 หมื่นโยชน์ก็จักซะท้านหวั่นไหวไปมาแท้แล” การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นสัญญาณเตือนว่ามาถึงพันปีที่ 
3 ได้ครบแล้ว 
  ตามท้องเรื่องต านานมหาสักขาดโลก ไม่ปรากฏฉากและสถานที่ของเรื่อง เล่ าเมื่อพระพุทธองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่ได้เล่า
เรื่องนี้ประทานพระอินทร์ เรื่องนี้มีวิธีการเล่าเรื่องตามล าดับเวลา โดยยึดพระพุทธองค์เป็นหลัก เรื่องใดเกิดใกล้กับช่วงอายุของพระองค์
ก่อนก็เล่าก่อน โดยใช้ค าว่า “พระตถาคตนิพพานไปได้ XX วัสสา” ตามด้วยเรื่อง/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น  
   - “เมื่อกูพระตถาคตนิพพานไปได้ย 3 เดือนนั้น ยังจักมีพระอรหันตา 5 ร้อยตนมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานก็มา
สังคายนาธ าได้ย 3 เดือนจิ่งบัวรมวลชาแล”  
   - “พระตถาคตนิพพานไปได้พันปลายร้อยวัสสานั้น ยังจักมีมหาเถระเจ้าตน 1 ช่ือว่าทิพพมาเลยย อยู่ในโลหชนบท ก็จัก
ขึ้นไปไหว้ยังเกสาจุฬามณีตาวติงสาแล้ว ก็จักไปรับเอา ขอค าสอนแห่งพระสรีอริเมตตไตรยโพธิสัดเจ้าลงมาสอนคนในชมพูทวีปทั้งมวล
ชาแล”  
   - “ดูรามหาราช สาสนากูพระตถาคตได้สองพันปาย 9 ร้อยวัสสานั้น ส่วนอันว่าคนทั้งหลาย ก็บ่เอากันกท าฆ่าสัตว์ลัก
ทาน เล่นชู้สู่เมียท่าน บาปไหมใส่โทษเอาเข้าของงืนค ากันจิบหายมากนัก บ้านเมืองก็จักร้อนไหม้ด้วยบาปแลบุญมากนักแล” 
  เนื้อความในต านานมหาสักขาดโลกไม่ได้ระบุว่าคนที่เกิดในพันปีที่ 1 มีอายุขัยหรือมีส่วนสูงเท่าใด หากกล่าวว่าเมื่ออายุ     
พระศาสนาล่วงไป 3,000 ปีน้ัน “ยามนั้นอายุคนก็จักถอยมา 60 ปี คันว่าอายุได้ 14 15 16 17 ก็จักเอาผัวเอาเมียชาแล ตัวสูง 4 สอก
ปาย 4 นิ้วชาแล”จากการใช้ค าข้างต้นคือค าว่า“ถอย”อนุมานได้ว่าอายุขัยของคนนั้นในช่วงพันปีต้นๆ มีอายุขัยยืนยาว หากเมื่อถึงพันปี
ท้ายๆ อายุขัยของคนก็ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งอายุของคนท่ีลดลงสัมพันธ์กับคุณธรรมของคนท่ีลดลงตามระยะเวลาที่ล่วงไป   
  มิติเรื่อง“เวลา” ในต านานมหาสักขาดโลก สัมพันธ์กับ คุณธรรมของคน เมื่อใดก็ตามที่คุณธรรมของคนมีมาก บ้านเมืองจะ
สงบสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เทพยดาปกปักรักษาบ้านเมือง คนก็มีอายุยืน แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณธรรมของคนลดลง บ้านเมืองจะ
เกิดศึกสงคราม ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เทพยดาก็ไม่คุ้มครอง คนก็พลันอายุสั้น เมื่ออายุพระศาสนาล่วงไปแล้วสามพันปีนั้น                
พระพุทธองค์ท านายว่า 
 “ในเมื่อท้าวพระยาเสนาอามาตย์ทั้งหลายบ่ประกอบด้วยคองธ าดั่งอั้น เทวดาอินพรมแลคุดนากน้ าไอสวรยักขคันธัพพกุมภพัน
อารักตนรักสาบ้านเมืองทั้งหลาย เขาก็จักพร้อมกันผิดไว้ยก็จักมาแต่งแปงยังการ อันบ่ได้วุฑธิจ าเรินสังสักอัน แม่นว่าคนทั้งหลายก็จัก
ทุกยากล้ าบากมากนักแท้ชาแล เทวดาทั้งหลายก็มีแต่งแปงยังบ้านเมืองทั้งหลายบ่หื้อเสื่อมสังสักอันนั้นแล กาลเมื่อฝูรเพียงหื้อแด เมื่อ
แดดพอยจังเป็นฝูรบ่อย่าชาแล เมื่อนั้นว่าอั้น รสแผ่นดินก็จักจมลงไปชาแล อันว่า พีชเข้าก้าถั่วงาทังมวล ของปูกของแปงก็บ่ทิดถ้อง
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ออกมา ได้ยดั่งอั้น เทวดาเจ้าทั้งหลายก็จักแต่งหื้อเป็นบนเปนแมงแล จักเตนมาขบมาคาบมากินยอดแลใบ หื้อได้ยตายไปชาแล ถึงเมื่อ
ถั่วงาแลแตงแล ลูกเต้าหัวเผือกหัวมันทั้งหลายเกิดเป็นลูกเป็นหัวมา ส่วนเทวดาอารักแลผีทั้งหลายก็จักเอาง้วนเอาสารมาใส่ คันว่าคน
ทั้งหลายมากินก็จักออกตุ่มออกตาเป็นเหาเป็นหิด ตายทึงสัดแลคนชาแล ก็จักบังเกิดเป็นพยาธิหลายประการต่างๆ น้อยบ่ได้ยชาแล 
ลางคาบฟ้าร้องลวร ฝูรพอยบ่ตก ลางคาบฟ้าบ่ร้องฝูรซ้ าตกมานักชาแล” 
 
 จากข้อความข้างต้นกล่าวถึงเหตุร้ายที่จักเกิดขึ้นเมื่ออายุพระศาสนาล่วงพ้นพันปีที่ 3 เสนาอ ามาตย์ไม่อยู่ในคองธรรม เทวดาก็
ไม่รักษาบ้านเมือง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล รสแผ่นดินหายไป ปลูกสิ่งใดก็ไม่เป็นผล เทวดาแปลงเป็นแมลงมากินพื ชจนตาย เทวดา
อารักษ์เอาสารพิษใส่หัวเผือกหัวมัน คนและสัตว์กินเข้าไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บจนถึงแก่ชีวิต 
 พิเคราะห์เนื้อหาในต านานมหาสักขาดโลก 
  ต านานมหาสักขาดโลกน าเสนอความคิดว่า ยิ่งมนุษย์เกิดใกล้กับยุคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากเท่าไหร่ ย่อมได้อานิสงส์ในการ
ท าบุญมากเท่านั้น หากท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญเมตตาภาวนาในช่วงพันปีที่ 1 จักได้อานิสงส์ 10 โกฏิ ช่วงพันปีที่ 2              
จักได้อานิสงส์ 8 โกฏิ ช่วงพันปีท่ี 3 ได้อานิสงส์ 6 โกฏิ ช่วงพันปีท่ี 4 ได้อานิสงส์ 4 โกฏิ และช่วงพันปีที่ 5 ได้อานิสงส์ลดลงเหลือเพียง 
2 โกฎิ เนื่องจากคนในแต่ละยุคมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เท่ากัน 
   คัมภีร์ที่น ามาศึกษามีช่ือว่า “ต านานมหาสักขาดโลก” เนื้อหาของต านานนี้กล่าวเฉพาะเหตุการณ์ส าคัญในพระพุทธศาสนา 
มิได้มีเหตุการณ์ของศาสนาอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง การเลือกเขียนถึง/กล่าวถึงสิ่งใดย่อมหมายถึงสิ่งนั้นมีความส าคัญในทัศนะของผู้ประพันธ์ 
เรื่องที่ผู้ประพันธ์กล่าวถึง ประกอบด้วย การท าสังคายนา พระเจ้าอโศกมหาราชส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระยามิลินท์ถามปัญหา              
พระนาคเสน พระพุทธโฆษาจารย์เผยแผ่พระธรรม พระมาลัยสนทนากับพระศรีอาริยเมตไตรย การแตกแยกของพระสงฆ์ 
  พระไตรปิฏกเป็นคัมภีร์ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค าสอนของพระพุทธองค์ไว้ ในต านานมหาสักขาด
โลกกล่าวถึงการสังคายนาพระไตรปิฏกโดยสังเขปไว้ 4 ครั้ง ทั้งยังกล่าวถึงการเผยแผ่พระศาสนาครั้งส าคัญคือในรัชสมัยของพระเจ้า
อโศกมหาราชที่พระองค์ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สิ่งที่ต านานเน้นคือ การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ณ ที่ต่างๆ และการ
สร้างถาวรวัตถุอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ดังความว่า 
  “พระตถาคตนิพพานไปได้ 7 ร้อยวัสสา ยังจักมีอรหันตา 3 หมื่นตน จักมาสังคายนาธัมม์ นานได้ย ปลี 1 จิ่งแล้วแล  
  ยังจักมีพระยาธัมม์ตน 1 ช่ือว่า อโสกธัมราช มีใจปัสสทัสสาธา ก็จักมาคุรุอุปัฏฐาก อรหันตาหมื่นตน ก็จักมา 
  สังคายนาธ า ก็จักมาเลือกเอายกเอาเกสาธาตุแห่งพระตถาคต ไปจุแจ่กตั้งไว้ในชุที่ชุแห่ง ท่ัวไปบ้านน้อยเมืองใหย่ 
  ทั้งหลาย อันได้ 8 หมื่น 4 พันเมือง เวหารก็ 8 หมื่น 4 พันหลัง ธัมม์ก็ 8 หมื่นสี่พันขัน ดวงทานแก่แก้วเจ้า 3  
  ประการ ในเมือเดือนเพงนานได้ย 7 ปีปลาย 7 เดือนปลาย 7 วันจิ่งจักบัวรมวลชาแล” 
 
 เนื้อความข้างต้นกล่าวถึงพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก พระองค์ให้น าพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าไปประดิษฐานในท่ีต่างๆ  สร้างวิหารและคัมภีร์ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วจัดให้มีการเฉลิมฉลองด้วย  
 พระบรมสารีริกธาตุเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นัยหนึ่งว่าเมื่อพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ดินแดนใด กล่าวได้ว่า ณ 
ดินแดนแห่งนั้นมีพระพุทธศาสนา พระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้รับการเอ่ยช่ือคือพระนาคเสน พระนาคเสนได้สนทนากับพญามิลินท์หรือ 
Menanader (พ.ศ. 383-409) กษัตริย์บากเตรีย หรือโยนกครองราชย์สาคลนคร ทรงเป็นพุทธมามกะ พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในแถบนี้
ทั้งหมด พ.ศ. 500 ตามเรื่องมิลินทปัญหา ว่าพระนาคเสนตอบค าถามของพญามิลินท์ เป็นเหตุให้ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2552: 35) เรื่องมิลินทปัญหาเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายว่าด้วยพระนาค
เสนตอบค าถามพญามิลินท์ การกล่าวอ้างถึงเรื่องมิลินทปัญหาย่อมแสดงให้เหน็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากเรือ่งหนึง่   
 การเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ประพันธ์เลือกบันทึกไว้ พระพุทธโฆษาจารย์เป็นปราชญ์               
ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายเถรวาร เกิดราว พ.ศ.945 เดิมเป็นพราหมณ์แต่ต่อมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปเกาะลังกาเพื่อแปล
คัมภีร์ส าคัญหลายเลม่จากภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ ท่านได้สร้างผลงานไว้จ านวนมาก เช่นวิสุทธิมรรค สมันตปาสาทิกา ปรมัตถโชติกา 
เป็นต้น (http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=1088.0 เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2562) 
 พระเถระอีกรูปหนึ่งที่ได้รับการเอ่ยถึงในต านานมหาสักขาดโลก ที่รู้จักกันดีคือ พระมาลัย ท่ีน าดอกบัวแดงทีช่ายยากจนถวายไป
บูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์และได้พบกับพระศรีอาริยเมตไตรย พระมาลัยสนทนาธรรมกับพระศรีอายริย์และน าความที่
พระศรีอาริย์สั่งมาบอกมนุษย์ในชมพูทวีป เรื่องการแตกแยกของพระสงฆ์นี้ ในต านานมหาสักขาดโลกเล่าว่าพระสงฆ์มีวัตรปฏิบัติที่
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แตกต่างกัน สวดภาษาบาลีต่างกัน จึงแตกแยกกันออกเป็นสองหมู่ มิได้ลงอุโบสถร่วมกัน ตอนท้ายของคัมภีร์กล่าวในท านองว่าเมื่อผู้คน
เสื่อมจากศีลธรรมเทวดา ก็ไม่รักษาบ้านเมือง เมื่ออายุพระศาสนามาถึงห้าพันปีแล้วนั้นพระธาตุอันตรธาน ตะวันขึ้นพร้อมกัน 7 ดวง              
น้ าในมหาสมุทรแห้งขอด  
 
อภิปรายผล 
 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองและประชาชนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเมื่อนั้นทั้งคนและบ้านเมืองก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข หากเมื่อใดที่
ผู้ปกครองและประชาชนไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม บ้านเมืองก็จะประสบภาวะวิกฤต เทวดาก็ไม่รักษาเมือง ความคิดดังกล่าวยังปรากฏอยู่ใน
เรื่องอื่นๆ เช่น เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ต านานเมืองต่างๆ เป็นต้น ศาสนาพุทธมีพื้นฐานความเช่ือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด   
วัฏในสังสาร คัมภีร์มหาสักขาดโลกมีความคิดว่าผู้ที่เกิดทันเห็นหน้าพระเจ้าคือผู้ที่มีบุญกุศล ผู้ที่เกิดใกล้กับที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ
อยู่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่าผู้ที่เกิดมาในสมัยหลัง สร้างบุญสร้างกุศลก็จะได้อานิสงส์มากว่า ความคิดเรื่องการเรียวลงของศาสนานี้
นอกจากจะพบในคัมภีร์มหาสักขาดโลกแล้วนั้น พบว่า ความคิดดังกล่าวยังปรากฏในคติเรื่อง“อายุพระศาสนาห้าพัน” ซึ่งเช่ือเรื่องอายุ
ของศาสนาของพระเจ้าโคตมะหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่าศาสนาตัง้ไว้ห้าพันปี หลังกึ่งพุทธกาลจะเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ คนจะเสื่อม
ถอยจากศีลธรรม เป็นต้น ความคิดเรื่องศาสนาเรียวลงนี้ยังปรากฏในคติความเช่ือ ที่กล่าวถึงเรื่องขนาดของเมล็ดข้าวในศาสนาของเจ้า
ห้าพระองค์ว่าค่อยๆ เล็กลงเป็นล าดับไป รวมถึงในต านานพระเจ้าห้าพระองค์ด้วย (กองบรรณาธิการนิตยสาร Secret. 2556)                 
จากบทความของประคอง นิมมานเหมินท์ (2540 : 97-114) พบว่า ก่อน พ.ศ. 2500 ในล้านนามีการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมพุทธศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาลอยู่หลายผลงานด้วยกันผู้สร้างสรรค์ผลงานมีทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส นอกจากน้ีคติเรื่อง
ศาสนาจะเรียวลงนอกจากพบในพุทธศาสนาพื้นบ้านแบบไทๆ แล้วนั้น ยังพบว่าความคิดดังกล่าวยังพ้องกับคติฮินดูที่ เช่ือว่ากัปนี้แบ่ง
ออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ สัตตยุคคนมีความดี ทวาปรยุคคนมีความดีสามส่วนมีความช่ัวหนึ่งส่วน เตรตยุคคนมีความดีและความช่ัวอย่างละ
สองส่วน และกลียุคคนมีความดีส่วนเดียวมีความชั่วสามส่วน  
 
สรุปผล 
 ต านานมหาสักขาดโลกน่าจะสร้างสรรค์ขึ้นในแถบล้านนาเนื่องจากเอ่ยช่ือเมืองในแถบล้านนาหลายเมือง ได้แก่ เมืองหริภุญชัย 
เชียงใหม่ เชียงราย เมืองไทย เมืองแกว และเมืองยอง ต านานสร้างบนฐานคิดเรื่องอายุศาสนา 5,000 ปี มีลักษณะเป็นพุทธท านายโดย
อ้างถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เล่าเรื่องว่าจักเกิดมีเหตุการณ์สิ่งใดให้พระอินทร์ฟังและขอให้พระอินทร์จดต านานนี้ไว้ หากบ้านเรือนของ
ผู้ใดมีต านานมหาสักขาดโลกและคนในบ้านนั้นมีศีลธรรมขอให้พระอินทร์คุ้มครองให้ปลอดภัย ต านานมหาสักขาดโลกท่ีผู้วิจัยใช้ศึกษานี้ 
ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่บ้านของขนานธ า นามแก้ว สันนิษฐานว่าเหตุที่ขนานธ าซึ่งเป็นผู้คัดลอกคัมภีร์ตั้งใจเก็บคัมภีร์นี้ไว้ที่บ้านก็ด้วยหวัง
ใจให้พระอินทร์คุ้มครองรักษาบ้านเรือนและครอบครัวให้ปลอดภัย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  คติเรื่องพุทธศาสนาห้าพันปีเป็นคติที่แพร่หลายในสังคมไทย ยังมีวรรณกรรมพุทธศาสนาของทั้งล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ไท
จ านวนหนึ่งที่สร้างขึ้นบนฐานคิดจากคติดังกล่าว รวมถึงวรรณกรรมในท้องถิ่นต่างๆ ควรศึกษาวรรณกรรมข้างต้นในเชิงเปรียบเทียบกับ
ท้องถิ่นอื่นๆ  
 2.  คัมภีร์ทางพุทธศาสนาปกติมักเก็บไว้ที่วัด หากพบว่าในกลุ่มชาติพันธ์ุไทมีคัมภีร์บางผูกเลือกเก็บไว้ท่ีบ้าน น่าสนใจว่ามีคัมภีร์
เรื่องใดบ้างที่เก็บรักษาไว้ท่ีบ้าน และเพราะเหตุใดจึงเลือกเก็บคัมภีร์ดังกล่าวไว้ท่ีบ้าน 
 3. ควรเปรียบเทียบกับ “เทศน์สังกาส” ภาษาอีสานเพื่อศึกษาความเหมือนหรือแตกต่างกันกับเนื้อหาส านวนไทลื้อ 
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“แซนสะน๊อป” พิธีกรรมไหว้บรมครูช่างปะเกือมเงินโบราณ กรณีศึกษาครูป่วน เจียวทอง  
ปราชญ์ท้องถิ่น  จังหวัดสุรินทร์ 

"Saen Snop" Wai Kru Ceremony, Ancient Art Teacher: A Case Study on Teacher Puan Jiao 
Thong, Local Sage Surin Province 

กฤษนันท์ แสงมาศ1 ยโสธารา ศิรภิาประภากร2 
สุพัตรา วะยะลุน3 ส าเริง   อินทยุง4 

สุริยา คลังฤทธิ์5  
บทคัดย่อ 
       แซน “สะน็อป”เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาครูและขอความอุดมสมบูรณ์มีต่อการด าเนินชีวิต“แซนสะน็อป”ได้มีค าสอนด้าน
กตัญญูรู้ คุณครูอาจารย์ แสดงความเคารพ เป็นความเช่ือที่มีต่อครูช่าง “ปะเกือม” แซนสะน็อป เป็นวัฒนธรรมที่ครูช่าง สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จากการเก็บข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์ ค าสอนครูช่างทุกคนต้องมีประจ าตน 1)เกิดเป็นคน
ต้องสู้ ดิ้นรนกว่าจะได้ดี เป็นครูช่างต้องมีความสามารถเก็บลวดลายและแสวงหาความรู้ในที่ต่างๆ แล้วน ามาคิดสร้างสรรค์ 2)ต้องสละ
เวลาให้ความรู้คนอื่นที่เขาต้องการไม่ปิดบังความรู้ มีเจตนาดี คิดเสมอว่าให้ความรู้เขาไปสร้างประโยชน์และมีคุณหาเลี้ยงปากท้องเขา
ได้ดีมีความสุข ก็น่ายินดี ที่ส าคัญคือ มีจิตเป็นกุศล 3)ต้องใจเย็น ลวดลายแต่ละลายท ายาก ต้องใจเย็นแม้นต้องใช้เวลามาก 4)ครูบา
อาจารย์เราต้องไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยใจเคารพคุณค่า ท าให้ทราบถึงความอดทนพยายาม เพื่อการสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต้องใช้ปัญญาสติ
และความคิด จิตนาการ ขั้นสูงและท าออกมาเสมือนจริง โครงสร้างทางความเช่ือพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาบรรพชนท่ีน่าสืบทอดและรักษาไว้ การศึกษาด้านคุณค่าเพื่อต่อยอดพัฒนาสานต่อให้คงอยู่ ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมลูกหลานต่อไป คุณค่าทางค าสอน ได้ด ารงรักษามาจนมีความเจริญในปัจจุบัน และน่าเอาเป็นแบบอย่างทั้งการพัฒนา
ทางด้านจิตใจและความอดทนเพื่อการสร้างงาน สานประโยชน์ที่น่านับถือ คุณค่าทางพิธี “แซนสะน๊อป” เป็นพิธีการไหว้ครูช่าง
ปะเกือม ที่น่าศึกษาเพื่อการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เอกสารที่ส าคัญในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียน ศึกษา คุณค่าทาง จิตนาการ 
ความรับรู้ อารมณ์ การเรียนรู้ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการเป็นช่างปะเกือมเงิน  
 
ค าส าคัญ : แซนสน๊อป, พิธีกรรมไหว้ครู, ช่างปะเกือมเงินสุรินทร์   

 
Abstract 
         Saen "Sanop" is a Ritual Held to Worship Teachers. And ask for Abundance Towards the life of "SaenSnop" 
Has a Piety to Teach Teachers Show Respect There is a Belief That the Teacher "Pakhueam" Saen Sanop is a 
Culture That Teachers Teach. Created for Worshiping Teachers who Have Received Knowledge of Knowledge 
From Data Collection and Observation Teachings Every Teacher Has to Have His or her own. 1) Born as a person 
to fight Struggling to be better As a teacher, must have the ability to collect patterns and seek knowledge in 
various places and bring creativity 2) Having to spend time giving knowledge to other people that he wants, not 
obscuring knowledge, having good intentions, always thinking that giving him knowledge to create benefits and 
having you find a good mouth, stomach, Happy, Happy, it is important that there is Mind is charity 3) Must be 
calm, but the pattern is very Difficult to Dissolve. Must be calm, even if it takes a lot of Time. 4) Teachers, we 
Have to pay respect to Teachers Making Them aware of Patience, Trying for Creativity That Requires intelligence 
Consciousness and Thought (imagination), Advanced and made out as real Structure of Beliefs, rituals Cultural 
Tradition is considered a Cultural Heritage. Is the Wisdom of the Ancestors That are inherited and Preserved. 
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Value Education to continue to Develop To Be a cultural Heritage for Children Teaching Value Has Maintained 
until the Present Prosperity And Should Be used as a model for Both Psychological Development And Patience 
for job creation Weave Respectable Benefits. The Value of the Ceremony "Saen Sa nop" is a Ceremony to pay 
Homage to the Teacher. Which should Be Studied for Storage as Evidence Important Documents in various 
Dimensions To Be a learning Media, study the Spiritual value, Awareness, Emotion, and learning are considered 
important for Being a money Mechanic 
 
Keywords : Saen Snop, Wai Kru Ritual, Pakueam Surin 
 
บทน า 
 ความเช่ือที่มีต่ออ านาจเหนือธรรมชาติ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์ได้ถือก าเนิดขึ้นมาบนพื้นโลก มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่            
เรียบง่าย พึ่งพิงอาศัยและมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ตั้งแต่เกิดจนตาย สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจหรือ
อธิบายได้จึงก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีว่าธรรมชาติมีนั้นพลังอ านาจลึกลับ ได้ก่อทั้งคุณและโทษท าให้มนุษย์เกิดความย าเกรงและหวาดกลัว 
สิ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของอ านาจที่เหนือมนุษย์ที่เรียกว่า เทพเจ้า เทวา อารักษ์ พลังแห่งภูตผีปีศาจ มีพลังอ านาจเหนือธรรมชาติคอย
ควบคุมอยู่ (พระมหาวีระ สุขแสวง. 2550:1) มนุษยม์ีต่อพลังอ านาจที่ไม่สามารถอธิบายได้ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543:1) ความเชื่อว่า
มีอ านาจธรรมชาติสามารถดลบันดาลให้เกิดทุกข์ สุขแก่มนุษย์ได้มนุษย์จึงให้ความเคารพย าเกรงและพยายามเอาใจธรรมชาติเพื่อให้
ธรรมชาติให้สิ่งท่ีตนปรารถนา  เชือ่ในอ านาจวิญญาณ ผีสางเทวดา เป็นความเชื่อดั้งเดิมเช่ือว่าในธรรมชาติ สิ่งต่างๆ มีจิตวิญญาณครอง
วิญญาณเหล่านั้นสถิตอยู่ในธรรมชาติ และวัตถุสิ่งของมีพลังงานผู้ควบคุม (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2561:3-4) ให้เกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์ ความเชื่อในพลังอ านาจอันลึกลับว่าเป็นเทพเจ้า เทวดาที่รักษาดูแล เป็นความเชื่อที่
พัฒนามาจาก ความเช่ือเรื่องวิญญาณอีกขั้นหนึ่ง คือเช่ือว่ามีวิญญาณ เทวดาประจ าอยู่ในธรรมชาติทุกประเภทเทพเจ้าเหล่านั้นมี
อารมณ์รัก ชอบ โกรธ หลง (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2535:445) แต่มีอ านาจเหนือมนุษย์ฉะนั้นผู้ที่กระท าการประกอบพิธีกรรมในด้านนี้              
จึงพยายามเพื่อเอาใจเทพเจ้า วิญญาณ ด้วยการประกอบพิธีกรรม เช่น การบวงสรวง  เซ่นไหว้และสังเวยนอกจากน้ันยังสร้างรูปเคารพ 
ขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาด้วย มนุษย์สมัยโบราณจึงนับถือธรรมชาติ เป็นที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ด้วยความเช่ือว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมี
อ านาจลึกลับสิงสถิตอยู่ด้วยมีการท าพิธีเซ่นสรวง บูชาธรรมชาติ   
   แซนสะน็อป  เป็นวัฒนธรรมที่มีฐานคติ มาจากความเช่ือที่มีต่อวิญญาณ ที่เช่ือว่าเป็นครูบาอาจารย์ หรือวิญญาณที่เช่ือว่าสถิต
อยู่ตามเครื่องมือที่ เป็นเครื่องตี เงิน ให้เป็นรูปตามที่ต้องการ เมื่อได้บูชาเช่ือว่าสามารถประทานความอุดมสมบูรณ์ ที่เกี่ยวกับความรู้ 
และเป็นครู ของช่างตีเครื่องเงิน“ปะเกือมเงิน”ของชุมชนเขมรในกลุ่มนี้ได้มีการสื่อสารด้วยภาษาเขมรมีความเช่ือและเป็นชุมชนที่ เป็น
ต้นก่อก าเนิด พิธีกรรม แซนสะน๊อป เป็นชุมชนที่ได้สืบทอด รักษาและสืบสานประเพณีการแซนสะน็อปมีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
        ครูผู้จัดพิธีกรรมแซนสะน็อป ได้ผสมผสานทางความเช่ือโดยปรากฏค าสอน ดังนั้น ความเช่ือที่มีต่อ พิธีกรรมแซนสะน็อป             
ได้เป็นตัวก่อให้เกิด ประเพณีเฉพาะที่มีต่อครูช่างเงิน ประจ าชุมชนบ้านเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันกลุ่มชาวไทยเขมร               
บ้านเขวาสินรินทร์ ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัด ทั้งการประกอบพิธีกรรมบูชาประจ าปี                 
เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเช่ือดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น เป็นพิธีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เช่ือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น
เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษา เหตุเพราะถือว่าเป็นระบบความเช่ือที่มีบทบาทในการสร้างมนุษย์ให้ผูกพันกับท้องถิ่น สร้างความ
สามัคคีให้ชุมชนได้ใกล้ชิด และเคารพต่อธรรมชาติ และดวงวิญญาณที่เป็นครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีกรรมประจ าปีที่บ้านครูป่วน               
เจียวทอง ครูช่างเงินจังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดในระบบ เครือญาติ ลูกศิษย์ ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเขมร บ้านเขวาสินทร์ อ าเภอเขวาสินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้คงอยู่ต่อไป 
 
ปราชญ์ช่างตีปะเกือมเงิน จังหวัดสุรินทร์ 
 จังหวัดสุรินทร์ มีค าขวัญ ที่ได้กล่าวถึง สุรินทร์ ผ้าไหมงาน ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อม
วัฒนธรรม ถือเป็นการให้ความส าคัญในทุกมิติ สิ่งที่ส าคัญและถูกล่าวถึง ในเรื่องนี้นั้นคือ ปะเกือม หรือ ประค าสวยนั้นเอง ตาม
ประกาศงานส าคัญที่เชิญชวนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมัก มีค าว่า เที่ยวปราสาท ร ากันตรึม ประเกือมงาม ทั้งยังมีการแสดง
ศิลปะการร่ายร าแบบท้องถิ่น การประกวดเครื่องแต่งกาย และการค้าขายแลกเปลี่ยนที่มีช่ือเสียงในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง
นั้น เช่น ตะขอช้าง ปะเกือมเงิน ผ้าไหม งาช้าง ก าไรช้าง เป็นต้น ความส าคัญและเป็นที่เข้าใจกันดีถึง ปะเกือมเงินบ้านเขวาสินทร์   
การท าหัตถกรรมเครื่องเงินแบบโบราณที่บ้านโชค อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ที่มีการท าสืบทอดต่อกันมายาวนานจนถึงรุ่นที่ 6 
และจะยังคงสืบทอดกันอยู่ในปัจจุบัน (ลุงป่วน เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2562)   
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          ภาพที่ 1 ครูป่วน เจียวทอง ครูช่างตีเงิน เมืองสุรินทร ์

 
 
 
  โดยที่บ้านโชคหมู่ที่ 3 ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้าน
หัตถกรรมเครื่องเงินโบราณ ซึ่งเดิมทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร เมื่อว่างเว้นจากการท านา ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเป็น
กลุ่ม เพื่อท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยการท าเครื่องประดับเงิน ซึ่งใช้กรรมวิธีการท าแบบโบราณที่มีการสืบทอดมายาวนานโดยการ
ผลิตลูกประค าเงิน หรือคนพื้นเมืองที่น่ีจะเรียกว่า“ลูกประเกือมเงิน”และ“ตะเกาเงิน”ซึ่งเป็นรูปดอกไม้ โดยเมื่อน ามาเป็นเครื่องประดับ
ของสุภาพสตรี ก็จะมีความสวยงามมาก ซึ่งลวดลายต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นเมืองที่นี่“ลูกประเกือมเงิน” และ “ตะ
เกาเงิน” จึงเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงมายาวนาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างต้องการหาไปประดบักันลุงป่วน เจียวทอง อายุ 78 
ปี (ลุงป่วน เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14 กุมพาพันธ์ 2562) อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 บ้านโชค ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ปราชญ์ชาวบ้านสาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอเครื่องประดับเงินโบราณ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย
รุ่นที่ 6 จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2552 และยังเคยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอีกมากมายจาก
หลายหน่วยงาน ซึ่งมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ก็ได้เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้สืบทอดการท าเครื่องเงินโบราณมาเป็นรุ่นที่ 6 
แล้ว โดยก่อนที่จะมาท าเครื่องเงินโบราณ แต่ก่อนเคยเป็นช่างท าทองมาก่อน โดยเริ่มท ามาตั้งแต่ตอนอายุ 13 ปี แต่ต่อมาทองค าเริ่มมี
ราคาสูงขึ้นจึงได้เลิกท าและได้หันมาท าเครื่องเงินแทนเพราะราคาเงินถูกกว่าและหาง่าย  
  โดยหาขอซื้อจากชาวบ้านในระยะแรกๆ  แต่ต่อมาก็เริ่มจะหมดไป จึงได้สั่งซื้อเงินจากกรุงเทพฯมาแทน จากนั้นก็จะน ามา
หลอมตามขนาด  แล้วก็น ามาดึงให้เป็นเส้น บ้างก็เอามารีดให้เป็นแผ่นบางๆ จากน้ันก็จะน ามาขึ้นรูป โดยขั้นตอนในช่วงนี้แต่ละช้ินงาน 
จะท าด้วยมือล้วนๆโดยไม่ใช้เครื่องจักรช่วย ส่วนลวดลายแบบต่างๆก็จะเป็นไปตามแบบโบราณที่ได้สืบทอดกันมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่
ไม่เหมือนใคร โดยจะมีลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาทางไลน์ ซึ่งก็จะมีลูกสาวเป็นคนช่วยรับงานให้ และบางส่วนก็จะท าไปขายตามงาน 
OTOP ต่างๆ ซึ่งรายได้แต่ละเดือนก็ประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนบาท แต่เม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้ท าเอา
ก าไรมาก กว่า 50 ปีท่ี นายป่วน เจียวทอง ช่างท าเงินแห่งบ้านโชค ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลงเสน่ห์
ลวดลายอันงดงามของเครื่องเงินลายโบราณ ยึดเป็นอาชีพและทุ่มเทในการสืบสานศิลป์แขนงนี้ของประเทศให้คงอยู่ไม่สูญหายไปกับ
กาลเวลาและการหลงลืมของคนรุ่นใหม่ ท าให้ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เป็นครูภูมิปัญญาไทย                 
ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าเครื่องเงินลายโบราณ) ประจ าปี 2552 
 ลุงป่วนเล่าว่า เคยพยายามให้เด็กรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ แรกๆ ไม่เป็นผล ท าแม้กระทั่งเดินตามผู้ว่าราชการ
จังหวัด ขอร้องให้ส่งเสริมการท าเครื่องเงินลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเขวาสินรินทร์ อย่างจริงจัง ลุงป่วนไม่หวงวิชาถ่ายทอด
ความรู้ที่มีทั้งหมดให้แก่ลูกศิษย์ ลายที่คิดขึ้นเองไม่ได้จดลิขสิทธิ์อยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจสามารถน าไปท าได้ ท าลายอื่นๆ ก็ไม่หว ง 
อยากให้คนมาสืบสานการท าเครื่องเงินลายโบราณมากๆ 
 
ปะเกือมเงิน มรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
 ลูกประเกือม (ประค า) อิทธิพลเขมร ราว 270 ปีเศษ ประชาชนชาวเขมรกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีสงครามออกมาจาก                  
กรุงพนมเปญ ข้ามภูเขาบรรทัดมาตั้งภูมิล าเนาให้มั่นคงถาวร “โคกเมือง”หรือเรียกว่า“ไผทสมันท์” ซึ่งเป็นเมืองร้างแต่มีภูมิประเทศที่
อุดมสมบูรณ์  พวกเขาพกความสามารถในการตีทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสร้อยคอ เรียกกันในภาษา
ถิ่นว่า“จาร” “ตะกรุด” หรือ“ปะค า”และลูกหลานมักรวบรวมทองเป็นเม็ดบ้าง แผ่นบ้าง สืบทอดวิชาช่างและรับจ้างเดินทางไปจังหวัด
ใกล้เคียง แต่เมื่อประมาณพ.ศ. 2500-2521 งานท าทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับได้หยุดชะงักไป เพราะชาวบ้านนิยมซื้อจากห้างร้าน
มากกว่าและนี้เองกลายเป็นการพลิกโฉมวัตถุดิบดั่งเดิมของบรรพบุรุษ สู่หัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องประดับเงิน จะว่าไปแล้ ว ใครๆก็ท า
เครื่องเงินได้ ฉะนั้นเอกลักษณ์จึงถูกน ามาช่วงชิงความโดดเด่น เม็ดเงินชนิดกลม อย่าง"ประเกือม"เป็นภาษาเขมร ซึ่งใกล้เคียงกับค าว่า 
"ประค า" ท าด้วยแผ่นเงินบางๆ ตีเป็นรูปต่างๆ พร้อมอัดครั่งไว้ภายใน มาแต่งเติมลวดลายที่หลากหลาย  เช่น ถุงเงิน หมอนแปดเหลี่ยม 
กรวย แมงดา มะเฟือง ซึ่งจ าลองมาจากธรรมชาติ อาทิ ลายกลีบบัว ดอกพิกุล ลายพระอาทิตย์ แล้วน ามารมด าเพื่อให้ลายเด่นชัด วิธี
สังเกตความสวยงาม อยู่ท่ีลายที่แกะด้านนอกและความแวววาวของเนื้อโลหะเงิน พ่วงด้วยผลผลิตปลายทาง อย่างเครื่องประดับก าไล
ข้อมือ สร้อยประค า ต่างหู แหวน เป็นต้น พร้อมเพิ่มความงดงาม กลายเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันภาคภูมิของคนอีสานใต้  
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      ภาพที่ 2 ประเกือมเงิน 
 
 

 ระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เป็นศาสตร์ของแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมวัฒนธรรมโดยเน้นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวก าหนดกระบวน การทางวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ง สจ๊วต 
(Steward. 1959 : 81-85) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้อธิบายแนวความคิดว่า เป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของ สังคมภายใต้
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมแนวคิดนี้มองสังคม ในลักษณะพลวัตหรือเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นฐานส าคัญ คือ เทคโนโลยีการผลิตสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเง่ือนไขก าหนดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรม (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 3-4) 
 สจ๊วต Steward, Julian H. (1959) กล่าวว่านิเวศวิทยาการปรับตัวเข้าหากันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาของสังคมก่อน เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ  และมีความเช่ือต่อไปอีกว่าสิ่งแวดล้อมมี
ผลต่อความแตกต่างในการปรับตัวของวัฒนธรรม   
        วัฒนธรรมที่ต่างกัน  ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันจะแสดงรูปแบบของการพัฒนาการที่เหมือนกัน และเขามีความเช่ือว่าใน
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมแบบหลายสาย (Multilinear) มากกว่าวิวัฒนาการวัฒนธรรมสายเดียว (Unilinear) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของ กลุ่มชนอีสานใต้ ของประเทศไทย ที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมาจากโบราณ แม้นปัจจุบัน
อาจมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างก็เพราะ ในสมัยเทคโนโลยี เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน ให้ได้รับอิทธิพลต่อผู้อาศัยอยู่ในสังคม 
ชุมชน ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในแอ่งวัฒนธรรมเดียวกันที่ได้รับอิทธิพลของขอมในอดีต โดยความเช่ือและพิธีกรรมที่มีการผสมผสานเข้ากัน 
จากพิธีกรรม ความเชื่อจะบ่งบอกถึงกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชนได้ เป็นต้น  
 

สุนทรียศาสตร์ ความเชื่อ คติ ค าสอน ของปะเกือมเงินสุรินทร์ กรณี 13 ลายโบราณ 
      ปะเกือมสามารถบ่งบอกถึง รูปร่างลักษณะ อันประกอบด้วยความสวยงาม (สุนทรีย)สุนทรียภาพ (N) Aesthetics, Example 
การเข้าค่ายครั้งนี้ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง Thai definition ความงามในธรรมชาติ
หรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้สุนทรียภาพ (N) arts and Appreciation พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554 กล่าวว่า สุนทรียภาพ (-ทะรียะ) น.ความงามในธรรมชาติ หรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ ความเข้าใจ
และรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติ หรือ งานศิลปะ ปะเกือมเงินได้เป็นส่วนหนึ่งบนเรือนร่างมนุษย์ ที่ปรารถนาจะ
ประดับตกแต่งกาย ให้เกิดความงาม น่าดู น่าชม สวยงาม สูงค่า จึงให้ความจ ากัดตาม จิตนาการของมนุษย์ที่ถูกกล่าวถึงความงามที่
แสดงไว้บนพื้นผิวของประเกือม ตามลวดลายต่างๆ ในที่น้ีผู้ศึกษาได้ ก าหนดลวดลาย ที่มีมาแต่โบราณ ตามที่ลุงป่วน เจียวทอง ได้กล่าว
ว่า เป็นลายที่ท ามาแต่เดิม และยังท าอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ละลวดลายนั้น ต้องจ าตามที่ตนได้เห็น ตามพื้นที่ต่างๆ ที่จรไป และจดจ าเพื่อ
น ามาสร้างให้เกิดเป็นรูปร่าง ลวดลายตามที่ตนได้เห็น (ลุงป่วน เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2562)  
        ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น า ปะเกือม ท้ัง 13 ลาย พร้อมช่ือ และจากการสัมภาษณ์จึงสามารถแยกประเด็นเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้
ความส าคัญ ที่มา ในการสร้างสวดลาย ดังน้ี  
ลวดลายปะเกือมเงินโบราณ ช่ือท่ีมา 

    ร าหอกโปรง 

 ตังโอ 

 ไข่แมงดา 

         

ดอกปลึด 3 
ช้ัน 

     ตังโอ 3 ช้ัน 

 ดอก
ทานตะวัน 
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 ระเวียง 

 
 

 
รังแตน 

 โลด 

 ร าหอก 

 ดอกปลึก 

 ดอกต าลึง 

 หอกโปรง 

ภาพที่ 3 ตารางแสดงปะเกือมเงินลายโบราณ บ้านเขวาสินทร ์

        ลายปะเกือมเงินโบราณ 13 ลายนี้ได้ถูพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปแบบอ่ืนๆ ได้ ชุดการน าเสนอลายโบราณจะน าเสนอเพียง 13 ลาย 
เท่านั้น  
 
ครูปะก าบรรพบุรุษช่างและช่างปะเกือมเงิน  
          ครูประก า ตามความหมายของชาวไทยเขมร มักให้ความหมายว่า เป็นครู ท่ีเป็นวิญญาณ มีอ านาจเหนือธรรมชาติที่สามารถให้
คุณและโทษแก่มนุษย์ไดปะเกือมเงิน ตามความหมาย ให้ความหมายว่า เป็นเครื่องเงินที่ตีออกมาเป็นลวดลาย วัสดุที่ใช้จะเป็นแร่เงิน 
หรือท าด้วยเงิน ตามภาษาที่ใช้โดยเข้าใจตามท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ จะเรียกว่า ปะเกือมเงิน ดังนั้น โดยความหมายที่กล่าวมานี้ เมือฟังดู
ผิวเผินหลายคนมักให้ความหมายว่าเหมือนกัน  

 
 
ภาพที่ 4 พิธีกรรมแซนสะน็อปของครู 
           ช่างปะเกือมเงิน  
 
 
 

 ฐานคติความเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติเป็นที่มาของวัฒนธรรมและประเพณีท าให้เกิด ความเช่ือและ พิธีกรรมเรียกว่า                
“แซนสะน็อป”เป็นคติความเช่ือของกลุ่มชนช่างปะเกือมเงิน มีความเช่ือถือว่า มีเทพแห่งความรู้ หรือ ครูประจ าศิลปะวิทยาการค่อย
ดูแลปกปักรักษา คุ้มครองศาสตร์ ศิลป์ให้ด ารงอยู่ ดังนั้นผู้ที่ร่ าเรียนในศาสตร์ ศิลป์ใดมักจะมีการบูชาครูเช่นนั้น อาทิเช่น ผู้ร่ าเรียนศิลป์
วิทยาการ มักบูชาครู คือพระนางสุรัสวดีเทวี กับพระพิฆเณษ ผู้ เรียนศิลป์การร่ายร่ ามักบูชา ครูพ่อแก่ ผู้ เรียนช่างมักบูชา              
พระวิษณุกรรม  
 ครูป่วน เจียนทองก็เป็นผู้มีศิลป์วิทยาการ ที่ถูกรับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หลายยุคสมัยย่อมมีครูบาอาจารย์เช่นนั้น 
ดังนั้นครูของช่างตีปะเกือมเงินจะให้ความเช่ือ นั้นคือ ครูช่าง การศึกษาครั้งนี้จะกล่าวว่าเป็นพิธีกรรม แซนสะน๊อป ของช่างปะเกือมเงิน 
สุรินทร์ถือเป็นงานเซ็นไหว้ประจ าปี โดยการจัดพิธีกรรมมักจัดวันแรกของประเพณีแซนโฏนตาของชาวไทยเขมร ถือเป็นครูของครูป่วน 
เจียวทอง และจะมีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ ลูกหา มาร่วมในพิธีกรรมแซนสะน็อป นี้อย่างมากมาย โดยก าหนดพิธีกรรมบูชาครูหรือแซนสะน็อป
นี้ เริ่มต้ังแต่ 07.00 นาที ถ้าใครมาช้าก็สามารถประกอบพิธีกรรมบูชาครูด้วยตนเองได้เลย (ครูป่วน เจียวทอง. สัมภาษณ์: 14 
กุมภาพันธ์ 2562) โดยเช่ือที่มีต่อวิญญาณบรรพบุรุษ และเชื่อว่าครูบาอาจารย์นั้นยงัให้การรักษาดูแล และสถิตในเครื่องมือ และหิ้งบูชา
อยู่นั้น ถือเป็นฐานคติของครูช่างปะเกือมนี้มาตั้งแต่โบราณ จ าเป็นต้องบูชาครู แม้นลูกศิษย์จะมาขอเรียนรู้ ศาสตร์ ศิลป์ต่างๆ                 
ก็จ าเป็นต้องยกขันธ์ 5 มี ผ้าขาว 1 ผืน กรวย 5 ดอกไม้ 5 ธูปเทียน 5 ปัจจัย 24 บาท แล้วยกบูชาเพื่อขอเรียนวิชาตามที่ตนเองต้องการ
ได้ ถ้าไม่มี การบูชาครูมักจะได้รับโทษ จากครูบาอาจารย์ที่รักษา ดูแลอยู่ ดังนั้นครูช่างปะเกือบจึงมีผลต่อจิตใจ ผู้ท าเครื่องเงินมาก 
เพราะถ้าไม่บูชามักไม่มีความเจริญ มักมีความเป็นไปในรูปแบบต่างๆ (เพชรา เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14 กุมพาพันธ์ 2562) ดังนั้นจึง
ต้องมีพิธีบูชาครูสะน๊อป ของช่างปะเกือมเงิน ที่บ้านครูป่วน เจียวทองทุกปี    
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ภาพที่ 5 การตีเครื่องเงิน ก่อนข้ึนรูป 
 
สัญลักษณ์ ครูสะน๊อป ของ ครูป่วน เจียวทอง  
 ครูสะน๊อป เป็นครูบาอาจารย์ของช่างท าเงิน ปะเกือมเงิน ลักษณะครู หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งเคารพของช่างปะเกือง              
ก็คือเครื่องมือหลอมแบบโบราณ  
 แซนสะน็อป ครูที่เป็นสัญลักษณ์ของครูช่าง (ส าเริง โกวิโท. 2560 : 23-25) เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มี
ความเชื่อและพิธีกรรม ท่ีสอดแสรกอยู่ในประเพณีประจ าปี (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560: 2-3) ประเพณีแซนสะน็อปเป็นพิธีกรรม
ร่วมพลของกลุ่มชนที่ได้ก าหนด วัน เดือน และเวลา เพื่อเซ่นไหว้  “แซนสะน็อป”  ประเพณีดังกล่าวนี้เป็นพิธีที่เกิดขึ้นและหมุนเวียน
เป็นประจ าทุกปี ถือเป็นกิจกรรมระบบเครือญาติ ประกอบด้วย พี่น้องลูกศิษย์ลูกหา (ส าเริง อินทยุง. สัมภาษณ์ : 12 มกราคม 2560) 
จะมาท าพิธีเซ่นไหว้ร่วมกัน สถานที่บริเวณประกอบพิธีกรรมเซ็นไหว้คือบ้านครูป่วน เจียวทอง (ครูป่วน เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14              
กุมภาพันธ์ 2562)  
 ตามความเชื่อและพิธีกรรมแซนสะน๊อป กับวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายเขมรจะมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิดจน
ตายไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ชาวไทยเชื้อสายเขมรจะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรุษเสมอ ด้านคติความเช้ือของชาวไทย
เชื้อสายเขมรจะมีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ  เทวดาอารักษ์ ชาวบ้านเช่ือว่าผีวิญญาณเหล่านี้เป็นผู้มีอ านาจที่สามารถให้คุณหรือให้
โทษได้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมแซนสะน็อป ก็อาจเกิดความติดขัด ไม่เกิดความคิด ปัญญาที่จะ
คิดความสวยงาม วิจิตร ออกมาได้  และนอกจากน้ียังเช่ือว่าและเช่ือผีวิญญาณ ครูช่างจะดลบันดาล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางการ
ด าเนินชีวิต สติปัญญา และการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์แบบแปลกใหม่ ไมเหมือนใคร ชาวไทยเชื้อสายเขมร ได้อาศัยความเช่ือในการนับถือผี
บรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ท าให้คนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม ก่อให้เกิดความรักสามัคคีกัน  
 พัฒนาการด้าน ประเพณี การแซนสะน็อป มีพัฒนาการทางความเชื่อและพิธีกรรมความส าคัญจึงมีการปฏิบัติตามจนถึงปัจจุบัน
จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาจิต (Denny sergeant, Global Ritualism. 2542 : 243-253) พิธีกรรมมี
ความส าคัญมากในทางศาสนา เรื่องพิธีกรรมว่าเป็นเรื่องที่มีอ านาจส าหรับมนุษย์ได้ใช้สร้างความยิ่งใหญ่ น าไปสู่การสร้างสิ่งเคารพบูชา 
ก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา จึงกล่าวได้ว่าความเช่ือท าให้เกิดพิธีกรรม มากมายมีผลต่อการสร้างจิต มีผลกระทบต่อระบบร่างกาย
จิตใจของมนุษย์    
 คติความเช่ือที่มีต่อสัญลักษณ์ในพิธีกรรมกลุ่มช่างปะเกือม เป็นความเช่ือที่ตนมีต่อครู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณบรรพ
บุรุษพิธีกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อบูชา เซ็นไหว้ จะถูกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เครื่องเซ็นไหว้ เช่น ขนมข้าวต้ม ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน 
เครื่องหอม น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ เป็นต้น  2.เครื่องบูชา ได้แก่ สิ่งที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม 
เป็นสิ่งส าคัญ สิ่งแทน ความเฉพาะ ของพิธีกรรมที่จ าเป็นต้องมี ในพิธีกรรมแซนสะน็อป คือ เคร่ืองมือช่าง ท าปะเกือมเงิน ถือเป็น 
สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนครูบาอาจารย์ และต้องมี ทุกครั้งไป ไม่ว่ากลุ่ม ช่างครูจะไปอยู่ที่ถิ่นได้ก็ตาม จะต้องมีอุปกรณ์ เครื่องบูชา และ
สัญลักษณ์นี้ เป็นสิ่งแทน อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ และจะยกกรวยดอกไม้ ข้าวตอกแตก เป็นต้น สัญลักษณ์นี้เป็น
สิ่งแทนบรรพบุรุษ และ ครูบาอาจารย์ ที่ครูช่างเช่ือว่า อ านาจเหน่านี้ได้สิงสถิตในสัญลักษณ์ เครื่องแทนนี้ และเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่
สามารถเช่ือมต่อวิญญาณของบรรพบุรุษได้ด้วย    
 
ความเชื่อและพิธีกรรมไหว้ครู แบบโบราณ 
 ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีได้มีการสืบทอดมาเป็นมรดกของลูกหลาน และส่งต่อมาเป็นมรดกของชุมชน   
การสืบทอดความเช่ือของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความเช่ือของมนุษย์ได้วิวัฒนาการความเช่ือของ
มนุษย์มีลักษณะการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อทางศาสนาท่ีมีระบบมีเหตุผล พัฒนาการของความเช่ือของมนุษย์ที่
แสดงออกเป็นพิธีกรรมการบวงสรวง ของอารยธรรมอินเดียโบราณ ในยุคก่อนพุทธกาล   ระบบความเช่ือคนในอินเดียยึดเอามาเป็น
บัญญัติทางศาสนาและสังคม ประมาณ 1,000 ปี ก่อนพุทธศักราช (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 360) พัฒนาการมา
จากความเช่ือเรื่องของพรหมลิขิต  อ านาจที่ก าหนดความเป็นไปของชีวิต (สุนทร ณ รังสี. 2545 :3) ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะเทพเจ้า
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สูงสุดซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามารมณ์ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งและก าหนดชะตาสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์ (ดนัย ไชยโยธา. 
2538 :6) เมื่อความเช่ือของมนุษย์ถูกผูกติดกับความเช่ือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นผู้ก าหนดบทบาททั้งหมดของชีวิต และ
การบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนา การกระท าทุกอย่างของมนุษย์จึงต้องขึ้นต่อพระพรหม ต้องประกอบการกระท าเพ่ือให้พอใจ ความเช่ือ
ในอมตภาพวิญญาณ พัฒนาการเกี่ยวกับพิธีกรรมการบวงสรวง คือความเช่ือในเรื่อง“วิญญาณ”กล่าวกับเรือ่งนี้ไว้ว่า(พระส าเรงิ อินทยุง.
2560: 50) มนุษย์แต่ละคนมีชีวาตมันเป็นแกนกลางของชีวิต ร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปรและสลายไปในที่สุด ส่วนชีวาตมันนั้นจะ
คงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปรหรือสลายตามไปด้วย ทั้งนี้ก็โดยที่ชีวาตมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาตมันๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
กาลหรือปรมาตมัน ในเวลาที่คนตายชีวามันจะละทิ้งร่างเก่าไปอาศัยร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าไปชุดใหม่ ( สุนทร               
ณ รังสี. 2545 : 40) ดังนั้นแนวความเชื่อ เรื่องของความไม่แตกสลายของวิญญาณหลังการตายของสิ่งมีชีวิตจึงมีส่วนในพัฒนาการของ
พิธีกรรมการบูชา เซ่นไหว้ บวงสรวง เป็นต้น 
 การประกอบพิธีกรรมต่างๆ มีมากมายหลายอย่าง จากประวัติศาสตร์โดยส่วนมากนั้น จะมีความเข้าใจว่าศ าสนาพราหมณ์- 
ฮินดู มีศาสตร์แห่งพิธีกรรมที่มากมาย (ยโสธารา ศิริภาประภากร . 2560 : 2-3) ในพิธีกรรม ได้ปรากฏเครื่องบูชา สิ่งประกอบ ได้แก่ 
เครื่องเซ็นไหว้ เพื่อใช้ส าหรับตอนรับ บูชา ดวงวิญญาณ ท่ีเชื่อว่าสามารถได้รับ ด้วยการมอบ โดยผ่านกระบวนการในพิธีกรรม เป็นต้น 
ส่วน เครื่องประกอบ เป็นสิ่งที่ใช้เป็นการสื่อความหมายบางอย่างให้ความหมายและแสดงความหมายในตัวของมันเอง และในระบบ
โครงสร้างของพิธีกรรมนั้นๆ ด้วย อาทิ ประเพณีพิธีกรรมทรงน้ าพระ จ าเป็นต้องมี เครื่องบูชาคือ ดอกไม้ ธูปเทียน และในส่วนเครื่อง
ประกอบ จ าเป็นต้องมี น้ า ทีผ่สมด้วย ขมิ้น น้ าหอม แป้ง หรือ น้ าบริสุทธ์ิ เป็นต้น  ดังนั้น ทุกพิธีกรรม ยอมปรากฏความหมาย และให้
ความหมายในตัวของมันเอง หรือ ระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ได้รับมานั้น อาจเป็นการสืบทอดและรับมาจากบรรพบุรุษ อาจมี
ความหมายก็ได้ หรือ ไม่มีความหมายก็ได้ ก็อาจขึ้นอยู่กับบริบทของ พิธีกรรม ความเช่ือนั้นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้เอง“คติความเช่ือที่มีต่อ
สัญลักษณ์ในพิธีกรรมแซนสะน๊อป กลุ่มช่างปะเกือม ”จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และท าการศึกษาตามเอกสารที่ปรากฏ ได้กล่าวเพียง 
ความเป็นมาของกลุ่มชน และวัฒนธรรมบางอย่าง และพิธีกรรมแซนสะน็อป  เพียงว่า เป็นพิธีว่าด้วยอะไร จัดเพื่อประโยชน์อย่างใด 
และเป้าหมายของพิธีกรรมนั้นด้วย แต่ยังไม่ปรากฏ การเข้าศึกษา สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ (The sacred symbol) ที่ปรากฏในพิธีกรรม 
ในฐานะเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมของ ความเช่ือที่มีต่อ พิธีกรรมแซนสะน๊อป ว่ามีความหมายอย่างไร และแสดงความส าคัญของ
สัญลักษณ์ ทั้งนี้การเข้าศึกษาจึงเป็น แนวมิติใหม่ คือ เป็นการศึกษาโดยการเข้าสัมภาษณ์ ( interview) และการเข้าร่วม 
(Participation) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแต่ละช้ิน (In-depth interviews) เพ่ือให้ได้มาซึ่งความหมาย องค์ความรู้ เพื่อมา
เป็นความรู้ในมิติด้านสัญลักษณ์นี้ได้ ดังนั้น การได้มาซึ่งความรู้ในเรื่องจึงได้จากการสัมภาษณ์โดยตรง เป็นความรู้ใหม่ ที่ยังไม่ป รากฏ
การเขียนเป็นเอกสารทางวิชาการ (Academic Documents) หรือ เอกสารชุดความรู้ (Knowledgebase) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก 
และท้าท้ายไปพร้อมๆ  ในระบบความเชื่อของสังคมท้องถิ่น (Local society)  มีรากฐานมาจากความเช่ือผีที่สืบต่อกันมานานและมีผล
ต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดวัฒนธรรมนับถืออ านาจต่างๆ อาทิ สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น  พระเจ้า เทพเจ้า 
เทวดา ผีฟ้า เป็นต้น และอ านาจวิญญาณ เช่น ผี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เป็นต้น(วิชาภรณ์ แสงมณี. 
2536: 31-35) เกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่น ความเช่ือในสังคมมีอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับ
เรื่องไสยศาสตร์ ผีวิญญาณ เทวดา (วิรัช นิภาวรรณ. 2533: 20) กลุ่มครูช่าง ผู้เรียนการตีปะเกือมเงินจะมีความเช่ือและพิธีกรรมคือ 
“พิธีแซนสะน๊อป” จะมีระเบียบ และเครื่องที่ใช้ในพิธีกรรมบางอย่าง เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญด้วยเป็นสิ่งแทนสัญลักษณ์ที่จ าเป็น 
“ต้องมี” ในพิธีกรรมทั้งนี้ยังเป็นการการสื่อสารเช่ือมต่อ ต่างมิติ คือมิติวิญญาณ (ยโสธารา ศิริภาประภากร . 2560: 3-5) อิทธิพลด้าน
ความเชื่อในพิธีกรรมของกลุ่มชนได้แก่อิทธิพลที่มีต่อการเกิดอิทธิพลที่มีต่อการตาย อิทธิพลในการเซ่นไหว้ บูชา เพราะอิทธิพลเหล่านี้มี
ผลพวงต่อการจัดประกอบพิธีกรรมแซนสะน็อปด้วย ดังนั้นกลุ่มชนนี้จึงมีวัฒนธรรมที่มีต่อความเช่ือ  
              
สัญลักษณ์กับคติความเชื่อ  
 เกียรส Steward, Julian H. (1959) ได้มีแนวทางการศึกษาในด้านมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เน้นการตีความ
พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งพยายามอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออก ทางภาษาและการกระท า  กล่าวคือความคิดของมนุษย์เป็นแนวการ
ท างานโดยธรรมชาติและเป็นอิสระจากการกระท าของร่างกาย มีขบวนการทางระบบความคิดมีเหตุผลในตัวเอง โดยปราศจากการบง
การของร่างกาย และระบบความคิดจะเป็นตัวบงการการกระท าของคนซึ่งจะแสดงออกได้ 2 ด้าน คือ ด้านภาษาและด้านการกระท าซึ่ง
ผู้ที่ต้องการสื่อความคิดของตนให้รับรู้และเข้าใจตอ้งจงใจใส่ความหมาย (Encode) เข้าไปในค าพูด การกระท าของตน  และมุ่งสื่อต่อคน
ที่ตน จงใจให้รับรู้  ส าหรับผู้ที่จะเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ต้องสามารถตีความ ถอดความหมายค าพูดหรือการกระท าของผู้นั้นได้ 
(Decode) ผู้สื่อความคิด และผู้รับความคิดจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ต้องรู้กฎวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกัน
ส่วนระบบตีความพฤติกรรมคือระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ซึ่งหมายถึงการตีความหมายหลายขั้น ตัวแทนความหมายและตัวที่ถูก
แทนความหมายอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมากนักเป็นการแทนความหมายโดยอิสระ ฉะนั้นระบบสัญลักษณ์มาจากกระบวนการท างาน
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ของระบบความคิดในใจของมนุษย์ซึ่งเป็นระบบนามธรรมที่ลึกซึ้งและพฤติกรรมทุกๆ  ด้านของมนุษย์เป็นระบบสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ท่ี
น ามาใช้อธิบายเป็นความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา ที่มีปรัชญาซ่อนเร้นและค าสอน สามารถเกิดประโยชน์มากมาย การน ามาเสนอแนวคดินี้
เพื่อให้รู้ถึง ข้อส าคัญ  ความส าคัญ ความหมาย สิ่งท่ีต้องน ามาใช้ในพิธีกรรม แล้วท าไมจึงมีความส าคัญกับการน ามาใช้ในพิธีกรรมเช่นนี้ 
อธิบายเชิงความหมาย จากการสัมภาษณ์ ร่วมในพิธีกรรมเข้าสังเกตการณ์พร้อมกับต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ่ง ถึงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้
ศึกษาได้ท าการศึกษาในเรื่องพิธีกรรมแซนสะน็อป ฉะนั้นที่ว่าท าไมเขาจึงให้ความส าคัญมากแล้วน ามาบูชา ตลอดถึงเข้าสู่พิธีกรรมที่
ศักดิ์สิทธ์ิด้วย (สมพร เกษมสุขจรัสแสง. 2526: 11)   
 
ค าสอนครู ที่ช่างทุกคนต้องมีประจ าตน 
 1. เกิดเป็นคนต้องสู้ ดิ้นรนกว่าจะได้ดี มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้นั้น ถ้าปราศจากการต่อสู้ ดิ้นรนแล้ว เป็นหวัง
ไม่ได้เลย ความหมายในที่นี้คือ เราเป็นช่างต้องมีความสามารถเก็บลาย แสวงหาความรู้ในที่ต่างๆ แล้วน ามา คิด สร้างสรรค์ (ครูป่วน 
เจียวทอง. สัมภาษณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2562)  
 2. ต้องสละเวลาให้ความรู้คนอ่ืน ที่เขาต้องการ ไม่ปิดบัง อับพลางไว้ มีเจตนาดี มีกุศล คิดเสมอว่าเขาเอาความรู้ที่เราเรียนมาไป
สร้างประโยชน์ และมีคุณหาเลี้ยงปากท้องเขาได้ดีมีความสุข ก็น่ายินดี ท่ีส าคัญคือ มีจิตเป็นกุศล 
 3. ต้องใจเย็นเหมือนพระ ลายแต่ละลายท ายากมาก เราก็ต้องใจเย็นท าให้ได้ แม้นต้องใช้เวลามากขนาดได้ก็ตาม เมือท าส าเร็จ
แล้วย่อมได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นมากมายหลายด้าน 
 4. เรามีครูบาอาจารย์ เราต้องไหว้ครูบาอาจารย์ ก่อนท าการสอน หรือ ท าการประกอบงานต่างๆ ด้วยใจเคารพ  
  
คุณค่า 
 1. ท าให้ทราบถึงความอดทน มานะ พยายาม เพื่อการสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต้องใช้ปัญญา สติ และความคิด (จิตนาการ)                
ขั้นสูง และท าออกมาเสมือนจริง เป็นต้น  
 2. ท าให้เกิดความเข้าในถึงระบบ โครงสร้างทางความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม                
เป็นภูมิปัญญาบรรพชนท่ีน่าสืบทอด และรักษาไว้ 
 3. คุณค่าทางการศึกษา เพื่อต่อยอด พัฒนา สานต่อให้คงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมลูกหลานต่อไป  
 4. คุณค่าทางค าสอน ที่อาจารย์ ได้ด ารง รักษามาจนมีความเจริญในปัจจุบัน และน่ารับเอาเป็นแบบอย่างท้ังการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ และความอดทนเพื่อการสร้างงาน สานประโยชน์ท่ีน่านับถือ 
 5. คุณค่าทางลวดลาย ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จิตนาการ ถือเป็นเหตุผลส าคัญของการเรียนรู้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
หลักสูตรในสถานศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม  
 6. คุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีแซนสะน๊อป เป็น พิธีการไหว้ครูช่างปะเกือม ที่น่าลงศึกษา เพื่อการเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
เอกสารที่ส าคัญในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียน ศึกษา เป็นต้น  
 7. คุณค่าทาง จิตนาการ ความรับรู้ อารมณ์ การเรียนรู้ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการเป็นช่างปะเกือมเงิน 
 8. คุณค่าที่มีต่อผู้สวมใส่ ถือว่างาม น่าจับต้อง และทรงคุณค่าในด้านเครื่องประดับเงิน เป็นต้น  
 
บทสรุป 
 พิธีกรรมแซน “สะน็อป” พิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ ที่มีต่อจิตใจ การด าเนินชีวิต การบูชา และเซ่นไหว้ ทั้งนี้ยัง
ประกอบด้วย ค าสอน ความเชื่อ และกตัญญูกตเวที  การแสดงความเคารพ โดยมีความเช่ือถือ ที่มีต่อครูช่างปะเกือม  ดังนั้นความเช่ือ
และพิธีกรรมได้ก่อให้เกิด วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจ จึงมีความจ าเป็นมากทั้งในด้านในด้านจิตใจเนื่อง
ด้วยมนุษย์ต้องการก าลังใจ  ประโยชน์ของพิธีกรรม บูชา ได้เกิดความสบายใจ  มีความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนให้เวลากับ
ครอบครัว  ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ  สิ่งล่ าค่ามิใช้เป็นเพียงความเช่ือพิธีแซนสะน๊อป ครูช่างปะเกือมเงินเท่านั้น  การแสดงพิธีกรรมนี้ 
แต่ยังหมายถึงมนุษย์มีจิตใจที่งดงามจากข้อสังเกต คือ การประกอบพิธีกรรมจะต้องเดินทางมาประกอบพิธีกรรมที่บ้านครู ป่วน เจียว
ทอง หลายกิโลเมตรแดดร้อน แต่คนก็ยังแสดงออกถึงซึ่งความเช่ือศรัทธา จิตใจที่งดงาม  ที่ผู้คนมีให้ต่อกัน สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่
โลกไม่ได้สรา้งขึ้นมาแต่มนุษย์ผู้มอีริยธรรม และภูมิปัญญาเท่านั้นท่ีสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้มีค่าในสายตาของผู้ศึกษา 
และ มีคุณค่าทางสังคม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จากการเก็บข้อมูล และเข้าสังเกตการณ์ เป็นความทรงจ าท่ีมิอาจลืมเลือนได้   
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การศึกษาเปรียบเทียบบทท าขวัญไทยกับบทท าขวัญเขมร* 
The Comparative study “Tham Khwan” Thai version with Khmer version 

 
ศุภชัย  จังศิริวิทยากร1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเปรียบเทียบบทท าขวัญโกนจุกไทยในหนังสือประชุมเชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับบทท าขวัญโกนจุกเขมร
ในเอกสารต าราเรียกขวัญ พบว่าบทท าขวัญไทยในหนังสือประชุมเชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับบทท าขวัญเขมรในเอกสาร
ต าราเรียกขวัญ มีลักษณะที่ร่วมกันในด้านเนื้อหาของบทท าขวัญที่ใช้กล่าวในพิธีท าขวัญ รวมถึงที่มาและความเช่ือในเรื่องขวัญและการ
ประกอบพิธีท าขวัญ โดยพิจารณาในด้านรูปแบบเนื้อหาของบทท าขวัญ ท่ีประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ช่วงเริ่มต้น อยู่ในส่วนแรก
ของบทท าขวัญโกนจุก กล่าวบทประณามพจน์บทท าขวัญทุกบทจะมีเนื้อหาที่กล่าวสรรเสริญถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลที่เป็นที่เคารพนับถือ
ทั่วไป การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้มาสถิตในงานพิธีท าขวัญ ส่วนที่สอง คือ ส่วนเนื้อหาที่เป็นการกล่าวถึง การกล่าวเชิญขวัญให้กลับคืน
มาอยู่กับตัวผู้ท าพิธีเรียกขวัญ ส่วนที่สาม คือ ช่วงท้ายโดยเนื้อหาของบทเชิญขวัญในตอนท้าย จะเป็นการกล่าวอวยพรอวยชัยให้ผู้ที่           
ท าขวัญโกนจุก ได้ประสบพบความสุขความเจริญ ห่างไกลจากทุกข์โศกโรคร้าย เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ มีคู่ครองที่ดี มีลาภยศสมบัติ
เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสิ่งท่ีเป็นสิริมงคลให้ก่อเกิดขึ้นกับตัวผู้ท าพิธีเรียกขวัญโกนจุก  
 
ค าส าคัญ:  ท าขวัญ, โกนจุก 
 
Abstract 
 The Comparative study “Tham Khwan Kon Jook” Thai version with Khmer version. There is a common 
aspect in the content of the script to be used in the ceremony. Including the origin and belief in the morale and 
the ceremony by considering in the form of content of the script that consists of 3 parts. The first part is the 
beginning, in the first part of the script. Every chapter of the script will contain content that praises universal 
sacred things that are generally respected. Inviting the sacred things to be present in the ceremony. The second 
part is the central part in which the contents are mentioned. Invitation to return to the ceremony. The last It will 
be a blessing to those who perform the ceremony in various occasions. Have experienced happiness and 
prosperity, Healed from the illness, A knowledgeable person. Have a good partner and Have a fortune in treasure 
Is a millionaire, etc., which are all things that are auspicious with the ceremony.  

 
Keywords: Tham Khwan, Kon Jook 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ความเชื่อเรื่อง“ขวัญ”นับเป็นความเช่ือเก่าแก่ที่มีร่วมกันของมนุษย์ทุกชนชาติ เพียงแต่อาจจะมีรูปแบบ แนวคิด วิธีการ และช่ือ
เรียกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละกลุ่ม โดยความเช่ือนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกันที่ว่า  นอกเหนือจากร่างกายแล้ว 
มนุษย์ยังมีส่วนประกอบท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีตัวตนให้เราเห็นหรือจับต้องได้ “ขวัญ” เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถประจ าอยู่ใน
ตัวคน สัตว์และสิ่งของต่าง ๆ ได้ ถือได้ว่าส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อยู่ในทุกระยะของชีวิตคนเราเริ่มแต่เกิดจนตาย สิ่งนี้แฝงอยู่ใน
ร่างกายของมนุษย์และท าให้มนุษย์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ คิด ตัดสินใจ มีความชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่างๆ ได้ พิทักษ์รักษา
                                                 
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบบทท าขวัญไทยกับบทท าขวัญเขมร ที่ได้รับทุนอุดหนนุการวิจยัจาก  
 งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
1 อาจารย์  สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ,  E-mail: s_jangstt@hotmail.com 
  โทรศัพท์ 092-5045556 
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ตัวทุกๆ คน และเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลหนึ่งแตกต่างไปจากอีกบุคคลหนึ่ง  (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. 2529:9-15) ส่วนประคอง               
นิมมานเหมินท์ (2521: 106-134) ได้กล่าวไว้ว่า ในส่วนของคนไทยก็มีความเช่ือแบบเดียวกันนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ค าว่า 
“ขวัญ” มีลักษณะใกล้เคียงกับค าว่า “วิญญาณ” ที่สิงอยู่กับคนและสรรพสิ่งที่มีและไม่มีชีวิต ขวัญอาจออกจากตัวคน สัตว์ หรือสิ่งของ
ที่ประจ าอยู่เป็นครั้งคราว ส่วนวิญญาณถ้าออกจากตัวผู้เปน็เจ้าของไปแลว้ไมก่ลับมา ผู้นั้นก็จะเสียชีวิต ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็จะมีก าลังกาย
ก าลังใจดีและสบายใจข้ึน สามารถเคลื่อนไหวและท ากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติอย่างเดิม จึงมีพิธีเรียกขวัญ  
 ค าว่า“ขวัญ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมาย คือ เป็นค านาม หมายถึง ผมหรือขนที่ขึ้น
เวียนเป็นก้นหอย หรือ มิ่งมงคล, สิริ, ความดี, เช่น ขวัญข้าว ขวัญเรือน หรือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจ าชีวิตของคนตั้งแต่เกิด
มา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญ
หนี ขวัญบิน เป็นต้น ท าให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่างๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อยๆ ว่า ขวัญอ่อน, และ
อนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า 
ยอดก าลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่ายอดก าลังใจของเมือง หรือ ก าลังใจดี เช่น ขวัญดี หรือ ผู้รู้พิธีท าขวัญ เรียกว่า หมอขวัญ หรือ การท าพิธี
เชิญขวัญหมายความว่า เรียกขวัญ มาอยู่กับตัวหรือ เอาเส้นด้ายผูกข้อมือเด็กแล้วกล่าวเรียกขวัญว่า “ขวัญเอ๋ย มาอยู่กับเนื้อกับตัว” 
แล้วกล่าวให้พรต่อไปตามควร เรียกว่า ผูกขวัญ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 169-170) 
 ส่วน เสฐียรโกเศศ (2506: 3-4) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขวัญ” คือ สิ่งหนึ่งที่สิงอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์มาแต่ก าเนิด 
สิ่งที่ว่านี้ถ้ายังอยู่กบัเนื้อตัวของผู้ใด ผู้นั้นก็จะมีความสุขความสบายไม่ปว่ยไข้ได้ทุกข์ ถ้าสิ่งนั้นหนีหายไปจากตัว ก็จะท าให้ผู้นั้นเป็นไข้ได้
ทุกข์ และอาจถึงแก่ความตายได้ ถ้าสิ่งนั้นไม่กลับคืนมาอยู่ในร่างกาย ขวัญนั้นไม่ใช่มีแต่ของคนเท่านั้น สิ่งของบางอย่างทั้งสัตว์ เช่น ช้าง 
มา วัว ควาย สัตว์เหล่านี้มีชีวิตเหมือนคนจึงมีขวัญประจ าตัวอยู่ และสิ่งของที่ไม่ชีวิต เช่น เสาเรือน เรือ เกวียน ข้าวเปลือก นาข้าว 
แม้กระทั่งบ้านเมืองก็มีขวัญเป็นเฉพาะประจ าอยู่เหมือนกัน อันเป็นความเช่ือของมนุษย์อย่างหนึ่งซึ่งสืบมาแต่โบราณนานมา คติความ
เชื่อดังกล่าวนี้ ไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาวไทยในประเทศไทยเท่าน้ัน ชาวไทยในถิ่นอื่น เช่น ไทยใหญ่ ลื้อและลาว เป็นต้น ก็มีคติความเช่ือเรื่อง
ขวัญท านองนี ้
 จากความหมายและความส าคัญของขวัญดังกล่าวข้างต้น จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมเกี่ยวกับการท าขวัญเพื่อให้ขวัญยังคงอยู่
ประจ าตัวผู้นั้น หรือถ้าขวัญของใครได้หายออกไปจากร่างกายก็ท าพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนมาประจ ายังร่างเดิมของคนผู้นั้น ค าเรียก
ขวัญหรือบทท าขวัญเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างหนึ่งในการท าพิธีท าขวัญ เพราะถ้าไม่ได้กล่าวค าเรียกขวัญก็ไม่อาจเรียกได้ว่ามีพิธีท า
ขวัญ ค าเรียกขวัญเป็นสื่อส าคัญที่ท าให้รู้ว่ามีผู้เรียกให้ขวัญกลับไปหาเจ้าของ เป็นสื่อท่ีท าให้ขวัญรู้ว่าขวัญมีความส าคัญต่อเจ้าของและ
ต่อครอบครัว และขวัญไม่ควรอยู่ที่อ่ืนใดที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของขวัญ (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. 2529: 19) นอกจากน้ี วีณา วีสเพ็ญ และคณะ 
(2558:149-150) ได้กล่าวถึงว่า บทสู่ขวัญ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก 3 อย่างในการบายศรีสู่ขวัญในสังคมไทยที่เป็นองค์ประกอบที่
เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในการท าพิธี ส่วนอีกสององค์ประกอบคือ บุคคลในงานพิธี และกระบวนการในการสู่ขวัญ การสู่ขวัญแต่ละครั้ง
นั้น บทสู่ขวัญจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการสูข่วัญว่า สู่ขวัญให้ผู้ใดหรือสิ่งใด สาระที่ปรากฏมีคุณค่าต่อผู้ได้ยินได้ฟ๎ง
หลายประการทั้งด้านจิตวิทยาคือท าให้มีผลต่อความรู้สึกว่า มีสิริมงคลเกิดขึ้น ได้ฟ๎งถ้อยค า ภาษา โวหารเปรียบเทียบที่แหลมคม 
สะท้อนความงามทางภาษา ผ่านท่วงท านองการเรียกขวัญ ค าอวยพรแก่ผู้ได้รับการเรียกขวัญและผูกแขนกันและกัน นอกจากนี้                 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2516: ค าน า) ทรงประทานความเห็นเกี่ยวกับบทท าขวัญไว้ว่า เดิมบทท าขวัญคงเป็น
ถ้อยค าที่ผู้เชิญขวัญกล่าวตามที่ตนเห็นสมควร บางคนอาจกล่าวสั้น ๆ ด้วยถ้อยค าธรรมชาติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนบางคนสรรหา
ถ้อยค าอันไพเราะมากล่าวให้ฟ๎งแล้วจับใจจึงเกิดเป็นความนิยมเรียกหาหมอขวัญซึ่งเชิญขวัญได้ไพเราะมาท าขวัญ ต่อมาจึงมีผู้คิด               
แต่งบทสู่ขวัญขึ้น ส าหรับท่องจ าไปกล่าวประกอบในพิธีท าขวัญ 
 นอกจากน้ีคติความเรื่องขวัญยังมชีนชาติอื่นท่ีอยู่ในดินแดนต่างๆ ของภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ มีเขมร ญวน มอญ พม่า และมลายู
เป็นต้น ตลอดจนชาวป่าชาวเขาเผ่าต่างๆ ก็มีคติความเช่ืออย่างที่ว่านี้แต่เรียกช่ือเป็นอื่นไม่เรียกว่าขวัญ ( เสฐียร โกเศศ. 2506:4) 
ประเทศกัมพูชาหรือท่ีเรียกกันว่า เขมร ก็เป็นชนชาติหนึ่งท่ีมีความเช่ือในเรื่องขวัญ ความเชื่อในเรื่องขวัญนี้ได้มีนักวิชาเขมรได้อธิบายไว้
ดังนี้  ฆีง หุก ฑ ี(ឃីង ហុក ឌី) (2004: 5-8) ในหนังสือระเบียบวิธีพิธีเรียกขวัญ หรือ ก านต่ปิธีเหาพรฺลึง (កំណត់ពិធីហៅព្ពលឹង) ค าว่า “ขวัญ” ในภาษา
เขมรอ่านว่า “พรฺลึง  (ព្ពលឹង) มีความหมายว่า ท่ี 1 เป็นค านาม คือ ด าเนินชีวิต; สติสัมปชัญญะ; วิญญาณ; สุขสวัสดี,ความสุข,ความเจริญ; 
ที่ 2 เป็นค าคุณนาม หรือ ค านาม คือ ที่มีความสุขสวัสดี, ที่เป็นที่รักเปรียบกับชีวิต ; ที่รัก, อันเป็นที่รัก พิธีการเรียกขวัญมีความ
เกี่ยวข้องอย่างมากกับขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตของคนเขมรมาเป็นเวลายาวนานมากแล้ว เกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนเกิดจนกระทั่ง
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ตายไปและจากศึกษาเอกสารเขมรนี้ ในการประกอบพิธีเรียกขวัญของคนเขมรก็มีองค์ประกอบ หลัก 3 อย่างใกล้เคียงกับของไทย และ
ที่ส าคัญ คือ ต้องมีบทเรียกขวัญหรือบทท าขวัญใช้กล่าวเรียกขวัญให้กลับคืนมาหาเจ้าของด้วยเช่นกัน 
 พระราชอาณาจักรไทยและพระราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านมีพรมแดนติดต่อกัน นอกจากจะมีความสัมพันธ์
กันทางด้านประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนานแล้ว ในส่วนด้านอื่นอย่างวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือก็มีความสัมพันธ์กันด้วยเช่นกัน 
เห็นได้จากการมีคติความเชื่อและให้ความส าคัญกับ“ขวัญ”และการเรียกขวัญ หรือท าขวัญ จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันในด้านวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้งแท้จริง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยเฉพาะในระดับประชาชนกับ
ประชาชนของทัง้สองประเทศ อันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งข้ึนและยั่งยืนตลอดไประหว่างทั้งสองประเทศด้วย 
ในส่วนของภาครัฐไทยเองก็มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
 การสร้างความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมที่เป็นการศึกษาจากวรรณคดี โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยและ
กัมพูชา เนื่องจากวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงแนวความคิด วิถีชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิดความเข้าใจคนและสังคม
นั้นๆ ได้ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวรรณคดีไทยและกัมพูชา ประเภทบทท าขวัญ คือท าขวัญโกนจุก ในเอกสารประชุม
เชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับบทท าขวัญเขมร เรียกขวัญโกนจุก ในเอกสารต าราเรียกขวัญเขมร  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความ
น่าสนใจท าการศึกษาวิจัยโดยเน้นเปรียบเทียบในเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาโดย
พิจารณาจากบทท าขวัญของไทยกับบทท าขวัญของเขมรที่แสดงถึงการมีความสมัพันธ์กันในเชิงวัฒนธรรม อาจเป็นส่วนช่วยให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทท าขวัญโกนจุกไทย กับบทท าขวัญโกนจุกเขมร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
   1. เป็นการวิจัยพื้นฐาน ใช้วิธีการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) 
 2. ศึกษาเอกสารดังนี ้
  2.1 บทท าขวัญไทยในหนังสือประชุมเชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ  พิมพ์ในงานท าบุญวันเกิดครบรอบ 81 ปี               
ของท่านน้อย เปาโรหิตย์ มารดา ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472  เป็นบทท าขวัญโกนจุก งานเชลยศักดิ์ ใช้ส าหรับบุคคลทั่วไป 
  2.2 บทท าขวัญเขมรในต าราเรียกขวัญ ช่ือ หนังสือพิธีเรียกขวัญตามแบบเขมรโบราณ หรือ ปิธีเหาพรฺลึงตามโระเบียบคฺแม
โบะราณ (ពិធីហៅព្ពលឹងតាមរហបៀបខ្មែរបុរាណ) เขียนโดย ลี โสวีร (លី សុវីរ) เป็นบทท าขวัญโกนจุก ใช้ส าหรับบุคคลทั่วไป 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
    ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นทฤษฎีการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบจากเนื้อหาของตัวบทท่ีน ามาใช้ โดยเน้นเปรียบเทียบในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาอันแสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในเชิงวัฒนธรรม เรียบเรียงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเรียบเรียงแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 บทท าขวัญที่น าใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นบทท าขวัญโกนจุกไทย กับบทท าขวัญโกนจุกเขมร อันเป็นบทท าขวัญที่ใช้
ส าหรับท าขวัญของคนในแต่ละช่วงวัยของชีวิต เป็นพิธีกรรมที่ใช้ประกอบขึ้นในการท าขวัญที่เป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านชีวิตของ
บุคคล หรือการเปลี่ยนจากสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ดังที่ เสฐียรโกเศศ กล่าวไว้ว่า ต่อเมื่อเด็กได้เดือนหนึ่ง
แล้ว จึงได้ท าขวัญ ท าขวัญเมื่อตัดจุกโกนจุก ก็เนื่องด้วยเด็กจะย่างเข้าสู่ภาวะพ้นจากเป็นเด็กต่อไปก็ท าขวัญเมื่อบวชเณรบวชนาค 
(เสฐียรโกเศศ. 2506: 68) และที่ ลี โสวีร (លី សុវីរ) ได้ระบุไว้ว่าในสังคมเขมร พ่อแม่จะไว้ผมลูกของตนแล้วมัดเป็นจุก พออายุ 12-15 ปี 
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พ่อแม่จะจัดเตรียมท าพิธีโกนจุกให้ดีเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของลูกตนเอง และมีการเรียกขวัญในการท าพิธีโกนจุกนี้                
(ลี โสวีร (លី សុវីរ). 2006: 28-30) ดังนั้นการโกนจุกเป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตที่พ้นจากภาวะการเป็นเด็กที่กระท าผ่านพิธีการท าขวัญ
โกนจุกจึงเป็นช่วงชีวิตที่ส าคัญช่วงหนึ่งของบุคคลที่จะเติบโตต่อไป และในสภาพสังคมป๎จจุบันนี้ พิธีการท าขวัญโกนจุกก็พบเห็นได้น้อย
แล้วเช่นกันจึงมีความน่าสนใจในการศึกษา 
 ลักษณะของตัวบทท าขวัญโกนจุก 
  ส าหรับบทท าขวัญโกนจุกของไทยและบทท าขวัญโกนจุกของเขมร แต่งด้วยรูปค าประพันธ์หลักที่เห็นเด่นชัดส าคัญคือ              
ร่ายยาว เป็นค าประพันธ์ท่ีใช้ในการบรรยายความ การแต่งร่ายยาวมีการใช้ค า และการส่งรับและสัมผัสไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ความ
ไพเราะของร่ายยาวขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ค าและสัมผัสในให้มีจังหวะรับกันอย่างสละสลวยช่วยให้ยังคงความงดงามด้านวรรณศิลป์ของ
บทท าขวัญ  
  ส่วนโครงสร้างของบทท าขวัญโกนจุกของไทยและบทท าขวัญโกนจุกของเขมร ส่วนใหญ่เหมือนกับวรรณกรรมประกอบ
พิธีกรรมอื่นๆ มีลักษณะร่วมและแตกต่างเฉพาะของตัวบท สามารถแบ่งออกเป็นส่วนและมีองค์ประกอบหลักๆ ดังน้ี   
  ส่วนเริ่มต้น เนื้อหากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่เป็นสิริมงคล เป็นบทประณามพจน์ หรือบทไหว้ครู กล่าวอัญเชิญเทวดา                
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในศาสนาพุทธ มาเป็นสักขีพยานขอความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในงานพิธี หรือ 
สรรเสริญคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น  
  ส่วนเนื้อความ เนื้อหากล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีท าขวัญ การเตรียมสิ่งของใช้ในงานพิธี การเตรียมตัวของ
บุคคลที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในพิธี ขั้นตอนการประกอบพิธีท าขวัญ และสิ่งส าคัญคือ กล่าวถึงบทท าขวัญที่ใช้เรียกขวัญให้กลับคืนมา 
  ส่วนลงท้าย เนื้อหากล่าวถึงการถึงการอวยพรให้แก่เจ้าของขวัญที่ถูกท าพิธีเรียกขวัญ ให้มีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าใน
ชีวิตต่อไป 
  ในที่น้ีจะขอเปรียบเทียบโครงสร้างเนื้อหาของบทท าขวัญโกนจุกของไทยและบทท าขวัญโกนจุกของเขมร เพื่อให้เห็นความ
เหมือนและความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
   1. ส่วนเร่ิมต้น บทประณามพจน์ หรือ บทไหว้ครู จะอยู่ในส่วนแรกของเนื้อหาบทท าขวัญทุกบท 
 
 “อุกาส  วนฺทิตฺวา  สิรสา  นเรนฺทํ  ดังข้าพเจ้าขอน้อมเศียรเกล้าลงถวายด้วยกายวาจีมโนนบ เคารพคุณ 
พระศรีรัตนไตรยทั้งสามอันประเสริฐ อนึ่งข้าขอนบคุณท่านผู้ประกอบเกิดคือบิดาแลมารดร อนึ่งข้าขอนบพระคุณท่านผู้สั่งสอนคือพระ
อุปัชฌาย์แลอาจารย์ อนึ่งข้าพเจ้าขอถวายนมัสการเทพพรหมินทร์ อินทริศวรแลนารายณ์ แลเทพยดาทั้งหลาย ประจําจักรราษี 
ข้าพเจ้าขอแสดงมงคลพิธีทําขวัญจุก ขอให้นิราศภัยทุกข์ทุกประการ จงมีศรีสวัสดิ์แก่ท่านเจ้าของงานแลตัวเจ้าผู้ปลงจุกออกจากเกล้า
ในวันน้ี 
 จงตั้งกตัญญูกตเวทีไว้เหนือเกศ อันว่าคุณของพระบิตุเรศแลมารดร ยิ่งกว่าดินฟ้าแลสาครอันลึกล้น เดิมสัตว์จะมาปฏิสนธิใน 
ครรภ์คัพภสังวาศมาตุครรโภทร ยุติตั้งขึ้นเปนก้อนช้ินมังสา  แล้วแตกปัญจสาขาขึ้นในนั้น พระมารดารู้ว่าตั้งครรภ์ขึ้นอ่อน สู้ถนอมคัพ
ภามิได้ประมาท จนถ้วนกําหนดทศมาศได้สิบเดือน ทารกก็คลาสเคลื่อน ออกจากครรภ์   ดูผ่องพักตร์ผิวพรรณพร้อมลักขณา แม่ก็ยิ่ง
แสนเสน่หาในทารก ถนอมแอบแนบอกกกให้นอน ให้รับประทานถัญประโยธรแลเข้าน้ํา สู้ลําบากตรากตรําปล้ําปลัก ความแสนเสน่ห์
รักในบุตรีแล..” (ท าขวัญโกนจุกไทย) 
 จากเนื้อหาในส่วนนี้ของบทท าขวัญโกนจุกของไทย จะเริ่มด้วยการกล่าวไหว้ครู สรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย เคารพคุณบิดา
มารดาและครูอาจารย์ที่ได้สอนสั่ง นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงการนมัสการพระพรหม พระอิศวร พระนารายณ์ และเทพเจ้าทั้งหลาย
ประจ าจักราศีต่างๆ ด้วย 

 “សិរីសិទ្ធិសួសដ ី ថ្ងៃហ េះ ជាថ្ងៃឧតដម  បឋមឫកស  អតិហរកសួសដី  ជ័យមងគល ឥតមា ហមាេះហ ល្ េះការបរិបូរឫកសពារតិតថី  ព្ពេះរសែីយសយសពេហវទទ្ូ

ទំងមណឌ ល  ឥតអកុសលបា មងគល  អព្មឹតហជាគជ័យ  ថ្ងៃហទរា  ព្ពឹទ្ធចារយ  គួរហទរយល់  សពេសួសដី  កំរាបការភ័យ  ខ្ព្បជាអាហគេយ៍ចព្កអារកស
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ធំ  ក៏ឃ្លល ឃ្លល តចាកបាបហព្រេះចថ្ព្ង  ឥតបីមា ហមាេះ  មកជារសែីម ទិល  ដល់វិមា ហកាសី  សឹងសុមសិរីព្សីយសថ ពរបវរ  អស់អសុរិ ទឥ ទព្ពហែ  ហព្ពើស

រែ  ហទ្ើសទល់  ទំងព្ពេះពុទ្ធព្ពេះធម៌ព្ពេះសងឃ   ូវអងគព្ពេះជ ីព្ពេះជ ក�.” 
 สิรีสิทธิสวัสดี  วันน้ี  เป็นวันอุดม  ปฐมฤกษ์  อดิเรกสวัสดี  ชัยมงคล  ไม่มีมัวหมองล่วงพ้น  การบริบูรณ์ฤกษ์วารดิถี  พระรัศมี
สายสรรพเวหาทั่วทั้งจักรวาล  ปราศจากอกุศลก่อเกิดมงคล อมฤตโชคชัย  วันโหรา  พฤฒาจารย์  ให้โหรรับรู้  สัพพะสวัสดิ์  กําราบ
ความกลัว  แปรเป็นอาคเนย์จักรอารักษ์ใหญ่  ก็คลาคลาดจากบาปเคราะห์จัญไร  ไม่มีหมอง  มาเป็นรัศมีมลทิน  ถึงวิมานโกสี  ล้วนสุข
สิรีศรีสถาพรบวร  หมดท้ังอสุรินทรอินทรพรหม  สุขไม่มีลังเล  ท้ังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และองค์พระชนนีพระชนก..”               
(ท าขวัญโกนจุกเขมร) 
 
  ด้านเนื้อหาของบทท าขวัญโกนจุกเขมร จะเริ่มด้วยการกล่าวถึงว่า วันนี้เป็นอุดมมงคล ปฐมฤกษ์ดี โอกาสดี ให้ปราศจาก
อกุศลบาปเคราะห์สิ่งไม่ดีในการท าพิธี ให้ครูอาจารย์ พระอินทร์ พระพรหม รวมถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบิดารมารดาให้
มารับรู้ในการท าพิธีท าขวัญโกนจุกด้วยในวันนี้  
  ในส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ ในส่วนบทท าขวัญโกนจุกของไทย จะมีการกล่าวเพิ่มถึงพระคุณของบิดาและมารดาที่อุ้มท้องจน
คลอดออกมา ได้เลี้ยงดูอุ้มชูลูกน้อยเป็นอย่างดีจนเติบโตขึ้นมา และได้มาท าพิธีโกนจุกในวันนี้ อันเป็นพระคุณที่มากมายมหาศาล                
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้และไม่สามารถทดแทนพระคุณได้ทั้งหมด และสอนให้กตัญํูตอบแทนพระคุณของท่าน ส่วนบทท าขวัญโกน
จุกเขมรไม่ได้มีการกล่าวถึงส่วนน้ี 
   2. ส่วนเนื้อความ เนื้อหากล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีท าขวัญ การเตรียมสิ่งของใช้ในงานพิธี การเตรียมตัว
ของผู้บุคคลที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในพิธี ขั้นตอนการประกอบพิธีท าขวัญ และสิ่งส าคัญคือ กล่าวถึงบทท าขวัญที่ใช้เรียกขวัญให้กลับคืนมา 
 
 “ศรีศรีสิทธิเตโชชัย  เปนมหิทธิมไหมหุตฤกษ์ ฝ่ายสัตรีเอิกเกริกตระเตรียมการ จัดแจงของคาวหวานสรรพโภชนนานา บุรุษเร่ง
จัดซึ่งเคหากวาดบ้านช่อง เบ็ดฝาประจันห้องออกเสียนอกชาน กลัดผ้าชาววิลาศดาดเพดานผูกม่านวง กระจกกระจ่างวางประจงประจํา
เสา หน้าต่างติดกระจกเงากระจังซุ้ม ผ้าแดงดีคลี่คลุมทุกเสาราย เพดานก็แขวนโคมสายอัจกลัปห้อยร้อยระย้า แล้วก็แขวนพวงบุบผาสุ
มาลัยแลสอาด ข้างพื้นล่างปูลาดเสื่อลันไต พรมอย่างใหญ่ซ้อนอีกช้ัน ไม้ไผ่ผูกพนักยาว ผ้าขาวพันดูพึ่งใจ ตั้งเตียงใหญ่ไว้ในนั้น วาง
อัฒจันทร์เครื่องบูชา ล้วนเครื่องแก้วกะหลาป๋าปากเลี่ยมทอง ปักบุบผามาลากรองทุกช่องช้ัน รายหม้อสําริดหิรัญสุวรรณรัตน์ ตั้งเปนข
นัดดูเรียบร้อย มะกรูดฝักส้มป่อยลอยลงไป ใบเงินใบทองแซกหญ้าแพรกใส่ตามบุราณ มีดกรรไกรใส่พาน สําริดรอง ปักแว่นทองเยนติด
แว่น ใบพลูคแนนขวดน้ํามันหอม..” 
 
  เนื้อหาของไทยจะเป็นการกล่าวถึงพ่อแม่และบุคคลต่างๆ ที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ สิ่งของที่ใช้ ในการท าพิธีท าขวัญโกนจุก 
และการแต่งตัวของเด็กผู้ที่ต้องถูกโกนจุกในวันนี้ เนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการท าพิธีท าขวัญโกนจุก พระสงฆ์และ
พราหมณ์รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบพิธี และจุดมุ่งหมายในการท าพิธีเรียกขวัญโกนจุก 
 “แสงทองผ่องย่ําฆ้องรุ่งเบิกอรุณฤกษ์พระ พร้อมพรั่งทั้งคณะวิสุธิสงฆ์ ทั้งผู้เฒ่าเผ่าพงศ์แลวงศา ช่วยกันประดับประดากาย
กุมาร ด้วยเครื่องสรรพอลังการอันอุดม แบ่งกระหมวดมุ่นผมเปนสามแหยม ใบเงินใบทองแซกหญ้าแพรกแซมทั้งสาม สอดแหวนมรฎ
ปนพรัตนอร่ามพิรอดรัด นุ่งขาวโขมพัสตรวิภูสิต อันงามวิจิตรบรรจง แล้วอุ้มเจ้าเข้ามานั่งลงในมณฑล พิฆาฏฆ้องขึ้นสามหนแล้วขานโห่ 
พระสงฆ์ก็สวดชยันฺโตพุทธมงคล อื้ออึงอลอินทเภรี ต่างบรรเลงดุริยางคดนตรีมีสนั่น พระสงฆ์ก็ลงมีดสุวรรณกรรไกรกริบ พรมน้ําทิพมน
ตรา พวกพฤฒาก็เป่าสังข์ ดีดไม้บัณเฑาะว์ดังดบัมลทิน โกนเสร็จสิ้นท่ัวเกศา อุ้มเอาเจ้าเข้ามานั่งในเบญจาสง่างาม นิมนต์พระทั้งสามมา
รดน้ํา  ..จึงจะอัญเชิญขวัญกุมาระกุมารี” (ท าขวัญโกนจุกไทย) 
 

 “ខ្តងពឧសាហ៍  ហអាយហសលៀកសំពត់យសា ត  ដាក់តាមមា ខ្សសងព្ទ្ហោមព្ទ្ោ ់  លែមថ្លែដូចសរថ្សខ្សសងហភលើង  ហរ ំណរុងគកេុងកាេ  ់  ក៏ចាក់ជាយ

បញ្ឈរហលងហលមដូចយសល បភមរិ ទ  ពាក់អងាថ្សៃហមៀវព្សស ់ ពាក់បារជាព្តកាលសយសង្វេ រ  ធេឹមអមពរមលេះយកព្កហចេះចួងច ទ  ោបអស់ហកយសហកសី  រត ៍
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ហៅជាជដា  ចងចុងសក់  យកហមៅ្ត់មុមសូរសង់  យង់យល់សុទ្ធសឹង ហព្គឿងសុវណ្ណា   ខ្តមាស ិងព្បាក់  ហព្សចហហើយហអាយអេកអងគុយ ចំហពាេះភក្ដកដអេក

ព្ពេះសងឃ  ហលើកករព្បណ្ណមយសចង ់ ចំហរី ព្ពេះបរិតតឥតមា ភ្ល ំងភ្ល ត់  ព្ពេះពុទ្ធដិកាតាមព្ពេះបាលីពុទ្ធបញ្ញតិត..” 
 “แต่งเตรียมอุตส่าห์ ให้นุ่งผ้าซิ่นสะอาด วางตามที่ควันหมุนวน อ่อนละมุนดุจสายควันไฟเรืองรงค์ ในเจ้าของ ก็เจาะชายตั้งยืน
เล่น  ดุจดั่งสัตว์ภุมริน  สวมไหล่สไบน้ําเงินสด  สวมบารชาตระการสร้อยสังวาล ถนิมอัมพร  บ้างเอากระแจะจวงจันทร์  ทาทั่วเกศา
เกศี  รัตนตั้งอยู่เป็นชฎาติดอยู่ปลายผม  เอาแป้งผัดหน้าผุดผ่อง  ชัดเจนถ้วนทั่วล้วนแต่  เครื่องสุวรรณทองและเงิน  เสร็จแล้วให้ท่าน
นั่ง เฉพาะหน้าพระสงฆ์  ยกมือขึ้นประนมผจง จําเริญพระปริตไม่มีพลั้งพลัด  พระพุทธฎีกาตามพระบาลีพุทธบัญญัติ..”(ท าขวัญโกนจุก
เขมร) 
  เนื้อหาในส่วนนี้ของบทท าขวัญโกนจุกเขมร มีความคล้ายกับบทท าขวัญโกนจุกไทย จะเป็นการกล่าวถึงการจัดเตรียม
สถานท่ี สิ่งของที่ใช้ในการท าพิธีท าขวัญโกนจุก และการแต่งตัวของเด็กผู้ที่ต้องถูกโกนจุกในวันนี้  การกล่าวถึงข้ันตอนในการท าพิธีท า
ขวัญโกนจุก และบุคคลที่เข้ามาร่วมในพิธี พวกเด็กวัยรุ่นหญิงชายคาดว่าอาจจะเป็นเพื่อนกับผู้ท าขวัญโกนจุก 
  จากการพิจารณาเนื้อหาส่วนนี้ รายการสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมและใช้ในพิธีท าขวัญโกนจุกของไทยและของเขมรจะมีรายการ
ที่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันอย่างเช่น เครื่องเงินเครื่องทอง มีดกรรไกรส าหรับตัดจุก สร้อยสังวาล และมีความความแตกต่างกันคือ รายการ
สิ่งของในพิธีของไทยจะมีจ านวนที่มากกว่าและเป็นสิ่งของที่สวยงามประณตีบรรจง เช่น การแทงหยวกกล้วยเป็นลายกนก การแกะสลกั
มะละกอฟ๎กทองเป็นช้ินดอกไม้ การเตรียมตัวแต่งตัวของเด็กท่ีจะเข้าพิธีในวันนี้ และวงดนตรีเครื่องดนตรีที่น ามาบรรเลงในพิธีซึ่งเนื้อหา
มีความเหมือนกันทั้งสองบทท าขวัญ 
  แต่ก็พบข้อที่แตกต่างกัน คือ เนื้อหาในบทท าขวัญโกนจุกไทย จะมีการกล่าวเพิ่มถึงการร้องเรียกขวัญที่ไปหลงหายอยู่ตามที่
ต่างๆ ให้กลับยังทีเ่ดิมภายในกายของเด็กท่ีถูกโกนจุกในวันนี้ด้วยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในพิธีท าขวัญโกนจุก ซึ่งไม่พบในเนื้อหาของเขมร
จึงมีความน่าสนใจท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  
 “พระขวัญเจ้าเอ่ยอย่าหลีกหนีอยู่ในน้ํา แถวเถื่อนถ้ําพื้นสุธา ชมพฤกษาแลป่าชัฏ ชมสิงห์สัตว์จัตุบาทหมู่ทิชาชาติ จงมาอยู่ใน
นิวาศสถาน ชมศฤงคารทรัพย์สิ่งของ พวงเงินพวงทองพวงมณี ทาสทาสีแลทาสา จงมาอยู่ในเคหาห้องอันบรรจง ขวัญเจ้าเอ่ยจงมา
ดํารงอยู่ในกาย ให้แสนประเสริฐสุขสบายทุกอิริยาบถ นับกําหนดต่อไปแต่วันนี้..” (ท าขวัญโกนจุกไทย) 
 
   3. ส่วนลงท้าย เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการอวยพรให้แก่เจ้าของขวัญที่ถูกท าพิธีเรียกขวัญ ให้มีความสุข ความเจริญ 
ก้าวหน้าในชีวิตต่อไป จากการพิจารณาเนื้อหาของบทท าขวัญทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน แต่บทท าขวัญโกนจุกไทยจะมีค าอวยพรที่
หลากหลาย ส่วนค าอวยพรของบทท าขวัญโกนจุกเขมรจะเน้นในส่วนที่ส าคัญๆ ต่อชีวิตผู้ท าขวัญโดยเป็นการพิจารณาจากเนื้อหาของ
บทท าขวัญโกนจุกเขมรที่ยกมาใช้ในการเปรียบเทียบครั้งนี้เท่าน้ัน 
 “ที่นี้ข้าพเจ้าจะอวยพรสี่ประการ ของสมเด็จพระศาสดาจารย์ประทานไว้ คืออายุวัณณะสุขะพละนี้ไซ้แสนประเสริฐ เปนสิ่ง
วิเศษวิสุทธิเลิดล้วนสวัสดิภาพ อายุนั้นให้อายุมากยิ่งกว่าไขย วัณณะนั้นให้สีใสบริสุทธิ์ มีผิวพักตร์ผุดผ่องดังเพ็ญจันทร์ อนึ่งสุขะนั้น
ขอให้มีความสุข นิราศภัยไกลทุกข์ทุกอิริยาบถ อน่ึงพละนั้นมีกําหนดตั้งบทไว้สองประการ กําลังปัญญาปรีชาชาญในเชิงปราชญ์ กําลัง
กายให้คล้ายราชไกรสร ความทุกข์อย่ารู้ได้ ความไข้อย่ารู้มี ให้เปนมหาเศรษฐีมีมหันต์ จะมีคู่ก็ให้ดีสัตรีแท้ จะสอนแม่ผู้เป็นหญิงให้
ปรากฏยศยิ่งกว่าเผ่าพงศ์ ได้สามีก็ให้ตรงต่อภรรยา ให้มีทรัพย์เงินตราข้าหญิงชาย มีเข้าเหลือเกลือหลายเลิดบุคคล จะขายค้านาไร่ก็ให้
ได้ผลทุกคราวครั้ง ภวตุ สพฺพมงฺคลงฺ ภวนฺตุ เต” (ท าขวัญโกนจุกไทย) 
 “ពុទ្ឋំ រំង្វប់, ធមែំ  រំង្វប់,  សងឃំ  រំង្វប់  ជ័យជ័យ  សួសដីី៍សុមយសរហពើទ្ុកខ  ចូរវនិាសអស់ហៅ  ោភេះោហភ្  ហូរមកដូចទ្ឹក  ោៃ ច
ព្ពឹក  កុំបីដាច ់ហ ើយ  ហទទ្ ំព្បសិទ្ធ ិ ហម។ 
 พุทธัง  แคล้วคลาด,  ธัมมัง  แคล้วคลาด,  สังฆัง  แคล้วคลาด  ชัยชัย  สวัสดิสุข  สรรพทุกข์จงวินาศหมดไป  ลาภะลาโภ  ไหล
มาดุจน้ํา  ค่ําเช้า  อย่าได้ขาดเลย  โหตุมประสิทธิ  เม” (ท าขวัญโกนจุกเขมร) 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเปรียบเทียบบทท าขวัญไทยในหนังสือประชุมเชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ  ที่เป็นบทท าขวัญโกนจุก                   
งานเชลยศักดิ์ กับบทท าขวัญเขมรในเอกสารต าราเรียกขวัญ คือบทท าขวัญโกนจุกเช่นกัน จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารทั้งสอง
พบว่า เนื้อหาในเอกสารบทท าขวัญแต่ละบทที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้กล่าวในพิธีท าขวัญ มีการเลือกใช้ค าที่งดงาม มีความไพเราะคล้องจอง 
มาใช้ในการแต่ง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการกล่าวบทท าขวัญ ส่วนวัตถุประสงค์ของการแต่งเพื่อที่จะน าไปใช้กล่าวในการท าพิธี
เรียกขวัญให้ขวัญนั้นกลับคืนมายังที่เดิมหรือกลับคืนมาอยู่ยังร่างเดิมตามค าเรียกของครูผู้ประกอบพิธี จากความเช่ือที่ว่า“ขวัญ”เป็นสิ่ง
ส าคัญภายในร่างกายของคนเราจะขาดหายไปเสียไม่ได้ จึงต้องมีการประกอบพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนมาและบทท าขวัญก็ถือว่าเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญในพิธีเรียกขวัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบในเนื้อหาจึงอาจกล่าวได้ว่าบทท าขวัญไทยที่เป็นบทท าขวัญโกนจุก งานเชลยศักดิ์มีความเหมือนและมี
ความแตกต่างจากบทท าขวัญเขมรที่เป็นบทท าขวัญโกนจุก กล่าวคือเนื้อความโดยรวมของบทท าขวัญโกนจุกไทย งานเชลยศักดิ์                   
มีความเหมือนกันกับบทท าขวัญโกนจุกเขมร คือทั้งสองบทท าขวัญโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนเร่ิมต้นบทประณาม
พจน์หรือบทไหว้ครู ในส่วนนีท้ี่แตกต่างกัน คือ ในส่วนบทท าขวัญโกนจุกของไทย จะมีการกล่าวถึงพระคุณของบิดามารดาที่อุ้มท้องจน
คลอดออกมา ได้เลี้ยงดูอุ้มชูลูกน้อยเป็นอย่างดีจนเติบโตขึ้นมา และได้มาท าพิธีโกนจุกในวันนี้ อันเป็นพระคุณที่มากมายมหาศาล                
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้และไม่สามารถทดแทนพระคุณได้ทั้งหมด และสอนให้กตัญํูตอบแทนพระคุณของท่าน ส่วนบทท าขวัญโกน
จุกเขมรไม่ได้มีการกล่าวถึงส่วนน้ี ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนเนื้อความเนื้อหากล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีท าขวัญ การเตรียมสิ่งของ
ใช้ในงานพิธี การเตรียมตัวของผู้บุคคลที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในพิธี ขั้นตอนการประกอบพิธีท าขวัญ และสิ่งส าคัญคือ กล่าวถึงบทท าขวัญที่
ใช้เรียกขวัญให้กลับคืนมา ส่วนท่ีแตกต่างกันคือ รายละเอียดของสิ่งของที่น ามาใช้ในการท าพิธีของไทยจะมีจ านวนมากกว่า และอีกส่วน
ที่แตกต่างกันคือ บทท าขวัญของไทยจะมีบทกล่าวร้องเรียกขวัญที่ไดห้ลงหายไปอยู่ยงัที่ต่างๆ ให้กลับคืนมาหาเจ้าของเดิม ส่วนท่ีสามคอื 
ส่วนท้ายเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการอวยพรให้แก่เจ้าของขวัญที่ถูกท าพิธีเรียกขวัญ ให้มีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตต่อไป               
จากการพิจารณาเนื้อหาของบทท าขวัญทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน แต่บทท าขวัญโกนจุกไทยจะมีค าอวยพรที่หลากหลาย                             
ส่วนค าอวยพรของบทท าขวัญโกนจุกเขมรจะเน้นในส่วนท่ีส าคัญๆ ต่อชีวิตผู้ท าขวัญ 
 นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงในส่วนของความเช่ือและที่มาของขวัญและการท าขวัญของคนไทยและของคนเขมรก็มีความ
เหมือนกันด้วย 
 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบทท าขวัญโกนจุกไทยในหนังสือประชุมเชิญขวัญ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับบทท าขวัญโกนจุกเขมรใน
เอกสารต าราเรียกขวัญ ต่างมีคุณค่าและสร้างความรู้เพิ่มเติมให้แก่การศึกษาความเชื่อและที่มาของขวัญและการท าขวัญโกนจุกของคน
ไทยและคนเขมรอย่างมากจากการที่มีความเชื่อในขวัญ ที่สะท้อนถึงแนวความคิด วิถีชีวิตของผู้คนเหมือนกันอันช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อันดีระหว่างผู้คนของทั้งสองประเทศได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
   ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาบทท าขวัญในด้านอื่น เนื่องจากในงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบตัวบท
เป็นส าคัญ ควรศึกษาในด้านอื่นๆ เช่น ที่มาและความเช่ือของขวัญ บทบาทและหน้าที่ของพิธีเรียกขวัญ ขั้นตอนและอุปกรณ์การ
ประกอบพิธีเรียกขวัญ เป็นต้น ให้ครบทุกด้านอย่างละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของประเพณีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งประเทศอย่างลึกซึ้งต่อไป 
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อาหารโรงครัวหลวง : จดหมายเหตุบันทึกวัฒนธรรมการกิน 
Cuisine in Royal Kitchen : Archive of Food Culture 

ยุวเรศ  วุทธีรพล1   
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารโบราณ เรื่อง“บาญชีซื้อของเข้าโรงครัว”ผลการศึกษาพบว่า เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ที่บันทึกไว้ในระหว่าง จ.ศ.1211–1228 (พ.ศ.2392–2409) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3-4 เนื้อหาประกอบไปด้วย รายการอาหารจ านวน 67 
รายการ แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 1) แกง 2) ต้ม 3) ผัด และ 4) เครื่องจิ้ม (น้ าพริก) แต่ละรายการบอกวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อมาเพื่อปรุง
อาหาร ได้แก่ พืชผัก เครื่องเทศ และเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารในแต่ละมื้อ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมการกินของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในภาพของความเป็นจริงจากบันทึกของทางราชการ 
 
ค าส าคัญ: เอกสารโบราณ, อาหาร, จดหมายเหตุ 
 
Abstract 
 This article is a study of manuscripts documents about “Banchi-Sue-Khong-Khao-Rong-Khrua”. The study 
indicated that is an archive recorded during CE. 1211-1228 (BE. 2392 – 2409), match the reign of King Raman III – 
IV. The content includes 67 food items that divided into 4 categories: 1) Curry 2) Boil 3) Stir and 4) Dip (Nam-
Phrik). Each item tells the ingredients that must be purchased such as vegetables, spices, various meats and 
including the cost of cooking each meal. These things represent the food culture of Siamese at the early 
Rattanakosin period, based on official documents. 
 
Keywords: Manuscripts, Cuisine, Archive 
 
บทน า 
 อาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต แต่ละสังคมมีวัฒนธรรมในการกินท่ีแตกต่างกันออกไปเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรม
การกินเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นในทุกชาติทุกภาษา เครื่องปรุง วัตถุดิบ วิธีการปรุง มีการบันทึกไว้มากน้อยตามแต่ความประสงค์และคณุลกัษณะ
แห่งการชอบบันทึกของเจ้าของวัฒนธรรม หากจะกล่าวถึงต าราอาหาร หรือบันทึกที่เกี่ยวกับอาหารโบราณของไทย คนส่วนใหญ่จะ              
นึกถึงหนังสือแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2452 แต่ถ้านับความเก่าของเอกสารตาม
หลักฐานที่ได้บันทึก  พบว่ามีการเขียนรายการเครื่องปรุงอาหารลงในหนังสือสมุดไทยด้วย ซึ่ง พีระ พนารัตน์ ได้เขียนไว้ในบทความ
เรื่อง ต าราปรุงอาหารต่างๆ : เอกสารตัวเขียนว่าด้วยวัตถุดิบ เครื่องปรุง และการถนอมอาหาร เนื้อหาในเอกสารได้รับการเรียบเรียงขึ้น 
ว่าด้วย วัตถุดิบต่างๆ ที่จะสามารถน ามาประกอบอาหารได้เช่น สัตว์บก สัตว์ปีก ปลาต่างๆ เครื่องปรุงรส  สมุนไพร เครื่องเทศ น้ าตาล
จากพืช การถนอมอาหาร เช่น การท าเกลือ การท าน้ าปลา และการดองผักต่างๆ ผู้เขียนบทความได้ให้ข้อเสนอว่า ต าราปรุงอาหารนี้ 
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทั้ง ภาษาและวรรณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านอาหารการครวัของไทย 
  ผู้วิจัยส ารวจพบหนังสือสมุดไทยเรื่อง“บาญชีซื้อของเข้าโรงครัว”ในฐานข้อมูล CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นต้นฉบับเอกสารตัวเขียนที่น่าสนใจปริวรรตและศึกษาด้านเนื้อหาอย่างยิ่ง เอกสารดังกล่าวมี
การระบุวันและเดือน สามารถตรวจสอบหาศักราช เพื่อระบุอายุของต้นฉบับได้ จึงจัดเป็นเอกสารหมวดจดหมายเหตุ ผู้บันทึกเขียน
รายการอาหารในโรงครัว ในช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร โดยไม่ได้เรียบเรียงขึ้นภายหลังส าหรับเป็นต าราอาหารอย่างเป็นหลักเกณฑ์ 
ดังเช่นเอกสารอื่นๆ ที่ได้มีมาก่อนแล้วนั้น  ท้ังยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจมากมายในการศึกษาเอกสารฉบับนี้ เช่น โรงครัวหลวงที่ประกอบ

                                                 
1นักภาษาโบราณช านาญการ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, E-mail: kloy_19@hotmail.com 
  โทรศัพท์ 089-6794264 
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อาหารเลี้ยงคนจ านวนมาก มีรายการอาหารอะไรบ้าง ใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง มูลค่าของการจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ มองในแง่ของการ
จัดสรรงบประมาณในการประกอบอาหาร เป็นต้น 
 ลักษณะเอกสารและที่มา 
  “บาญชีซื้อของเข้าโรงครัว”2 เป็นหนังสือสมุดไทยด า เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทย เส้นดินสอ จ านวน 62 หน้า รวม 31 
ภาพ เป็นเอกสารโบราณที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับบริจาคจากอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ และเผยแพร่ลงในฐานข้อมูล 
CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION รหัสทะเบียนเอกสารเลขท่ี 23031   
  หมวดเบ็ดเตล็ด  หากจัดเป็นการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณตามวิธีการของ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุด
แห่งชาติ จะจัดให้  “บัญชีซื้อของเข้าโรงครัว” เป็นเอกสาร หมวดจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 โดยนับปีศักราชที่เก่าที่สุดที่ปรากฏบน
เอกสารและสามารถตรวจสอบได้ 

 
                                         
 

                                                ภาพที่ 1 ตัวอย่างเอกสารและการเขียน 
 

 
 

 เนื้อหาบันทึกรายการซื้อวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหาร เรียงตามล าดับวันท่ี และเวลา โดยในแต่ละวนัจะประกอบอาหารสอง
มื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น เช่น  
 “วัน จันทร์ ขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 
เช้า ผัดถั่วฝักยาว 
  ถั่วฝักยาว 4 กุง้แห้ง 3 หมู 2 พริกไทย  กระเทียม น้ าปลา 1  รวม 10 อัฐ 
เย็น เต้าน้ าต้น 
  น้ าต้น 4 หน่อไม้ 3 ตะไคร้ ใบมะกรูด กะปิ หัวหอม กระเทียม 1 รวม 8 อัฐ รวมเป็นเงิน 1 สลึง 1 อัฐ” 
 
  นอกจากนี้พบอาหารบางรายการ บอกที่มาวัตถุดิบว่าเป็น “ของหลวง”  ไม่ต้องซื้อหามาจากนอกโรงครัว ผู้วิจัยจึง
ก าหนดให้ “โรงครัว” ในเอกสารเล่มนี้ เป็น “โรงครัวหลวง” ตามข้อเท็จจริงบนเอกสาร ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 อายุเอกสารและการตรวจสอบ 
  การก าหนดอายุของเอกสารจดหมายเหตุนั้น มีเง่ือนไข 2 ประการ คือ 1) มีศักราชระบุไว้ในเอกสาร และ 2) มีข้อมูลอื่นๆ              
ที่ท าให้สอบทานและตรวจสอบหาอายุเอกสารได้ เช่น วัน เดือน การบอกศกแบบเอกสารราชการโบราณของไทย หรือเหตุการณ์เฉพาะ
และส าคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นซ้ าหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
  “บัญชีซื้อของเข้าโรงครัว” ปรากฎข้อมูลส าคัญ ตามเงื่อนไขข้อที่สอง และมีประเด็นส าหรับใช้ในการตรวจสอบหาอายุของ
เอกสาร 2 ประการ คือ  
   1)  หน่วยเงินที่ใช้ในการซื้อวัตถุดิบที่ต้องไปจัดซื้อมาปรุงอาหาร บันทึกเป็น อัฐ ซึ่งได้มีการประกาศใช้ กะแปะอัฐ แทน 
เงินเบี้ย อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏในหนังสือประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 เล่ม 3 เรื่อง “ประกาศให้ใช้กะแปะอัฐแล
โสฬสที่ท าข้ึนใหม่ ณ วันจันทร์ เดือน 10 วันข้ึนค่ า 1 ปีจอ จัตวาศก ศักราช 1224” (ตรงกับปี พ.ศ. 2405) 
   2)  วันและเดือน ที่ระบุในเอกสาร หากเรียงตามเดือนในปฏิทินระบบเดียวกันกับที่ใช้ในการบันทึกเอกสารจดหมายเหตุ  
พบว่ามีการบันทึกไว้ท้ังสิ้น 56 วัน ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลกับปฏิทินร้อยปี โดยเลือกใช้วัน เดือน และข้างขึ้นข้างแรม มาเทียบว่าตรงกับ
ปีจุลศักราชใด เริ่มตั้งแต่ปี จ.ศ. 1224 ซึงเป็นปีที่ประกาศใช้เงินกะแปะอัฐ แทน เบี้ย เป็นต้นไป 

                                                 
 
2 จากนี้ไปผูว้ิจัยขอใช้ชื่อเอกสารฉบับนี้ตามการสะกดแบบอกัขรวธิีปัจจุบัน ว่า “บัญชีซื้อของเข้าโรงครัว” 
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พบว่าวันท่ีระบุในเอกสารตรงกับปีจุลศักราชต่างๆ ดังน้ี  
1) จุลศักราช 1211 (พ.ศ. 2392)  ภาพท่ี 14  คือ วันศุกร์ เดือน 11 ขึ้น 13 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 5 ตุลาคม) และภาพท่ี 1 คือ วันอาทิตย์     
    เดือน 12 แรม 4 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 17 ตุลาคม)  ต่อเนื่องไปจนถึง ภาพท่ี 13 คือ วันพุธ เดือน 1 ขึ้น 13 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 28  
    ตุลาคม) รวมทั้งสิ้น 26 วัน   
2) จุลศักราช 1212  (พ.ศ. 2393)  ภาพที่ 22 วันแรก คือ  วันอาทิตย์ เดือน 12 แรม 12 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 1 ธันวาคม) รวม 1 วัน  
    จุลศักราช 1214  (พ.ศ. 2395) ภาพที่ 29 วันท่ีสอง คือ วันพฤหัสบดี เดือน 12 แรม 1 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 28 ตุลาคม) รวม 1 วัน   
3) จุลศักราช 1218  (พ.ศ. 2395)  ภาพที่ 30 คือ วันศุกร์ เดือน 12 แรม 2 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 14 พฤศจิกายน) และวันเสาร์ เดือน 12  
    แรม 3 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 15 พฤศจิกายน) รวม 2 วัน   
4) จุลศักราช 1219  (พ.ศ. 2400) ภาพที่ 22 วันท่ีสอง คือ วันจันทร์ เดือน 12 ขึ้น 2 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 19 ตุลาคม) รวมทั้งสิ้น 1 วัน   
5) จุลศักราช 1225 (พ.ศ. 2406)  ภาพท่ี 15  คือ วันอาทิตย์ เดือน 11 ขึ้น 13 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 25 ตุลาคม) ต่อเนื่องไปจนถึงภาพที่  
    21 คือ วันเสาร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 7 พฤศจิกายน) รวม 14 วัน 
6) จุลศักราช 1228  (พ.ศ. 2409) ภาพที่ 23 คือ วันเสาร์ เดือน 12 ขึ้น 3 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 10 พฤศจิกายน) ต่อเนื่องไปจนถึงภาพที่  
    29 คือ วันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 12 ค่ า (ตรงกับวันท่ี 8 พฤศจิกายน) รวมทั้งสิ้น 13 วัน   
 จากผลการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้น  เราจึงสามารถระบุอายุเอกสารฉบับน้ีได้ชัดเจนลงไปว่า เป็นบัญชีซื้อของเข้าโรงครัวหลวง 
ที่บันทึกข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3-4 ระหว่าง พ.ศ. 2392 ถึง พ.ศ. 2409 
 เนื้อหา 
  บัญชีซื้อของเข้าโรงครัวหลวงนี้  บันทึกรายการอาหารที่แม่ครัวต้องประกอบอาหาร 2 มื้อต่อวัน คือมื้อเช้ากับมื้อเย็น โดย
บอกช่ืออาหารและเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ต้องซื้อหาพร้อมทั้งราคาของที่ต้องไปจ่ายตลาด แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดของวิธีปรุงอาหารไว้ 
รายการอาหารทั้งหมดมี 67 รายการ แบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของการประกอบอาหารได้ดังนี ้
 อาหารประเภทแกง   
  เป็นกับข้าวประเภทน้ า มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามวิธีการปรุงและเครื่องปรุง เช่น แกงเผ็ด แกงส้ม แกงป่า เป็นต้น บัญชี
ซื้อของเข้าโรงครัวหลวง มีอาหารประเภทแกง 6 ชนิด ดังน้ี 
 
1) แกงคั่ว เป็นแกงกะทิชนิดหนึ่ง คล้ายแกงเผ็ดแต่มีรสออกเปรี้ยว เช่น 
แกงคั่วหน่อไม้ ประกอบไปด้วย หน่อไม้ มะพรา้ว ปลาย่าง พริก กะปิ หอม กระเทียม มะขาม ตะไคร้ ใบมะกรูด    
มีแกงคั่วท้ังหมด จ านวน 6 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
แกงคั่วหน่อไม้ ปลายา่ง แกงคั่วมะอึก ปลาย่าง แกงคั่วปลาทุกัง 
แกงคั่วฟัก แกงคั่วปลาไชโภ แกงคั่วปลาไหล 
   

 
2) แกงปลา เป็นแกงชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปลาต่างๆ เป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงร่วมกับผัก เช่น    
แกงปลาหมอผักบุ้ง ประกอบไปด้วย ปลาหมอ ผักบุ้ง ของหลวง  พริก หอม กระเทียม  กะปิ ส้มมะขาม มีแกงปลาทั้งหมด จ านวน  23  
รายการ ดังนี ้    
 

ภาพที่ 2 แสดงวัน เดือน ข้างขึ้น แรม ท่ีใช้ใน 
           การตรวจสอบอายุเอกสาร 
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ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
แกงปลาช่อนมะละกอ แกงปลาช่อนฟัก แกงปลาดุกหน่อไม ้
แกงปลาช่อนหน่อไม ้ แกงปลาสดผักบุ้ง แกงหัวปลา 
แกงปลาช่อนสายบัว แกงปลาสดมะละกอ แกงปลาหมอผักบุ้ง 
แกงปลาช่อนผักบุ้ง แกงปลาสดผักกาด ปลาขมงโกรย สายบัว 
แกงปลาช่อนถั่วฝักยาว แกงปลาสดถั่วพู แกงปลาลัง 
แกงปลาช่อนถั่วพู แกงปลาเทโภผักบุ้ง แกงหน่อไม้ ปลาย่าง 
แกงปลาช่อนผักกาด แกงปลากะพงผักบุ้ง แกงฟักทอง ปลาร้า ปลาย่าง 
แกงปลาช่อนดอกแค แกงปลาสลิดผักบุ้ง 

 
3) แกงกุ้ง เป็นแกงชนิดหนึ่ง ใช้กุ้งเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงร่วมกับผัก เช่น 
แกงกุ้งถั่วพ ูประกอบไปด้วย ถ่ัวพู กุ้ง พริก หอม กระเทียม กะปิ ส้มมะขาม มีแกงกุ้งทั้งหมดจ านวน 9 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
แกงกุ้งมะละกอ แกงกุ้งสายบัว แกงกุ้งถั่วฝักยาว 
แกงกุ้งผักกาด แกงกุ้งแตงกวา แกงกุ้งสดมะละกอ 
แกงกุ้งถั่วพู แกงกุ้งหัวผักกาด แกงกุ้งสดฟัก 

 
4) แกงเลียง แกงชนิดหนึ่ง ใส่ผักต่างๆ เช่น ต าลึง บวบ น้ าเตา้ หัวปลี ยอดฟักทอง ปรุงด้วยหัวหอม พริกไทย กะปิ ต ากับกุ้งแห้งหรือ
ปลาย่าง  ใส่ใบแมงลักให้มีกลิ่นหอม เช่น    
 
แกงเลียงบวบ ประกอบไปด้วย บวบ ปลาย่าง กะปิ หอม ใบแมงลัก ลด  มีแกงเลียงท้ังหมด จ านวน 2 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
แกงเลียงบวบ ปลาย่าง แกงเลียงฟักทอง ปลาย่าง 

 
5) แกงส้ม แกงชนิดหนึ่ง คล้ายแกงเผ็ด ไม่ใส่กะทิหรือน้ ามันและเครื่องเทศ มีรสเปรี้ยวด้วยน้ าส้มมะขามใส่ผักหรือผลไม้ หรือดอกไม้
บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เช่น    
แกงส้มปลาสด ประกอบไปด้วย ปลาสด ใบมะกรูด ลูกมะกรูด ผักบุ้ง พริก ส้มมะขาม กะปิ มีแกงส้มทั้งหมด 2รายการ ดังนี้ 

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร  
แกงส้มปลาสดสายบัว แกงส้มปลาสดผักบุ้ง 

 
6) แกงชนิดอื่นๆ กับข้าวชนิดน้ า ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกจากเครื่องปรุงแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นแกงที่มีรสไม่เผ็ด จึงรวมรายการเหล่านี้ไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น   
แกงน้ าต้นหน่อไม้ ประกอบไปด้วย น้ าต้น หน่อไม้ กะปิ หอม กระเทียม มะขาม หอม กระเทียม (มะ)พร้าว ตะไคร้  ใบมะกรดู มีแกง
ชนิดนี้ทั้งหมด 6 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
แกงมัน หมู กุ้ง  แกงสับปะรด หม ู แกงต้มกุ้ง 
แกงน้ าต้นหน่อไม ้ แกงปูเค็ม แกงร้อน 

 
 อาหารประเภทผัด  
  เป็นกับข้าวท่ีน าวัตถุดิบใส่ในกระทะที่มีน้ ามันหรือน้ าเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น    
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ผัดถั่วงอก  ประกอบไปด้วย กุ้ง  หมู เต้าหู้  ใบชุ้ยช้าย ถั่วงอก กระเทียม  น้ าปลา มีกับข้าวประเภทผดัทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้ 
ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 

ผัดถั่วฝักยาว กุ้งแห้ง หมู ผัดฟัก กุ้ง หม ู แกงมันจีน หมู   
(เครื่องปรุงเป็นการ 
ปรุงอาหารประเภทผัด) 

ผัดผักกาด กุ้ง  ผัดถั่วงอก กุ้ง หมู 
ผัดมัน หม ู (ผัด)แตงกวากุ้ง 

 
 อาหารประเภทต้ม   
  เป็นกับข้าวชนิดน้ าอีกอย่างหนึ่ง  ในทางคหกรรม จ ากัดความให้การประกอบอาหารแบบต้มว่าใช้ระยะ 
เวลานานกว่าอาหารประเภทแกง เป็นการใช้ไฟเคี่ยวอาหารไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมของอาหารนั้น แต่ไม่นานเกินจนเป็น
การตุ๋นแบบอาหารจีน ใน “บัญชีซื้อของเข้าโรงครัว” มีรายการ ต้มส้ม และต้มเค็ม  เช่น 
ปลาช่อนต้มเคม็  ประกอบไปด้วย  ปลาช่อน   พริกไทย  กระเทียม  เกลือ    
แกงต้มส้มปลาท ู  ประกอบไปด้วย  ปลาทู ของหลวง  ขิง  กะปิ  หอม ลด    
มีกับข้าวประเภทต้มทั้งหมด 8 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
ต้มกุ้ง ปูเค็มตม้ ต้มฟักปลาท ู
ต้มน้ าต้น ปลาต้ม ต้มสม้ปลาท ู
ปลาช่อนต้มเคม็ เต้าหู้ตม้ หม ู

 
 อาหารประเภทเคร่ืองจิ้ม  
  อาหารประเภทนี้ หนังสือ แม่ครัวหัวป่าก์ กล่าวไว้ว่า “เครื่องจิ้มนี้เป็นพื้นอาหารของชาวเรา เป็นท้องส ารับเช้าเย็นอยู่ทุก
เวลา ท่ีสามัญมี ปลาเร้า ปลาเจ่า กะปิพล่าและน้ าพริกผักปลาย่าง” เครื่องจิ้ม จึงหมายถึงน้ าพริกต่างๆ รวมถึงอาหารจ าพวกหลนท่ีต้อง
รับประทานกับเครื่องเคียงผักนานาชนิด เช่น    
น้ าพริกมะเขือ ประกอบไปด้วย ปลาทู มะเขือ พริกสด มะขาม กะปิ มีอาหารประเภทเครื่องจิ้มทั้งหมด 6 รายการ ดังนี ้

ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร ชื่อรายการอาหาร 
ปลาเจ่า คั่วปูเค็ม น้ าพริก(กะปิ) กับสายบัว 
ปูเค็ม กะปิคั่ว น้ าพริก(กะปิ) กับมะเขือ 

  จากรายการอาหารทั้งหมด เมื่อน ามาเก็บสถิติความถี่ในการปรุง“แกงกุ้งผักกาด” เป็นอาหารที่แม่ครัวปรุงบ่อยมากที่สุดถึง 
9 ครั้ง รองลงมาที่แม่ครัวปรุง 4 ครั้ง คือ แกงกุ้งถั่วพู, แกงกุ้งมะละกอและแกงกุ้งฟัก จึงสันนิษฐานได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้แม่ครัวเลือก 
“แกงกุ้งผักกาด”อาจเป็นรายการอาหารที่ถูกปากผู้รบัประทานหรืออาจหาวัตถุดิบได้ง่าย และไม่เกินงบประมาณเฉลีย่ต่อมื้อที่ก าหนดไว้ 
 เคร่ืองปรุงและวตัถุดิบ 
  รายการอาหารที่ได้บันทึกไว้ ประกอบไปด้วยเครื่องปรุงพื้นฐานตามลักษณะอาหารจ าพวกพืชผัก เครื่องเทศ เช่น พริก 
กระเทียม หอม ขิง พริกไทย ส้มมะขาม ส้มมะดัน ตะไคร้ มะกรูด ใบแมงลัก ใบโหระพา ใบมะกรูด ใบชุ้ยช้าย (ฉุยฉาย) มะพร้าว 
เครื่องปรุงจ าพวกพืชผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันให้เกิดความหลากหลายของรายการอาหารประเภท
เดียวกัน เช่น ผักบุ้ง ถ่ัวพู ถ่ัวฝักยาว ฟัก ฟักทอง แตงกวา มะเขือ ผักกาด มะละกอ สายบัว ดอกแค หน่อไม้ น้ าต้น บวบ สับปะรด มัน 
มันจีน ส้มโอ เห็ดหูหนู ถ่ัวงอก มะเดื่อ มะอึก เครื่องปรุงของสดที่ได้จากสัตว์ เช่น หมู กุ้ง ปลาต่างๆ เช่น ปลาช่อน ปลาทูคัง ปลาหมอ 
ปลาสลิด ปลาไหล เป็นต้น และ ไข่ เครื่องปรุงที่มีการแปรรูปหรือถนอมอาหาร รวมทั้งเครื่องปรุงรส เช่น ปลาย่าง ปลาเจ่า ปูเค็ม กุ้ง
แห้ง เต้าหู้  กะปิ น้ าตาล  น้ าปลา เกลือ ปลาร้า 
 มูลค่าและการจัดสรรงบประมาณ 
  การประกอบอาหารหนึ่งมื้อ มีมูลค่าของวัตถุดิบที่จัดซื้อมาเฉลี่ยอยู่ราว 11-12 อัฐ กะแปะอัฐท่ีใช้ 1 เหรียญ  มีค่า 100 เบี้ย  
หนึ่งวันโรงครัวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1 สลึง 1 อัฐ หรือเท่ากับ 24 อัฐ แต่หากมื้อใดมีวัตถุดิบที่เป็นของหลวง หรือคนขายลดราคาให้  
รายจ่ายอาหารมื้อนั้นก็จะลดลงไปอีก เช่น  
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แกงกุ้งสด 
  พริก  กระเทียม 1 กะปิ  หอม  มะขาม 2 กุ้ง  ฟัก ของหลวง  รวม 3 อัฐ 
 แม่ครัวจ่ายเงินเพียง 3 อัฐ เท่านั้น ส าหรับซื้อ พริก กระเทียม กะปิ หอมและมะขามเป็นรายการอาหารที่จ่ายน้อยที่สุดจาก
ทั้งหมด 67 รายการ 
 
แกงส้มปลาสด 
  ปลาช่อน 6  สายบัว 3  พริกแห้ง 1  กะปิ 1  ส้มมะดัน ลด  1  รวม 11 อัฐ  ลด 
 ส าหรับรายการนี้ แม่ครัวไมต่้องจ่ายเงินค่า ส้มมะดัน 1 อัฐ  รวมจ่ายค่าวัตถุดิบเป็นเงินท้ังสิ้น 11 อัฐ 
 วัตถุดิบส าหรับปรุงอาหารที่ระบุว่าเป็นของหลวง โดยมีค าว่า ของหลวง ต่อท้ายในบัญชีนี้ เพื่อให้ทราบว่าเป็นของที่ไม่ต้องใช้
เงินซื้อหามา มีทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ จ าพวกพืชผัก คือ ฟัก ผักบุ้ง ถั่วพู มันและหน่อไม้ จ าพวกเนื้อสัตว์ คือปลาไชโภ (ปลาเทโภ) 
ปลาเงินไข่ ปลาไหล ปลาย่าง กุ้ง หมู และไข่ จ าพวกเครื่องปรุงรส คือ น้ าปลาและพริกไทย 
 วัตถุดิบส าหรับปรุงอาหารที่ได้รับการลด จากผู้ขาย คือไม่คิดค่าของที่ซื้อ มี 11 รายการ ดังนี้ จ าพวกพืชผักที่เป็นเครื่องปรุง
หลักของรายการอาหาร คือ ผักบุ้ง ดอกแคและใบแมงลัก จ าพวกเคร่ืองปรุงรส คือ มะดัน มะขาม (ส้มมะขาม) พริกสด กะปิ หอม 
กระเทียม เกลือและมะพร้าว 
 ส าหรับรายการอาหารที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 13 อัฐ ต่อการปรุง 1 มื้อ คือ ผัดถั่วงอก  
ผัดถั่วงอก 
 กุ้ง 5  หมู 2 เต้าหู้ 2 ใบชุ้ยช้าย 1  ถั่วงอก 2  กระเทียม  น้ าปลา 1  รวม 13 อัฐ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 อาหารและวัฒนธรรมการกิน เป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อความรู้ได้ มีการปรับปรุงสูตรพลิกแพลงและคัดสรรวัถุดิบมาใช้ รวมทั้งมี
ความเป็นศิลปะ ละเอียดอ่อน มีรสนิยมเฉพาะตนของแต่ละวัฒนธรรม ในอดีตเรารับรู้เรื่องอาหารต่างๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเรา 
ผ่านวรรณคดี วรรณกรรมและบันทึกของชาวต่างชาติ คนไทยพึ่งจะเริ่มมีการเรียบเรียง บันทึกต าราประกอบอาหารอย่างเป็นระบบใน
สมัยรัชกาลที่ 5 นี้เอง ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ลองเปรียบเทียบกับรายการอาหารในหนังสือแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 1-5 พบว่ามีรายการอาหาร
คล้ายกัน เช่น แกงปลาปลาช่อน แกงปลาดุก แกงคั่วต่างๆ ต้มส้มปลา หมูต้มหน่อไม้ ผัดถั่วลันเตา เจ่าปลา เป็นต้น  
 กล่าวได้ว่า หนังสือสมุดไทย เรื่อง“บัญชีซื้อของเข้าโรงครัว”เป็นเอกสารจดหมายเหตุเพียงฉบับเดียว ซึ่งส ารวจพบในขณะนี้              
ที่ให้ข้อมูลรายการอาหารไว้มากที่สุด ท าให้ทราบข้อมูลวัตถุดิบ การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านงบประมาณ และผู้สนใจด้าน              
คหกรรมศาสตร์สามารถศึกษาต่อยอด จัดรายการอาหารตามที่ปรากฏในบัญชีโรงครัวพร้อมกับเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ประกอบ
รายการอาหารได้อีกด้วย 
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จารึกฐานพระพุทธรูป : คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน 
Inscription at the Base of Buddha Images : Archive of Haripunchai  

National Museum Lamphun 
 

วชรพร  อังกูรชัชชัย1 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาจารึกฐานพระพุทธรูป มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจารึกฐานพระพุทธรูป ที่เก็บรักษาไว้ในคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ด าเนินการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 จ านวน 89 รายการ เป็นจารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน จ านวน 51 รายการ 
จารึกฐานพระพุทธรูปไม้ จ านวน 29 รายการ และจารึกฐานพระพุทธรูปส าริด จ านวน 9 รายการ จากการศึกษาสรุปได้ว่า จารึก
ทั้งหมดบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา และอักษรไทย มีอายุตั้งแต่ พ.ศ.2352 ถึง พ.ศ.2474 ผู้ที่สร้างจารึกได้แก่ พระภิกษุสงฆ์                   
เจ้าผู้ครองนครล าพูน ชาวบ้าน และขุนนาง 
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Abstract 
 This article is a part of study about the inscription at the base of Buddha images in Lamphun province. 
The objective is to study the inscriptions at the base of Buddha images placed in the Haripunchai National 
Museum in Lamphun province. These inscriptions have been registered by National Library, Fine Arts Department, 
Ministry of Culture from year 2559 B. E. to 2561 B. E. There are altogether 89 inscriptions of which 51 are written 
on silver images, 29 are on wooden statues and 9 are written on bronze statues. The study found that the 
inscriptions are in Dhamma-Lanna Alphabet and Thai Alphabet which were created in the period dating from 
2352 B.E. to 2474 B. E. These inscriptions have been created by monks, governors, citizens and government 
official. 
 These inscriptions at the base of Buddha images states the date month and year of its creation and the 
name of the person who created it. Furthermore it states the intention behind the creation of the image and the 
aspiration of the person who made it. Some inscriptions consist of all these statements while others have some 
parts of them. All Inscriptions were craved in Rattanakosin period by craftsmen in Lanna. These statues were 
created with the deep faith in Buddhism and with the expectation to reach the Nirvana.  
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บทน า 
 จารึกเป็นหลักฐานช้ันต้นที่เป็นความจริง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในยุคสมัยนั้น อีกทั้งยังประกาศความปรารถนาของผู้สร้างว่า
ประสงค์สิ่งใด เพื่ออะไร บางช่ืออาจจะมีปรากฏในประวัติศาสตร์ บางช่ืออาจจะยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน กลุ่มหนังสือตัวเขียนและ
จารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษา รวบรวมข้อมูล และอนุรักษ์เอกสารโบราณประเภท จารึกคัมภีร์ใบลาน 
หนังสือสมุดไทย และเอกสารโบราณประเภทกระดาษชนิดต่างๆ เจ้าหน้าท่ีกองหอสมุดแห่งชาติเดินทางไปส ารวจและขึ้นทะเบียนจารึก
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จังหวัดล าพูน ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ.2559 ด าเนินการขึ้นทะเบียนจารึกฐานพระพุทธรูปบุเงินในคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีจารึกที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจ านวนหนึ่ง  
คณะท างานโครงการส ารวจเอกสารโบราณ จึงได้ท าโครงการต่อเนื่องไปด าเนินการบันทึกข้อมูลทางทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัด
ถ่ายถอด ในปีพ.ศ. 2560 - 2561 
 พระพุทธรูป หรือพระพุทธปฏิมา หมายถึงรูปเคารพท่ีใช้แทนพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาในพุทธศาสนา คติการสร้างพระพุทธรูป  
ปรากฏหลักฐานตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  6-7 สมัยคันธารราฐ หลังจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วประมาณ 700 ปี จนถึงปัจจุบัน
นี้ก็ยังมีสร้างอยู่ ดังนั้นลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสมัยแต่ละสกุลช่างจึงแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ 
 จากข้อมูลของคัมภีร์ใบลาน บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา ได้กล่าวถึงเรื่องอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปไว้ว่า“...ผู้ใดสร้าง
พระพุทธรูปด้วยไม้ มีอานิสงส์นาน 20 กัป สร้างด้วยเงิน มีอานิสงส์นาน 50 กัป สร้างด้วยแก้วมณี มีอานิสงส์นาน 65 กัป  และสร้าง
ด้วยไม้ศรีมหาโพธิ์ ไม้แก่นจันทน์ มีอานิสงส์นานเป็นอนันต์หาก าหนดไม่ได้...”จากคติความเช่ือดังกล่าวพบว่ามีความนิยมสร้าง
พระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่มากนัก และมีข้อความประกาศของผู้สร้าง การส ารวจเอกสารโบราณพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปและมี
ข้อความบอกเจตนาของผู้สร้างเป็นจ านวนมากวัสดุที่น ามาสร้างขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สร้าง   
 ขอบเขตการศึกษา 
  จารึกฐานพระพุทธที่เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน ที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนจารึก
ระหว่างปี  2559 –2561  จ านวน  89 รายการ 
 ลักษณะท่ัวไป 
  พระพุทธรูป สร้างจากความศรัทธาในพุทธศาสนาของช่างฝีมือในท้องถิ่น มีทั้งที่ท าอย่างประณีต และอย่างง่ายๆ จากวัสดุ
หลากหลายชนิด จากการส ารวจพระพุทธรูปในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย พบพระพุทธรูปที่มีจารึกอักษร บนวัสดุ 3 ชนิด 
คือ จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน จ านวน 51 รายการ จารึกฐานพระพุทธรูปไม้ จ านวน 29 รายการ จารึกฐานพระพุทธรูปส าริด จ านวน 
9 รายการ  รวมจารึกท้ังหมด 89 รายการ   

 
             พระพุทธรูปบุเงิน 

 
               พระพุทธรูปไม ้

               
            พระพุทธรูปส ารดิ 

 พุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่พบในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย มีปางประทับยืนปางลีลา ปางมารวิชัย และปาง
ไสยาสน์ ยอดพระเมาลีมีทั้งแบบเปลวเพลิง และแบบยอดบัวตูม   

  

 

 

 

พระพุทธรูปปางประทับยืน (ลพ. 96) พระพุทธรูปปางลลีา (ลพ. 93) 

 

พระพุทธรูปประทับนัง่         
ปางมารวิชัย (ลพ. 122) 

พระพุทธรูปปางไสยยาสน์  
(ลพ. 104) 
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 อักษรและภาษา 
  รูปอักษรที่พบบนจารึก มี  2 ชนิด เป็นอักษรที่ใช้ในภาคเหนือ คือ อักษรธรรมล้านนา และอักษรที่ใช้ในภาคกลาง คือ 
อักษรไทย  การใช้อักษรบันทึกมีทั้งใช้อักษรชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว และจารึกช้ินเดียวใช้อักษร 2 ชนิด คือมีทั้งอักษรธรรม
ล้านนาและอักษรไทยบนจารึกช้ินเดียวกัน ต าแหน่งของจารึกปรากฏบนฐานพระพุทธรูป ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือรอบฐาน
พระพุทธรูป นอกจากนี้พบจารึกท่ีใต้ฐานพระพุทธรูป และที่ริ้วจีวร ภาษาท่ีใช้พบว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี 

  
จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินนางบัวเทพ (ลพ. 149) 

อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย - บาล ี
จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินจีนช่ืนนางค าแปง 

(ลพ.88)  อักษรไทย ภาษาไทย 

                           

 

 
จารึกฐานพระพุทธรปูไม้น้อยปัน (ลพ. 95)  อักษรธรรมล้านนา-ไทย ภาษาไทย-บาล ี

 แหล่งที่มา 
  จากข้อมูลทางทะเบียนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย พระพุทธรูปทั้งหมดได้รับมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย  
จังหวัดล าพูน  เมื่อ พ.ศ. 2518   
 ปีทีส่ร้างจารึก 
  เมื่อศึกษาจากข้อความจารึก มีการใช้ศักราชท้ังแบบจุลศักราชและพุทธศักราช แต่บางรายการไม่มีการบันทึกศักราชที่สร้าง 
และบางรายการช ารุดท าให้ศักราชลบเลือน พระพุทธรูปทั้งหมดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์สกุลช่างล้านนา แบ่งตามวัสดุที่สร้างเป็นช่วง
อายุได้ดังต่อไปนี ้
  กลุ่มจารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน อายุเก่าที่สุดสร้างเมื่อ จ.ศ.1171 ตรงกับ พ.ศ.2352 สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จ               
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอายุใหม่สุด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2457 สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 

จารึกฐานพระพุทธรปู- 
พระบุเงิน (ลพ. 86)   
อักษรธรรมล้านนา   
จ.ศ. 1171 

 
 
จารึกฐานพระพุทธรปู- 
พระบุเงินจันดี  (ลพ.82)   
อักษรธรรมล้านนา   
พ.ศ. 2457 
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  กลุ่มจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ อายุเก่าที่สุดสร้างเมื่อ จ.ศ.1220 ตรงกับ  พ.ศ.2401 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ              
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอายุใหม่สุดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

       
  กลุ่มจารึกฐานพระพุทธรูปส าริด อายุเก่าที่สุดสร้างเมื่อ จ.ศ. 1260 ตรงกับ พ.ศ. 2441 และอายุใหม่สุดสร้างเมื่อ พ.ศ. 
2456 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

       
 ผู้ให้สร้างพระพุทธรูป หรือเจ้าศรัทธา 
  การสร้างพระพุทธรูปจะมีเจ้าศรัทธาเป็นผู้สร้าง ส่วนมากไม่ได้สร้างคนเดียว จะร่วมกันสร้างในหมู่เครือญาติ เพราะมีความ
เช่ือว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญใหญ่ได้บุญมาก จากจารึกฐานพระพุทธรูปทั้งหมด 98 รายการ สามารถสรุปและจัดกลุ่มได้ดังนี้              
เจ้าศรัทธาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ เจ้าศรัทธาที่มีเช้ือสายเจ้าผู้ครองนครล าพูน เจ้าศรัทธาที่เป็นชาวบ้าน และเจ้าศรัทธาที่เป็นขุนนาง  
ดังต่อไปนี้ 
   1. เจ้าศรัทธาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และเณร ข้อมูลที่ได้จากจารึกนั้นมีไม่มากนักตามข้อมูลประวัติของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติหริภุญไชย พระพุทธรูปทั้งหมดนี้ได้รับมอบมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อ พ.ศ.2518 พระภิกษุสงฆ์ที่สร้างพระพุทธรูป  
อาจจะอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย หรืออาจจะอยู่ที่วัดอื่นแล้วความศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปถวายแก่พระธาตุหริภุญชัยก็ได้               
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

                      
 

   
   2.  เจ้าศรัทธาที่มีเช้ือสายเจ้าผู้ครองนครล าพูน  จากจารึกพบข้อมูลของผู้สร้างที่มีเช้ือเจ้าหลายพระองค์ บางท่าน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ บางท่านยังไม่พบข้อมูล นอกจากนี้ปรากฏชื่อเครือญาติบนจารึก ดังต่อไปนี้ 

จารึกฐานพระพุทธรปูไม้ปูค่ า  
(ลพ. 139) อักษรธรรม
ล้านนา จ.ศ. 1220 

จารึกฐานพระพุทธรปูไม้ปู่อินแก้ว  
(ลพ. 92) อักษรธรรมล้านนา               
พ.ศ. 2474 

จารึกฐานพระพุทธรปู
ส าริดลุงหนานมอย  
(ลพ.97) อักษรธรรม
ล้านนา  จ.ศ. 1260 

จารึกฐานพระพุทธรปูส าริดนาง
สม (ลพ.105) อักษรธรรม
ล้านนา  พ.ศ. 2456 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินธุหลวง
ปัญญา (ลพ.142)  อักษรธรรม
ล้านนา 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินธุ
เจ้าหลวงพรหม (ลพ. 143)  
อักษรธรรมล้านนา 

จารึกฐานพระพุทธรปูไม้พระมหาวัน (ลพ. 140)            
อักษรธรรมล้านนา  จ.ศ. 1268 
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    2.1 เจ้าราชวงศาธิราชลือไช และนางค าแสน ได้สร้างจารึกเมื่อปี จ.ศ.1228 (ตรงกบั พ.ศ.2409) เพื่ออุทิศไปให้ลูกที่
ล่วงลับไปแล้ว ช่ือว่า เจ้าพันค า 

  
 
 
 
 
 
 

   2.2 เจ้าชัยสงคราม หรือพระยาไชยสงคราม เมืองล าพูน  มีพระนามเดิมว่า เจ้าน้อยหมวก เป็นราชบุตรของเจ้าดารา
ดิ เรกรัตน์ไพโรจน์ กับเ จ้าหญิงพิมพา ท่านได้ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระห ม่อม จากพระบาทสมเด็จ                      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าผู้ครองนครล าพูน องค์ที่ 9 ในปี พ.ศ.2438 มีพระนามในสุพรรณบัฏว่า              
“เจ้าอินทยงยศโชต”ิพระพุทธรูปองค์นี้ท่านสร้างพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกเต้าทุกคน เมื่อปี จ.ศ.1251 ตรงกับ พ.ศ.2432 ก่อนที่
ท่านจะได้เป็นเจ้าผู้ครองนครล าพูน   

                     
   2.3  แม่เจ้ารถแก้ว เดิมท่านมีพระนามว่า หม่อมราชวงศ์หญิงรถแก้ว อิศรเสนา ประสูติ พ.ศ. 2393 เป็นธิดาของหม่อม
เจ้าศักรบุตร อิศรเสนา มารดาเป็นเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน ท่านเสกสมรสกับเจ้าอินทยงยศโชติ ตั้งแต่สมัยที่ยังรับราชการในต าแหน่ง 
พระยาไชยสงคราม เมืองล าพูน ในรัชสมัยของเจ้าผู้ครองนครล าพูนองค์ที่ 7 เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ ท่านสร้างพระพุทธรูปพร้อมกับ
แม่ และสามี พี่น้องลูกเต้าชู่คน เมื่อ จ.ศ. 1251 ตรงกับ พ.ศ. 2432 เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พระบิดา ช่ือว่า  เจ้าน้อยอินทรถ 

        
   2.4 แม่เจ้าสุนา เป็นชายาของเจ้าบุรีรัตน์นครล าพูน (เจ้าน้อยพรหมเทพ) ปรากฏหลักฐานจารึกฐานพระพุทธรูปบุเงินที่
แม่เจ้าสุนาสร้างไว้ 2 องค์ เพื่ออุทิศกุศลส่วนบุญให้พ่อช่ือ พระยาธนันไช และอีกองค์อุทิศให้แม่ช่ือว่า เจ้าสิงแก้ว พระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ 
สร้างเมื่อปี จ.ศ.1251 ตรงกับพ.ศ. 2432  

  
จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินแม่เจา้สุนา (ลพ.113) 
อักษรธรรมล้านนา ภาษาบาล-ีไทย  จ.ศ. 1251 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินแม่เจา้สุนา (ลพ. 67)  
อักษรธรรมล้านนา ภาษาบาล-ีไทย  จ.ศ. 1251 

 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินเจ้าราชวงศาธิราชลือไช     
(ลพ. 146)  อักษรธรรมล้านนา จ.ศ. 1228 

   

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินเจ้าชัยสงคราม       
(ลพ. 110) อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงนิแม่เจา้รถแก้ว 
(ลพ.108) อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย                             
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   2.5 เจ้าน้อยมหาวัน และเจ้าแว่นค า สร้างพระพุทธรูปบุเงิน เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แม่ เมื่อ จ.ศ.1251 ตรงกับพ.ศ. 
2432 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.6 เจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าผู้ครองนครล าพูน องค์ที่  10 เป็นราชบุตรของเจ้าอินทยงยศโชติ                 
(เจ้าผู้ครองนครล าพูน องค์ที่ 9 ) กับแม่เจ้ารถแก้ว ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 ได้ทรง
สถาปนาให้ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าผู้ครองนครล าพูน เมื่อ พ.ศ. 2454 แทนเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ ผู้เป็นบิดา จากจารึกฐานพระพุทธรูป
ที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย พบจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ที่ท่านสร้างไว้ จ านวน 11 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2456 
จ านวน 3 องค์ พ.ศ. 2457 จ านวน 7 องค์ และไม่ปรากฏศักราชจ าวน 1 องค์ จารึกทุกรายการมีข้อความเหมือนกัน  คือ 
 
  “...ปฐมมูลศรัทธาหมายมีเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์เป็นเคล้า  พร้อมด้วยราชเทวี  บุตรา  บุตรี  ชุผู้ชุคนได้สร้างยังพุทธรูปองค์นี้ถวาย
เป็นทานไปไว้ภายหน้า...” 
 
 จารึกฐานพระพุทธรูปไม้เจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ ์

   

   
ลพ. 129  พ.ศ. 2456 ลพ. 122  พ.ศ. 2457 ลพ. 130  ไม่ปรากฏศักราช 

 
   2.7  เจ้าค าพวนและเจ้าเทพ  สร้างพระพุทธรูปบุเงิน เพื่ออุทิศกุศลสว่นบุญไปให้เจา้ชีวิตเมืองล าพูนโดยเฉพาะ 

  

 
 
 
 
จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงิน 
เจ้าค าพวนเจ้าเทพ  (ลพ. 61)  
อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย 

 

 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินเจ้าน้อยมหาวัน   
(ลพ. 117)  อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย 
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  3.  เจ้าศรัทธาเป็นชาวบ้าน พบจารึกฐานพระพุทธรูปที่สร้างจากวัสดุหลากหลายชนิดมีทั้งเงิน ไม้ และส าริด เช่น “...ปฐม
ศรัทธาย่าสา ย่าหลอม ได้สร้างรัชฏะพุทธพิมพาองค์ 1  ทานไปหา... นางกองแก้ว...”   
 

     

   
 
 

  4.  เจ้าศรัทธาท่ีเป็นขุนนาง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้  
   4.1  จารึกฐานพระพุทธรูปไม้แสนอินทวิชัย (ลพ.126) อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย “จุลศักราชได้ 1234 ตัว ปฐมมูล
ศรัทธาหมายมีแสนอินทวิไชเป็นเคล้า แลภริยาชื่อว่านางค ามอย ลูกเต้าชู่คนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้า”  ตรงกับ พ.ศ. 2415 
 
 
 
 
 
 
         
   4.2 จารึกฐานพระพุทธรูปไม้พระยาศรีสมบัติ (ลพ. 141) อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย-บาลี  “(จุล) ศักราชได้ 1238 
ตัว  (ศรั)ทธาหมายมีพระยาศรีสมบัติ นิพฺพานปจฺจโย  โหนฺตุ”  ตรงกับ พ.ศ. 2419 
 
 
 
 
 
 
 
   4.3  จารึกฐานพระพุทธรูปไม้พระยาชัยวุทธิ (ลพ.98) อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย-บาลี “จุลสักขาดได้ 1259 ตัว ปี
เมิงเล้า เดือน 6 เพ็ง เม็งวัน 2 ไทยกัดไส้ ปฐมมูลศรัทธามีเจ้าพระยาชัยวุทธิเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าหลานเหลนชุผู้ชู่คนก็ได้
บูชาพุทธรูปเจ้าองค์ 1 ทานไว้ภายหน้าขอสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นเจ้ายอดจิ่มเทื่อ นิพฺพาน(ป)จฺจโย โหนฺตุ โน นิจฺจ ”  ตรงกับ พ.ศ. 
2440 
 
 
 
 
 
 
 
 เจตนาหรือจุดประสงค์ของการสร้าง 
  เจตนาการสร้าง หมายถึงจุดมุ่งหมายหลักของการสร้างพระพุทธรูป จากการศึกษาพบว่ามีส่วนใหญ่สร้าง เพื่อค าชู                  
พุทธศาสนาให้ถึง 5000 พระวัสสา รองลงมาสร้างเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหญ้าติผู้ล่วงลับ นอกจากน้ียังพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูป
เพื่อค้ าชูพระสงฆ์ ดังปรากฏจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ปู่ค าย่าดา (ลพ.139)จ.ศ.1220 ว่าสร้างเพื่อค าชูพระสงฆ์ที่วัดเวฬุวัน“จุลสักกะพทะ

 

 

 

จารึกฐานพระพุทธรปูบุเงินย่าสา ย่าหลอม  (ลพ. 138) อักษรธรรมล้านนา  ภาษาไทย จ.ศ. 1224  ตรงกับพ.ศ. 2405 
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ได้ 1220 ตัว ปีเปิกสง้า (หมาย) มีมูลศรัทธาปู่ค า ภ(ริยา) ช่ือว่าย่า . . ได้ (สร้าง) .ทธรูปไวค้้ าชู (ส)วาธุเทพสา.ร.ครูบา. ลถาวร วัดเวฬุวัน  
ปู่ค า ย่าดา  (ผู)โทงธอ  สร้างไว้ค้ าชูศาสนา พระ(โค )ดม  5000  วัสสา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความปรารถนาของผู้สร้าง  
  ความปรารถนาของผู้สร้าง คือความมุ่งหวังที่ผู้สร้างพระพุทธรูปปรารถนาจะได้ หรือจะให้เป็นไปในอนาคต หลังจากที่
ผู้สร้างเสียชีวิตแล้ว สรุปได้ว่าสร้างเพื่อใหเ้ป็นปัจจัยไปถึงพระนิพพาน อันหลักธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยใช้ค าต่างๆ ดังนี้   
   - ขอเอาสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด  
   - นิพฺพาน   ปรม   สุข  
   - นิพฺพานปจฺจโย  โหตุโน  นิจฺจ   ธุว   ธุว  
   - นิพฺพานปจฺจโย  โหตุโน  นิจฺจ   ติวิธ  สุข   ยาจาม 
    - ขอให้เถิงนิพพานเที่ยงแท้  อย่าคลาดอย่าคลา 
 ช่างที่สร้างพระพุทธรูป 
  การสร้างพระพุทธรูปองค์เล็ก เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ช่างที่สร้างต้องมีความช านาญในวัสดุที่ตัวเองถนัด ไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธรูปไม้ พระพุทธปบุเงิน พระพุทธรูปส าริด และสร้างสรรค์ให้วิจิตรงดงามที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  
โดยทั่วไปจะไม่ค่อยพบช่ือของช่างที่สร้างพระพุทธรูป อาจจะด้วยพื้นที่จารึกมีน้อย และการจะใส่ช่ือช่างผู้ท า ก็จะเป็นการเบียดเบียน
พื้นที่ของการประกาศการท าบุญของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ช่างจะเป็นเจ้าศรัทธาสร้างพระพุทธเองก็จะจารึกช่ือตัวเองไว้ที่คนอื่นสามารถ
มองเห็นได้ง่าย หรือถ้าบุคคลอื่นเป็นเจ้าศรัทธา ช่างจะจารึกช่ือตัวเองไว้ที่ใต้ฐานพระพุทธรูป ซึ่งจะมองไม่เห็นถ้าไม่พลิกฐานขึ้นมา ดู 
จารึกฐานพระพุทธรูปของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย  พบช่ือช่างที่สร้างพระพุทธรูป 3 ท่าน คือ 
   1. พระมหาวัน เป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปไม้เอง  มีข้อความในเนื้อความว่าเป็นผู้สร้างด้วยตนเอง “ศรัทธาพระมหาวัน
สร้าง ทานด้วยตนเอง  ศักราชได้ 1268  ตัว...”   
   2. น้อยปัน ข้อความที่ประกาศว่าตนเองเป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปปรากฏที่ริ้วจีวร โดยใช้อักษรไทยจารึกว่า “น้อยปัน
ท า” ส่วนข้อความที่ประกาศการท าบุญอยู่ท่ีฐานพระพุทธรูปด้านหน้า จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา   
   3. พ่อนายค าแสน  เป็นช่างที่สร้างพระพุทธรูปบุเงิน  มีช่ืออยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปว่า “ภนายฅ าแสน”  
 

                จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงินนันทะ  (ลพ. 78)  อักษรธรรมล้านนา  จ.ศ. 1253 

สรุป 
 จารึกฐานพระพุทธรูปในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน สร้างเพื่อเป็นการประกาศการท าบุญเพื่อบอก
กล่าวให้ผู้อื่นรับรู้ จารึกด้วยอักษรที่ใช้ในภาคเหนือ คือ อักษรธรรมล้านนา  มีอักษรไทยบ้างเล็กน้อย ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ 
และภาษาบาลี ในตอนท้ายของข้อความ ตัวเลขมีทั้งเลขในธรรม และเลขโหรา มีการบอกศักราช 2 แบบคือ จุลศักราช และพุทธศักราช 
ข้อความบนจารึกมีความคล้ายคลึงกัน มีการระบุปีที่สร้าง ช่ือเจ้าศรัทธา จุดประสงค์ของการสร้าง และความปรารภของผู้สร้าง 
พระพุทธรูปสร้างจากวัสดุ 3 ชนิดคือ ไม้ เงิน และส าริด พบว่ามีพระพุทธรูปส่วนน้อยที่ปรากฏช่ือช่างที่ท าพระพุทธรูปจากข้อมูลของ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ยังมีพระพุทธรูปที่มีจารึก ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุหริภุญชัยอีกจ า นวนหนึ่ง              
ถ้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้มีโอกาสไปส ารวจและขึ้นทะเบียนจารึกภายในวัด ก็จะท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ความเชื่อว่าด้วยพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในต านานอุรังคธาตุ 
Beliefs about the Sacred space in Urangadhatu 

ชาญยุทธ  สอนจันทร์1 
บทคัดย่อ 
 บทความช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในต านานอุรังคธาตุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจาก
เอกสารตัวบทต านานอุรังคธาตุ ศึกษาดูว่าต านานอุรังธาตุได้มีการกล่าวถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างไรบ้าง และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏใน
ต านานอุรังคธาตุนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบความเช่ืออย่างไรบ้าง ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนผ่านต านานอุ
รังคธาตุนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 3 พื้นที่ด้วยกันคือ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โลก พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ที่อยู่บนโลก และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่
เหนือโลก ซึ่งพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบคิดเกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางจิตวิญญาณเป็นหลัก อัน
จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่อที่มีการผสมกลมกลืนกันระหว่างความเชื่อแบบดั้งเดิม กับความเช่ือทางพุทธศาสนาไว้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ, พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ, ต านานอุรังคธาตุ 
 
Abstract 
 This article The objective is to study the beliefs about the sacred space by using qualitative method, 
documentary study of  Urangadhatu. Study to see how the mythology of  Urangadhatu has been mentioned in 
the sacred space. And the sacred space that appears in Urangadhatu that reflects the belief system. The results 
of the study showed that the sacred space that is reflected through the legendary Urangadhatu can be classified 
into 3 areas : Underworld space; The earth space; and Upperworld space. This sacred space Is an area under the 
framework of the physical space and spiritual space, which reflects the belief system that is harmonious 
between the indigenous belief system with interesting Buddhist beliefs. 
 
Keywords : Believe, Sacred space, Urangadhatu 
 
บทน า 
 ค าว่า “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า“sacred space”หมายถึงสถานที่ ที่ตั้ง อาณาเขตปริมณฑล ถิ่นที่อยู่ที่
แตกต่างจากพื้นที่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเช่ือทางศาสนา อ านาจเหนือ
ธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่พิเศษที่น่าเคารพบูชาของผู้คนในสังคม ความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่นั้นๆ อยู่ตรงที่              
มโนทัศน์ของกลุ่มชนที่สร้างให้มีลักษณะแตกต่าง ซึ่งมักใช้ในกิจกรรมทางศาสนา และถูกแบ่งแยกจากพื้นที่ในโลกแห่งความจริงหรือ
โลกสามัญ (Joel P. Brereton. 1995: 526-535, Roy A. Rappaport. 1999: 50-52 อ้างอิงใน ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2556 : 41)  
 นอกจากน้ัน อานันท์ กาญจนพันธ์ (2548 : 130-136) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า คนไทยไม่ได้มองพื้นที่เป็นความ
ว่างเปล่า แต่คิดว่าพ้ืนท่ีต่างๆ นั้นมีผี มีเจ้าที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิครอบครองอยู่แล้ว สิ่งที่อยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ จึงมีเจ้าของ การจะท าอะไรกับสิ่งที่
อยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ จึงต้องมีการบอกกล่าวจากเจ้าของ เช่น เจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา หรืออารักษ์บ้าน อารักษ์เมือง เป็นต้น แนวคิดดังกล่าว
เป็นการสร้างความคิดที่เป็นนามธรรมของคนไทยที่อยู่บนพื้นของศีลธรรม การมองพื้นที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครองอยู่ จึงเป็นวิธีการ
สร้างระเบียบทางศีลธรรม เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเช่ือว่า มีในแต่ละพื้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครอง ในแต่ละ
พื้นที่มีกฎเกณฑ์ให้คนต้องปฏิบัติตาม เช่น มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดต้นไม้ การล่าสัตว์ หรือการไม่ถมบ่อน้ าสาธารณะ ดังเช่นในสังคม
ชาวล้านนาในภาคเหนือของไทยถือว่าการกระท าดังกล่าว เป็นขึด หรือหมายถึงเป็นเสนียดจัญไร การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามคติ
ไทย เช่น พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีบ้าน พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ โดยเชื่อว่าในทุกๆ พื้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิครอบครองอยู่  
 ขณะเดียวกัน แสง จันทร์งาม (2534 : 182-185) ได้กล่าวถึงแบ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ (Holy Grounds) หมายถึง อาณาบริเวณที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญทางศาสนา โดยนัยนี้
ย่อมหมายถึงบริเวณพื้นท่ีนั้น ๆ ในเวลาต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนท่ีศักดิ์สทิธ์ิ เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ิ หรือยังหมายถึงสายน้ าศักดิ์สิทธ์ิ 
อีกประการหนึ่งคือ อาคารศักดิ์สิทธิ์ (Holy Building) หมายถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดใน
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ศาสนา อาคารหรือสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธ์ิอาจอยู่รวมกับบริเวณพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิด้วย อาคารสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธ์ิมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะ
ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เกี่ยวข้อง เช่น หอผี ศาลเจ้า เทวาลัย พระอุโบสถ สถูปหรือเจดีย์ และหอพระไตรปิฎก เป็นต้น 
 นอกจากน้ัน ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556 : 44-45) ได้แบ่งพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิออกเป็น 2 พ้ืนท่ีด้วยกันคือ พ้ืนที่ทางกายภาพ (physical 
space) อันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความจริง และพื้นท่ีในมิติแห่งโลกจิตวิญญาณ (spiritual space) ซึ่งเกิดจาก
การสร้างหรือคิดขึ้นมาโดยอาศัยการนึกคิดและจินตนาการ โดยพิจารณาจ าแนกพรมแดนของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิจากแหล่งท่ีตั้งสถานท่ีนั้น ๆ 
อันได้แก่ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่“เหนือโลก”(upperworld space) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่“บนพื้นที่โลก”(the earth) และพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่ตั้งอยู่ “ใต้โลก” (underworld space) 
 เมื่อกล่าวถึง ต านานอุรังคธาตุ เป็นวรรณกรรมต านานเกี่ยวกับประวัติพระธาตุพนมที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในชุมชนลุ่มน้ าโขงมา
อย่างยาวนาน เนื้อหาในต านานอุรังคธาตุประกอบด้วยลักษณะนิทาน 3 ส่วน เข้าด้วยกัน คือ ศาสนานครนิทาน เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึง
การเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในชุมชนลุ่มน้ าโขงซึ่งเช่ือว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยได้เสด็จมายังดินแดนแถบนี้ และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ปาทลักษณนิทาน เป็นเรื่องราวท่ีกล่าวถึงการประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ าโขงเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ซึ่งปรากฏอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ท้ังที่อยู่ตามโขดหินริมฝั่งของแม่น้ าบ้าง ตามภูเขาบ้าง ตามถ้ าใต้น้ าซึ่งเป็น
ภพภูมิของเหล่าพญานาคและพื้นที่เร้นลับบ้าง และอุรังคธาตุนิทาน เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการประดิษฐานอุรังคธาตุ หรือพระธาตุ
หน้าอกของพระพุทธเจ้า 
 สาระส าคัญของต านานอุรังคธาตุ ประกอบด้วยเรื่องราวท่ีเป็นนิทานปรัมปรา อันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
และเหตุการณ์หลังพุทธกาล ตลอดถึงเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ ดังที่ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (2521 : 6-12) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ต านานอุรังคธาตุไว้ว่า เนื้อหาสาระโดยสังเขปว่ามีอยู่ 4 ช่วง คือ 1)ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือได้กล่าวถึงการเสด็จมาของ
พระพุทธเจ้าผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนลุ่มน้ าโขง แล้วทรงท าพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพื้นที่ อันจะเป็นสถานที่มี ความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาในอนาคต 2)หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานได้ 8 ปี เป็นเหตุการณ์ที่พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ 500 รูป น าเอา     
อุรังคธาตุ (พระธาตุส่วนหน้าอก) มาประดิษฐานไว้ที่ภูก าพร้า (พระธาตุพนม) ตลอดถึงเหตุการณ์การสร้างพระธาตุอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระธาตุพนม 3)ช่วงเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก ที่มีการกล่าวถึงพระยาทั้ง 5 คือ พญาสุวรรณภิงคาร เจ้าเมืองหนอง
หานหลวง พญาค าแดง เจ้าเมืองหนองหานน้อย พญาอินทปัตฐ์ เจ้าเมืองอินทปัตฐ์ พญาจุฬนีพรหมทัต เจ้าเมืองจุฬนีพรหมทัต และ
พญานันทเสน เจ้าเมืองศรีโคตรบูร 4)ช่วงสมัยราชอาณาจักรลาวล้านช้าง กล่าวถึง สมัยพระโพธิสารราชได้มาบูรณะเจดีย์ บรรจุ                 
พระอุรังคธาตุ ก าหนดเขตกัลปนาและสละคนไว้บ ารุงรักษาพระธาตุ พระเจ้าไชยเชษฐาของพระโพธิสารราชได้มีโอกาสเห็นต านานเรื่อง
นี้ จึงได้บูรณะพระธาตุเจดีย์ต่างๆ ซึ่งพระอรหันต์ทั้ง 5 น าพระธาตุมาบรรจุไว้ในสมัยของบุรีจันอ้วยล้วย 
 จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏในต านานอุรังคธาตุนั้นมีความเป็นพื้นที่ท่ีสลับซับซ้อนมีเง่ือนง าทางด้าน
ความเชื่อที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อแบบดั้งเดิมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาหลายๆ ตอนได้
กล่าวถึง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา เช่น พระธาตุพระบาท เป็นต้น กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของความแบบเช่ือดั้งเดิม เช่น แม่น้ า ภูเขา 
ก้อนหิน เป็นต้น ผสมผสานกันไว้อยู่ ซึ่งการผสมผสานกันเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง การปรับตัวของความเช่ือในศาสนา กล่าวคือ มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้าความเช่ือท่ีมีอยู่เดิมของผู้คนในภูมิภาคนั้นๆ เช่น พุทธศาสนาเมื่อเผยแผ่ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ก็ย่อมมีการปรับตัวให้เข้า
กับระบบความเช่ือของภูมิภาคแห่งนั้นด้วย อันที่จริงการปรับตัวทางศาสนานี้ได้เกิดขึ้นในทุกชาติทุกศาสนา ดังที่ อมรา พงศาพิญช์ 
(2539 : 264) ได้กล่าวว่า การผสมผสานกันทางศาสนาเป็นปรากฏการณ์การสังสรรค์วัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมที่รับมาจากภายนอก
กับวัฒนธรรมเดิม การที่วัฒนธรรมใหม่จะอยู่ในสังคมได้ต้องมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมเดิม จึงเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่ศาสนา
หลัก ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ขงจื้อ เมื่อแพร่เข้าไปสู่ประเทศใด ก็ต้องมีการผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมใน
ประเทศนั้น ๆ เพราะแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็มีความเช่ือทางศาสนาของตนอยู่ก่อนแล้ว ลักษณะของศาสนาที่พบในแต่ละประเทศ
จึงออกมาต่างกัน พุทธศาสนาในไทยกับพุทธศาสนาในพม่าหรืออิสลามในอิหร่านกับอิสลามในอินโดนีเซียก็จะมีความแตกต่างกัน 
เพราะระบบความเชื่อดั้งเดิมในแต่ละประเทศแตกต่างกัน นอกจากน้ัน ศรีศักร วัลลิโภดม (2534 : 19) ได้กล่าวว่า พุทธศาสนาที่นับถือ
กันดินแดนสยามหรือประเทศไทยนั้น หาได้มีต้นก าเนิดเป็นของผู้คนในภูมิภาคนี้ไม่ หากเป็นสิ่งที่แพร่หลายมาจากอินเดียและลังกา               
แต่การรับพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองจนทุกวันนี้   ก็หาได้รับเข้ามาเป็นลักษณะที่เอามาแทนที่ศาสนาและระบบ
ความเช่ือที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคนี้แต่ดั้งเดิมไม่ หากมีการผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ก่อน พร้อม ๆ กับการรับอีกหลายอย่างจาก
ศาสนาอ่ืน ๆ ลัทธิประเพณีในระบบความเชื่ออื่นที่ผ่านเข้ามาในสมัยหลังด้วย นั่นย่อมแสดงว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่รับมาจากภายนอก 
แล้วมาผสมผสานกับระบบความเช่ืออ่ืนท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนี้แต่เดิม 
 ขณะที่ สมชาย ล าดวน และคณะ (2554 : 9-13) ได้อธิบายถึงลักษณะของศาสนาและความเช่ือในสังคมไทยไว้ว่า ลักษณะของ
ศาสนาความเช่ือที่แพร่หลายในสังคมไทยและมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต คือ รูปแบบของศาสนา ความเช่ื อที่มีทั้งผี 
พราหมณ์ และพุทธปะปนอยู่ กล่าวคือ ผีและอ านาจลึกลับในธรรมชาติ หรือที่เราใช้ค าว่าไสยศาสตร์ เป็นความเช่ือดั้งเดิมของชนชาติ
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ไทยท่ีมีมาก่อนศาสนาพราหมณแ์ละก่อนท่ีพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ ขณะเดียวกันศาสนาพราหมณ์ก็ได้เข้ามาปะปน
อยู่ในคติความเช่ือและวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ ได้แก่ ความเชื่อในเทพเจ้า มีเทพเจ้าหลายองค์ในศาสนาพราหมณ์ที่กลายมาเป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย เช่น พระพรหมที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้บนบาน พระอิศวร พระพิฆเนศวรเทพแห่งศิลปะ หรือพระอินทร์ 
ซึ่งท าหน้าท่ีคอยปัดเป่าทุกข์ตามที่ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ส่วนศาสนาพุทธ ซึ่งวางรากฐานอย่างมั่ นคงและเป็นที่ยอมรับให้
เป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนั้นได้เริ่มเผยแผ่เข้ามาตั้งแต่ครั้งที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้นับถือผีอยู่ก่อนแล้ว และจากการที่
พุทธศาสนามีความยืดหยุ่นสูงและมิได้มีการบังคับให้เลิกเช่ือลัทธิอื่นๆ รูปแบบของพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมไทยส่วนใหญ่จึงมี
ลักษณะผสมผสานของความเช่ือเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเช่ือที่มีอยู่ดั้งเดิมนั้น ลักษณะเช่นนี้พื้นศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จึ งมี
ลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อทางศาสนาดังกล่าว 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ต านานอุรังคธาตุได้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันทางความเช่ือระหว่างความเช่ือแบบดั้งเดิมกับความ
เช่ือทางพุทธศาสนาภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏทาง
กายภาพและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้ด้วยจินตนาการในโลกของจิตวิญญาณ ดังนั้นการศึกษาเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ ใน   
เนื้อเรื่องของต านานก็สามารถสะท้อนเห็นถึงระบบของความเช่ือของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบนี้ได้ด้วย บทความนี้ มีจุดประสงค์
จะศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในต านานอุรั งคธาตุ ซึ่งจะศึกษาดูว่าเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ใน
ต านาน    อุรังคธาตุนั้นมีลักษณะใดบ้าง และสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่ออย่างไรบ้าง โดยจะศึกษาจากตัวบทต านานอุรังคธาตุเป็น
หลัก เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ อันสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่อต่างๆ ท่ีปรากฏในต านานอุรังคธาตุนั้น 
 
ความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในต านานอุรังคธาตุ 
 ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาตุจะมีการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางกายภาพ
และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบบความเช่ือแบบ
ดั้งเดิม เช่น แม่น้ า ภูเขา ถ้ า เป็นต้น กับระบบความเช่ือทางพุทธศาสนา ได้แก่ พระธาตุ พระบาท และเหล่าเทวาอารักษ์ต่างๆ ทั้งนี้
ผู้เขียนได้จ าแนกลักษณะของพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
  1. พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่ใต้โลก 
  2. พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ที่อยู่บนโลก 
  3. พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่เหนือโลก 
 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โลก 
  ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โลกไว้อย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่มักเป็นพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของ
เหล่าพญานาค โดยเช่ือว่า ในพ้ืนดินที่อยู่ใต้โลกนั้นเป็นภพภูมิหรือเป็นอยู่อาศัยของเหล่าพญานาค กล่าวคือ พื้นที่ต่างๆ ในบริเวณที่ลุ่ม
น้ าโขงนั้น กอ่นที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามานั้น ถูกคุ้มครองหรือดูแลด้วยพญานาค ลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนใน
บริเวณพื้นท่ีแถบนี้ (บริเวณลุ่มน้ าโขง) มีความเช่ือเรื่องพญานาคมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามา 
  ความเช่ือเกี่ยวกับนาคนั้นเป็นความเช่ือที่แพร่หลายอยู่ ในภูมิภาคอุษาเนย์มาเป็นเวลาช้านาน แล้ว ดังที่  สุจิตต์              
วงษ์เทศ (2554 : 12-20) ได้กล่าวว่า ผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ยกย่องนับถืองูมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ เมื่อไม่น้อยกว่าสองหรือ  สามพันปี
มาแล้ว เพราะพบหม้อลายเขียนสีบางใบในวัฒนธรรมบ้านเชียง เขียนลวดลายเป็นรูปงูพันอยู่ ลักษณะเช่นนี้เหมือนกันกับภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี แสดงว่า มนุษย์สมัยนั้นมีลัทธิบูชางู คือยกย่องนับถืองูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กันทั่ วไป
แล้ว เช่นเดียวกับกลุ่มชนส่วนอ่ืน ๆ ในโลก ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา เช่น อินเดีย ฯลฯ ผู้คนในภูมิภาคนี้ก็รับเอา
ค าว่า “นาค” จากภาษาของชาวชมพูทวปีมาเรียกงูให้ฟังขลังขึ้น เพราะยกย่องนับถือว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์  นาคในอุษาคเนย์อาศัยอยู่
ในพื้นทีใ่ต้ดิน เรียกว่า บาดาล หรือนาคพิภพ หลังจากมีการติดต่อและรับแบบแผนอินเดียแล้วก็มีนาคชุดใหม่อยู่บนฟ้าตามคติอินเดีย 
นานเข้า นาคอุษาคเนย์กับนาคอินเดียก็ผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกว่าตรงไหนนาคพื้นเมือง ตรงไหนนาคต่างประเทศ ในชุมชน
บ้านเมืองทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสองฝั่งแม่น้ าโขง ตั้งแต่ตอนใต้มณฑลยูนนานของจีนลงมา จนถึงปากแม่น้ าโขง 
ล้วนเลื่อมใสลัทธิบูชานาค เพราะเช่ือกันว่านาคเป็นผู้บันดาลให้เกิดธรรมชาติเกิดความมั่งคั่งและมั่นคง ในขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้
เกิดภัยพิบัติถึงขั้นบ้านเมืองล่มจมได้ นอกจากนั้นยังยกย่องนับถือนาคเป็นบรรพชนด้วย เหตุนี้ผู้คนในภูมิภาคนี้จึงมีค า บอกเล่าใน
ลักษณะของนิทานปรัมปราเกี่ยวกับนาคไว้มากมาย  
  ต านานอุรังคธาตุ ก็เป็นอีกต านานเรื่องหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเรื่องนาคอยู่อย่างหลากหลาย และเช่ือว่านาคเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์อาศัยอยู่ใต้โลก ดังปรากฏเรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆ อันว่าด้วยพญานาคได้คุ้ยควักแผ่นดินจนเกิดเป็นสายน้ าต่างๆ นั่นแสดง
เห็นว่าพญานาคนั้นเป็นผู้มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นใต้น้ าใต้พิภพ ต านานอุรังคธาตุได้ฉายภาพให้เห็นว่า ผู้คนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขงนั้นมีความ
เชื่อเกี่ยวกับนาคหรือพญานาคมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับนาค 2 ตัวอาศัยอยู่ที่หนองแสมาก่อนได้ทะเลาะกัน 
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และได้ถูกขับไล่ให้ออกจากหนองแส จึงคุ้ยควักแผ่นดินจนเกิดเป็นสายน้ าต่างๆ ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้สะท้อนเห็นว่า ผู้คนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
โขงมีความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องนาคมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามา นาคจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเช่ือแบบดั้งเดิม เป็นสัตว์ที่มี
ความศักดิ์สิทธ์ิ มีอิทธิฤทธิป์าฏิหาริย์ อาศัยอยู่ใต้โลก ในเมืองบาดาล ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผู้คนจะต้องให้ความเคารพ   
ย าเกรง  ไม่สามารถล่วงเกินหรือกระท าตามอ าเภอใจตนเองได้ มิเช่นนั้นจะเกิดภัยพิบัติมาสู่ตนเองและสังคมได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าด้วย
มนุษย์ไม่ย าเกรง แสดงความลบหลู่ต่ออ านาจของนาค จนเป็นเหตุให้นาคได้ถล่มบ้านเมืองนั้น ดังปรากฏข้อความในตอนหนึ่ง  ความว่า  
  “พระยามหาสุรอุทกะตนนั้น มีฤทธิ์ถือดาบไปใต้น้้ามูลละนันที แกว่งดาบเทิงหัวธนะมูลละนาคตัวนั้น จึงเคียด 
  มาเกือนเพ ปางเมื่อเสียคนทั้งหลายจึงลายตั้งอยู่แคมหนองอันนั้น จิ่มเมืองหนองหารหลวง ตามชื่อนาคตัวนั้น 
  แล เมืองหนองหานน้อย แต่ก่อนก็ไป่มีหนองท่อว่า เมืองขุนขอม ยังมีพญานาคตัวหนึ่ง ช่ือว่ากุทโธปาปะนาค  
  อยู่หนองบัวบาน มีลูกตัวหนึ่งช่ือว่า พังคลี สุวัณณนาคเอามาเลี้ยง พังคลีไปคว่าฮอดเมืองขุนขอม พังคลีนาค  
  นิมิตเป็นฮอกด่อนตัวหนึ่งขึ้นต้นงิ้ว ผ่อเยี่ยมดูที่อยู่แห่งนายพรานเมืองขุนขอม ยินดีลวดยิงถืก พังคลีฮอกด่อน 
  ตัวนั้นตาย จีงมาบอกไทเมืองขุนขอม ลวดไปถือเอาก็ได้ ซี้นมากหลายปันกันกินท่ัวเมืองทั้งมวลเลย กุทโธปาปะ 
  นาค ก็เคียดเอาหมู่นาคและเงือกงู ไปเกือนเพบ้านเมืองคนท้ังหลายฝูงได้กินฮอกด่อนตัวนั้น เงือกงูก็กินเสีย 
  หมดแล” (อนุชา ประชานอก และอธิราชย์ นันขันตี. 2561 : 5) 
 จากข้อความที่ได้ยกมาข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่านาคเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใต้น้ าใต้แผ่นดิ น 
เป็นเมืองบาดาล ท่ีไม่สามารถมองเห็นให้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นโลกของจิตวิญญาณที่เกิดจากความคิด จินตนาการ เช่ือว่าเป็นเมืองของ
เหล่าพญานาค หรือเป็นเมืองอันเป็นที่สิงสถิตอยู่ของเหล่าอ านาจศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ดังนั้นพื้นที่ใต้น้ าลงไปจึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง
ในคติความเช่ือแบบดั้งเดิม เป็นพื้นที่ท่ีควรให้ความเคารพย าเกรง เพราะเชื่อว่ามีสิ่งเร้นลับอาศัยอยู่  
 ความเชื่อเกี่ยวกับนาคอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาก็ได้ส่วนหนึ่งในเรื่องราวหรือในวรรณกรรม
ทางพุทธศาสนา ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงนาคไว้หลายตอน ดังปรากฏข้อความที่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์อันว่าด้วยพระพุทธเจ้า
เสด็จเลียบโลกมาได้พบปะกับพญานาคที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ า ภูเขา ถ้ า อันเป็นพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งในพื้นที่ทางกายภาพนั้นได้มีการ
ซ้อนทับของพื้นที่ทางจิตวิญญาณไว้อยู่ โดยเช่ือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของปุถุชน หากแต่
เป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยจักขุวิญญาณของพระพุทธเจ้า ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่ดังกล่าวไว้อย่างมีนัยส าคัญ                
ดังปรากฏข้อความในตอนหนึ่งว่า 
  “คันว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ีภูกูเวียนแล้วก็เปลืองรัสมี ออกให้เข้าไปเมืองนาคสุวัณณนาคหั้น รัสมีจึงอออกจากน้้า 
  ขึ้นมาอยู่เทิงบกเฮ็ดเป็นควันมืดมัวท่ัวภูอันน้ัน พระเจ้าจีงเข้าเตโชธาตุเป็นล้าไฟเกี้ยวสุวัณณนาคสะเด็นตกน้้า 
  เตโชไฟริทธีพระเจ้าบุแต่พื้นน้้าเป็นแปวลุกข้ันไหม้กุ้มกวม (ปิดบัง) เมืองนาคแผ่ไปฮอดหนองบัวบานที่อยู่พุทโธ 
  ปาปนาค ยามนั้นนาคทั้งหลาย ก็มาเค้าโฮมกันอ้อมภูกูเวียน พระเจ้าเข้าธัมมภาวนาอยู่ นาคท้ังหลายกระท้า 
  ฤทธิ์เป็นล้าไฟใส่กะดานเกิดเป็นดอกไม้บูชาพระเจ้าหั้นแล นาคทั้งหลายวงอ้อมไว้จีงให้พุทโธปาปนาคเกื่อนเพ 
  ให้ตกลง พระเจ้าเข้าปฐวีธาตุแผ่นดินหินท่ีพระเจ้าสถิตอยู่นั้นเล่ากะด้างแข็งเป็นก้อนอันงาม นาคท้ังหลายเล่า 
  กระท้าฤทธ์ิเป็นดังไฟพิษใส่ พระเจ้าเข้าวาโยธาตุ ลมเล่าเป่าไฟคืนหากไป่ไหม้นาคทั้งหลายกระท้าหลายเทื่อ 
  หลายทีแค้นอิดหิวเสีย ยามนั้นนาคทั้งหลายย่านกลัวนัก พระเจ้าจีงลงมาสถิตอยู่ดังเก่าแผ่เมตตาว่าท่านท้ังหลาย 
  บรรเทาเอาเสียยังพยาธิตุ่มฝีคือหัวใจแห่งท่านทั้งหลายหั้นเจ็บปวดนัก กูตถาคตอยากให้หายพยาธิตุ่มฝีนั้นแล  
  นาคท้ังหลายได้ยินพุทธกถาวาจามีหัวใจช่ืนบานพร้อมกันเข้ามาแทบบาทพระพุทธเจ้า..ยามนั้นนาคท้ังหลายก็ได้ 
  ตั้งอยู่ในสรณคมน์ ชมชื่มยินดีขอเอาปาทลักขนาไว้ฮักสาไหว้ก็มีแล พระเจ้าจีงหย่้าไว้กะดานหินเคิ่งภูกูเวียงถัดฮู 
  สูงสุวัณณนาคฮั้น” (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์. 2561 : 78-80) 
 
 จากข้อความที่ได้ยกมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความเช่ือที่มีการผสมผสานกันระหว่างความเช่ือฝ่ายพุทธศาสนากับความเช่ือ
แบบดั้งเดิมบนพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ถือแม้ว่าในเนื้อเรื่องได้อ้างถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางกายภาพ คือ ภูกูเวียน 
ที่เช่ือกันว่าคือภูพานหรือภูพระบาทที่ปรากฏให้เห็นได้ทางกายภาพ แต่พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะของความเป็นพื้นที่ที่ซ้อนทับอยู่ในพื้นที่
ของโลกจิตวิญญาณ ที่เกิดจากจินตนาการว่ามีเหล่าพญานาคอาศัยอยู่ เหตุการณ์อันว่าด้วยการต่อสู้กันระหว่างพระพุทธเจ้ากับเหล่า
พญานาคในเนื้อเรื่องที่เช่ือกันว่าเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภูพระบาทนั้น จึงเกิดขึ้นในพื้นที่ของโลกจิตวิญญาณที่สื่อให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมี
เหล่าอ านาจศักดิ์สิทธ์ิคือเหล่าพญานาคอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใต้ดินอันเป็นบริเวณพื้นที่ภูพระบาทด้วยเช่นกัน 
 ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการสื่อให้เห็นว่า ความเช่ือเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้โลกนั้นได้มีการผสมผสานกันอยู่ระหว่างพื้นที่ทาง
กายภาพกับพ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของความเชื่อแบบพุทธศาสนากับความเช่ือแบบดั้งเดิมที่มีการผสมผสานกันอยู่ 
กล่าวคือ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภูเขา หรือแม่น้ า ที่เช่ือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค อันเป็นฝ่ายของความเช่ือแบบดั้งเดิม ต่ อมาได้
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กลายมาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา คือ พื้นท่ีพระธาตุ พระบาท ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่
ประดิษฐานอยู่ของพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธบาท และมีเหล่าพญานาค หรือเทวาอารักษ์คอยปกปักรักษาไวอ้ยู่  
 เรื่องราวอันว่าด้วยพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิใต้โลกท่ีสะท้อนผ่านต านานอุรังคธาตุนั้น ได้ปรากฏอยู่อย่างหลากหลายดังอีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้
กล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสด็จเลียบโลกมาประทับอยู่บริเวณโพนจิกเวียงงัว มีพญานาคตนหนึ่งมาขอเอารอยพุทธบาท และพุทธองค์ก็ได้
ประทับรอยพุทธบาทให้แก่พญานาคนั้นเอาไปกราบไหว้บูชาในเมืองนาคใต้บาดาล ดังข้อความในตอนหนึ่งว่า 
  “เมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากหนองคันแทเสื้อน้้า ไปประทับอยู่ที่โพนจิกเวียงงัว ยังมีพญานาคตัวหนึ่งช่ือ 
  สุกขนาคหัตถี เนรมิตเป็นช้างพลายถือดอกไม้เข้ามาขอเอารอยพระบาท พระพุทธองค์ทรงย่้ารอยพระบาทไว้ 
  ที่แผ่นหิน ไกลริมแม่น้้า ช่ัวเสียงช้างร้องได้ยิน ช้างตัวนั้นก็เข้าไปไหว้อุปฐากด้วยงวงยกขึ้นใส่หัว แล้วก็หลีกหน ี
  ไปน้้าท่ีนาคตัวนั้นอยู่ชื่อว่าเวินสุข คนท้ังหลายได้พร้อมกันเอาทองมาหล่อเป็นรูปใหญ่เท่าองค์พระตถาคต 
  ประดิษฐานไว้ ณ ท่ี ฉันเพนน้ัน พญานาคตัวนั้นจึงเอารูปพระพุทธองค์หนีจากท่ีนั้น ไปไว้ในแม่น้้า ณ ท่ีอยู่แห่ง 
  ตน คนท้ังหลายจึงได้เรยีกที่น้ันว่า เวินพระเจ้ามาถึงกาลบัดนี้” (กรมศิลปากร.  2483 : 13-14) 
 จากข้อความที่ได้ยกมากล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โลกเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ อยู่อาศัย
ของเหล่าพลังอ านาจ อันได้แก่ เหล่าพญานาค หรือภูตผี หรือสิ่งเร้นลับต่างๆ ในระบบความเชื่อแบบดั้งเดิม และเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทาง
พุทธศาสนา อันได้แก่ รอยพระพุทธบาท ที่ได้ประดิษฐานอยู่ใต้พิภพอันเป็นเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาค หรือ
อ านาจเร้นลับต่างๆ เรื่องราวอันว่าด้วยพ้ืนท่ีที่ปรากฏในต านานอุรังคธาตุนั้นเป็นการตอกย้ าถึงการมีอยู่ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โลกที่
มีการผสมผสานกันระหว่างความเช่ือแบบดั้งเดิมกับพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การที่พญานาคทูลขอรอยพระบาทไว้เป็นที่สักการบูชา
นั้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความเช่ือแบบดั้งเดิมได้มีการผสมผสานและมีการปรับเปลี่ยนเข้ากับความเช่ือทางพุทธศาสนา ดังนั้น
ระบบความเชื่อเกี่ยวกับนาคเมื่อปรับเข้ากับความเชื่อทางพุทธศาสนา นาคจึงมบีทบาทที่เปลี่ยนไปซึ่งจากเดิมนาคเคยถูกมองว่าเป็นสตัว์
ดุร้าย ทะนงตัวว่าเจ้าถิ่น เมื่อมีการปรับเข้ากับพุทธศาสนาแล้ว จึงเป็นผู้ดูแลรักษาบวรพุทธศาสนา หรือเป็นเทวาอารักษ์ในทางพุทธ
ศาสนาไป นาคจึงอยู่คู่กับพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนาอันอยู่ในพ้ืนท่ีใต้โลกได้อย่างผสมกลมกลืน 
 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลก 
  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกเป็นพื้นที่ทางกายภาพ ที่สามารถมองเห็น หรือสามารถสัมผัสจับต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม                 
การสถาปนาให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องอาศัยพื้นที่ทางจิตวิญญาณเข้ามาเป็นตัวอธิบายด้วย เพราะในโลกของความศักดิ์สิทธิ์นั้น
ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะการมองเห็นหรือสัมผัสได้ทางอายตนะเท่านั้น หากแต่ต้องอาศัยสิ่งเร้นลับทางจิตวิญญาณเข้ามาผสมอยู่ 
โดยเฉพาะสิ่งเร้นลับท่ีเกิดจากอ านาจของความเช่ือแบบด้ังเดิม (ผี นาค ดวงวิญญาณ) กับสิ่งเร้นลับของความเช่ือแบบพุทธศาสนา 
(พุทธคุณ เทวดา) เข้ามาผสมผสานด้วย ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556 : 53) ได้กล่าวว่า พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้แสดงให้เห็นถึงเรื่องการ
ผสมผสานกลมกลืนอยู่รวมกันระหว่างพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางฝ่ายพุทธศาสนากับฝ่ายความเช่ือดั้งเดิม ดังนั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโลกถึงแม้
จะปรากฏให้เห็นด้วยตา หรือสามารถสัมผัสได้ แต่ต้องมีความเกี่ยวพันกับอ านาจภายนอกที่มองไม่เห็น ในต านานอุรังคธาตุได้สะท้อน
เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิดังกล่าวอยู่ โดยจะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา และพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางธรรมชาติ  
  ในส่วนที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานั้น ในต านานอุรังคธาตุได้มีการกล่ าวถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระธาตุ และพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธบาท ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีความส าคัญต่อระบบความเช่ือของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ จึงได้มีการน ามากล่าว             
ซ้ าๆ อยู่หลายตอนด้วยกัน   
  คติความเช่ือเกี่ยวกับพระธาตุนั้น ธนิต อยู่โพธ์ิ (2524:24-25) ได้อธิบายไว้ว่า “พระธาตุ” มีความหมาย 2 แบบ คือพระธาตุ 
หมายถึง สถูปหรือเจดีย์ที่บรรจุพระสรีระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง และพระสรีระธาตุหรือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า
อย่างหนึ่ง เพื่อให้ความหมายแน่นอนจึงยกย่องพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าว่า“พระบรมสารีริกธาตุ”หมายถึง พระธาตุที่นับเนื่อง
หรือเป็นส่วนทางกายหรือพระวรกายของพระพุทธเจ้า ไม่เกี่ยวกับพระธาตุของพระอริยสาวก คติความเช่ือเกี่ยวกับสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุที่เรียกว่า “สถูป” นี้สืบเนื่องจากอิทธิพลของคัมภีร์พุทธศาสนาลังกาวงศ์โดยเฉพาะคัมภีร์มหาวงศ์ เป็นคัมภีร์ที่มี
อิทธิพลต่อการแต่งคัมภีร์ต่าง ๆ อีกหลายเล่ม  
  คัมภีร์มหาวงศ์นี้เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายลังกาวงศ์ แต่งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.1002 -1020 เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหา
สาระขนาดยาว เพื่อเรียบเรียงต านานพระพุทธศาสนาในลังกา มีเรื่องราวประวัติพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปลังกาทวีปทรงพบยักษ์ (ชาวพ้ืนเมือง) มีพุทธปาฏิหาริย์แสดงอิทธิฤทธิ์ เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าหัวยักษ์ ในที่สุดยักษ์ยอมรับพระพุทธศาสนา 
และทรงมีพุทธพยากรณ์หลังจากนั้นพุทธศาสนาเจริญเติบโตในลังกา โครงสร้างงานแบ่งเนื้อหาเป็นสองตอน คือ ตอนแรก แต่งประวัติ
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป การเผยแผ่ศาสนาโดยพระพุทธเจ้าเสด็จลังกาถึง 3 ครั้ง 1) มาที่  มหิยังคณเจดีย์หลังจากตรัสรู้แล้ว 9 
เดือน ทรงช าระเกาะลังกาให้ปราศจากเหล่ายักษ์ท่ีอยู่ประจ าในเกาะลังกาให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่อไป ครั้งที่ 2) หลังจากตรัสรู้แล้ว 5 ปี 
และครั้งท่ี 3 หลังจากตรัสรู้ 8 ปี ครั้งที่ 3 นี้ ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่ยอดภูเขาสุมนกูฏ เป็นต้น (สุเทพ พรมเลิศ. 2553: 49) 
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และคัมภีร์มหาวงศ์นี้ เป็นต้นแบบให้กับการแต่งต านานพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์จากเมืองต่ างๆ น ามาเป็นแบบอย่างการเขียน
ประวัติพระพุทธศาสนาท่ีเผยแผ่จากลังกาเข้ามาถึงดินแดนบ้านเมืองของตน โดยเนื้อหาเริ่มต้นจากการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าทรงพบ
กับชาวพ้ืนเมือง ทรงมีเทศนาธรรมมอบเกศาธาตุ หรือประทับรอยพระบาท และมีพุทธท านายอนาคตของสถานที่แห่งนั้น และจะมีวงศ์
ของกษัตริย์ที่เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาสืบต่อไป โครงเรื่องเช่นนี้มีอิทธิพลต่อการแต่งต านานพระธาตุพระบาทและ
ต านานมูลศาสนา จามเทวีวงศ์ และชินกาลมาลีปกรณ์ (สรัสวดี อ๋องสกุล.  2558 : 11-12) 
  นอกจากน้ัน ปฐม หงษ์สุวรรณ (2548 : 199) ได้กล่าวว่า พระธาตุได้สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
และการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาแล้ว พระธาตุยังท าให้เห็นถึงความเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทพุทธต่างเคารพบูชา 
และเช่ือว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์มีพลังอ านาจสามารถบันดาลสิ่งดีงามให้กับผู้คนได้ พระธาตุจึงไม่ เป็นเพียงตัวแทนทางพุทธศาสนาเท่านั้น 
หากแต่ยังมีบทบาทและความหมายเกี่ยวกับข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในความคิดแบบพุทธศาสนาชาวบ้านด้วย  
  ความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุที่ปรากฏในต านานอุรังคธาตุนั้น จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า มีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในชุมชนลุ่มน้ าโขง อันได้แก่ พระธาตุพนม (กระดูกอก) พระธาตุเชิงชุม (รอยพุทธบาท) 
พระธาตุนารายณ์เจงเวง (ผุ่นไฟ, อังคารธาตุ) พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุบังพวน (ฝ่าตีนขวา) พระธาตุโพนจิกเวียงงัว (แข้วฝ่าง) พระธาตุ
หล้าหนอง(ฝ่าตีนขวา) พระธาตุหลวงเวียงจันทน์(หัวเหน่า) พระธาตุศรีโคตรบอง พระธาตุอิงฮัง (กระดูกหลัง) ซึ่งพระธาตุเหล่านี้เป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางกายภาพ แต่อย่างไรก็ตามในเนื้อเรื่องของต านานอุรังคธาตุนั้น พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่มีการก่อสร้างให้เป็นพระธาตุเจดีย์นั้น 
ส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงว่า เป็นพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาค หรือสิ่งเร้นลับต่างๆ มาก่อน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระธาตุดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความเช่ือดั้งเดิมกับความเช่ือทางพุทธศาสนาไว้อยู่ กล่าวคือ 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ า ภูเขา หรือก้อนหิน เป็นต้น เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาค หรือภูตผี หรือดวงวิญญาณ และ
ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธศาสนาเข้า ได้มีประทับรอยพุทธบาท มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ ไว้บนพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ า ภูเขา 
หรือก้อนหินเหล่านั้นให้เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา  ดังปรากฏข้อความตัวอย่างในเหตุการณ์ว่าด้วยการประทับรอยพระบาทไว้ที่ยัง
บริเวณพื้นท่ีพระธาตุเชิงชุม ความในตอนหนึ่งว่า   
  “พระตถาคตฉันข้าวแล้ว ยังมีพญานาคตัวหนึ่งอยู่รักษาในท่ีนั้นน้าเอาน้้ามาให้ฉัน แล้วขอเอายังรอยบาทไว้เพื่อ 
  เป็นที่สักการะบูชาตถาคต จึงย้าซ้อนรอยบาทไว้โดยล้าดับ รอยพระบาทพระกกุสนธ ยาว 3 วา กว้าง 1 วา 
  รอยพระบาทพระโกนาคมน และพระกัสสป ยาวและกว้างโดยล้าดับ รอยพระตถาคตยาวหนึ่งวาสองศอกสั้นกว่า 
  ทุกพระองค์ พระอริยเมตไตรยที่จักมาภายหน้านั้น ได้เหยียบทับลงใน ณ ท่ีนั้น ส่วนร้อยท้ัง 5 น้ัน ก็จักปรากฏมี 
  อยู่  5 รอยแท้จริง พระยาสุวรรณภิงคารพร้อมด้วยพระราชเทวี ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาพระปาทลักษณ์และ 
  อปหาริยธรรม อันพระศาสดาตรัสเทศนาดังน้ัน ก็ทรงปีติปราโมทย์ยิ่งนัก แล้ว ทรงสร้างอุโมงค์ด้วยหินปิดรอย 
  พระพุทธบาทพร้อมท้ังมงกุฎ เหตุนั้นจึงได้เรียกช่ือว่า “พระธาตุเชิงชุง” มาเท่าทุกวันน้ี” (กรมศิลปากร.2483 :  
  25-26)   
 จากข้อความตัวอย่างที่ได้ยกมาข้างต้นเกี่ยวกับพื้นที่พระธาตุอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้กรอบความเช่ือทางพุทธศาสนานั้น 
ต านานได้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิดังกล่าวจะเป็นพื้นท่ีอันเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา แต่หากเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานกับ
ความเชื่อแบบดั้งเดิมปะปนอยู่ กล่าวคือ พื้นที่เกี่ยวกับพระธาตุนั้นได้มีเหล่าพญานาค หรือภูตผี หรือดวงวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ของอ านาจ
ดั้งเดิมสิ่งสถิต และคอยปกปักรักษาคุ้มครองพระธาตุไว้อยู่ ซึ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงความเช่ือทางพุทธศาสนาได้มีการผสมผสานกับ
ความเชื่อแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
 ส าหรับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับรอยพุทธบาท คติความเช่ือเกี่ยวกับรอยพุทธบาทนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
(2511 : 22) ได้อธิบายไว้ว่า คติความเชื่อเกี่ยวกับความส าคัญของรอยพุทธบาทมี 2 คติ คือ คติของชาวอินเดียโบราณ และคติของชาว
ลังกาทวีป คติของอินเดียโบราณครั้งพุทธกาลไม่สร้างรูปพระพุทธองค์เป็นรูปเคารพ แต่จะสร้างสิ่งต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายส าหรับบูชา
แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น รอยพระพุทธบาท หรือม้าผูกเครื่องไม้มีคนขี่ เป็นสัญลักษณ์ของการ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ รูปพุทธ
บัลลังก์ตั้งอยู่ใต้ต้นโพธ์ เป็นสัญลักษณ์แทนการตรัสรู้ รูปกงจักรมีรูปกวางประกอบเป็นสัญลักษณ์แทนปฐมเทศนา รูปพระสถูปเป็น
สัญลักษณ์แทนการเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน นอกจากนี้อาจสร้างเป็นสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น พุทธอาสน์ และกงจักร เป็นต้น ส าห รับรอย   
พระพุทธบาทนั้น อาจท าเป็นรอยพระพุทธบาททั้งซ้ายขวา หรือท าเป็นรอยพระพุทธบาทแต่เบื้องขวา การสร้างรูปสัญลักษณ์เช่นนี้
เปลี่ยนไปเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยพระเจ้ากนิษกะแห่งแคว้นคันธารราฐราวพุทธศตวรรษที่ 7 เป็นต้น ชาวอินเดียจึงหันมา
สร้างพระพุทธรูปแทนการสร้างสัญลักษณ์อื่น ๆ ความนิยมเช่นนี้ก็ได้เผยแผ่ออกไปยังนานาประเทศที่พุทธศาสนาแพร่หลายไปถึง                
ส่วนคติของชาวลังกาทวีป มีความเช่ือเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทว่าด้วยเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยว่าจะกระท า
ลังกาทวีปให้เป็นที่ตั้งพุทธศาสนา เมื่อตรัสรู้ได้ 8 พรรษา จึงได้เสด็จไปส าแดงรอยพุทธบาทที่รอยเจดีย์บนยอดเขาสุมนกูฏ นอกจากนั้น
พุทธประวัติยังกล่าวว่าพระพุทธองค์ได้เหยียบรอยพระพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนบูชาในที่อื่น ๆ อีกคือที่เขาสุวรรณมาลิก ที่เขา
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สุวรรณบรรพต ท่ีเขาสัจจพันธ์คีรี ที่โยนกบุรี และที่หาดในล าน้ านัมทานที รวม 5 แห่ง รอยพระพุทธบาททั้ง 5 แห่งนี้เป็นที่ศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนอย่างมาก โดยเฉพาะพวกที่นับถือพุทธศาสนาตามคติลังกาวงศ์ เช่น ไทย พม่า และมอญ ย่อมถือตามคติของชาวลังกาที่
เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาแสดงปาฏิหาริย์ไว้ในดินแดนดังกล่าวจริง 
 รอยพุทธบาท คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เช่ือว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทเอาไว้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2548 : 203) 
ได้ให้ทัศนะเกี่ยวรอยพุทธบาทเอาไว้ว่า พระบาทหรือรอยพระพุทธบาทหมายถึง รอยเท้าหรือรอยพิมพ์ฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้า อันเป็น
แนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์การด ารงอยู่หรือการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สื่อด้วยภาพรอยเท้าของพระพุทธเจ้า ซึ่งรอยพระบาทนี้ยัง          
บ่งช้ีให้เห็นความหมายโดยตรง คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมา แล้วประทับรอยพระบาทเอาไว้ยังสถานที่แห่งนั้น พระบาทจึงเปรียบ
ได้กับการเดินทางตามเส้นทางแห่งพระพุทธองค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักธรรมค าสอนอย่างหนึ่ง  
 เรื่องราวอันว่าด้วยการเสด็จมาโปรดสรรพสัตว์ของพระพุทธเจ้าแล้วประทับรอยพระบาทไว้ยังบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าโขงนี้เป็น
เหตุการณ์หนึ่งที่มีความส าคัญในต านานอุรังคธาตุ อันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้
เคยเสด็จผ่านมายังพื้นที่ดินแดนแถบนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในขอบเขตของดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นการตอกย้ าถึงความเป็นดินแดนแห่งพุทธ
ศาสนาอันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับพระพุทธบาทนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นต านานที่มี
เรื่องราวที่ว่าด้วยการเสด็จมาโปรดสรรพสัตว์ของพระพุทธเจ้าแล้วประทับรอยพระบาทไว้ยังบริเวณพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็น
สถานที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเรื่องราวอันว่าด้วยการประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นใ น
ต านานอุรังคธาตุได้ปรากฏอยู่อย่างหลากหลาย เช่น รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บริเวณพระธาตุเชิงชุม พระพุทธบาทบัวบาน              
พระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทเวินปลา พระพุทธบาทโพนสัน ตลอดถึงพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าได้ประทับไว้ตามแหล่งน้ าต่างๆ 
รอยพระพุทธบาทเหล่านี้เป็นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนา เรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า มักจะมีความ
เกี่ยวข้องกับตัวละครของฝ่ายความเช่ือดั้งเดิม คือ พญานาค เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของพระธาตุ และรอยพุทธบาทนี้เป็นสัญลักษณ์
ตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ซึ่งเหตุการณ์อันว่าด้วยการประทับรอยพุทธบาทนั้น ดังปรากฏในความตัวอย่าง                
ตอนหนึ่งว่า  
  “พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองศรีโคตรบอง ได้พบกับพระปลาพร้อมด้วยบริวารติดตามพระองค์มาจึงกระท้าหสิตุ 
  การแย้มพระโอษฐ์ พระอานนท์ทูลถาม จึงได้ตรัสบอกเหตุแห่งการแย้มนั้น ฯลฯ พระยาปลาได้ยินก็ชมชื่นยินดี 
  คนิงในใจใคร่จะได้ยังรอยปาทลักขนา พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงได้เนรมิตอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้ท่ี 
  โง่นหินแคมน้้าที่น้ันแล คนท้ังหลายจึงว่า ปาทลักขนาเว็นปา (เวินปลา)” (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์.  2561 : 65) 
 จากข้อความข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ศักดิ์ เกี่ยวกับรอยพุทธบาทนี้ เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทาง              
พุทธศาสนาที่ได้เผยแผ่เข้ามายังบริเวณพื้นท่ีชุมชนลุ่มน้ าโขง ซึ่งการเผยแผ่เข้ามาของพุทธศาสนาได้มกีารประทับรอยพุทธบาทเอาไว้บน
พื้นที่ของความเชื่อดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่มีการกล่าวถึงการประทับรอยบาทท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทับ
ไว้ ณ บริเวณพื้นที่ท่ีเป็นโขดหินในแม่น้ านั้น จะมีลักษณะที่สะท้อนให้เห็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางกายภาพและพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางจิตวิญญาณ
ไว้อยู่ กล่าวคือ พ้ืนท่ีรอยพุทธบาทที่พระองค์ประทับไว้บริเวณพระบาทเวินปลานั้นจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่อยู่บนโลกและพื้นที่ที่อยู่ใต้
โลกได้ด้วย โดยมีความเกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ กล่าวคือ ในช่วงหน้าน้ าจะไม่เห็นโขดหินอันเป็นรอยพระพุทธบาทและเช่ือว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าพญานาค หรือพญาปลา หรือวิญญาณเร้นลับต่าง ๆ ได้แวะเวียนมากราบไหว้บูชารอยพุทธบาท              
ถ้าน้ าลดลงก็จะเห็นรอยพระพุทธบาท เป็นพื้นที่ของมนุษย์มีโอกาสได้เข้าไปกราบไหว้บูชารอยพุทธบาทเช่นนั้น ดังนั้นพื้นที่รอยพุทธ
บาทที่อยู่ตามโขดหินริมฝั่งแม่น้ า หรือพื้นที่ที่เป็นเวิงหรือเวินตามแม่น้ าโขง นอกจากมีการบันทึกภูมิเวศน์แล้ว ก็มักจะมีลักษณะเป็น
พื้นที่ทางจิตวิญญาณที่อยู่ใต้โลกได้ด้วยเช่นกัน ดังมีเรื่องเล่าต านานอันเป็นส านวนท้องถิ่นอีกส านวนหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากต านาน              
อุรังคธาตุ ความในตอนหนึ่งว่า  
  “ครั้งหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปและลุ่มน้้าโขง โดยพระองค์ล่องมา 
  ตามล้าแม่น้้าโขง ปรากฏว่ามีเหล่าพญานาคใต้บาดาล รวมทั้งพญาปลาปากค้าท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ 
  แปลงกลายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์เหล่า 
  พญานาคและพญาปลาปากค้าได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแทนพระองค์ไว้กราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้าจึงได้ประทับ 
  รอยพระพุทธบาทไว้บนโขดหินแห่งน้ี ปรากฏเป็นรอยพระพุทธบาทเวินปลามาจนถึงทุกวันน้ี” (หนังสือพิมพ์ 
  มติ ชน ฉบับวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 8) 
 ส าหรับพ้ืนท่ีที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางธรรมชาตินั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบความเช่ือที่ผูกพันอยู่กับมนุษย์โดยมนุษย์เป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติสามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ ธรรมชาติจึงเป็นได้ทั้งพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ กล่าวคือ 
ภายใต้พื้นที่ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นมีอ านาจอะไรบางซ่อนเร้นอยู่ ดังที่ ธีระพงษ์ มีไธสง (2560: 3-6) ได้อธิบายไว้ว่า              
ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้  ภูเขา แม่น้ าล าธาร เป็นต้น 

341การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



342 
 
มนุษย์ในยุคบรรพกาลต่างมีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติเหล่านั้น จนเกิดเป็นโลกทัศน์ทางความเช่ือต่อสิ่งเหล่านี้ในมิติต่างๆ กล่าวคือ  
ต้นไม้ โดยทั่วไปท่ีมีลักษณะใหญ่โตกว่าปกตเิป็นพิเศษ เช่น ต้นตะเคียน ต้นไทร ต้นสัก เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้สามารถสร้างจินตนาการให้
มนุษย์รู้สึกว่าความใหญ่โตกว่าปกติ น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เช่น รุกขเทวดา หรือนางไม้ ที่เช่ือว่าเป็นวิญญาณที่อาศัยอยู่ตาม
ต้นไม้ใหญ่นั้น ตามความเช่ือของอินเดียและไทยเช่ือว่า วิญญาณเหล่านี้ได้สร้างวิมานบนต้นไม้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หากใครโค่น
ต้นไม้ อาจจะท าให้เกิดความไม่พอใจและลงโทษแก่ผู้โค่นต้นไม้ได้ พื้นที่แม่น้ าก็เช่นกัน มนุษย์ในชุมชนโบราณ มักตั้งชุมชนและอาศัยอยู่
ตามบริเวณที่ลุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมก็อาศัยสัญจรไปมาทางน้ าเป็นหลัก ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว การประกอบอาชีพใน
ระบบเกษตรกรรมก็อาศัยน้ าเป็นปัจจัยหลัก อาจเรียกได้ว่าน้ าคือทุกอย่างในชีวิต ในขณะเดียวกันครั้งอุทกภัยที่เกิดจากแม่น้ าก็รุนแรง
และคร่าชีวิตมนุษย์เป็นจ านวนมาก ท าให้มนุษย์จินตนาการว่าในน้ าน่าจะมีสิ่งที่มีพลังวิเศษอยู่ ท าให้มนุษย์ต้องแสดงความเคารพและ
ย าเกรงต่อแม่น้ ายิ่งขึ้น ส าหรับพื้นที่ที่เป็นภูเขา เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งก าเนิด
สรรพชีวิตเป็นกลไกระบบนิเวศท่ีมีความสลับซับซ้อน มีทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ ในธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และเอื้อคุณประโยชน์แก่มนุษย์ ท่ามกลางความหลากหลายและซับซ้อนของระบบนิเวศนั้น มนุษย์จึงเช่ือว่าปรากฏการณ์
ต่างๆ มีสิ่งมีอ านาจในธรรมชาติและลึกลบั มีพลังท่ีสามารถจะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ท าให้มนุษยแ์สดงความเคารพเช่ือถือ โดยเฉพาะ
ภูเขาใหญ่ ๆ มักจะมีเรื่องเล่าหรือต านานเกี่ยวกับเทพเจ้า ขณะเดียวกัน ปฐม หงษ์สุวรรณ (2555 : 240) ได้ชี้เห็นถึงระบบความเชื่อของ
มนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติว่า มนุษย์ในอดีตล้วนมีวิถีชีวิตผูกพันเช่ือมโยงอยู่กับธรรมชาติแวดล้อม บ้างครั้งมนุษย์ไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบนโลก ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อาทิ ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไร หรือ
มีต้นก าเนิดมาจากที่ใด หรือต้นไม้ พืชพันธุ์ แม่น้ า ทะเล ภูเขา เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วท าไมจึงมีลักษณะหรือสภาพเช่นนั้น หรือฝนตก 
ฝนแล้ง น้ าท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ท าไมจึงเกิด หรือเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เป็นต้น เรื่องราวดังกล่าวล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความน่าหวั่นกลัวแก่มนุษย์ สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้ต้องมีการอธิบายเหตุสิ่งเกิดขึ้นอันเป็น
การสร้างค าตอบส าหรับค าถามที่มีอยู่ในใจของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น  
 ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่ทางกายภาพ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ศักดิ์ สิทธิ์ทางธรรมชาติไว้อยู่อย่าง
หลากหลาย พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติปะปนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ    
นั้นอยู่ ซึ่งลักษณะพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางกายภาพนั้นมันจะเป็นพื้นท่ีที่เป็นแหล่งน้ า ได้แก่ แม่น้ า หนองน้ า บึง วัง เวิง ซับ พื้นที่เป็นก้อนหิน 
มักจะเป็นโขดหิน หรือเป็นเง้ือมหิน พื้นที่ท่ีเป็นภูเขาก็มักจะมีลักษณะเป็นเพิงผา พ้ืนท่ีที่เป็นถ้ าก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลี้ลับ ปกปิด ทับ
บดบัง และมักจะอยู่ร่วมกับพ้ืนท่ีภูเขา แม่น้ า หรือเป็นพ้ืนท่ีใต้ดิน อันเป็นเมืองบาดาล หรือเป็นถ้ าอุโมงค์ใต้น้ า ซึ่งเช่ือว่าเป็นที่อยู่อาศัย
ของเหล่าพญานาค หรือผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่แฝงฝังไปด้วยพลังอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ เป็นพ้ืนท่ีที่น่าสะพรึงกลัว  
 ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่ทางธรรมชาติต่าง ๆ ไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า ถ้ า ภูเขา เป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่าพญานาค 
ภูตผี ดวงวิญญาณ หรือสิ่งเร้นลับต่าง ๆ อันเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิแบบดั้งเดิม พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายงับริเวณพื้นที่อันเป็นแหล่งธรรมชาติ
ต่าง ๆ เหล่านั้นแล้วประทับรอยพุทธบาท หรือมีการสร้างพระธาตุเจดีย์ซ้อนทับไว้ยังบริเวณพื้นท่ีทางธรรมชาติเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแหล่งน้ ามักจะมีลักษณะเป็นหนอง แม่น้ า เวิน เช่น หนองแส หนองหานหลวง หนองหานน้อย แม่น้ าของ(โขง) 
แม่น้ ามูล แม่น้ าชี เวินสุข เวินพระเจ้า เวินปลา เป็นต้น ต่างก็เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาค ผีเสื้อน้ า หรือสิ่งเร้นลับต่างๆ                      
ดังข้อความในตอนหนึ่งว่า  
   “มีนาคสองตัวเป็นสหายกันอยู่หนองแส ตัวหนึ่งช่ือภินทโยณะกะวัตตินาค อาศัยอยู่หัวหนอง ตัวหนึ่งช่ือว่า 
  ธนมูลละนาค อาศัยอยู่ท้ายหนอง ... พญานาคทั้งสองวิวาทผิดเถียงกัน ขบเกี้ยวพันกันน้้าหนองแสขุ่นมัว สัตว์สิ่ง 
  ทั้งหลายอยู่ในน้้าก็ตายหมดเสี่ยง เทวดาฝูงเป็นใหญ่ห้ามบ่ฟัง จีงเมือไหว้พระยาอินทร์ จึงให้ท้าวจตุโลกมาขับนาค 
  ทั้งสองหนีจากหนองแสหั่นแล นาคท้ังสองซ้้าพันเกี้ยวกันด้วยอกมันขึ้นเป็นเลือด ชีวายะนาค ควัดเป็นแม่น้้า 
  คลอดหัวออกแต่นั้นว่า อุรังคะนันที ความโลกว่า น้้าอุรังคะ และภินทะโยณะกะวัตตินาค จีงควัดแม่น้้าเมือเมือง 
  เชยีงใหม่พุ้น จีงเรียกช่ือว่า น้้าพีน (ปิง) หั่นแล จีงว่า โยณะกะวัตตินคร ตามนาคตัวนั้นแล ธนมูลละนาค ควัดเป็น 
  แม่น้้า มาติดดอยนันทกังลี (นันทกังฮี) เท่าเมืองศรีโคตรตะบูร แต่น้้าอุรังคะนันทีมาฮอดธนมูลละนาคตั้งอยู่นั้น  
  จีงเรียกช่ือว่า ธนนันที แปลว่าน้้าของ (โขง) แล” (อนุชา ประชานอก และอธิราชย์ นันขันตี.  2561 : 4) 
   “ล้าดับนั้นนาคตัวใดมักท่ีใดก็ไปที่นั่นแล เงือกงู ท้ังหลาย เป็นบริวารก็ไปอยู่แห่งปัพพารนาค ควัดไปอยู่ภูเขาหลวง  
  พญานาคตัวหนึ่งบ่มักอยู่แกมหมู่ทั้งหลาย จีงควัดออกเป็นแม่น้้าเงือก จีงว่าเป็นแม่น้้างึม บัดนี้ สุกขหัตถฐีนาค อยู่เวิน 
  สุกแล ธนมูลละนาคอยู่เมืองศรีโคตตะบอง จีงควัดแต่นั้นไปฮอดเมืองอินทปัตถนคร เท่าฮอดสมุทรแต่นั้นจีงได้ชื่อว่า  
  น้้าหลี่ผี และน้้าท่ีอยู่ ธนมูลละนาคไลหลานเสีย ธนมูลละนาคคืนมาควัดออกเป็นแม่น้้าเมือเมืองกุรุนทนคร แต่นั้นว่า 
  มูลละนันที (แม่น้้ามูล) ตามช่ือนาคตัวนั้น ชีวายะนาคควัดแต่มูลละเมืองพระยาสุรอุทก กินเมืองหนองหานหลวง  
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  กวมเมืองขุนขอม กวมเมืองหนองหานน้อย เท่าเมืองกุรุนทะนคร แต่นั้นช่ือว่า น้้าชีวายะนันที (แม่น้้าชี) ตามช่ือนาค 
  ตัวนั้นหั่นแล” (อนุชา ประชานอก และอธิราชย์ นันขันตี. 2561 : 5) 
   “พระพุทธเจ้าเสด็จเลียบโลกมาทางอากาศ ลงท่ีดอนกอนเน่าก่อน แล้วประทับอยู่แคมหนองคันแทเสื้อน้้า 
  อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านาค และผีเสื้อน้้าผีเสื้อบก แล้วทอดพระเนตรเห็นแลนค้าตัวหนึ่ง”  (กรมศิลปากร.  
  2483 : 1-2) 
 จากข้อความข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า พ้ืนท่ีทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ านั้น เป็นที่อยู่อาศัยของของเหล่าพญานาค หรือเงือก 
งู หรือสรรพสัตว์ต่าง ๆ โดยที่พญานาคเป็นผู้มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์สามารถท าให้เกิดแหล่งน้ า สายน้ า หรือหนองน้ าได้ จนท าให้เกิดเป็น
พื้นที่ทางธรรมชาติและเป็นที่ท ามาหากินของผู้คนได้ พื้นที่แหล่งน้ าอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาคนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะต้องให้
ความเคารพ นับถือในฐานะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาคมาเป็นเวลาช้านาน ก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่              
เข้ามา และเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามา ได้มีการผสมผสานกับความเช่ือทางพุทธศาสนา กล่าวคือ รอยพุทธบาทที่พระพุทธองค์ได้
ประทับไว้ตามแหล่งน้ าต่างๆ ไม่ว่าจะประทับไว้ใต้เมืองบาดาลใต้น้ า หรือประทับไว้ตามโขดหินริมฝั่งแม่น้ า รอยพุทธบาทเหล่านั้นเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่เช่ือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาคซึ่งเป็นความเช่ือแบบดั้งเดิม และต่อมาได้
กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกทัศน์ทางพุทธศาสนา เช่น รอยพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ในบริ เวณลุ่มน้ าโขงที่พระพุทธบาท     
เวินปลา พระพุทธบาทบัวบาน และพระพุทธบาทบัวบก เป็นต้น  
 นอกจากนั้น พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นภูเขาท่ีปรากฏในต านานอุรังคธาตุนั้น มักมีลักษณะเป็น เช่น ภู ดอย โพน เชิง อยู่รวมกับพื้นที่
ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ต้นไม้ หรือก้อนหินขนาดใหญ่ เช่น ภูก าพร้า ภูกูเวียน ดอยนันทกังฮี ดอยสิงคุตร โพนจิก
เวียงงัว เชิงชุม เป็นต้น เป็นท่ีสถิตอยู่ของเหล่าพญานาค ภูตผี วิญญาณ หรือสิ่งเร้นลับต่าง ๆ เช่นกัน ดังปรากฏข้อความตัวอย่างว่า 
   “เมื่อพระพุทธเจ้ายังธรมานอยู่ส้าราญในเชตะวันอารามยามใกล้รุ่งเจ้าอานนทอุปฐากด้วยน้้าและไม้สีฟัน เมื่อ 
 พระพุทธเจ้าเมี้ยนกิจช้าระแล้ว หลิงเห็นโบราณประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ ท่ีเสด็จเข้าสู่พระนิพพานไป 
 แล้ว ทรงไว้ยังธาตุในดอยกัปปนคิรีอันมีในท่ีใกล้เมืองศรีโคตรบอง” (กรมศิลปากร. 2483 : 1)  
   “ครั้งเมื่อ พระพุทธองค์เสด็จจากหนองค้นแทเสื้อน้้า ไปประทับอยู่โพนจิกเวียงงัว ทอดพระเนตรเห็นแลนค้าแลบ 
 ลิ้นและแลนค้าตัวนั้นแห่มนปัพพารนาคตัวที่อยู่ภูเขาหลวงริมน้้าบางพวนเนรมิตให้เป็นเหตุ” (กรมศิลปากร.2483 : 13) 
   “ตถาคตไปบิณฑบาทในเมืองแพ่ อันเป็นโบราณบิณฑบาตแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแต่ก่อน ชาวแพ่ทั้งหลาย  
 เอาข้าวและปลาเวียนไฟมาใส่บาตร พระตถาคตรับเอาข้าวบิณฑบาตแล้ว ข้ึนไปสู่ดอยเทพ ดอยไชย แล้วจึงข้ึนไปดอย 
 ผารังรุ้ง” (กรมศิลปากร. 2483 : 25) 
   “ขณะนั้นเมื่อพระพุทธองค์สถิตที่ภูกูเวียน เปล่งพระรัศมีให้เข้าไปในเมืองนาคปู่เวียน ขณะนั้นสุวรรณนาคได้เห็น 
 พระรัศมี จึงออกมาจากแม่น้้าขึ้นไปอยู่บนยอดเขา พ่นพิษออกมาเป็นควัน เขาลูกนั้นก็มืดมัวไปทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรง 
 เห็นดังนั้น ทรงเข้าเตโชกสิณเป็นเปลวไฟ ไปเกี่ยวพันสุวรรณนาค กระเด็นตกลงไปในน้้าปู่เวียนเปลวไฟก็ผุดแต่พื้นน้้า 
 ขึ้นมาใหม่เมืองนาคตลอดไปถึงหนองบัวบานซึ่งเป็นท่ีอยู่แห่งพุทโธธปาปนาค หนองนั้นเป็นท่ีเกิดของนางอุษาแต่ก่อน  
 นาคท้ังหลายพร้อมกันมาล้อมภูกูเวียนนั้นไว้” (กรมศิลปากร. 2483 : 31) 
 จากข้อความตัวอย่างที่ได้ยกมากล่าวข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นพื้นท่ีภูเขาเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์อีกพื้นที่หนึ่งที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่
มีความเร้นลับต่าง ๆ ได้ผสมอยู่ในพื้นที่ธรรมชาตินั้น จนท าให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีที่น่าสะพรึงกลัว เป็นพื้นที่ท่ีควรให้ความเคารพย าเกรง พื้นที่
ที่เป็นภูเขานั้นถึงแม้จะมองเห็นว่าเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติทั่วไปแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่แฝงไปด้วยเหล่าอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สถิตอยู่ 
ดังนั้นพื้นที่เป็นโพน หรือโคก ภู หรือดอยต่างๆ จึงมีนัยสื่อให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ท่ีมีภูตผี พญานาค ดวงวิญญาณ หรือสิ่งเร้นลับต่างๆ ที่อยู่
ในโลกของจิตวิญญาณสิงสถิตอยู่ ต านานอุรังคธาตุได้ตอกย้ าให้เห็นว่าพื้นที่ที่เป็นภูเขานั้นมีเหล่าพญานาคอาศัยอยู่ เม่ือพระพุทธเจ้า
ทรงเผยแผ่พุทธศาสนา จึงได้มีผสมผสานกันทางความเช่ือ แหล่งธรรมชาติที่เคยเป็นภูเขาอันเป็นพื้นที่ที่น่าสะพรึงกลัว ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งพื้นที่รอยพุทธบาท พระธาตุ อันเป็นพ้ืนท่ีที่ควรให้ความเคารพกราบไหว้ตามทัศนะทางพุทธศาสนา โดยเช่ือว่า
พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิเหล่านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (ผีสาง เทวดา พญานาค ดวงวิญญาณ) คอยปกปักรักษาไว้อยู ่
 ความเชื่อเกี่ยวกับภูเขานั้น ที่จริงเป็นความเช่ือท่ีอยู่คู่กับผู้คนในเอเชียตะวันออกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังท่ี ศรีศักร วัลลิโภดม 
(2560 : 26-27) ได้กล่าวว่า พ้ืนท่ีบริเวณ“ภูเขา”นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของภูมิวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นกว่าลักษณะภูมิประเทศ
อื่น เพราะมักจะสัมพันธ์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดของท้องถิ่นและจักรวาลที่มาจากเบื้องบน ในขณะที่น้ าและผืนดินเป็นเรื่องอ านาจ
ของข้างล่าง ภูเขาที่โดดเด่นมีรูปลักษณะพิเศษมักจะถูกก าหนดให้เป็นที่สถิตของอ านาจเหนือธร รมชาติ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์
ค่อนข้างสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอินเดีย เนปาล ทิเบต และจีน อย่างเช่น ในแคว้นจามปาซึ่งปัจจุบันอยู่ประเทศ
เวียดนามนั้น มีเขาสูงท่ีถือว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นประธานของภูมิวัฒนธรรมในหลายๆ พื้นที่ เช่น “เขารังแมว”ที่สูงตระหง่านค้ ากลุ่ม
เทวสถานท่ีหมี่เชินของเทพเจ้าศรีษาณภัทเรศวรแห่งแคว้นจามเหนือ เป็นต้น  
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 ในกรณีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับภูเขาของพระธาตุพนม สมชาติ มณีโชติ (2554 : 190) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของ     
พระธาตุพนมในช่วงแรกที่สร้างขึ้นให้เป็นเทวาลัย คือ เป็นอาคารทรงปราสาทที่สร้างขึ้นในสายวัฒนธรรมเขมรแบบก่อนเมืองพระนคร 
ให้เป็นเทวาลัยสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย โดยมีการถมพื้นให้เป็นเนินดินสูงแลดูคล้ายภูเขา และมีการขุดคูน้ าล้อมทั้งสี่ทิศ                 
ซึ่งเป็นสถานท่ีตั้งองค์ปราสาทน้ันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า มีความหมายถึงเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นศูนย์กลางและเป็นแกน
แห่งจักรวาล ส่วนอาคารปราสาทพระธาตุพนมที่ประดิษฐานอยู่บนภูเขานั้นมีความหมายถึงเทววิมานของพระศิวะ หรือพระอิศวร โดย
ตามคติในศาสนาฮินดูพระองค์มีวิมานที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส ซึ่งเป็นยอดเขาหนึ่งให้ห้ายอดของเขาพระสุเมรุ ภูเขาซึ่งเป็น
สถานท่ีตั้งปราสาทพระธาตุพนม คือ สถานท่ีตามธรรมชาติที่ได้รับการตีความให้มีความหมายทางด้านความเช่ือ เป็นสถานที่ที่สัมผัสได้
ทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิญญาณ และยังเป็นสถานที่มี่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ตามความเช่ือแบบด้ังเดิม ในลักษณะของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 
 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือโลก 
  พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่เหนือโลกนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดที่มีการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนาและระบบ
ความเชื่อแบบดั้งเดิม ดังปรากฏให้เห็นจากการใช้ค าว่า “เมืองฟ้า-เมืองสวรรค์” ดังท่ี ปฐม หงษ์สุวรรณ (2548 : 270-271, 331) ได้อธิ
ยายว่า ความเช่ือระหว่างคติเรื่องเมืองฟ้ากับสวรรค์ ความซับซ้อนผสมกลมกลืนกันระหว่างความเช่ือทั้ง 2 ในระบบคิดของคนไทนั้น 
เห็นได้จากค าเรียกช่ือสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมักจะเรียกรวมกันว่า “เมืองฟ้าเมืองสวรรค์บ้าง สวรรค์ช้ันฟ้าบ้าง ช้ันฟ้าช้ันดาวดึงส์บ้าง              
เมืองฟ้าดาวดึงส์บ้าง” อันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นการบูรณาการทางความเช่ือทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกันในลักษณะของการยอมรับ 
การประนีประนอม และการผสมผสานกลมกลืนความเช่ือเข้าด้วยกัน ค าว่า สวรรค์ หรือท่ีเรียกว่า “เทวภูมิ”หมายถึงที่สถิตของบรรดา
เทพเทวดาทั้งหลายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของเทวดาหรือชาวฟ้า สวรรค์เป็นทิพยพิมานลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งแบ่งออกเป็นช้ัน             
6 ช้ัน ได้แก่ สวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกา สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ สวรรค์ช้ันยามา สวรรค์ช้ันดุสิต สวรรค์ช้ันนิมานรดี และสวรรค์ช้ัน                  
ปรนิมมิตวสวัตตี สวรรค์แต่ละชั้นจะมีเมืองใหญ่ ๆ อีกเป็นจ านวนมาก บุคคลที่จะได้เดินทางมาอยู่ในเมืองสวรรค์นั้น ได้แก่บรรดาสรรพ
สัตว์ที่ได้ก่อสร้างบุญกุศลเอาไว้ และบุญกุศลก็จะน าพาให้มาบังเกิดในโลกสวรรค์ ภาพของเมืองสวรรค์จึงเต็มไปด้วยความอุดมสุขไม่มี
ความทุกข์ทรมาน เพราะบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายล้วนได้เสวยผลบุญที่ตนได้กระท าไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์  ขณะที่ค าว่า เมืองฟ้า 
เป็นค าในความหมายของความเช่ือดั้งเดิม หมายถึงเมืองที่อยู่บนท้องฟ้า บ้างก็เรียกว่าเมืองบนหรือเมืองฟ้าเมืองแถน เพราะเป็นที่อยู่
ของผีฟ้า ผีแถน เมืองฟ้าในโลกทัศน์ของคนไททั่วไปจะจัดแบ่งชัดเจนว่าเมืองนี้อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า คืออยู่บนท้องฟ้าที่อยู่เหนือเมือง
ลุ่มหรือโลกมนุษย์โดยทั่วไป  
 ในต านานอุรังคธาตุ ได้กล่าวถึงพื้นทีศ่ักดิ์สิทธ์ิที่อยู่เหนือโลกผ่านการใช้ค าว่า “เมืองฟ้าเมืองสวรรค์” อันสะท้อนให้เห็นถึงระบบ
ความเชื่อที่มกีารผสมผสานกันระหว่างความเชื่อแบบดั้งเดมิกับความเชื่อทางพุทธศาสนาไว้เช่นกัน ดังปรากฏในเหตุการณ์หลายตอนที่มี
การกล่าวถึงผู้ที่ได้ท ากรรมดีเอาไว้ในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็จะได้ไปเกิดในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ เช่น พญากุญชรประเทศ พญาสุริวงศา
ไชยจักรธรรมิกราชาเชษฐาธิราช พญาสาลวงศากุรุนทะนคร ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดี ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ และ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ก็ ได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ช้ันดุสิต รอมาเกิดรวมสมัยกับ                
พระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคต เป็นต้น ซึ่งค าว่า “เมืองฟ้าเมืองสวรรค์” ในความรู้สึกของผู้คนแล้วก็น่าจะเข้าใจว่า เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่
เหนือโลกขึ้นไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากจินตนาการให้เป็นเมืองๆ หนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเทวดาช้ันต่างๆ ตามทัศนะทาง                 
พุทธศาสนา หรืออันเป็นที่อยู่ของผีฟ้าผีแถนในทัศนะของความเชื่อแบบดั้งเดิม  
 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ต านานอุรังคธาตุนั้น เป็นต านานเรื่องหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรจุพระบรมสารีริกพระธาตุ   
เป็นส่วนใหญ่ จึงเข้าใจว่าเป็นต านานท่ีอยู่ภายใต้กรอบคิดทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ เรื่องราวส่วนใหญ่จึงมีความเกี่ยวพันอยู่กับหลักค า
สอนทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักค าสอนที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรม ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ตลอดถึง     
หลักค าสอนที่ว่าด้วยเรื่องไตรภูมิ ที่กล่าวถึงสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิทั้ง 3 ได้แก่ นรก โลก สวรรค์              
ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นพื้นที่สวรรค์ตามทัศนะทางพุทธศาสนาแล้ว จัดเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในไตรภูมิ โดยพื้นที่สวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของ
เหล่าเทวดาช้ันต่าง ๆ และเป็นพื้นที่แห่งการเสวยความสุขของเหล่าเทวดา อันสะท้อนให้ถึงความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือโลก 
ขณะเดียวกันพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระธาตุเจดีย์ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ เทวดาอาศัยอยู่ ซึ่งเทวดาจะคอยปกปักรักษาพระธาตุเจดีย์เอาไว้ 
ประหนึ่งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่สิงสถิตอยู่ของเหล่าเทวดา ดังนั้นพื้นที่ที่เป็นพระธาตุเจดีย์ก็จัดเป็นพื้นที่สวรรค์ได้
เช่นกัน ในต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่พระธาตุเจดีย์ที่มีความเกี่ยวพันกับเหล่าเทวดาไว้เช่นกัน  เช่น ในพื้นที่พระธาตุพนมได้มี
เทวดาจากสวรรค์ชั้นต่าง ๆ มาค่อยดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมเอาไว้ ดังปรากฏข้อความในตอนหนึ่งว่า  
  “เมื่อท้าวพระยาทั้ง 5 เสด็จจากกันไปแล้ว พระยาอินทาธิราชพร้อมด้วยวิสสุกรรมเทวบุตร ก็เสด็จมากระท้า 
  สักการบูชาพระอุรังคธาตุพระพุทธเจ้า วิสสุกรรมเทวบุตจึงทันมายังเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย ท่ีมีชือบัญญัติตาม 
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  สกุลวงศา เทวดาที่มีช่ือบ่มีได้ปรากฏให้มาชุมนุมกัน แล้วสั่งให้ถือเครื่องสักการบูชาและเครื่องอุปัฏฐากพร้อมกัน 
  สิ้น ส่วนจตุรงคธเทวบุตรทั้ง 4 มีบริวาร 1,000 ให้เป่าหอยสังข์น้าหน้า ถัดนั้น เทวดาทั้งหลาย เป็นต้นว่า ถือธง  
  1,000 ตน  ถือดอก สังกา 1,000 ตน ถือดอกโกมุท 1,000 ถือดอกโกสุม 1,000 ตน ถือทานตะวัน 40 ตน ถือ 
  เสวตรฉัตร 40 ถือพัดโบก 40 ตน ถือจามร 40 ตน เทวดาทั้งหลายนี้ เมื่อเสด็จมาถึงภูก้าพร้าแล้ว จึงเข้าไปเฝ้า 
  พระยาอินทร์ ๆ จึงให้บุปผาเทวบุตรน้าไปบูชาอุโมงค์พระอุรังคธาตุทุก ๆ ด้าน” (กรมศิลปากร. 2483 : 166) 
 จากข้อความที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระธาตุเจดีย์ เป็นพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของ
เหล่าเทวดาช้ันต่างๆ ในบริเวณพื้นที่องค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หากแต่เป็นพื้นที่ที่เกิดภาพทาง
จินตนาการได้ว่า พื้นที่ขององค์พระธาตุพนมนั้นเป็นเรือนร่างของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกที่มีเหล่าเทวดาทั้งหลายมาประชุมชุมนุมกัน 
ซึ่งบริเวณพื้นทีอ่ันเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุนั้น เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมของเหล่าเทวดาที่คอยมาปกปักรักษา
คุ้มครององค์พระธาตุเอาไว้ ดังนั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิเกี่ยวกับพระธาตุเจดีย์นอกจากเป็นพ้ืนท่ีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางกายภาพ
แล้ว ยังเป็นพื้นที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยจิตวิญญาณอันเกิดจากความนึกคิดจินตนาการ และเชื่อว่าเป็นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกที่มีอยู่
จริงตามทัศนะทางศาสนา 
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาความเช่ืออันว่าด้วยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในต านานอุรังคธาตุนั้น พบว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏผ่านเรื่องราวในต านาน                 
อุรังคธาตุมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่ใต้โลก พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่บนโลก และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือโลก ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เหล่านั้นเป็นพื้นที่มีการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่ทางกายภาพ และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ อันอยู่ภายใต้กรอบคิดของระบบความเช่ือ
แบบดั้งเดิมและระบบความเช่ือทางพุทธศาสนา โดยเช่ือว่าเป็นพื้นที่อันเป็นอยู่อาศัย หรือเป็นที่สถิตอยู่ของอ านาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ                  
ทั้งอ านาจของความเช่ือแบบดั้งเดิม เช่น ภูตผี พญานาค หรือดวงวิญญาณ เป็นต้น และอ านาจทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป                
รอยพุทธบาท พระธาตุ หรือเทวดา เป็นต้น  
 การผสมผสานกันเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิภายใต้กรอบคิดของความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่ใต้โลก พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่บนโลก และพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่เหนือโลกนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่แห่งความว่างเปล่า
ในระบบความเชื่อของท้องถิ่น หากแต่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของ มีเทวดาอารักษ์ ภูตผี พญานาค และสิ่งเร้นลับต่างๆ อาศัยอยู่ อันจะท าให้
ผู้คนเกิดความกลัว ให้ความเคารพย าเกรงต่อพื้นทีศ่ักดิ์สิทธ์ินั้น นอกจากน้ันแล้วการเคารพย าเกรงต่อพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิยังสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบพื้นฐานอันเป็นคุณค่าทางศีลธรรมที่เกิดจากการหล่อหลอมทางศาสนาด้วยการสร้างส านึกให้มีพฤติกรรมไม่ล่วงเกินหรือล่วง
ละเมิดต่อสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตก็ตาม ทุกสรรพสิ่งต่างมีสิทธิเสรีภาพเสมอเท่าเทียมกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นทัศนะเกี่ยวพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะทางศาสนา ไม่ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ได้มองไปไกลถึงพื้นที่ที่ยัง
มองไม่เห็น ซึ่งการมองเช่นนี้เป็นการให้เคารพให้เกียรติต่อสรรพสิ่ง อันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดที่เกิดจากการบ่มเพาะทางศีลธรรมอันดี
งามผ่านการเคารพต่อพื้นที่ศักดิ์ศักดิ์ภายใต้กรอบแนวคิดทางศาสนา 
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ร้อยเรียงใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น : ภูมิปัญญาในการสร้างและการอนุรักษ์ 
คัมภีร์ใบลาน วัดนากว้าว ต าบลป่าตัน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

Plam Leaf Arrangement for Inheriting Local Culture: Wisdom of Writing and Conservation on 
Palm Leaf Manuscripts at Na Gwao Temple,  

Patan Subdistrict, Maeta District, Lampang Province 
ตุลาภรณ์ แสนปรน1    

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการสร้างและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง การศึกษาในครั้งนี้นําเสนอการสํารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน มีจํานวนท้ังสิ้น 1,014 ผูก ใช้ตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ 
ตัวเมือง จารลงบนใบลาน เรื่องราวท่ีบันทึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาดก ตํานาน นิทานพื้นบ้าน อานิสงส์ เป็นต้น  
 ผลการศึกษาพบว่า วัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีคัมภีร์ใบลานจํานวนมากที่พระสงฆ์และชาวบ้าน
ล้วนมีส่วนในการสร้างหรือผลิตคัมภีร์ใบลาน โดยพระสงฆ์สร้างและใช้คัมภีร์ใบลานเพื่อเป็นเครื่องมือหรือตําราในการอบรมสั่งสอนและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนชาวบ้าน สร้างคัมภีร์ใบลานด้วยแรงศรัทธาท่ีเชื่อว่าจะได้บุญกุศลและมีอานิสงส์มาก ภูมิปัญญาในการสร้าง
และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานท่ีมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีขั้นตอนในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน คือการเตรียม
ใบลาน การจารและการร้อยใบลาน การใช้ไม้ประกับ การห่อคัมภีร์ การทําไม้บัญชัก การสร้างหีบธรรม การสร้างหอธรรม การนํา
ใบลานมาศึกษาหรือเทศนา และการซ่อมแซมคัมภีร์ใบลาน ในส่วนท้ายของคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัด
ลําปาง จะบอกช่ือคัมภีร์ ช่ือผู้จาร วันเดือนปีท่ีจาร สถานท่ี บอกเจตนา ความปรารถนา บทอัตตวิภาษหรือการกล่าวตําหนิตัวเอง และ
คําอธิษฐาน นอกจากน้ัน ยังทําให้ทราบถึงเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของผู้จารอีกด้วย 
 

ค าส าคัญ: ภูมิปัญญา การอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลาน 
 
Abstract 
 The objective of this article was to study wisdom of writing and conservation of palm leaf manuscript at 
Na Gwao temple in Patan sub district, Maeta district, Lampang province. The studying would present the result of 
survey and collecting the palm leaf manuscripts that was there were 1,014 copies of manuscripts and written on 
palm leafs with Lanna alphabets. The manuscripts recorded stories about Buddhism, history, Jataka, legend, local 
tales, and advantages of Buddhism etc.     
 The result found that Na Gwao temple in Patan sub district, Maeta district, Lampang province had a lot of 
manuscripts produced by monks and villagers. Monks used the palm leaf manuscripts as a tool or textbook for 
teaching and propagating Buddhism. Villagers produced the palm leaf manuscripts with faith and belief for 
getting merit and advantages. Wisdom of writing and conserving the palm leaf manuscripts was inherited from 
past to present had procedures like followed: palm leaf preparation, writing and stringing, bracing wood, 
wrapping manuscript, carving wood, Dharma box, Dharma hall, giving a sermon or studying palm leaf 
manuscripts, and palm leaf manuscript repair. The colophon recorded title, author, date of writing, place, wish of 
author, self-critical unit, and blessing including event and feeling of writer. 
 
Keywords: wisdom, conservation, palm leaf manuscript 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 คัมภีร์ใบลาน เป็นเอกสารโบราณที่คนไทยในอดีตใช้บันทึกเรื่องราว วิถีชีวิต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ความเชื่อ ประวัติศาสตร์
และศิลปวิทยาการ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ เนื่องจากใบลานมีความทนทาน สะดวกในการเก็บรักษา และง่ายต่อการจารหรือบันทึก
ข้อความต่างๆ  เนื้อหาที่จารลงในใบลานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมอันเป็นสิ่งสูงสูดในพระพุทธศาสนา จึงทําให้คัมภีร์ใบลานมี
ความสําคัญและศักดิ์สิทธ์ิ คัมภีร์ใบลานถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่บรรพชนคนไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นและเป็นหลักฐานช้ันต้นที่บันทึก
เรื่องราวต่างๆ ในอดีต  
 ด้วยความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ทําให้มีการจารและคัดลอกคัมภีร์ใบลานถวายไว้ตามวัดต่างๆ 
เป็นจํานวนมาก ชาวล้านนามีความเช่ือว่า การจารคัมภีร์ใบลานด้วยตนเองหรือแม้แต่จ้างวานให้ผู้อื่นจารแล้วนําไปถวายไว้กับวัดเป็น
การสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับสร้างพระพุทธรูป และในการถวายแต่ละครั้ง ผู้จารหรื อผู้ถวายจะจารึกช่ือของตน พร้อมคํา
อธิษฐานให้ตนเองได้เข้าสู่นิพพานในภายภาคหน้าไว้ด้วย ชาวล้านนา นิยมสร้างคัมภีร์ใบลานถวายวัดเป็นพุทธบูชา และอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นยังพบว่ามีการจารเรื่องราวเกี่ยวกับทางโลกไว้อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ภูมิปัญญา วิถีชีวิต               
ความศรัทธา ของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  
 คัมภีร์ใบลานท่ีมีผู้จารหรือถวายไว้ตามวัด จะถูกเก็บรักษาโดยห่อหรือมัด แล้วนําไปใส่หีบธรรม เป็นหีบไม้รูปทรงต่างๆ ที่มีการ
ตกแต่งลวดลายต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม ส่วนมากจะทําเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาเปิด-ปิดด้านบนการสํารวจคัมภีร์ใบลาน หรือ                    
“การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการสํารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อให้ทราบจํานวน ช่ือเรื่อง สภาพคัมภีร์ใบลานเพื่อซ่อมแซมและ              
เก็บรักษาให้เหมาะสม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คัมภีร์ใบลานยังคงเป็นเอกสารที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเอกสารบันทึกเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของยุคสมัย เพราะยุคสมัยที่มีการจารใบลานเรื่องนั้นๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นเรื่องราวต่างๆ อีกด้วย   
 วัดนากว้าว เป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งของอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ที่มีบทบาทเกี่ยวกับเอกสารใบลาน เพราะมีคัมภีร์ใบลานที่
สําคัญอยู่เป็นจํานวนมากกว่า 1,000 ผูก สะท้อนให้เห็นว่าวัดนากว้าว เคยมีพระสงฆ์ผู้มีความรู้ เป็นที่เคารพศรัทธาของชุมชน และ
ชุมชนเองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างคัมภีร์ใบลานถวายวัดไว้เป็นจํานวนมาก และเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่ตกทอดมาสู่ชุมชนในปัจจุบัน 
 ในบทความนี้จะนําเสนอผลการสํารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน และนําเสนอผลการศึกษาภูมิปัญญาในการสร้างและการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการสร้างและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 
ผลการวิจัย 
 คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ต าบลป่าตัน อ าเภอ แม่ทะ จังหวัดล าปาง 
  คัมภีร์ใบลานในวัดแต่ละวัดมีจํานวนไมเท่ากัน ถ้าเป็นวัดขนาดใหญ่อาจมีคัมภีร์ใบลานอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น วัดสู งเม่น 
ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานจํานวนมากและจัดเป็นระเบียบที่ดีท่ีสุดในภาคเหนือ มีคัมภีร์ใบลาน
หลายหมื่นผูก เจ้าอาวาสในอดีตรูปหนึ่ง ช่ือว่า มหาเถรเจากัญจนอรัญญวาสี (ครูบากัญจนะ) แห่งเมืองแพร ไดเดินทางไปสืบเสาะและ
ขอยืมใบลานมาคัดลอกไวที่วัดสูงเมน ท่านเคยเดินทางไปถึงเมืองหลวงพระบาง และไดคัดลอกคัมภีร์ประวัติศาสตร์หรือตํานานช่ือว่า 
“ตํานานพญาเจือง”หรือ“มหานิทานพญาเจือง”จํานวน 11 ผูก จํานวนหนาใบลาน 300 ใบลาน ใบลานละ 5 แถว ถือว่าเป็นตํานาน
หรือวรรณกรรมประเภทมหากาพย์ (epic) เพราะเป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์กล่าวถึงวีรบุรุษคือขุนเจืองแต่เพียงผู้เดียว ผ ูคัดลอก
เขียนไวในหนาสุดท้ายและผูกสุดท้ายของใบลานว่า คัมภีร์เรื่องนี้มีต้นฉบับมาจากเมืองหลวงพระบาง แสดงถึงความเป็นนักปราชญ์ของ
ครูบากัญจนะซึ่งเป็นเจาอาวาสวัดสูงเม่นในสมัยนั้น นอกจากน้ีพระสงฆ์และศรัทธาชาวบ้านวัดสูงเม่นยังจัดเก็บและรักษาคัมภีร์ใบลาน
ไวอย่างดีในหอธรรม (หอพระไตรปิฎก) และในเดือนมกราคมของทุกปีจะมีประเพณีอนุรักษ์ใบลานด้วยการทําความสะอาด และ 
“ถวายผ้าห่อคัมภีร์” โดยศรัทธาชาวบ้านวัดสูงเม่นจะจัดงานช่ือว่า“ตากธรรมทานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า” ซึ่งตากธรรม หมายถึง
ชาวบ้านนําคัมภีร์ใบลานออกมาตากแดดเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ ทานข้าวใหม่ คือ การถวายข้าวที่ชาวนาเพิ่งเก็บเกี่ยว หิงไฟ (ผิงไฟ)               
พระเจ้า ชาวบ้านหาฟืนมาถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ผิงไฟเนื่องจากอากาศหนาว ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ให้คัมภีร์มีอายุยืนยาว
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ออกไป อีกทั้ง วัดแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอนุรักษ์คัมภีร์ดีเด่นระดับประเทศอีกด้วย (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.  2556 : 117) 
  ในขณะเดียวกัน หากเป็นวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่แถบชนบทอาจจะมีคัมภีร์ไม่มากนัก ดั่งเช่น วัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอ
แม่ทะ จังหวัดลําปาง จากการสํารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันพบว่า มีจํานวนคัมภีร์ที่เป็นชุดๆ อยู่จํานวนมาก และมี
บางส่วนหลุดแยกจากกันกระจัดกระจาย บางเรื่องมีไม่ครบทุกผูก คณะทํางานจึงนําคัมภีร์ใบลานมาจัดเรียงเพื่อจัดให้เข้าชุดกันให้
ได้มากท่ีสุด จากการสํารวจและรวบรวมพบว่าคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีจํานวนทั้งสิ้น 1,014 
ผูก ประกอบด้วย คัมภีร์ใบลานขนาดยาว เราเรียกว่า หนังสือผูก และใบลานขนาดสั้น เรียกว่า หนังสือก้อม ใช้ตัวอักษรธรรมล้านนา 
หรือ ตัวเมือง จารลงบนใบลาน เรื่องราวที่บันทึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ชาดก ตํานาน นิทานพื้นบ้าน อานิสงส์ 
เป็นต้น  
 จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีคัมภีร์ใบลานจํานวนมาก ที่พระสงฆ์
และชาวบ้านล้วนมีส่วนในการสร้างหรือผลิตคัมภีร์เหล่านี้ท้ังสิ้น ทุกคนมีศรัทธาและมีวิริยะอุตสาหะในการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวโดย
ให้ผิดน้อยที่สุดหรือบางเรื่องเกือบจะไมมีคําผิดเลย เพราะถ้าเขียนผิดจะต้องขีดฆ่าลงบนใบลาน ซึ่งทําได้ยาก ผู้อ่านก็สังเกตเห็นคําผิด
ยาก สะท้อนถึงคุณภาพของคัมภีร์ใบลานผูกนั้น เพราะผู้อ่านจะทราบว่าคัมภรี์เรื่องนี้เป็นสมบัติของวัดใด ใครเป็นผู้เขียนหรือจาร ดังน้ัน 
ผ ูจารจึงต้องมีสมาธิดี มีลายมืองดงาม อ่านง่าย บางครั้งจะทราบว่า ผ ูจารใบลานมีความเช่ือหรือได้รับแรงจูงใจให้สร้างคัมภีร์ใบลานที่มี
คุณภาพดีได้อย่างไร 
 อายุและยุคสมัยในการสร้างคัมภีร์ใบลาน 
  การระบุอายุและยุคสมัยในการสร้างคัมภีร์ใบลาน ส่วนมากผู้จารจะไม่บอกรายละเอียดมากนัก แต่จะบอกวันเวลาที่จาร
เสร็จ หรือวันเดือน บางฉบับอาจบอกปี ซึ่งจะบอกเป็นปีจุลศักราชเป็นส่วนมาก แต่บางครั้งอาจบอกเป็นปีพุทธศักราช หรืออาจบอกทั้ง
ปีจุลศักราช และพุทธศักราช และมีการกล่าวย้ําความสําคัญ ด้วย จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง พบว่า ธรรมเนียมอย่างหน่ึงที่พบในการจารคัมภีร์ใบลาน คือ การระบุวันเดือนปีไว้ในส่วนท้ายของใบลาน ทําให้เราทราบ
อายุและยุคสมัยของใบลานผูกนั้นๆ แต่บางผูกก็มิได้ระบุไว้เช่นกัน คัมภีร์ใบลานที่เป็นหลักฐานที่ระบุชัดเจนที่เก่าแก่ที่สุดที่พบ คือจาร
เมื่อ จ.ศ.1231 (2412) และคัมภีร์ใบลานที่ใหม่ที่สุดคือ พ.ศ.2532 ซึ่งการบอกอายุและยุคสมัยในการสร้างคัมภีร์ใบลานจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่อไป 
 ภูมิปัญญาในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ต าบลป่าตัน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
  คัมภีร์ใบลาน หรือ ใบลาน จัดเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับบันทึกเรื่องราวในอดีต เกี่ยวกับพระธรรมคําสอนทางพุทธ
ศาสนา วิธีการสร้างอักษร เรียกว่า การจาร คือ การนําเอาเหล็กจารที่มีลักษณะคล้ายปากกา ส่วนปลายมีความแหลมคม ขีดเขียนลง
บนใบลาน แล้วใช้เขม่าไฟผสมน้ํามันลูบลงไปเพื่อให้ติดในรอยท่ีจารและปรากฏรูปลักษณ์อักษรที่เด่นชัดขึ้น  
  นอกจากน้ี สินีนาฏ สมบูรณ์อเนก (2555) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคัมภีร์ใบลาน ว่าเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งของ
ชาวล้านนา นอกเหนือไปจากพับสา และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวล้านนา
ในอดีต วิทยาการต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้จารไว้ในใบลานนั้น นอกจากพระธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทางโลกอีกมากมาย เช่น กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ตํานานเมือง และตํารายาสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้น คัมภีร์ใบลานจึงไม่เพียงแต่จะมี
คุณค่าในทางวิชาการเท่าน้ัน หากยังสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นตัวตนของชาวล้านนาจาก
รุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ีแล้วคัมภีร์ใบลานยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแสดงเหตุการณ์ที่สําคัญในอดีตของบ้านเมืองอีกด้วย 
คัมภีร์ใบลานในล้านนานั้น กล่าวกันว่า ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบัน คือ คัมภีร์ใบลานเรื่อง ติงสนิบาต จารเมื่อ พ.ศ. 2014 ใน
สมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) 
  ภูมิปัญญาในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยทั่วไปที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คัมภีร์ใบลาน
ที่บันทึกไว้ เก็บรักษาไว้ได้นานนั้น มีขั้นตอนในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน (พระดิเรก วชิรญาโณ. 2525:2) คือการเตรียมใบลาน 
การจารและการร้อยใบลาน การใช้ไม้ประกับ การห่อคัมภีร์ การทําไม้บัญชัก การสร้างหีบธรรม การสร้างหอธรรม การนําใบลานมา
ศึกษาหรือเทศนา และการซ่อมแซมคัมภีร์ใบลาน กล่าวคือ   
   1. การเตรียมใบลาน การคัดเลือกใบลานและการต้มใบลาน จะคัดเลือกใบลานที่มีอายุและขนาดที่เหมาะสมมาต้ม 
และจะนิยมต้มใบลานในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) เมื่อตัดใบลานมาแล้วก็กรีดใบลานให้หลุดจากก้าน ใบลานใบ
หนึ่งๆ จะกรีดออกมาแล้วคัดเลือกใบลานท่ีมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 1 นิ้วข้ึนไป ส่วนหัวของใบลานที่กรีดมาแล้ว จะพับครึ่งแล้วใช้
มีดปาดให้เป็นรูขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อกรีดใบลานจากก้านจนหมดแล้ว ใช้ตอกร้อยใบลานแผ่นแรกไว้ แล้วม้วนใบลานให้เป็นก้อน
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วงกลมไปเรื่อยๆ เมื่อม้วนใบแรกเสร็จก็สอดส่วนหัวของใบลานต่อๆ ไปไว้ใต้ปลายของใบลานแผ่นแรกแล้วม้วนต่อไปเรื่อย ทําอย่างนี้ไป
จนได้ม้วนใบลานท่ีมีจํานวนใบลานประมาณ 4-5 ใบ แล้วใช้ตอกท่ีร้อยใบลานใบแรกมัดม้วนใบลานไว้ 
    เมื่อม้วนใบลานจํานวนตามที่ต้องการแล้วก็นําเอาม้วนใบลานเหล่านั้นไปต้มในกระทะหรือปี๊บ โดยใช้ไฟไม่อ่อนหรือ
แรงเกินไป ต้มประมาณ 1 วัน โดยใส่มะขามลงไปพอประมาณเพื่อทําให้ใบลานมีสีขาวเหลือง ทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้นนําเอาใบลานที่
ต้มเสร็จแล้วมาแกะออกล้าง นําไปตากกลางแจ้งให้ได้รับแดดและน้ําค้าง 2-3 วัน หรือรอให้ใบลานนั้นแห้งสนิทดีแล้ว (จํานวนวันขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศด้วย) เมื่อใบลานแห้งสนิทดีแล้วนําใบลานตากน้ําค้างไว้ 1 คืน แล้วนํามาม้วนให้เป็นก้อนกลม โดยม้วนกลับอีกด้านหนึง่ 
เพื่อดัดไม่ให้ใบลานบิดหรืองอ เพื่อรอการคัดแยกขนาดและเข้ากับต่อไป 
   2. การจารและการร้อยใบลาน การจารใบลาน ใบลานที่เข้ากันแล้ว เมื่อจะนํามาจารต้องทําเส้นบรรทัดก่อน โดยใช้ที่
ดีดเส้นบรรทัด (ชาวล้านนาเรียกว่า“ที่ดีดเส้นประทัด”) ซึ่งเป็นโครงไม้สี่เหลี่ยมมีช่องว่างตรงกลาง ขาดความกว้างและยาวกว่าใบลาน
เล็กน้อย ใช้ตะปูขนาดเล็กประมาณ 4-5 ตัว ตอกที่ส่วนหัวและท้าย โดยเว้นระยะประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วใช้ด้ายขึงระหว่างตะปูทั้ง
สองด้าน 
    การดีดเส้นบรรทัดลงบนแผ่นใบลานน้ันนิยมทําให้เป็นเส้น 4-5 เส้น (หรือตามขนาดของใบลาน) โดยใช้เขม่าผสม
น้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันยางมาทาตรงเส้นด้าย นําไปทาบกับใบลานแล้วหยิบเส้นด้ายที่แนบกับใบลานข้ึน เมื่อปล่อยมือจะเกิดเป็นรอย
เส้นบรรทัดสีดําติดกับใบลาน การดีดเส้นประทัดจะดีดเป็นเส้นให้เหลื่อมกันเล็กน้อยระหว่างใบลานท้ังสองด้าน เพื่อป้องกันใบลานทะลุ
เป็นรอยเวลาจาร  
    ส่วนการจารนั้นจะใช้เหล็กจาร ที่ด้ามทําด้วยไม้ ลักษณะคล้ายกับปากกาด้ามใหญ่ แต่ส่วนปลายที่เป็นเหล็กแหลม
จะฝนให้คมพอประมาณ เวลาจารจะใช้ส่วนปลายที่คมจารตัวอักษรพอให้เป็นรอยโดยใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างหน่ึงประคองเหล็กจารไ ว้
เสมอ เมื่อจารเสร็จแล้วจะใช้เขม่าจากควันไฟผสมกับน้ํามันที่ได้จากพืช การเว้นช่องสําหรับเจาะรูเพื่อร้อยเชือกก็ทําให้เกิดความ
สวยงามและเผื่อไว้หากมีการฉีกขาดบริเวณนั้นจะไม่กระทบต่อข้อความในคัมภีร์ บางครั้งจะพบว่ามีการนําเส้นผมมาถักหรือนําไปฟั่น
กับเส้นด้ายเพื่อร้อยใบลาน โบราจารย์ได้อธิบายไว้ว่า เนื่องจากกระบวนการจารจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายชาย เพราะผู้หญิงต้องการมีส่วน
ร่วมในการทําบุญ ผู้หญิงจึงหาทางออกในการร่วมทําบุญด้วยการใช้เส้นผมตนเองฟั่นเป็นสายร้อยคัมภีร์ใบลาน ซึ่งถือตนจะได้รับ
อานิสงส์ในการถวายทานในครั้งนี้ด้วย และถือว่าเป็นการบูชาสิ่งท่ีมีค่าสูงสุด 
    จากการสํารวจคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีคัมภีร์ใบลานจํานวนหนึ่ง
ใช้เส้นผมมาถัก หรือนํามาฟั่นรวมกับเส้นด้าย เพื่อร้อยคัมภีร์ใบลาน  
 
 
                ภาพที่ 1  การใช้เส้นผมร้อยคัมภีร์ใบลาน 
              
 

 
   3. การใช้ไม้ประกับ มีลักษณะเป็นไม้ 2 แผ่นมีขนาดพอดีหรือใหญ่กว่าใบลานเล็กน้อย นํามาใช้ทาบใบลานเพื่อป้องกัน
ไม่ให้หักหรืองอ จะพบว่ามีการประดับตกแต่งไม้ประกับด้วยลวดลายที่แตกต่างกัน เช่น การแกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจก 
หรือเขียนลายด้วยชาด เป็นต้น 
 
 
                         ภาพที่ 2  ลักษณะไม้ประกับทีพ่บที่วัด 
                นา       นากว้าว ตําบลป่าตัน 
                 อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
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   4. การห่อคัมภีร์ มีการนําผ้ามาห่อคัมภีร์เพื่อความสวยงามและป้องกันฝุ่นได้อีกด้วย บางมัดมีการห่อ 2 ช้ัน คือ ห่อด้วย
ผ้าดิบเสร็จแล้วห่อด้วยผ้าห่อคัมภีร์ที่ถักด้วยฝ้ายหลากสีแล้วสอดแผ่นไม้ไผ่บางๆ เข้าไปเพื่อความแข็งแรง การทอผ้าห่อคัมภีร์ ผู้หญิงจะ
เป็นผู้ประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ขึ้นมา เนื่องจากในวัฒนธรรมไทยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการจารใบลาน ซึ่งถือว่ าได้อานิสงส์สูง ดังนั้น ผู้หญิง
นอกจากจะทดแทนด้วยการทําสายสนอง สําหรับร้อยคัมภีร์ใบลานแล้ว การทอผ้าห่อคัมภีร์ ก็จะถือว่าได้อานิสงส์เท่าเทียมกันกับผู้ชาย
ที่มีหน้าท่ีในการจารใบลาน การทอผ้าห่อคัมภีร์นั้นจะมีการสร้างสรรค์ผืนผ้าอย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้ทอ แล้วนําไปถวายเพื่อ
ใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3  ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน 
 
   5. การท าไม้บัญชัก คือ แผ่นป้ายหรือฉลากบ่งบอกรายละเอียดที่สําคัญของคัมภีร์ใบลานมัดนั้น เช่น ช่ือเรื่อง จํานวน
ผูก วันเดือนปีที่จารหรือถวาย และช่ือผู้จารหรือเจ้าภาพ มีหลายรูปทรง ทั้งแบนราบ และแกะสลักทําเป็นลวดลายต่างๆ หรือมีการ
ประดับตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองหรือชาด ตามแต่ความนิยมหรือฝีมือของช่างแต่ละคน บางครั้งพบว่ามีการใช้แผ่นไม่ไผ่ธรรมดามา
ทําเป็นบัญชักด้วย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ไม้บัญชัก 

   6. การสร้างหีบธรรม คัมภีร์ใบลานแต่ละมัดเมื่อสร้าง ถวายทาน ใช้ศึกษาหรือเทศนาเสร็จแล้วจะนําไปเก็บรักษาไว้ใน
หีบธรรมหรือตู้ธรรม มีรูปทรง ลวดลาย หรือการประดับตกแต่งที่แตกต่างกัน ส่วนมากจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้นสอบ มีฝาเปิด
ด้านบน  
   7. การสร้างหอธรรม จะพบว่ามีการสร้างหอธรรมที่มีรูปแบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป บางที่เป็นอาคารไม้ 
หรือปูนครึ่งไม้ และจะไม่ติดตั้งบันไดถาวร บางแห่งพบว่าสร้างหอธรรมไว้กลางน้ํา ซึ่งเช่ือกันว่าป้องกันมอด มด ปลวก หนู หรือสัตว์
อื่นๆ เข้าไปทํางายคัมภีร์ใบลาน 
   8. การน าใบลานมาศึกษาหรือเทศนา ตามคติความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบัติในการจับต้องคัมภีร์ใบลาน ผู้ใช้จะต้อง
หยิบจับอย่างระมัดระวัง ไม่วางไว้กับพ้ืน ห้ามเหยียบหรือข้ามคัมภีร์ใบลาน เวลาถือจะวางบนไหล่หรืออุ้มหอบไว้บริเวณหน้าอก 
   9. การซ่อมแซมคัมภีร์ใบลาน ในอดีตเมื่อใบลานหักหรือแตกจะมีการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในยุคสมัยนั้น เช่น ใบลาน 
ก้านมะพร้าว ซี่ไม้ไผ่ เส้นด้าย กระดาษ มาเย็บซ่อมแซม แต่บางครั้งพบการจารใบลานแผ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนแผนที่ชํารุดเสียหายไป   
  วัฒนธรรมในการจารคัมภีร์ใบลาน ชาวล้านนามีความเช่ือว่า หากจารอักขระตัวธรรม 1 ตัว จะได้รับอานิสงส์เท่ากับการ
สร้างพระพุทธรูป 1 องค์ นอกจากน้ี การจาร หรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลานถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกท้ังผู้จาร หรือ เจ้า
ศรัทธาผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้อานิสงส์ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้บรรลุและเข้าถึงนิพพานในชาติต่อๆ ไป ดังจะเห็นได้จาก
คําอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกช่ือผู้จาร ช่ือเจ้าของลาน และวัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่องจะมีคําว่า “นิพพานะ 
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ปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนั้นชาวล้านนาจึงนิยมสร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา หรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่ตายไปแล้ว 
ดังนั้นตามวัดต่างๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากทั้งพระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้เรื่อง
เดียวกันก็มีหลายฉบับ หลายสํานวนด้วยกัน 
  การสร้างคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จะเห็นว่า พระสงฆ์และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้าง
และผลิตคัมภีร์ใบลาน เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์สร้างและใช้คัมภีร์ใบลานเพื่อเป็นเครื่องมือหรือตําราในการอบรม
สั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนชาวบ้าน สร้างคัมภีร์ใบลานด้วยแรงศรัทธาที่เช่ือว่าจะได้บุญกุศลและมีอานิสงส์มาก ในอดีต 
ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานในอดีตอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นผู้แต่งคัมภีร์ อาจแต่งด้วยภาษาบาลี หรือแต่งด้วยคัมภีร์ทั่วไปด้วยภาษา
ล้านนา และกลุ่มที่สอง เป็นผู้คัดลอกคัมภีร์ จากการสํารวจคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า 
ลักษณะของการสร้างคัมภีร์ เป็นลักษณะของการคัดลอกคัมภีร์ หรือการผลิตซ้ําคัมภีร์ใบลาน รวมถึงชาวบ้านที่จ้างคัดลอกก็มีจํานวน
มาก โดยมีวัตถุประสงค์กล่าวคือ 
   1. เพื่อให้เป็นทานในพระพุทธศาสนา  
   2.  เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5000 ปี   
   3. เพื่อให้เข้าถึงนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร 
   4. เพื่อให้ได้ตามที่ตนเองปรารถนา เช่น ขอให้มีผิวพรรณงาม ให้มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา และปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ เกิดชาติหน้าให้อยู่ดีมีสุข 
   5. เพื่อเผื่อแผ่บุญ หรืออุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อกล่าวคําอธิษฐานของตนเสร็จแล้ว จะมีการผายแผ่บุญ
กุศลไปยังครูบาอาจารย์ พ่อแม่ พี่น้อง และมิตรสหาย ให้ได้รับบุญร่วมกัน ตลอดจนการขออานิสงส์จากการสร้างคัมภีร์ใบลาน 
วัฒนธรรมการสร้างคัมภีร์ใบลานนั้น นอกจาก จะสร้างตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การสร้างคัมภีร์ใบลานยังถือว่าเป็นการ
สร้างพื้นที่ของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลป์ในการสร้างตู้ธรรม การตกแต่งใบลาน ทําไม้ประกับ ไม้บัญชัก หรือผ้าห่อให้สวยงาม 
แม้กระทั่งการตกแต่งงานศิลป์ในคัมภีร์ใบลาน ยังพบว่ามีการตกแต่ง มีรูปวาดลายเส้น ในส่วนหัวธรรม มักจะพบการจารรูปภาพหรือ
ลวดลายต่างๆ ลงไป แสดงทักษะทางด้านศิลปะเข้าไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5  ลายเส้นท่ีปรากฏในคัมภีร์ใบลานวดันากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 

 รูปอักษรและอักขรวิธี  
  การใช้ตัวอักษรในการจารคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่ามีทั้งตัวอักษรธรรม
ล้านนา และตัวอักษรไทยปัจจุบัน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 6  การจารอักษรไทยลงในใบลาน
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 ข้อความท้ายใบลาน 
  ในส่วนท้ายของใบลาน ถือเป็นข้อความที่เป็นส่วนของผู้จารเองที่มักไม่ยาวมากนัก ที่ผู้จารอาจเขียนข้อความตามความ
ต้องการส่วนตัวเพิ่มลงได้ ส่วนมากจะบอกช่ือคัมภีร์ ช่ือผู้แต่งหรือผู้คัดลอก วันเดือนปีที่แต่งหรือคัดลอก สถานที่แต่งหรือคัดลอก               
บอกเจตนาความปรารถนาของผู้แต่งหรือผู้คัดลอก การกล่าวตําหนิตัวเอง หรือบทอัตตวิภาษ คําอธิษฐาน และแสดงถึงค่านิยม ความ
เชื่อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นภาษาบาลีหรือภาษาล้านนา หรือท้ังสองอย่างก็ได้ นอกจากน้ันยังทําให้ทราบถึงความรู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้จารอีกด้วย 
  นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจในข้อความท้ายใบลานอีกประการหนึ่ง คือ บทอัตตวิภาษ เป็นการถ่อมตัว ไม่โออวด  การกล่าว
ตําหนิตัวเอง ซึ่งมักพบว่าผู้จารจะกล่าวถึงลักษณะของตัวหนังสือไม่สวย หรือการเขียนที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง การยอมรับข้อผิดพลาด 
น้อมรับความผิดและพร้อมที่จะให้ผู้อื่นเพิ่มเติมข้อความที่ผิดพลาดได้เสมอ บ้างก็เปรียบเทียบตัวอักษรของตนกับสิ่งต่างๆ  หรืออธิบาย
เหตุการณ์ที่ทําให้จารไม่สวย เป็นต้น 
  อน่ึง การศึกษาข้อความท้ายใบลานในคัมภีร์ใบลาน เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของข้อความท้าย
ใบลาน และเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดการศึกษาของผู้ที่สนใจทั่วไป การศึกษาข้อความท้ายใบลานหากมีการทําอย่างต่อเนื่อง 
และกว้างขวางยิ่งข้ึน การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในแต่ละวัด อาจจะทําให้เห็นประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการสํารวจคัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ทําให้เห็นว่าใบลานนั้นมีการเก็บรักษาดูแล
อย่างดี เพราะเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ภายในวัดให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การปริวรรต
คัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ของ ธนวิทย์ บุตรอุดม และตุลาภรณ์ แสนปรน (2558) ผลการศึกษา 
พบว่า คัมภีร์ใบลานท่ีมีสภาพสมบูรณ์มีจํานวน 394 ช่ือเรื่อง บันทึกด้วยตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง การจําแนกคัมภีร์ใบลานที่
สํารวจพบ สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1)จําแนกตามวัสดุที่ใช้บันทึก ได้แก่ ใบลาน 2)จําแนกตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร 
ได้แก่ หมวดพระไตรปิฎก หมวดตํานาน หมวดอานิสงส์ หมวดจริยศาสตร์ หมวดภาษาศาสตร์ หมวดกวีนิพนธ์ หมวดบทสวดและคํา
ไหว้ต่างๆ และหมวดปกิณกะ 
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษา วัดน้ําจํา ใบลาน งานศิลป์ และประวัติศาสตรข์องดิเรก อินจันทร์ (2558) ผลการศึกษา
พบว่า จากการสํารวจคัมภีร์ใบลานและทําทะเบียนไว้แล้ว จํานวน 894 ผูก ส่วนมากเป็นคัมภีร์ใบลานอายุนับร้อยปี บางผูกนํามาจาก
วัดอื่นๆ ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ บางผูกระบุว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นผู้สร้างถวาย นอกขากนั้นยังพบว่าข้อความท้ายเอกสารจะมี
การบันทึกช่ือผู้จาร เจ้าภาพในการสร้าง วันเวลาที่สร้างเสร็จ และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ถือเป็นข้อมูลลายลักษณ์
อักษรที่สามารถนํามารวบรวมเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วย 
  
สรุปผลการวิจัย 
 คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีจํานวนทั้งสิ้น 1,014 ผูก ใช้ตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง จารลงบน
ใบลาน เรื่องราวที่บันทึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาดก ตํานาน นิทานพื้นบ้าน อานิสงส์ เป็นต้น  
 คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีอยู่เป็นจํานวนมาก พระสงฆ์และชาวบ้านล้วนมีส่วนในการ
สร้างหรือผลิตคัมภีร์ใบลาน ภูมิปัญญาในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีขั้นตอน
ในการสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานคือการเตรียมใบลาน การจารและการร้อยใบลาน การใช้ไม้ประกับ การห่อคัมภีร์ การทําไม้บัญชัก 
การสร้างหีบธรรม การสร้างหอธรรม การนําใบลานมาศึกษาหรือเทศนา และการซ่อมแซมคัมภีร์ใบลาน ในส่วนท้ายของคัมภีร์ใบลาน
วัดนากว้าว ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จะบอกช่ือคัมภีร์ ช่ือผู้จาร วันเดือนปีที่จาร สถานที่ บอกเจตนาความปรารถนา 
บทอัตตวิภาษหรือการกล่าวตําหนิตัวเอง และคําอธิษฐาน นอกจากน้ัน ยังทําให้ทราบถึงเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของผู้จารอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาข้อความท้ายใบลานด้านประวัติศาสตร์เพื่อทราบความเป็นมาของวัดและชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนใน
อดีต สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน 
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 2. ควรมีการศึกษาเอกสารโบราณจากการปริวรรตเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต 
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ช้างกับผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อที่มีต่อชนกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์  
Elephants and Belief Products for Thai Kui People Surin Province 

ยโสธารา ศิรภิาประภากร1 
สุพัตรา วะยะลุน2 

สุริยา คลังฤทธิ์3 
ส าเริง อิยทยุง4 

บทคัดย่อ 
 การด าเนินชีวิตของกลุ่มชาวไทยกูย ประเพณีได้ก าเนิดให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ชีวิตของมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ ศึกษาและสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ผ่านโดยประสบการณ์ จนกลายมา
เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมได้กลายเป็นความพฤติกรรมที่ได้สืบทอดกันมา การด าเนินชีวิตความเช่ือ
ที่มีต่อช้าง ระบบความเช่ือได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางความเช่ือได้อย่างชัดเจนที่เป็นตัวบ่งบอกถึง ระบบ
โครงสร้างสังคม  มีการอิงอาศัยบางอย่างเป็นสัญลักษณ์การบูชา ตามคติความเช่ือที่มีอยู่ในชุมชนชาวไทยกูยคือ ช้าง ถือได้ว่าเป็นสัตว์
มงคล เช่ือกันว่ามีอ านาจและมีพลังสูง ตามต านานช้างท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ได้กล่าวถึงว่าช้างเป็น
สัตว์มงคล ที่คู่กับพระราชา และเป็นพาหนะของเทพเจ้า (พระอินทร์) จึงถือว่าช้างมีบทบาท ช้างจึงมีบทบาทและความส าคัญทั้งในด้าน
สัตว์มงคล ด้านใช้เป็นพาหนะเดินทาง การรบ และยังใช้ในการท างานอื่นๆ ช้ินส่วนของช้าง ได้มีกลุ่มที่ให้ความเคารพนับถือว่าเป็น
มงคลกับผู้นับถือ ครอบครองมีความเชื่อว่าสามารถน ามาซึ่งโชคดี  เช่น งาช้าง กระดูกช้าง หางช้างช้าง  เป็นเครื่องรางที่ช่วยป้องกันภัย 
เช่น คุณไสยศาสตร์ ภูตผีปีศาจ   
 
ค าส าคัญ: ช้าง, ผลิตภณัฑ์, ความเชื่อ, กลุ่มชาวไทยกูย,จังหวดัสรุินทร์  

 
Abstract 
      The lifestyle of the Thai Kui group Tradition Has caused the Relationship Between People and People. 
People and nature People and supernatural Things Human life Has Been learned. Study and Accumulate 
Experience for a long Time Passed by Experience Until Becoming a Cultural Tradition Due to the Ancestors 
Culture Has Become a inherited Behavior. Life, Belief and Belief in Elephants The Belief System clearly Reflects 
the cultural image of Belief That is indicative. Social structure system There are some references to worship. 
According to the Beliefs That exist in the Thai community, Kui is regarded as a sacred animal. Believed to Have 
Power and Power According to legend, Elephants Appearing in Buddhism and Brahmin-Hindu religions Have 
Mentioned That Elephants are sacred animals. With the King And is a vehicle of the god (Phra Indra), Therefore 
considered the Elephant to Have a role Chang Therefore Plays a role and importance in Both the Auspicious 
animals. Used as a Traveling Vehicle, combat, and also used in other work Parts of the Elephant Has a group 
That respects Being Auspicious to the Worshiper The Possession is Believed to be able to Bring good luck, such 
as ivory, Elephant's tail, Elephant. The Elephant is an Amulet That Helps to Protect you, such as Superstition. 
 
Keywords : Elephant, Product, Belief, Thai Kui group, Surin province 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 หากกล่าวถึงมนุษย์นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถด ารงอยู่ได้ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์นั้นมีพลังความคิดที่สร้างสรรค์ 
โครงสร้างทางความคิด และการใช้สติปัญญาของมนุษย์เป็นทุนเดิม โครงสร้างของมนุษย์นั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างอิงอาศัยกัน ระบบ
ครอบครัว เครือญาติ และกลุ่มชนท่ีนับถือกัน  ท้ังนี้อาจเกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ ศึกษาและสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ผ่านโดยประสบการณ์ 
ผ่านทางด้านความเช่ือและพิธีกรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนท่ีสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษแต่อดีตด้วย   
 วัฒนธรรมจึงได้กลายเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์สืบทอดกันมา การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบความเช่ือและพิธีกรรมสะท้อน
ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางความเช่ือได้อย่างชัดเจนที่เป็นตัวบ่งถึงแต่ละสังคม มีวงจร ระบบโครงสร้างแบบใด มีการ อิง
อาศัยบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ในการนับถือ สักการะ บูชา และให้ความเคารพนับถือ ยกย่องว่าเป็นสิ่งมงคล หายาก ใครมีไว้ครอบครอง

ยอมน ามาซ่ึงความโชคดี รุ่งเรือง อ านาจวาสนาบารมีตามคติความเช่ือที่มีอยู่ในมนุษย์              
(ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560: 1) คือ ช้ินส่วนที่ได้จากช้าง ช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่ส าคัญ
มาก ถือว่าเป็นสัตว์มงคลมีอ านาจมากและมีก าลังสูง ช้างได้ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงได้กล่าวว่าช้าง เป็นสัตว์ส าคัญดังที่กล่าวถึงคือ พญาช้างป่าริไลยกะ
และพญาช้างเศวตกุญชรว่ามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า (ขุ.ธ.ก.(ไทย).40 /89.) และ
ช้างได้รับการขนานนามว่าเป็นสัตว์ที่ทรงพลัง มีบทบาทหน้าที่เคยท าศึกสงคราม กู้ชาติ              
กู้แผ่นดิน ในสมัยโบราณบรรพบุรุษไทยโบราณก็ใช้ช้างเป็นผู้ร่วมในการท าศึกสงครามด้วย 
แล้วช้างยังมีการร่วมสร้างปราสาท ขนหิน ลากหิน ลากไม้อีกด้วย ช้างจึงมีบทความส าคัญ             

ทั้งยังเป็นได้ถึงพาหนะของพระอินทร์ ช้างเอราวัณ ได้เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึง บุญบารมี อ านาจ วาสนาและทรงพลัง (ยโสธารา                
ศิริภาประภากร.  2560 : 2) ชาวไทยกูยจึงมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีวิถีชีวิตอยู่กับช้าง ถือได้ว่าช้างเป็น
ความส าคัญของผู้ครอบครองด้วย กลุ่มชาวไทยกูยจึงมีฐานคติท่ีมาและจุดก าเนิดของความเชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีค่า และมีพลังในตัวของมัน
เอง  ด้วยจุดนี้เองจึงเป็นจุดก าเนิดในฐานคติความเช่ือที่ว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังอ านาจ (Belief that is powerful) เป็นของศักดิ์สิทธ์ 
(Have the right) เมื่อมีไว้ครอบครอง ถือครองไว้ ประดับไว้ในบ้านเรือน ส านักงาน ห้องเจ้านาย ห้างร้านที่ประกอบกิจการต่างมีฐาน
คติความเช่ือว่าจะโชคดี (good luck) มีความสุข (Happy) ประกอบกิจการใดจะเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น ผลิตผลที่ได้จากช้างจึงเช่ือว่าเป็น
ของมงคลกับผู้นับถือ ครอบครองมีความเช่ือว่าสามารถน ามาซึ่งความมีโชคดี เป็นเครื่องรางที่ช่วยป้องกันภัย เช่น คุณไสยศาสตร์ 
(superstition) วิญญาณร้ายและภูตผีปีศาจ ชาวไทยกูย มักนิยมบูชาแม้นในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับช้าง อาทิเช่น ตะขอช้าง                
เส้นปะก าช้าง หางช้าง หนังช้าง กระดูกช้าง งาช้าง (พระสมชาย สิริวัฒโก, 24 กุมภาพันธ์ 2562) ชาวไทยกูย (Thai  Kui people) จะ
ให้ความเช่ือเป็นอย่างมากว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิและมีพลังมาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันจนมีความนิยมจนกลายเป็นท่ีรู้จักกันในนามช้าง
เมืองสุรินทร์ และผลิตภัณฑ์จากช้างสุรินทร์ เป็นต้น   
 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา ถึงความเช่ือที่มีต่อช้างและความเช่ือที่มีต่อช้ินส่วนต่างๆ ว่าจะก่อให้เกิดอะไรบ้างเมื่อน าไป
ครอบครอง เพื่อศึกษาถึงความนิยมของผู้คนท่ีมีต่อช้างและเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคล ตลอดถึงมูลค่าของช้ินส่วนต่างๆของช้างที่สามารถตีค่า
เป็นเงินได้ นั้นหมายถึงวัตถุแต่ละช้ินมีค่า และนับค่าได้ที่อยู่บนฐานคติทางความเช่ือที่มีต่อช้างนั้น การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเพี ยง 
ช้ินส่วนท่ีได้จากช้างที่ถูกน ามาเป็นส่วนผสม หรือ น ามาเป็นเครื่องประดับ หรือ สิ่งเคารพบูชา หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้บนฐานคติทางความ
เชื่อแล้วเท่าน้ัน ทั้งนี้จะศึกษาการให้ความหมายกับจากสิ่งนั้นด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาความเชื่อที่มีต่อช้างตามบริบทของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ 
    2. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช้างกับการให้ความหมายที่ส าคัญต่อฐานคติของคนในสังคมยุคปัจจุบัน  
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลความเช่ือที่มีความสัมพันธ์ต่อด้านศาสนา ด้านการรักษา ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการเมืองการปกครอง ตลอดถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. สัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้เครื่องมือ คือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป กล้องบันทึกภาพวีดีโอ                  
จดบันทึกสมุดย่อย (Field note) จดในสมุดหลัก (Camp note) ภายหลัง โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ช้าง พระสงฆ์                
ผู้เป็นอาจารย์ท าพิธีกรรม ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ีเข้าร่วมพิธีกรรม          
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 2. แบบสังเกตการณ์ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประกอบพิธีกรรมแซนปะก าช้างของชาวไทยกูย ลงพื้นที่เพื่อดูผลิตผลที่ได้
จากช้างน ามาเป็น ผลิตผลต่างๆตามความเช่ือพร้อมการให้ความหมาย   
 3. เมื่อได้ข้อมูลครบตามกรอบที่วางไว้จึงได้เรียบเรียงข้อมูลตามกรอบการศึกษา และได้น าเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาต่อไป  
 ขอบเขตการศึกษา 
  เพื่อศึกษาช้างกับผลิตภัณฑ์ทางความเช่ือท่ีมีต่อชนกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ ทีท่ าการศึกษาดังนี้ 
   1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ผู้ศึกษาก าหนดพื้นที่ โดยเลือกกลุ่มชุมชนชาวไทยกูย บ้านกระโพ ตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเพียงความเช่ือที่มีต่อช้างของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยส่วย -กูย ที่มีความเช่ือและยังคงมีการ                
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมที่มีต่อช้าง (ปะก าช้าง) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไทยกูย ที่ยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีของผู้ประกอบพิธีกรรมและมีผู้มาร่วมการประกอบพิธีกรรม 
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล   
  ในการศึกษาครั้งน้ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ศึกษาใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกว่า
ผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นสามารถให้ข้อมูลได้และมีความเกี่ยวข้อง หรือมีความเชื่อต่อ ช้างและช้ินส่วนท่ีได้จากช้างเท่านั้น ได้แก่ 
              1. อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมแซนประก าช้าง 3 คน 2. พระสงฆ์ 2 คน 3.ผู้อาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 60-80 ที่มีความเช่ือ
เกี่ยวกับช้างและน าช้างมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 5 คน 4. ผู้น าชุมชน 1 คน 5.ผู้ประกอบการค้า ธุรกิจ 10 คน 6.ประชาชนที่เข้า
ร่วมพิธีกรรม 12 คน รวมทั้งสิ้น  33 รูป/คน 
          ขอบเขตด้านเอกสาร การศึกษาโดยค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งข้อมูลเก่ียวกับช้าง จากเอกสาร หลักฐานพระไตรปิฎก หนังสือ 
ต ารา งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  
          ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ศึกษาได้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร,สิ่งตีพิมพ์, วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง                
ความเช่ือ พิธีกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และในต ารา หนังสือ โดยเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นมา  
 
ผลการวิจัย 
          ความเชื่อที่มีต่อช้างของกลุ่มชาวไทยกูย    
  ความเชื่อ (Believe) ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีตลอดถึงพิธีกรรมในด้านต่างๆ และก าหนดเป็นจารีตเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติตาม เช่น ความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ ความเช่ือในเรื่องโชคลาง และความเช่ือเกี่ยวกับอ านาจลึกลับต่างๆเป็นต้นมนุษย์จึง
น าเอาแนวความเช่ือนั้นๆมาถือปฏิบัติในกลุ่มของตน (อิศราพร  จันทร์ทอง. 2537: 41) ดังนั้น ความเช่ือ(Believe) คือการยอมรับ             
นับถือในหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในค าสอนหรือในบุคคล หรือการยึดถือในสิ่งที่เช่ือว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์หรือธรรมชาติของ
บุคคลกลุ่มชนหรือสังคม เช่น  คนไทยมีความเช่ือใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชาวไทยโซ่งมีความเช่ือเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ                 
(เรณู เหมือนจันทร์ฉาย. ม.ป.พ.41) ทัศนคติ (Attitude) ของกลุ่มชนที่มีความเช่ือต่อช้าง และการยอมรับและยึดถือสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น 
โดยไม่ต้องการเหตุผลมาอธิบาย และไม่จ าเป็นว่าสิ่งที่เช่ือนั้นจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐาน เป็นการยอมรับต่อพลังอ านาจเหนือ
ธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความย าเกรง (พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโน.2548: 5) ดังนั้น 
ความเช่ือเหล่านี้ยังยึดถืออยู่ เป็นความเชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชนนั้นยึดถืออยู่ (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2543: 372)    
         กลุ่มชาวไทยกูย ฐานคติความเช่ือก่อให้เกิดพิธีกรรมขึ้น เพราะความเช่ือที่มนุษย์มีเป็นสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความโชคดี มนุษย์
ต้องการสิ่งที่น ามาช่วยเสริมสร้าง ในเรื่องราวบ้างอย่าง ทั้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้น า หรือผู้บริหาร  ผู้ประกอบการทั่วไป มีความเช่ือต่อ 
ช้าง  ในฐานะ ช้างนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ มีพลังมหาศาลมีประวัติศาสตร์ มีฐานะพาหนะของพระอินทร์ และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ด้วยชาวไทยกูยมีความเช่ือที่มีต่อช้าง และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง ตามวัฒนธรรมของชาวไทยกูยจะอยู่กินกับช้าง จนสามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวด้วย ช้างถือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่สื่อถึงอ านาจของการควบคุม (พระส าเริง โกวิโท.2 ตุลาคม 2561) 
กล่าวว่าช้างเป็นเครื่องอ านาจ เสริมวาสนาบารมีให้กับผู้ครอบครอง และยังสามารถช่วยปกกันคุณไสยศาสตร์ มนต์ด า และสิ่งช่ัวร้าย 
เช่น อ านาจปีศาจด้วย (พระสมชาย สิริวัฒโก.2 ตุลาคม 2561) 
 ความเชื่อของผู้ที่มีต่อ ช้าง ส่งผลให้เกิดพิธีกรรมบูชาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ  ความเชื่อในเรื่องโชคดี มีอ านาจบารมี และอ านาจ
อื่นๆ เป็นเครื่องช่วยเสริม และความเช่ือในอ านาจลึกลับต่างๆมนุษย์น าเอาแนวความเช่ือนั้นๆ มาถือปฏิบัติในกลุ่มของตน (อิศราพร 
จันทร์ทอง. 2537: 41) มีการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชา ตามความเช่ือของตน (ศิริพร สุเมธารัตน์.  2553 : 372) ความเช่ือดั้งเดิม เช่ือใน
อ านาจลึกลับของธรรมชาติ ดวงวิญญาณ สัญลักษณ์มงคล สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543 : 2-3)  

357การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



358 

      ความเช่ือของชาวไทยกูยที่มีต่อช้างถือว่าเป็นสัตว์มีมงคลและมีพลังศักดิ์สิทธิ์ใน
ตัวของมันเอง เช่ือว่ามีเทวาอารักษ์ วิญญาณของบรรพบุรุษรักษา คุ้มครองอยู่ด้วย            
ถ้าผู้ใดบูชาดี เซ่นไหวก้็สามารถน ามาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้ (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 3) 
 
พิธีกรรมกับพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ 
       พิธีกรรม (Rite) พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเช่ือของบุคคลในสังคมที่แสดงออก
ในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์โดยแบ่งพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต
และพิธีกรรมที่เป็นมงคล ซึ่งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตจะเป็นพิธีกรรมที่มุ่งความ

เจริญรุ่งเรืองต่อชีวิตโดยตรง  มุ่งท่ีจะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีฤทธิ์เดชบันดาลให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องรักษาให้ปราศจาก โรคภัยไข้
เจ็บ  ไม่มีสิ่งช่ัวร้ายมารบกวนให้เกิดภัยอันตราย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุยืน รวมทั้งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (ศิริพร 
สุเมธารัตน์. 2535:400) พิธีกรรม เป็นส่วนประกอบของศาสนา Rituals are a Component of Religion ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ 
และพยายามปฏิบัติอย่างเครง่ครัด  พิธีกรรมบางอย่างอาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างศาสนาและไสยศาสตร์ Some Rituals may Be 
a Combination of Religion and Superstition หรือมีส่วนประกอบของศาสนาผสมกันท้ังในด้านความเช่ือและการปฏิบัติ หรือการ
ประสานความเชื่อต่างๆ เข้าด้วยกันจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน (สมพร เกษมสุขจรัสแสง. 2526: 47) พิธีกรรม คือการบูชา The ritual 
is worship  ตามแบบแผนต่างๆ ท่ีปฏิบัติในทางศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 788) เป็นค าบัญญัติของการประกอบพิธีการต่างๆ 
และค าว่า พิธีการ หมายถึงประเพณีทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับโอกาสส าคัญ พิธีกรรมจะก่ออ านาจพิเศษขึ้นมา เป็นการเพิ่มพลังและ
สีสันอ านาจให้แก่การด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือการท าพิธี (Denny sergeant, Global Ritualism. 2546 : 29-35)   
           สรุปใจความว่าพิธีกรรม คือพฤติกรรมที่กระท าขึ้นเพื่อสนองโลกียวิสัย เพื่อความสูงส่งทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ประเพณี การสั่งสมของวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จะต้องเป็นการกระท าที่ปลุกเร้าหรือ
เรียกร้องให้เกิดปฏิกิริยา หรืออารมณ์ได้ (พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต. 2548 : 2) ดังนั้นจุดมุ่งหมายของพิธีกรรม คือการพัฒนาจิต 
(Denny Sergeant, Global Ritualism. 2542: 243-252) พิธีกรรมมีความส าคัญมากในทางศาสนา หลวงวิจิตรวาทการกล่าวถึงเรื่อง
พิธีกรรมว่าเป็นเรื่องที่มีอ านาจส าหรับมนุษย์ได้ใช้สร้างความยิ่งใหญ่ พิธีกรรมจึงเป็นของทิ้งไม่ได้ในทางจิตวิทยา การประกอบพิธีกรรม
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จูงใจชุมชนได้  ในขณะประกอบพิธีทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และท าในสิ่งเหมือนกันพร้อมเพรียงกัน ซึ่งดูแล้วน่า
เลื่อมใสพอท าบ่อยๆเข้าก็จะให้เกิดความศักดิ์สทิธ์ิทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณ์และความเชื่อของมนุษย์ น าไปสู่การสร้าง
สิ่งเคารพบูชา จากนั้นก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจึงกล่าวได้ว่า ความเช่ือท าให้เกิดพิธีกรรมขึ้น พระพุทธศาสนามีพิธีกรรมต่างๆ 
มากมาย ซึ่งมีผลต่อการสร้างจิตส านึกทางศาสนามีผลกระทบต่อระบบร่างกาย จิตใจของมนุษย์เช่นการสวดมนต์ บูชาดอกไม้ธูปเทียน  
ถวายทานท าบุญ  รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เมื่อมีจิตที่ส านึกท่ีดีในศาสนาจะเห็นได้ว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งทาง
ใจเป็นหลักใช้ในการขจัดทุกข์  เป็นสิ่งที่มนุษย์มุ่งท าดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นสิ่งที่มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสนัติสุข เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นการกระท าในสิ่งที่คิดว่า จะเป็นผลดีแก่ส่วนรวม เป็นการสร้างความรู้สึกทางด้านดีเกี่ยวกับ
ศาสนา จึงควรสร้างด้วยการมีพิธีกรรม เช่น สวดมนต์ ท าบุญ เจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีส่วน
ช่วยให้ศาสนาคงอยู่ได้เพราะมีส่วนช่วยในการรวมมวลชนเข้าด้วยกันให้เป็นหน่วยเดียวกันมีความรู้สึกร่วมกันท าให้ศาสนามั่นคงและอยู่
คู่มนุษย์ชาติต่อไป (นภาจารี น าเบ็ญจพล และอมรรัตน์ จันทร์เพ็ญสว่าง. 2537: 43-56) 
 พลังอ านาจเหนือธรรมชาติ (Supernatural Power) ตะข้อช้างเป็นสิ่งที่จ าลองขึ้นโดยใช้ไม้แกะ เป็นสัญลักษณ์เพื่อการบังคับ
ช้างเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจับช้างได้รับตกทอดมาแต่สมัยโบราณมเีก็บไว้ใช้ เป็นอาวุธตลอดถึงมีความเช่ือว่าสามารถเป็นเครื่องรางของ

ขลังด้วยตะขอช้าง เมื่อเข้าสู่พิธีกรรม ที่เช่ือกันว่าสามารถให้ให้เกิดพลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ 
(ช่ืน ศรีสวัสดิ์. 2530 : 71) 
         พิธีกรรมที่เชื่อกันว่าท าให้ ตะขอช้างเกิดความศักดิ์สิทธิ์ คือพิธีกรรมปลุกเสก ด้วย
หมอช้างเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเซ็นไหว้ บวงสรวง และเจิมด้วยแป้งพร้อมทั้งอธิฐาน 
คาถา มนต์ ที่เช่ือว่าได้รับการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ (บุญสา คลังฤทธิ์,12 ตุลาคม 
2561) อาจเป็นพระสงฆ์ที่เช่ือกันว่ามีอ านาจของสมาธิ พร้อมทั้งการสวดมนต์บางบท มี
อ านาจจิตพลังสูง เป็นพระเกจิ ก็ย่อมท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ได้ (พระครูโสภณธรรมรังสี,12 
ตุลาคม 2561) พิธีกรรมที่มักนิยมประกอบขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพิธีปลุกเสกนั้นมักจัด
กลางแจ้ง ประกอบด้วย บายศรีต้น บายศรีปากชาม ตั้งฉัตรเงินและทอง ประดับด้วย              
ต้นอ้อย ต้นกล้วย กลางโต๊ะจะวางเครื่องบูชาที่ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ที่จัด 
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อย่างสวยงาม ผูกด้วยสายสิน เมื่อถึงเวลา เช่น การประกอบพิธีกรรมอาจเริ่ม เวลา 09.09 
นาที  09.19 นาที 09.29 นาที 09.39 นาที หรือ 09.59.นาที เพ่ือใช้ในการเริ่มประกอบ
พิธีกรรม เช่ือว่าเป็นเวลาที่เป็นมงคลท ากิจการอะไรก็ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 
(Yasothara S.2017:2-3) 
 
อิทธิพลของผลิตผลที่ได้จากช้างท่ีมีต่อกลุ่มชาวไทยกูย 
        อิทธิพลด้านความเช่ือต่อผลิตพันธ์ที่ได้จากช้าง ได้แก่ หางช้าง งานช้าง กระดูกช้าง

ที่น ามาเป็นเครื่องประดับเช่น  แหวน ก าไร สร้อยคอ พระพุทธรูป รูปเคารพอื่นๆ หรือแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับช้าง เช่น รูปภาพ              
ตะขอช้าง เป็นต้น โดยเชื่อว่ามีพลังอ านาจบางอย่างที่เป็นสิ่งช่วยเสริมเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีพลัง 2 ด้าน  คือ  
            1) การเพิ่มสิริมงคล  สร้างความโชคดี ร่ ารวย เสริมสิริมงคล ในด้านคุณเมตตามหานิยม  
            2) และการป้องกัน เภทภัย อันตรายและระงับสิ่งเป็นเหตุที่ไม่ดี ป้องกันภูตผีปีศาจได้  
         สิ่งที่เกิดจากช้างมักมีความเช่ือว่า เป็นเครื่องรางที่ท าให้โชคดี เช่น ในด้านหน้าที่ การงาน การประกอบอาชีพ ด้านราชการ 
นักการเมือง เป็นท่ีนิยมเพราะมีความเชื่อว่าท าให้ตนโชคดีในหน้าท่ีการงาน ราชการ  (ประหยัด ค ามา,15 ตุลาคม 2561) ผลิตพันธ์ที่ได้
จากช้างยังเป็นสิ่งท่ีช่วยป้องกัน อ านาจช่ัวร้าย สิ่งอัปมงคล ภูตผีปีศาจมิให้เข้ามาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนได้ (บุญสา คลังฤทธิ์,2 
ตุลาคม 2561) 
          ผลิตพันธ์ของช้าง ยังมีอ านาจที่ท าธุรกิจ หน้าท่ี การงาน ท าให้คล่องตัว สะดวก มากขึ้น (พระสมชาย สิริวัฒโก,12 ตุลาคม 
2561) และยังมีอ านาจผู้คนเคารพย าเกรงและมีบารมี ให้บริวารให้ความเคารพสูง ปกครองบริวาร ให้อยู่ในค าสั่ง โอวาท (พระธรรม
โมลี.ดร. (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์,12 ตุลาคม 2561)  
 ความเชื่อที่มีต่อเส้นปะก าช้าง 
  ชาวไทยกูยในแถบอีสานใต้ คือสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มีความเช่ือต่อเส้นปะก าคชสารหรือปะก าช้าง รูปสัญลักษณ์เป็น
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีการคล้องช้าง  หรือจับช้างของชาวไทยกูย เครื่องมือที่ใช้คือ                        

เส้นปะก าช้าง (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2561: 3-5) 
 ตามความหมายของ คชสาร หมายถือ ช้าง  และเส้นปะก าช้าง มี 2 ประโยคนั้นคือ 
เส้น คือการน าหนังควายมาท าเป็นเส้นยาวๆหลายสิบเมตร จะมีความคงทนมาก เรียกว่า 
เส้นปะก า หรืออีกความหมายหนึ่งก็อาจแสดงว่า เส้นท่ีท าด้วยหนังควายมีความยาวเพื่อที่ใช้
ส าหรับจับช้าง และปะก านั้นน่าจะหมายถึง เส้นนี้ได้ผ่านพิธีกรรมที่ประกอบด้วยคาถา 
อาคม มนต์ ผ่านการปลุกเสกตามพิธีกรรมเฉพาะของชนกลุ่มนี้และเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ
ทรงไว้ซึ่งพลังแห่งมนตราคม จึงเรียกว่า เส้นปะก า ส่วนค าว่า ช้าง น่าจะมาจากเส้นนี้ใช้
ส าหรับการจับช้าง เป็นต้น มีความเช่ือว่าเส้นปะก า เป็นของสูงและมีพลังวิเศษ ชาวไทยกูย

จะให้ความเคารพมากและนับถือบูชา โดยการตั้งครูเพื่อเซ่นไหว้เส้นประก านี้เป็นประจ าทุกวัน ส าคัญ เช่น วันดับ  วันเพ็ญ ตาม
จันทรคติ เวลา ก าหนด ในการเซ่นไหว้ ชาวไทยกูยมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์  เช่ือมโยง กับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการนับ
ถือและให้ความเคารพจึงได้สร้างเป็นศาล เพื่อให้เป็นท่ีเฉพาะไว้ส าหรับการท าพิธีกรรมอื่นๆ หรือ เส้นประก ามีอ านาจมากถ้าไว้ในบ้าน 
ลูกเมียของตนถือหรืออาจไม่รู้ไปท าผิด ล่วงเกินเข้าอาจมีโทษหรือได้รับโทษจากวิญญาณที่สถิตในเส้นประก าช้างนี้ เส้นประก าช้าง ถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิ และเช่ือมต่อกับอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นคือ ผีบรรพบุรุษได้ด้วย (สี ตาทอง,28 เมษายน 2561)   

 เส้นปะก าช้าง ชาวไทยกูยจะนับถือช้างมากถือว่าช้างเป็นบรรพบุรุษที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ความเช่ือที่มีต่อช้าง หรือ แม้นแต่เส้นปะก าช้างนั้นส่งผลให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมสร้าง
ศาลเพื่อไว้วัตถุมงคลนี้ และเมื่อถึงรอบวันส าคัญและรอบปีที่ต้องเซ่นไหว้ชาวไทยกูย หรือ ผู้
เป็นเจ้าของเส้นปะก าช้าง จะท าพิธีเพื่อเซ่นไหว้ (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2543 : 372) เป็นความ
เชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชนนี้ได้ยึดถือสืบต่อกันมาอยู่ (อิศราพร จันทร์ทอง. 2537:41) คือ เช่ือ
ในอ านาจลึกลับของธรรมชาติ อ านาจวิญญาณทีสถิตอยู่ในวัสดุต่างๆ อาทิเช่น เส้นปะก าช้าง 
เครื่องมือจับช้าง หรือแม้นแต่ตะขอช้างที่ใช้บังคับช้าง เป็นต้น ด้วยความเช่ือเหล่านี้เองจึงท า
ให้เกิดการบูชา เซ่นไหว้เคารพต่อสิ่งเหล่านั้น (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543:2-3) ความเช่ือที่

มีต่อปะก าช้างของชาวไทยกูย เส้นปะก าช้างถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ มีเทวาอารักษ์หรือวิญญาณของบรรพบุรุษรักษา คุ้มครองอยู่ด้วย 
ถ้าผู้ใดบูชา เซ่นไหว้ ก็สามารถน ามาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ และสามารถเป็นสิ่งที่ ป้องภัยเภทภัยได้ 
(PraDammamolee. 2017 : 5)   
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อัตลักษณ์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยกูยในจังหวัดสุรินทร์ 
 ความเช่ือและพิธีกรรม (Beliefs and Rituals)  เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาวไทยกูย การด ารงอยู่ร่วมกันได้
อย่างดุลยภาพ ทางด้านประเพณีได้ก าเนิดให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ ศึกษาและสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยประสบการณ์ ด้านลัทธิ ความเช่ือและ
พิธีกรรม จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมจึงได้กลายเป็นความพฤติกรรมที่ได้สืบทอดกันมา 
การด าเนินชีวิต ความเช่ือที่มีต่อศาลคชศาล หรือ ศาลปะก าช้าง ระบบความเช่ือและพิธีกรรมได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมทางความเชื่อได้อย่างชัดเจนที่เป็นตัวบ่งถึงแต่ละสังคม มีวงจรระบบโครงสร้างในด้านมิติต่างๆ มีการอิงอาศัยบางอย่างเป็น
สัญลักษณ์ในการนับถือ บูชาและให้ความเคารพนับถือ ตามคติความเช่ือที่มีอยู่ในชุมชนชาวไทยกูย คือศาลปะก าคชสารช้างถือว่าเป็น
สัตว์เส้นมงคลเช่ือกันว่ามีอ านาจและความศักดิ์สิทธ์ิและทรงพลังสูง ที่สามารถให้คุณและโทษได้ ภายในศาลจะมีเส้นปะก าช้างที่ท ามา
จากหนังควายขมวดเป็นเกลียวให้เป็นเชือกมีขนาดยาว พอสมควรเชือกปะก าช้างได้เคยผ่านการจับช้างมาแล้ว เส้นปะก านี้จะบรรจุด้วย
มนต์ อาคม คาถา เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เมื่อผ่านกาลเวลาที่ใช้งานไม่ได้ มักนิยมน ามาไว้ในศาล และประกอบพิธีบูชา เซ่นไหว้ 
ประจ าปีจะไม่ทิ้ง ศาลปะก าช้างจะสร้างไว้ตามสถานที่ส าคัญๆ และมักประกอบพิธีเซ่นไหว้ประจ าปี จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีต่อศาลปะก าช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ยโสธารา ศิริภาประภากร.2561: 5) จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมหนึ่งที่บอกตัวตนของชนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี  
 ผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อที่มีต่อช้าง Belief Products for Elephants 
  แหวนช้าง ถือเป็นผลิตที่ได้มาจากฐานคติความเชื่อจนกลายมาเป็นผลิตพันธ์ เป็นท่ีต้องการของผู้คนท่ีมีความเช่ือต่อช้าง จน
เกิดการอยากจะครอบครอง เพื่อน าไปบูชา มีไว้ที่อาคารบ้านเรือนของตนเอง เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีการผลิตสิ่งที่ได้จากช้างข้ึนมากมาย 
เพื่อให้เพียงพอต่อผู้คนเป็นจ านวนมาก จนกลายมาเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมทางความเช่ือ (Cultural product of faith) ที่เกิดมา
จากฐานคติทางความเชื่ออีกทางหนึ่ง ท่ีสร้างผล ก าไร อันมหาศาลให้กับกลุ่มชาวไทยกูย ในจังหวัดสุรินทร์มาก และยังเป็นผลผลิตที่เป็น
ทั้งของฝาก ของขวัญ ที่ติดมือไปให้แก่บุคคลที่เคารพรักได้ ทั้งยังสร้างช่ือเสียงให้กับกลุ่มชาวไทยกูยให้เป็นที่รู้จัก และมีช่ือเสียงกับตัว
จังหวัดสุรินทร์อีกทางหนึ่งด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

         ก าไรงาช้าง                                งาแกะสลักพระพุทธรูป                         แหวนหางช้าง ก าไรหางช้าง 
 
                    
 
 
 
 
 
              สร้อยงาช้าง                                             รกช้าง 

ที่มาของภาพ: ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, 24 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  1.การน าพกติดตัวความเช่ือว่า เป็นเครื่องป้องกัน อาถรรพ์ คุณไสย และอ านาจช่ัวร้ายได้ กลุ่มชาวไทยมักมีไวติดตัวเสมอ 
เมื่อเข้าป่า เดินทางไกล  
  2.การสรวมใส่ตามร่างกาย ตามความเชื่อว่า ช้างมีอ านาจในตัว ท าให้ผู้สรวมใส่เกิดอ านาจ สง่าราศี มีเมตตามหานิยม เป็นที่
รักและเมตตาแก่ผู้พบเห็น และยังเป็นเครื่องช่วยเสริมให้เกิดอ านาจในทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
  3.การน าขึ้นบูชาบนหิ้งมีความเช่ือว่า ถ้าเป็นรูปเคารพ เช่น พระพุทธรูปที่ท าจากงาช้าง เป็นวัตถุใหญ่ สมควรเอาไว้บนหิ้ง 
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เพื่อบูชาจะก่อให้เกิดความเป็นมงคล มีอ านาจ โชคดี และเจริญรุ่งเรือง 
  4.การแขวนตามที่ท างาน บ้านเรือน สถานประกอบการมักก่อให้เกิดความโชคดี การค้ามีก าไร มีผลทางบวก และเช่ือกันว่า
ยังเป็นเครื่องช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการค้าเกิดความโชคดี บริวารอยู่ในโอวาทด้วย  
 คุณค่า 
  ความเช่ือและพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาวไทยกูย การด ารงอยู่อยู่ร่วมกันได้อย่างดุลยภาพ 
ประเพณีได้ก าเนิดให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้มี
การเรียนรู้ ศึกษา และสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ผ่านโดยประสบการณ์ ผ่านด้าน ลัทธิ ความเช่ือและพิธีกรรม               
จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณทีี่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมจึงได้กลายเป็นความพฤติกรรมที่ได้สบืทอดกันมา การด าเนิน
ชีวิต ความเชื่อที่มีต่อ ช้างระบบความเชื่อและพิธีกรรมได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางความเช่ือได้อย่างชัดเจนที่เป็น
ตัวบ่งถึงแต่ละสังคม มีวงจร ระบบโครงสร้าง  มีการอิงอาศัยบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ในการนับถือ บูชาและให้ความเคารพนับถือตาม
คติความเช่ือที่มีอยู่ในชุมชนชาวไทยกูย  คือ ช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์เส้นมงคลเช่ือกันว่ามีอ านาจและความศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลังสู งที่
สามารถให้คุณและโทษได้ (Dammamolee. 2017 : 3) 
  ตามต านานช้างที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็ล้วนแต่กล่าวว่าช้างเป็นสัตว์มงคล ที่คู่บารมี
พระราชา หรืออาจเป็นพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์  ดังนั้นจึงถือว่ามีความส าคัญมาก  
  ช้าง (Elephant) มีบทบาทในหน้าท่ีท าศึกสงคราม ในสมัยโบราณบรรพบุรุษไทยโบราณก็ใช้ช้างเป็นผู้ร่วมในการท าศึก
สงคราม ช้างยังมีการร่วมสร้างปราสาท ขนหิน ลากหิน ช้างจึงมีบทบาทและความส าคัญทั้งในด้านสัตว์มงคล ด้านใช้เป็นพาหนะ
เดินทาง การรบ และยังใช้ในการท างานอื่นๆที่มนุษย์ไม่สามารถท าได้  อาทิ ลากต้นไม้ใหญ่ ลากหิน ขนหิน ชาวไทยกูย(Kui people)               
มีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีวิถีชีวิตอยู่กับช้าง ถือได้ว่าช้างเป็นความส าคัญของผู้ครอบครอง ถ้าช้างตายลง         
ผู้ครอบครองจะท าบุญอุทิศให้ประดุจดั่งเป็นญาติ พ่ีน้องของตนเอง 
  ช้ินส่วนของช้างที่นับถือและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นมงคลกับผู้นับถือ ครอบครองมีความเชื่อว่าสามารถน ามาซึ่งความมีโชคดี
อาทิ งา กระดูก หางช้าง เช่ือว่าเป็นวัตถุมงคล เป็นเครื่องรางที่ช่วยป้องกันภัย อาทิเช่น คุณไสยศาสตร์ ภูตผี ปีศาจ ชาวไทยกูย               
มักนิยมบูชาแม้นในส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับช้าง เช่น เส้นปะก าช้าง ชาวไทยกูยจะให้ความเช่ือเป็นอย่างมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก 
และสามารถให้คุณได้ในด้านๆ ได้ 
   จึงปรากฏการตั้งศาลปะก าคชสาร หรือศาลปะก าช้าง ไว้เพื่อบูชาประจ าบ้านบ้างประจ าที่ส าคัญ อาทิพื้นที่ส าคัญที่เช่ือว่า
เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และมีวิญญาณบรรพบุรุษสถิตอยู่  พื้นที่ตั้งศาลปะก าช้างนี้จะมีพิธีเซ็นไหว้ทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
ครอบครัว โดยมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ เหล้าขาว น้ าเปล่า น้ าส้ม หัวหมู ไก่ เป็ด ปลา บายศรี ผลไม้ อ้อย ที่หน้าศาลปะก าช้าง (เจริญ 
ไวรวัจนกุล. 2542 : 68) ด้วยเหตุนี้ผู้น าเสนอจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องของศาลปะก าช้างชาวไทยกูย ท่ีให้ความเช่ือว่าเป็นสถานมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เส้นปะก าช้างที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิของชาวไทยกูย และได้น ามาเข้าสู่พิธีกรรมตามความเช่ือของ
ชาวไทยกูย  คุณค่าในในเรื่องนี้เจาะลึกลงไปเราจะเห็นได้ถึงโครงสร้างทางความเช่ือที่ชาวไทยกูยมีต่อช้าง ความเป็นมา การอยู่อาศัย 
ความเช่ือ พิธีกรรม ประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุเพราะช้าง กับเส้นปะก าช้าง และศาล นี้ถือเป็นจุดส าคัญ เป็นที่ร่วมอ านาจพลัง แสดงได้ถึง
คุณค่าทางความเชื่อ พิธีกรรม ความสัมพันธ์ ท่ีได้ยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคน  
 
สรุปผลการวิจัย 
   การด าเนินชีวิตของกลุ่มชาวไทยกูย มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเช่ือที่มี
ต่อช้าง คือ ช้างเป็นสัตว์ที่มีพลังมาก ผลิตผลที่ได้จากช้าง มักมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องเสริมพลังทางบวก ได้แก่ความโชคดี และจะท าให้
ประสบผลส าเร็จ ทั้งยังเป็นพลังที่ช่วยต้านสิ่งช่ัวร้าย เช่น อ านาจไสยศาสตรม์นต์ด า ป้องกันวิญญาณช่ัวร้าย ดังนั้นผลิตพันธ์ที่ได้จากช้าง
ที่สร้างความหมายต่อคนในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ เป็นเครื่องช่วยเสริมให้เกิดขวัญ ก าลังใจทั้งต่อหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ และความ
ปลอดภัย เป็นต้น อิทธิพลทางความเชื่อได้สร้างบทบาท ท่ีมีต่อ เศรษฐกิจ การศึกษา ทั้งก่อให้เกิดสื่อสาร และสังคมกับวัฒนธรรมที่ท า
ให้ทราบและรู้จักกลุ่มชนน้ีมากขึ้น   
 กลุ่มชนนี้ได้มีการเรียนรูศ้ึกษาและสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน การด าเนินชีวิตความเช่ือท่ีมีต่อช้าง ระบบความ
เชื่อได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางความเชื่อได้อย่างชัดเจนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงระบบโครงสร้างสังคม มีการอิงอาศัย
บางอย่างเป็นสัญลักษณ์การบูชา ตามคติความเชื่อที่มีอยู่ในชุมชน ช้าง เป็นสัตว์มงคล เช่ือกันว่ามีอ านาจและมีพลังสูงช้างจึงมีบทบาท
และความส าคัญทั้งในด้านสัตว์มงคล ช้ินส่วนของช้าง ได้ก่อให้เกิดความโชคดี สิ่งที่น ามาเป็นเครื่องมงคลได้แก่  งาช้าง  กระดูกช้าง หาง
ช้าง ทั้งนี้ได้น ามาเป็นเป็น ก าไร  แหวน สร้อยคอ พระพุทธรูป รูปเคารพ และน าไปประดับบ้านเรือน เป็นต้น 
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        การใช้ชีวิตของมนุษย์ตลอดการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีการอยูร่วมกันโดยระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้มีการเรยีนรู้ ศึกษาและสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ผ่านโดย
ประสบการณ์ ผ่านทางลัทธิความเช่ือ และพิธีกรรม จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมความเช่ือที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ชาวไทยกูยได้ให้ความส าคัญกับ สัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับช้าง ทุกส่วน ว่าเป็นสิ่งมงคล หรือ แม้นแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ช้าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช้างว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเสริม อ านาจ วาสนา บารมี เมื่อน ามาครอบครอง ด้วยระบบฐานคติความเช่ือนี้ 
จึงท าให้เป็นท่ีต้องการของผู้ที่ต้องกา มีไว้ จึงท าให้เกิดผลิตพันธ์ด้านการสร้างผลิตพันธ์ที่ได้จากช้างเพื่อจ าหน่าย ความเช่ือนี้เองทั้งผลิต
พันธ์ที่ได้จากช้างจึงท าให้สังคม ได้รู้จักและมีช่ือเสียง ทั้งในและต่างประเทศต่างเข้ามาท าการติดต่อ เพื่อน าไปเป็นของฝาก จนท าให้
จังหวัดสุรินทร์เป็นท่ีรู้จักและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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แซนพนม : ภูมิปัญญาเขมรโบราณมิติความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งแวดล้อม 
กรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง 

SAENPANOM : THE LOCAL WISDOM OF ANCIENT KHMER RELATED DIMENSION BETWEEN 
PEOPLE SUPERSTITION AND ENVIRONMENT CASE OF THE PHANOMRUNG VILLAGER 

 
สุริยา คลังฤทธิ์1 

ยโสธารา ศิรภิาประภากร2 
ภัสสร มิ่งไธสง3 

ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑรูย์4 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องแซนพนมภูมิปัญญาเขมรโบราณมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและธรรมชาติกรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง 
เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อนําเสนอให้เห็นถึงความสําคัญของการเกิดประเพณีแซนพนมชุมชนบ้านตะโก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยต้องการเสนอให้เห็นมิติความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาชาวเขมรเกี่ยวกับประเพณีแซนพนม ซึ่งมาจากฐานคติลัทธิวิญญาณ
นิยม ความเช่ืออํานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพิธีกรรมการอ้อนวอนหรือการเซ่นไหว้เนื่องจากการประกอบอาชีพ
ชาวเขมรพึ่งพิงอาศัยน้ําจากธรรมชาติหรือฝนฟ้า จึงผูกโยงความเชื่อตาพนมและกับการทํามาหากินเข้าด้วยกันบนฐานคิดแบบวิญญาญ
นิยมเพื่อให้มีผลิตผลที่งดงามและความอุดมสมบูรณ์ เป็นปรัชญาเขมรโบราณที่เช่ือมโยงฐานคิดเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อออกมา 3 มิติ 
ได้แก่ 1.ภูมิปัญญาการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 2.ภูมิปัญญาการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ 
3.ภูมิปัญญาการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนสิ่งท่ีแสดงออกมาคือกิจกรรมจนกลายเป็นจารีตหรือประเพณีที่ได้ปฏิบัติร่วมกันทั้ง
ชุมชนบนฐานความคิด ความเช่ือ ความต้องการร่วมกัน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาจากฐานวัฒนธรรมความเช่ือที่สืบทอดมาแต่โบราณชาว
เขมรชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง 
 
ค าส าคัญ : แซนพนม, ภูมิปัญญาเขมรโบราณ, มิติความสัมพันธ์, ชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง 
 
Abstract 
         This article aims to present Saenpanom : the local wisdom of ancient Khmer related dimension between 
people superstition and environment case of the phanomrung villager the article focus to identifying the 
important and related dimension on supernatural power of Saenpanom. The villagers believe in superstition, 
they are farmers and need rain for farming that why lead them to have activity of a ritual for worshiping. They 
bound the local belief and farming with base of belief of superstition for rich and abundant of the product. It is 
an ancient Khmer philosophy to connect the base of local wisdom and it can identify into 3 types of dimension 
such as 1) the wisdom to identify the relating between the people and superstition 2) the wisdom to identify the 
relating between the people and nature 3) the wisdom to identify the relating between the people and people 
run throughout with the activity as a festival or tradition in the community on the same base of belief of Khmer 
people which is the local wisdom which pass down by ancient Khmer people in Bantago Prakonchai Buriram 
province.   
  
Keywords : Saenpanom, Local wisdom of Ancient Khmer, Related Dimensions, Phanomrung  Villager 
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บทน า 
 ชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง กรณีบ้านตะโก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
  บ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2479 โดยผู้ริเริ่มมาบุกเบิกการตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 
นายมูล อุกประโคน และนางอ๋อง อุกประโคน พร้อมกับเพื่อนบ้านได้แก่นายใหญ่จาบประโคนและนายเปรี๊ยะ อวงประโคน ได้เป็น
ชาวบ้านที่จากหมู่บ้านตาจรู๊ก เนื่องจากว่าสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านตะโกเป็นส่วนหนึ่งของบ้านตาจรู๊ก ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นช่ือว่า นายหีน 
สวดประโคน และบ้านตาจรู๊ก  เป็นหมู่บ้านเดียวกันบ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตําบลจระเข้มาก มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายเอือน ปุยะติ ต่อมาก็ได้
ได้แยกเป็นหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 13 โดยมีนายสนอง อุกประโคน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านตะโกเมื่อ พ.ศ.2518 ต่อมาบ้านประทัด
บุได้ขยายเป็นตําบล บ้านตะโกได้เป็นหมู่ที่ 7 ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาการขยายตัวของประชากรใน
หมู่บ้านจนได้เกิดการตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ คือ บ้านตะโก รวมอายุของหมู่บ้านแล้วประมาณ 81 ปี (สําเริง โกวิโท.สัมภาษณ์ : 12 มกราคม 
2560) การดําเนินชีวิตของชุมชนบ้านตะโกชาวบ้านได้ทําประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา และเลี้ยววัว และต่อมาได้มีเพื่อนบ้านจากถิ่นอื่น 
ได้แก่ ประเทศกัมพูชาหรือชาวเขมรต่ําภาษาชาวบ้านเรียกว่า “คแมร์กรอม”และย้ายมาจากจังหวัดข้างเคียง คือ สุรินทร์ ส่วนมากเป็น
คนที่พูดภาษาเขมรหรือเขมรถิ่นไทย “คแมร์ลือ”ได้ย้ายเข้ามาจับจองที่ดินถ่ินฐานเพื่อการทํามาหากินเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นได้
กลายมาเป็นชุมชนชาวเขมรบ้านตะโกในปัจจุบันสภาพทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของบ้านตะโกจะมีลักษณะหมู่บ้าน
หรือชุมชนใกล้เนินเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทเขาพนมรุ้ง โดยปราสาทเขาพนมรุ้งจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ชาวบ้าน
สามารถเดินทางไปยังเขาพนมรุ้งด้วยทางเท้าโบราณระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สมัยก่อนจะมีป่าโปร่งสลับกับดงหญ้าคาทั่วบริเวณ
พื้นที ่แต่ก่อนพื้นที่เขาพนมรุ้งและบริเวณใกล้เคียงรวม ทั้งบ้านตะโกมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยป่าและสัตว์ป่า เช่น เสือ ลิง ชะนี 
ซึ่งบางครั้งชาวบ้านยังเห็นเสือออกมาล่า วัว ควายของชาวบ้านบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชุกชุมชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้
ว่าต้น“ตะโก”หรือต้นตะโกนา 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ทางเข้าหมู่บ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์  
 

  จากภาพข้างบนเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขมร                  
ที่อัตลักษณ์ ได้แก่ ภาษาพูดใช้ภาษเขมรท้องถิ่น อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณีก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาวเขมร เช่น 
ประเพณีการแซนโดนตาหรือการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้เกิดจากฐานความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณหรือเช่ือใน
การมีอยู่และให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ทั้งสิ้นส่วนภาพด้านขวา คือ ต้นตะโก โดยชาวบ้านได้นําช่ือต้นไม้มาตั้งเป็นช่ือของหมู่บ้าน 
เนื่องจากต้นไม้มีมากในพื้นที่ชุมชน แสดงถึงการให้ความสําคัญหรืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ีมีผลต่อระบบความคิดของชาวบ้าน  

 
 
 
 

ภาพที่ 2 สถานท่ีโดยทั่วไปของบ้านตะโก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
 
 จากภาพแสดงให้เห็นถึงสภาพบริบททั่วไปของพื้นที่บริเวณหมู่บ้านตะโก โดยอาชีพหลักของชาวเขมรบ้านตะโก คือการทํานา
หรืออาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่บริเวณกว้างอันเป็นพืนที่ทํานาและสระน้ําท้ายหมู่บ้านเพื่อสํารองไว้ในการเพาะปลูกพืชพรรณธัญหาร 
แสดงให้เห็นถึงระบบความคิดในเชิงอาชีพที่พึงพิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาพขวาสุดนั้น เป็นภาพศาลเจ้าของ
หมู่บ้านตะโกที่ได้สร้างไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อความเป็นมิ่งมงคลและปกปักรักษาให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งแสดงให้เห็นฐานความเช่ือ
ในเรื่องของวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบบความเช่ือที่มีอยู่ในความคิดของชาวเขมรบ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะสถานที่เก่าๆ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้ง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ      
เทวสถาน คือปราสาทพนมรุ้งจะมีต้นตะโกนาเกิดเป็นหย่อมๆ ตามพื้นท่ีป่าหรอืท้องทุ่งของหมู่บ้านลักษณะพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้ คือจะ
มีผิวเปลือกจะมีลักษณะเป็นเกร็ดแข็งๆ สีดํามีลําต้นสูงปานกลางถึงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ อรรถประโยชน์ของ      
ต้นตะโกคือผลของมันชาวบ้านจะนําไปย้อมแหจากด้านสีขาวให้เป็นสีดํา ผลของต้นตะโกก็สามารถกินได้เป็นผลไม้ท้องถิ่นด้วยลักษณะ
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พิเศษของสภาพลําต้นที่มีสีดํา ตามคํากล่าวของชาวบ้านแต่โบราณว่า “ดําเหมือนตอตะโก”ซึ่งจะใช้ลักษณะสีที่แสดงออกทางกายภาพ                    
เป็นเหตุผลให้ชาวบ้านได้นําชื่อของต้นไม้ชนิดนี้มาใช้เป็นช่ือของหมู่บ้านโดยความมีพรรณไม้หรือต้นไม้ชนิดนี้มากมายนั้นเอง ตามระบบ
คิดของชาวเขมรโบราณ จะใช้ช่ือแทนสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะชื่อของหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้เองทําให้ชาวบ้านได้ใช้ช่ือต้นไม้ชนิดนี้เป็นช่ือในการ
เรียกแทนสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองว่า“บ้านตะโก”ตามลกัษณะการให้ความสําคัญ ได้แก่เรียกตามลักษณะ
ทางสภาพภูมิศาสตร์ ใช้ช่ือจากนิเวศวิทยา ใช้ช่ือจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ตัวเองนับถือตามระบบของนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมของชาวเขมร
โบราณ (อวย จาบประโคน. สัมภาษณ์ :11 มกราคม 2560) ส่วนพื้นที่ป่าทางทิศใต้ของบ้านตะโก ชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า“โคกตา
สมาน” โดยมีเรื่องเล่าที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีกลุ่มเลี้ยงวัวควายได้เสียงการบรรเลงดนตรีโบราณคล้ายดนตรีไทยเลยพากันวิ่งไปดู 
โดยวิ่งผ่านโคกตาสมานเลยไปก็ไม่เห็นอะไรและได้ยินเสียงอีกครั้งในป่าที่เดินเลยออกมาทําให้ชาวบ้านเลี้ยงควายได้วิ่งหนีกลับบ้านทํา
ให้เรื่องราวนี้ได้ถูกเล่าต่อ กันมาอันเป็นความเช่ือชาวบ้านรวมกัน สถานท่ีดังกล่าวคล้ายกับชุมชนโบราณรอบบริเวณเขาพนมรุ้งปัจจุบัน
นี้ได้มีการไถ่ทําไร่ ทํานา ส่วนศิลาแลงหินหรือฐานท่ีปรักหักพังชาวบ้านได้นําช้ินส่วนของหินไปทําเป็นบ่อน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ทุก
วันนี้คงเหลือแต่เนินดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นหนองน้ําตะโกเป็นหนองน้ําที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านตะโก เป็นหนองน้ําที่มีมาแต่
โบราณได้มีการตั้งศาลเจ้าที่ต่างๆ เนื่องจากได้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น  การจมน้ําตาย การเห็นผ้าสีสวยลอยบนผิวน้ํา
ชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็นพรายน้ําที่หลอกล่อชาวบ้าน (สําเริง อินทยุง . สัมภาษณ์ : 11 กุมภาพันธ์ 2560) ตามความเช่ือในเรื่องของ
วิญญาณและสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ อันเป็นฐานความเช่ือดังเดิมเรื่องผี ที่มีมาแต่โบราณของชาวเขมรบ้านตะโกแห่งนี้ ทิศตะวันตก
ของสระน้ําจะเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านตะโก โดยสมัยแรกๆ นั้นจะการตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 4-5 ครัวเรือนต่อมามีการอพยพมาอยู่ใหม่
เรื่อยๆ คนเริ่มมีมากข้ึนจึงขยายออกไปตั้งเพิ่มเติมในสถานท่ีตั้งในปัจจุบันน้ี  
 แซนพนม (ประเพณีการเซ่นไหว้ตาพนมแห่งเขาพนมรุ้ง) 
  ประเพณีการแซนพนมของชาวเขมรบ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  กําเนิดข้ึนจากฐานความ
เช่ือตามแบบฉบับของชาวเขมรแต่โบราณหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความเช่ือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเขมรแต่โบราณกาลนั้นเอง 
โดยเป็นประเพณีพิธีกรรมนี้มีอัตลักษณ์เฉพาะของชาวเขมรที่อพยพย้ายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานแต่โบราณ โดยเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบเขาพนม
รุ้งหรืออันเป็นที่ตัง้ของปราสาทเขาพนมรุ้งเท่านั้น และใช้สื่อสัญลักษณ์ของ “ตาพนม” (สื่อสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์) เป็นรูปปั้นเกะ
สลักแทนคุณตา คําเขมรเรียกว่า “ตา” แทนเพศผู้ชายท่ีมีอายุ หรือแทนผู้อาวุโส ท่ีชาวเขมรให้ความเคารพนับถือในลักษณะของการถือ
แบบระบบอาวุโสตามแบบเขมรโบราณ (อึบ อินทยุง. สัมภาษณ์ :11 กุมภาพันธ์ 2560) บรรพบุรุษได้นําพาชาวเขมรบ้านตะโกปฏิบัติมา
จากฐานคติความเช่ือโบราณแบบวิญญาณนิยมหรือความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ  อันเป็นความเช่ือแต่โบราณกาลก่อนการเข้า
เผยแพร่และขยายของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในดินแดนแถบอีสานใต้เสียอีก ดังนักวิชาการได้เรียกความเช่ือเหล่านี้ว่า
“ศาสนาผี”“ศาสนาบุรพกาล”หรือ” ศาสนาโบราณ” แต่โดยหลักการแล้วก็เชื่อในเรื่องการมีอยู่ของดวงวิญญาณและความสามารถเชิง
อํานาจเหนือธรรมชาติในการดลบันดาลให้คุณและโทษได้ โดยทัศนะของผู้นําเขียนได้เห็นว่าโดยรวมเป็นการเช่ืออํานาจเหนือธรรมชาติ
และการดลบันดาลของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ จึงมองว่าเป็นความ “แบบลัทธิวิญญาณนิยม” มีความหมายและรูปลักษณ์ในลักษณะ
เดียวกันทั้งสิ้น โดยความเช่ือแบบลัทธิวิญญาณนิยมนี้เป็นความเช่ือแต่บุรพกาลหรือความเช่ือแต่โบราณ เกิดมาพร้อมกับโลกและมนุษย์ 
ซึ๋งมีความเช่ือในเรื่องของอํานาจของภูติผี วิญญาณ หรืออํานาจลึกลับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือแปลกๆ 
อัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งสามารถมีผลกระทบมายังมนุษย์ ในเชิงให้คุณหรือโทษแต่มนุษย์ได้ มนุษย์จึงทําการอ้อนวอนบูชาเพื่อให้วิญญาณ ภูต 
ผี ปีศาจ ที่มีอํานาจลึกลับ ได้พอใจและได้ช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ให้พ้นจากอันตรายหรือประสบความสุขสําเร็จได้  (พระมหาหมวด
สุกกธมฺโม. 2547:15) แนวคิดนี้สอดคล้องกับความเช่ือท่ีมีมาแต่ยุคอินเดียชนพื้นเมืองโบราณที่เช่ือการบูชาโลกธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ
รวมทั้งต้นไม้และภูเขาแนวความคิดมีลักษณะเป็นวิญญาณนิยมเช่ือว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิอยู่ในสิ่งท่ีตนนับถือ จึงมีพิธีบูชาเซ่นสรวงเพื่อ
เอาอกเอาใจ ไม่ให้บัลดาลทุกข์หรือโทษ (สุนทร ณ รังสี. 2545:12) ลักษณะเชิงภัยพิบัติแก่มนุษย์พัฒนาการต่อมาจึงได้ยกย่องขึ้นเป็น
ฐานความเช่ือแบบเทพเจ้าแทน  
 ชาวเขมชุมชนบ้านตะโก มีฐานความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ เช่น ความเช่ือในเรื่องดวงวิญญาณ ภูตผีปิศาจและวิญญาณ 
โดยเฉพาะในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิหรือที่ชาวบ้านให้ความเคารพเช่ือถือเช่น ต้นไม้ใหญ่และสถานที่โบราณแต่ชุมชนชาวเขมรบ้านตะโก ได้
เลือกตาน้ําหรือต้นน้ําที่เป็นลําธารธรรมชาติที่อยู่ในป่าเขาลําเนาไพรหรือบนเขาพนมรุ้ง โดยมีความเช่ือว่าสถานที่มีโบราณสถานและ
เงียบสงบมักจะเป็นที่สิงสถิติของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โดยกรณีบ้านตะโก ได้ทําศาลตาพนมหรือศาลเจ้าที่และเรียกขานในนามว่า “ตา
พนม” “ตา” แปลว่า คุณตาแทนผู้ชายอาวุโส “พนม” แปลว่า ภูเขา แทนเขาพนมรุ้ง (สําเริง อินทยุง.สัมภาษณ์ : 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
ชาวเขมรบ้านตะโกได้ถือว่า ตาพนม เป็นสัญลักษณ์แห่งดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐ์อยู่บนภูเขาหรือเขาพนมรุ้ง โดยความเช่ือ
เกี่ยวกับอํานาจดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเช่ือว่าตาพนมนั้นมีว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ สามรถสําแดงฤทธิ์เดช ปาฏิหาริย์                   
ดลบันดาลต่างๆ นานาๆ รวมไปถึงการดลบันดาลให้ฝนฟ้า ตกถูกต้องตามฤดูกาลด้วย โดยจุดประสงค์หลักของชาวเขมรบ้านตะโก คือ 
การอ้อนวอนของให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิได้ดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาลนั้นเองเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เพื่อการทํานา 
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 จุดมุ่งหมายของพิธีกรรม (การเซ่นไหว้ตาพนมแห่งเขาพนมรุ้ง) 
  มีฐานคติที่เชื่อว่า พิธีกรรม มีผลนํามาซึ่งผลแห่งความสําเร็จ (Denny sergeant, Global Ritualism. 2542:243-253) นั้น
หมายถึง พิธีกรรมการแซนพนมของชาวเขมรชุมชนบ้านตะโกนั้นได้ทําขึ้นเพื่อขอความสําเร็จหรือให้ประสบผลดีในสิ่งต่างที่ดําเนินการ
อยู่ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  อุดมความสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญหาร ความมั่งคั่ง ด้วยทรัพย์สิน
และทรัพยากรในการดํารงชีพ เช่น การได้ผลิตผลทางการเกษตรจากการทําเรือกสวนไร่นาอันเป็นอาชีพหลักของกลุ่มชาวเขมรนั้นเอง 
นอกเหนือจากความต้องการความสําเร็จทางภายภาพเกี่ยวกับอาชีพการงานแล้ว พิธีกรรมการแซนพนมก็มีผลในเชิงจิตวิทยา
เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่ามีผลต่อความมั่นคงทางจิตใจของกลุ่มชาวเขมรบ้านตะโกท่ีได้มาประกอบพิธีกรรมร่วมกัน บนวิถีคิดที่เหมือนกัน
ในเชิงวัฒนธรรม ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เหมือนกัน ความต้องการความสําเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์เหมือนกัน เรียกว่า
ฐานคิดร่วมกัน ความร่วมไม้ร่วมมือท่ีเกิดขึ้นเสมือนเป็นพลังจากจิตใจบนฐานความเช่ือเดียวกันนั้นคือมาจากฐานคิดแบบวิญญาณนิยม
หรือความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพลังเร้นลับตามมุมมองความสําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา ดังที่ท่านหลวงวิจิตรวาทการ                     
ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องที่ท่ีใช้สร้างความยิ่งใหญ่และมีอํานาจสําหรับมนุษย์ และเป็นสิ่งทิ่ทิ้งไม่ได้เลยเนื่องจากว่าในเชิงจิตวิทยาการประกอบ
พิธีกรรม เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจูงใจคนในชุมชนได้ (หลวงวิจิตวาทการ) เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน                  
มีใจเป็นหนึ่ง ทุกคนเงียบกริบ ทําสิ่งที่เหมือนๆ กันดูแล้วเกิดความน่าเลื่อมใสพอทํานานๆ ไปก็เกิดความศักดิ์สิทธ์ิทางใจข้ึน 
  พิธีกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 788) เป็นคําบัญญัติพิธีการพิธีตามประเพณีทางศาสนาหรือใน
โอกาสสําคัญพิธีกรรมก่ออํานาจพิเศษขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังและสีสันอํานาจให้แก่การดําเนินชีวิต  พิธีกรรมอาจมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างศาสนาและไสยศาสตร์ หรือมีส่วนประกอบของหลายศาสนาผสมกัน ทั้งในด้านความเช่ือและการปฏิบัติหรือการประสานความ
เช่ือต่างๆ เข้าด้วยกันจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน (สมพร เกษมสุขจรัสแสง.2526:47) หมายถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเช่ือของ
บุคคลในสังคมที่แสดงออกในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันตามจุดประสงค์ โดยแบ่งพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและพิธีกรรมที่เป็นมงคล ซึ่ง
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตจะเป็นพิธีกรรมที่มุ่งความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิต โดยตรงมุ่งที่จะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์เดชบันดาลให้ความ
คุ้มครองดูแลปกป้องรักษาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิ่งช่ัวร้ายมารบกวนให้เกิดภัยอันตรายไห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มี
อายุยืนรวมทั้งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2535: 400) พิธีกรรมคือพฤติกรรมที่กระทําขึ้นเพื่อสนองโลกียวิสัยหรือเพื่อ
ความสูงส่งทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธ์ิ โดยถูกต้องตามกฎประเพณีการสั่งสมของวัฒนธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเป็น
การกระทําท่ีปลุกเร้าหรือเรียกร้องให้เกิดปฏิกิริยาอารมณ์ได้ (พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต. 2548 : 2)เป็นที่รวมอํานาจบางอย่างที่มนุษย์
ให้ความเช่ือถือโดยจิตวิญญาณ ซึ่งรวมพลรวมอํานาจรวมหมู่คณะเพื่อการกระทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อความสําเร็จในสิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่
ยึดถือร่วมกัน  
    ความเชื่อในแบบวิญญาณนิยมหรือความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพลังเร้นลับกับพิธีกรรมทางศาสนาทั่วไป ก็มีมุมมอง
ไม่ต่างกันในเรื่องของจิตใจหรือผลต่อจิตใจ เนื่องจากพิธีกรรมเกิดจากผลรวมยอดทางความคิด ความเช่ือและประสบการณ์ของมนุษย์ 
จึงนําไปสู่การสร้างสิ่งเคารพหรือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้เช่ือและนับถือขึ้นมา จึงได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากฐานแบบ
วิญญาณนิยม ได้แก่ ฐานคิดมีวิถีคิดในบริบทวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น การประกอบอาชีพทํานา ค่านิยมที่เหมือนกัน ฐานความเช่ือคือ
เชื่อในอํานาจสิ่งเหนือธรรมชาติเหมือนกันว่าสามารถดลบันดาลคุณและโทษให้แก่กลุ่มตัวเองได้ มีผลให้สําเนียกคิดในจิตใต้สํานึกอันนี้ 
ฐานความต้องการในสิ่งเดียวกัน คือ ความสําเร็จด้านผลิตผล เช่น ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความอยู่ดีมีสุข อยู่รอด
ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้จึงนําไปสู่ความเป็นปึกแผ่น วามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมเพรียงกัน สามัคคีกันเป็นผลให้เกิดพิธีกรรมขึ้น 
อย่างเช่น พิธีกรรมการแซนพนมหรือการเซ่นไหว้บรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบนเขาพนมรุ้งขึ้น มีผลต่อการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมหรือ
ความเชื่อร่วมกัน มีผลพวงกระทบทั้งร่างกายและจิตใจของชาวเขมรที่มีฐานวิถีคิดแบบน้ีนําเข้าสูผ่ลการกระทําท่ีมีผลดีต่อสังคมส่วนรวม 
เป็นการสร้างร่วมในด้านดีร่วมกัน นําไปสู่การทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เกิดความเป็นปึกแผ่น มั่ นคงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน              
(นภาจารี นําเบ็ญจพล. 2537:43-56) ตาพนมจึงเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิแทนความหมายเชิงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในลักษณะการเป็นที่
พึ่งทางใจในยามที่เจอหรือประสบพบเจอปัญหาในสิ่งที่ยากจะแก้ไขได้ เช่น ฟ้าฝนแล้ง เกิดความเดือนร้อนด้านพืชพรรณธัญหารหรือ
การประกอบอาชีพหลักเช่นการทํานาของชาวเขมรเป็นสื่อที่ปัดเป่าความทุกข์ยากและความปลอดภัยด้านการดํารงชีพเพื่อการอยู่อยู่
อย่างสันติ  
 ขั้นตอนของพิธีกรรม  
  แบบแผนของพิธีกรรมการแซนพนมขึ้นและได้สืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อการประกอบพิธีกรรม
และกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกันการบวงสรวงและเพิ่มกิจกรรมที่เห็นว่าสมควรอันเนื่องจากบรรพบุรุษได้พาจัดทําเป็นแนวไว้นั้นเองพร้อม
กับการเพิ่มเติมพิธีกรรมทางศาสนาเข้าไปด้วย ของชาวเขมรใน ชุมชนบ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีการ
นําเครื่องดนตรีหรือเครื่องเล่นต่างๆ มาประกอบกันขึ้นในกิจกรรมการบรวงสรวงเซ่นไหว้ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในพิธีกรรมแซนพนม
จากฐานคติความเช่ือโบราณ แบบวิญญาณนิยม หรือความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติดังนักวิชาการได้เรียกความเช่ือเหล่านี้ว่า 
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“ศาสนาผี”“ศาสนาบุรพกาล”หรือ”ศาสนาโบราณ”โดยรวมแล้วก็เช่ือในเรื่องการมีอยู่ของดวงวิญญาณและความสามารถเชิงอํานาจ
เหนือธรรมชาติในการดลบันดาลให้คุณและโทษได้ ผู้นําเขียนได้เห็นว่าโดยรวมเป็นการเช่ืออํานาจเหนือธรรมชาติและการดลบันดาล
ของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ จึงมองว่าแบบลัทธิวิญญาณนิยม” มีความหมายและรูปลักษณ์ในลักษณะเดียวกัน ชาวเขมรชุมชนบ้านตะโก   
มีฐานความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ ชุมชนชาวเขมรบ้านตะโกได้เลือกตาน้ําหรือต้นน้ําท่ีเป็นลําธารธรรมชาติที่อยู่ในป่าเขาลําเนา
ไพรหรือบนเขาพนมรุ้ง โดยมีความเช่ือว่าสถานท่ีมีโบราณสถานและเงียบสงบมักจะเป็นที่สิงสถิติของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ทําศาลเจ้าที่
ช่ือท่ีตาน้ําของภูเขา ช่ือว่า“ศาลตาพนม”ได้ถือว่าเป็นสัญลักษณแ์ห่งดวงวิญญาณศักดิ์สทิธ์ิและคลา้ยศูนยจ์ิตใจแก่ชาวบ้านพร้อมกับเป็น
สถานท่ีกลางของชุมชนในการร่วมกันประกอบพิธีกรรมแซนพนมที่จัดขึ้นครั้งหนึ่งต่อปีนั้นเอง  
  ระเบียบแบบแผนของพิธีกรรมที่ชุมชนบ้านตะโก ได้ถือปฏิบัติกันแต่โบราณมาถึงความเช่ือหลักจะอยู่บนฐานคติ แบบ
วิญญาณนิยมแต่ด้วยสังคมปัจจุบันได้มีผสมผสานความเช่ือตามฐานคิดแบบพุทธศาสนา ผสมผสานลงไปด้วยเนื่องจากปัจจุบันศาสนา
ของชาวเขมรบ้านตะโกเป็นพุทธศาสนิกชน ดังนั้นวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพิธีกรรมการแซนพนมจึงได้ผสมแบบพุทธเข้าไปในกระบวนการ
พิธีกรรมด้วย ได้แก่ ชุมชนได้จัดให้มีการทําบุญ เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากที่ชาวบ้านได้จัดพิธีการแซนพนมเสร็จแล้ว แบบแผนการ
เซ่นไหว้หรือการแซนพนมนั้นชาวเขมรได้กําหนดขึ้นตามบริบทและตามคติความเช่ือแบบวิญญาณนิยมอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ               
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ดังนั้นระเบียบการจึงได้มีการปฏิบัติและถ่ายทอดกันสืบมา โดยเฉพาะในสังคมชาวเขมรท้องถิ่นบ้านตะโก 
ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมกับการจัดสถานที่เพื่อการประกอบพิธีกรรมแซนพนมที่จําเป็นในการประกอบพิธีกรรม คือมีการ
จัดเตรียม ตามระเบียบขั้นตอน การประกอบพิธี เครื่องประกอบพิธีกรรมก็มีส่วนสําคัญที่แสดงการบ่งใช้เจตนารมร์ของพิธีกรรมแต่ละ
ประเภทด้วยเช่นกัน (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2554 : 367)  ดังนี ้
   1. สถานท่ีและเวลาในการประกอบพิธีกรรม โดยชุมชนชาวเขมรบ้านตะโกนั้นได้มีจุดศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรม
ขึ้นหรือเป็นสถานท่ีสิงสถิติของสิ่งศักด์สิทธ์ิ คือ ศาลตาพนม ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาพนมรุ้งหรือเป็นตาน้ํา ลําธาร ธรรมชาติของป่าเขาแห่งนี้
นั้นเอง อันเป็นจัดที่ชาวบ้านได้ทําศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสัญลักษณใ์ห้แก่ “ศาลตาพนม” เสมือนหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ิผู้พิทักษ์รักษาธรรมชาตแิละ
ความอุดมสมบูรณ์ ผู้บําบัดทุกข์บํารุงสุขตามความเช่ือของชาวเขมรบ้านตะโกกําหนดการน้ันในการประกอบพิธีคือลักษณะมีการ
กําหนดวัน เวลาเดือน สถานท่ีไว้ชัดเจนแต่การจัดงานขึ้นนั้นจะไม่ตายตัวจัดตามความพร้อมตามการตกลงกันของชาวบ้านส่วนมากจะ
เป็นช่วงก่อนฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี เสร็จประกอบพิธีกรรมในการการแซนพนมจะแห่ลงมาที่ชุมชนเพื่อเซ่นไหว้ศาล
ประจําหมู่บ้านและต่อมาอีกวันรุ่งขึ้นชาวชุมชนจะเตรียมสิ่งของไปทําบุญตอนเช้า 
   2. เครื่องประกอบพิธีกรรม โดยชุมชนชาวเขมรบ้านตะโกจะใช้สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ คือ สิ่งที่หาได้และใช้สอยใน
ชีวิตประจําของชาวบ้านนั้นเอง มีหลายประเภทอาหารเพื่อการเซ่นไหว้ ได้แก่ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ขนม ข้าวต้ม เหล้า ยา ปลา ป้ิง และ
ประเภทเครื่องบูชา ได้แก่ ดอกไม้และของหอมต่างๆ เช่น แป้ง น้ําอบ น้ําหอม และเครื่องใช้ เช่น หมาก พลูและบุหรี่ส่วนนี้เป็นส่วน
สําคัญในการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้และชาวบ้านได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อความบันเทิงในลักษณะรถขบวนแห่แบบเครื่องดนตรีเพื่อให้
กลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมประเพณีแห่และเซ่นไหว้ได้ร่วกันสนุกสนามตามสมัยนิยม 
   3. ผู้ประกอบและผู้ร่วมพิธีกรรม โดยชุมชนชาวเขมรบ้านตะโก ได้มีผู้นําในการประกอบพิธีกรรมแซนพนม  หรือชาว
เขมรเรียกว่า“อาจารย์”ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในความอาวุโสและเป็นผู้มีทักษะพิเศษในเรื่องการเป็นผู้ นําทางจิตวิญญารณ 
เป็นผู้นําประกอบพิธีกรรมและชาวเขมรบ้านตะโกและชุมชนโดยรอบก็จะเป็นผูร้่วมพิธีกรรมในการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิของตา
พนมเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมกันในประเพณีแซนพนมทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้       
  จากภาพแสดงให้เห็นพิธีกรรม การแซนพนม ชาวเขมรบ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้นัด
รวมกัน ณ ตาน้ําหรือศาสเจ้าตาพนม ท่ีชาวบ้านได้ใช้เป็นสถานท่ีและสื่อสัญษณ์ของการประกอบพิธีกรรม แสดงให้เห็นมุมมองสะท้อน
เกี่ยวกับสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเกี่ยวโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นจัดเช่ือมโยงให้เห็นมิติความสัมพันธ์เชิง
ความเชื่อเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ มาจากฐานคิดความเช่ือในการดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นภูมิปัญญาบนฐานคิดของชาวเขมรโบราณที่ผูกโยงสองสิ่งบนฐานคว ามเช่ือเข้าด้วยกัน                    
จากกิจกรรมทําให้ชาวบ้านได้ทํางานร่วมกัน สมัครสมาน สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 จุดตาน้ําท่ีเซ่นไหว้ตาพนมของชาวเขมรบ้านตะโก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์   
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ภาพที่ 4 เครื่องเซ่นไหวต้าพนมของชาวเขมรบ้านตะโก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าชาวเขมรบ้านตะโก ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
ศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเองนับถือ ผ่านทางสื่อกลางสัญลักษณ์นั้น คือ ตาพนม ณ ศาลเจ้าบนเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของตาน้ําหรือต้นกําเนิดแห่ง
สายน้ําลําธารตามธรรมชาติ การบวงสรางเซ่นไหว้เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ของน้ําท่าหรือผลิตผลอันงอกงามทางการเกษตรหรือเรือก
สวยไร่นา โดยจัดทําพิธีกรรมการแซนพนมเพื่อการเซ่นไหว้ตาพนมเพื่อดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์นั้นเอง ดังนั้นจากการเช่ือถือใน
อํานาจพเิศษของตาพนม จึงเกิดการอ้อนวอนหรือการร้องขอเพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องความอุดมสมบูรณ ์มุมมองน้ีเองสามารถสะท้อนให้
เห็นความเช่ือมโยงระหว่างอํานาจศักดิ์สิทธ์ิกับความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยสี่หรือการทํามาหากินของชาวเขมรในชุมชนการเกษตรกรรม
นั้นเอง โดยสิ่งที่ชาวเขมรได้นํามาเซ่นไหว้ หรือบวงสรวงก็เป็นสิ่งที่กินใช้ทั่วไปตามบริบทวัฒนธรรมของชาวเขมร ได้แก่ ประเภทอาหาร
เพื่อการเซ่นไหว้ หมายถึง การกินอยู่ให้สมบูรณ์  ได้แก่ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ขนม ข้าวต้ม เหล้า ยา ปลา ปิ้ง และประเภทเครื่องบูชา ได้แก่ 
ดอกไม้และของหอมต่างๆ เช่น แป้ง น้ําอบ น้ําหอมแสดงถึงความสดช่ืน สุขกายสบายใจ อารมณ์ดี และเครื่องใช้ เช่น หมาก พลูและ
บุหรี่  เป็นสิ่งที่คนเขมรโบราณโปรดปรานและช่ืนชอบตามความเชื่อทางวัฒนธรรมเขมร  
 กิจกรรมการแห่บรวงสรวงประเพณีแซนพนม 
  1. เครื่องดนตร ี
   เป็นการใช้เครื่องดนตรีพื้นถิ่นแบบบ้านๆ และอัตลักษณ์ดนตรีแบบเขมรเรียกว่า“กันตรึม”ชาวเขมรบ้านตะโกจะมีการ
เล่นดนตรีพื้นบ้านแบบชาวเขมร โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาวเขมร ได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบ ปี่ และซอและได้
มีการเล่นเองเป็นหมู่คณะ สําหรับเป็นขบวนแห่เดินขึ้นไปภูเขาพนมรุ้ง เพื่อไปประกอบพิธีในการบรวงสรวงตาพนม  
  2. ทํานองดนตรี   
   ทํานองดนตรีของชาวเขมร จะใช้ทํานองเพื่อให้เกิดความคึกครื้น สนุกสนาน รื่นเริงและมีการล้อทํานองของเพลงลูกทุ่ง
ในอดีต เช่น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และ ชาย เมืองสิงห์ หรือก็มีการเล่นทํานองดนตรีแบบสามช่าหรือแนวกันตรีมแบบตํารับเขมร                 
อัตลักษณ์เพลงกันตรึมนั้นจะใช้เครื่องดนตรีแบบพื้นบ้านในการให้จังหวะหรือทํานอง แต่ยังไม่มีการประยุกต์เครื่องดนตรีอื่นมาแทน 
เช่น พิณหรือกีต้า (สําเริง อินทยุง. สัมภาษณ์ : 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
  3. เนื้อเพลงการร้อง  
   คําร้องแบบกันตรีมประกอบเสียงดนตรีนั้นจะใช้คําร้องที่เป็นภาษาเขมรพื้นเมือง ยกตัวอย่างบทร้องในการแห่ที่เป็น
ภาษาเขมรคือ “ตรูเอ๋ยตรู ดุ๋ตะไตรปะตั๋ว พอเนียงเด๊ลั่ว ไตรปะตั๋วก็โจ๊ลตรู” โดยใช้ทํานองสนุกๆ ตามจังหวะดนตรี  
 
ภูมิปัญญาชาวเขมรโบราณ 
  ความเช่ือดั้งเดิมประเพณีแซนพนมของชาวเขมรบ้านตะโก เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเขมร             
แต่โบราณ ซึ่งมีฐานคติจากศาสนาผีหรือลัทธิแบบวิญญาณนิยม เชื่อในการมีอยู่จริงของวิญญาณพลังอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการให้คุณ
หรือโทษโดยการดลบันดาล วิถีคิด แนวคิด และความเช่ือของชาวเขมรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษแต่โบราณ จึงอยู่บนฐานของเรื่อง
วิญญาณธรรมชาติ ดังนั้นประเพณีการเซ่นไหว้หรือการบวงสรวงตาพนมที่สิงสถิต ณ บนเขาพนมรุ้ง ตามแบบความเช่ือของชาวเขมร
บ้านตะโก ถือว่าเป็นความเชื่อที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นเอง พิธีกรรมประเพณีแซนพนมนี้ เป็นพิธีกรรมที่มีส่วนร่วมของชาวเขมร
บ้านตะโกและชุมชนรอบข้างที่ได้จัดงานข้ึนโดยพร้อมเพรียงกันในระยะเวลาที่กําหนดไว้ คือประเพณีการเซ่นไหว้ท่ีเรียกว่า “แซนพนม” 
ประเพณีดังกล่าวนี้เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านได้จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือในชุมชนทั้งในครอบครัวเดียวกันและต่างครอบครัวต่าง
หมู่บ้านก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานต่างๆ (พระสําเริง โกวิโท. สัมภาษณ์ : 12 มกราคม 
2560)  เรียกได้ว่าเกิดจากนับถือที่ชาวบ้านได้นับถือและศรัทธาจัดทําร่วมกัน  ผู้นําด้านจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมแซนพนม 
ได้แก่ อาจารย์ประจําหมู่บ้านหรือาจเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจําหมู่และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่เป็นชาวบ้าน สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ ได้แก่ 
ประเภทอาหาร สิ่งของบูชาและเครื่องใช้ และสถานท่ีใช้ในการประกอบพิธี เช่น ตาน้ําท่ีเป็นทางน้ําไหลของสายน้ําลําธารหรือ ศาลเจ้า
ตาพนมที่อยู่บนเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นจัดที่ชาวเขมรบ้านตะโก ต้องมาจัดทําพิธีกรรมแซนพนมขึ้นในทุกๆ ปี (อึบ อินทะยุง. สัมภาษณ์ : 11 
มกราคม 2560) 
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 ฐานคติของศาสนาผีหรือลัทธิแบบวิญญาณนิยม เชื่อในการมีอยู่จริงของวิญญาณและการดลบันดาลของพลังอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
การให้คุณหรือโทษ วิถีคิดคิด บนฐานความเช่ือของชาวเขมรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษแต่โบราณ จึงประสงค์ให้ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้น
เหล่านั้นเกิดความพอใจและยินดี จึงนําไปสู่การเซ่นไหว้บูชาหรือกิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดิ์ดีและเอาใจใส่ เพื่อขอความสุข 
สวัสดีและประสบความสําเร็จในกิจการงานหรือการประกอบอาชีพหรือแม้แต่ผลผลิตจากการทํานา ฐานคิดเหล่านี้จึงอยู่บนฐานความ
เชื่อเรื่องวิญญาณธรรมชาติ แนวคิดเหล่านี้จึงได้ผูกโยงไปยังกิจกรรมหรือการกระทําของผู้ให้การเซ่นไหว้หรือผู้ที่ต้องการแสดงความเอา
ใจใส่และจงรักภักดิ์ดีและเป็นผลพวงต่อไปให้เกิดการกระทําในสิ่งต่างๆ ด้านคติความเช้ือของชาวเขมรบ้านตะโก มีความเช่ือในเรื่องตา
พนม เช่ือว่าผีวิญญาณเหล่านี้เป็นผู้มีอํานาจที่สามารถให้คุณหรือให้โทษได้ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหากผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กิจกรรมพิธีการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีแซนพนม สิ่งไม่คาดคิดอาจจะเกิดหรือโทษและความทุกข์ทุ กกันดารอาจจะเกิดขึ้นได้ 
เช่น ความแห้งแล้ง ความอดอยากเกี่ยวกับเรื่องข้าวปลาอาหาร เกิดความไม่อุดมสมบูรณ์แต่พีชพรรณธัญหารแก่เรื อกสวนไร่นาต่างๆ 
(อวย จาบประโคน. สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2560)  วิถีแห่งความเชื่อเหล่านี้จึงได้กลายมาเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติของชาวเขมรบ้านตะโก
หรือเรียกได้ว่าเสมือนหนึ่งเป็นข้อห้าม (Taboo)  หรือสิ่งไม่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรละเลยและหากชาวบ้านได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมด้วย
ความเต็มใจ สม่ําเสมอตามประเพณี โดยไม่ขาดสายชาวเขมรเช่ือว่าดวงวิญญาณของตาพนมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยดลบันดาลให้ฟ้าฝน
ตกถูกต้องตามฤดูกาลพร้อมช่วยปกป้องเรือกสวนไร่นาของตนเองให้งอกงามได้ผลผลิตดีและอุดมสมบูรณ์  
 หากพิจาณาให้เห็นอีกมุมหนึ่งของบทบาทด้านความเช่ือและพิธีกรรมความเช่ือของชาวเขมรบ้านตะโก นั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่อง
ประเพณีการแซนพนม จึงได้เห็นกิจกรรมที่ชาวเขมรบ้านตะโกได้ทํากิจกรรมร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเอาจริงเอาจึง เกิดความ
สามัคคีช่วยเหลือกันในสังคมและความพร้อมเพรียงกันทํากิจกรรมร่วมกันและในสิ่งที่ควรกระทําและไม่ควรกระทํา จึงเห็นว่าบทความ
ของความเชื่อพิธีกรรมนั้นควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้สําเนียกคิด ทบทวน ย้ําคิดย้ําทํา พิจารณา ไตร่ตรอง รู้ว่าอะไรควรทําไม่
ควรทําบนฐานวัฒนธรรมความเชื่อที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวเขมรแต่โบราณนั้นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงการเกิดขึ้นของภูมปิัญญาท้องถิ่น  

ที่มา  :  สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นระบบความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตเป็นความรู้ที่ชาวบ้าน 
คิดเอง ทําเอง โดยประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสภาพพ้ืนท่ีเหตุการณุยุคสมัยและได้ถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมา โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในทัศนะของผู้เขียนได้หมายถึง ความรู้หรือเหตุผลที่เป็นรากเหง้าเชิงลึกตามระบบวิถีคิดของชาวเขมร อันเกิดจากฐานคิดความ
เชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรที่สืบทอดมาแต่โบราณให้เยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติและสืบทอดตามกันมาหลายชั่วอายุคน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับฐานการคิดของชาวเขมร อันมีลักษณะเป็นภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมการ
ปฏิบัติในวิถีแห่งจารีตบนการดําเนินชีวิตแห่งวิถีของชุมชนการเกษตรหรือประกอบอาชีพทํานาของชาวเขมรบ้านตะโก ดังนั้นความเช่ือ
เกี่ยวกับตาพนมความเช่ือในอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของตาพนม จึงเป็นบ่อเกิดแห่งการอ้อนวอนหรือการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณเพื่อขอความอุดม
สมบูรณ์ของน้ําเพื่อการประกอบอาชีพของชาวเขมรเนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวเขมรต้องพึ่งพิงอาศัยน้ําจากธรรมชาติหรือฝน
ฟ้า จึงผูกโยงความเชื่อตาพนมและการประกอบอาชีพการทํานาเข้าด้วยกันบนฐานเช่ือเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เชิงอํานาจที่สามารถดล
บันดาลให้ฟ้าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลได้ เพื่อให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นมีผลิตผลที่งดงามและความอุดมสมบูรณ์อันเกี่ยวกับ
ประเพณีการแซนพนมของชาวเขมรบ้านตะโก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
  มิติท่ี 1 เป็นภูมิความรู้เชิงเหตุผลในเชิงวัฒนธรรมที่ออกมาในลักษณะของสัญลกัษณ์ศักดิส์ิทธ์ิหรอื “ตาพนม” และประเพณี
ความเช่ือของการ “แซนพนม”(หรือประเพณีการเซ่นไหว้บรวงสรวงภูเขาพนมรุ้ง) จึงเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดฐานภูมิปัญญาใน
ลักษณะการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติจึงเป็นภูมิปัญญาในเชิงความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิขึ้น  
  มิติท่ี 2 แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวเขมรที่แสดงออกมาลักษณะของความสัมพันธ์ที่สื่อให้เห็นมิติความเช่ือมโยงระหว่าง 
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คนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ที่ชาวเขมรได้อาศัยอยู่หรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ในการดําเนินชีวิตหรืออาหาร ดังนั้นภูมิความรู้ เชิงเหตุผลในเชิงวัฒนธรรมที่ออกมาในลักษณะของความเช่ือ“ตาพนม”และประเพณี 
“แซนพนม”(หรือประเพณีการเซ่นไหว้บรวงสรวงภูเขาพนมรุ้ง) จึงเป็นภูมิปัญญาที่เช่ือมระหว่างคนกับธรรมชาติก็คืออาศัยผ่านระบบ
ความเชื่อทางวัฒนธรรม  
  มิติท่ี 3 เป็นภูมิปัญญาของชาวเขมรที่แสดงออกมาลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือคนในชุมชนด้วยกันเอง 
สิ่งที่สื่ออกมาได้คือกิจกรรมหรือสิ่งท่ีพึงปฏิบัติของชาวเขมรที่มาจากฐานความเชื่อจนได้กลายเป็นจารีตหรือประเพณีที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน
ทั้งชุมชนบนฐานความคิด ความเช่ือ ความต้องการเหมือนกัน  ดังนั้นภูมิความรู้ เชิงเหตุผลในเชิงวัฒนธรรมที่ออกมาในลักษณะของ
ปฏิสัมพันธ์ของข้อปฏิบัติในรูปของประเพณี จารีต ขนบธรรมเนียม คือ ประเพณีการแซนพนมของชาวเขมรจนเกิดกิจกรรมที่สมัคร
สมานสามัคคี ร่วมจิตร่วมใจ มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นเอง 
 ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย คือ ภูมิปัญญาสามารถสะท้อนออกมา 3 ลักษณะ ที่ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมี
สามมิติ ได้แก่ คน สิ่งแวดล้อมและสิ่งเหนือธรรมชาติที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แล้วทําให้เกิดการปฏิบัติ
หรือผลลัพธ์ออกมาในรูปของการแสดงกิจกรรมหรือประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ตามระบบความเช่ือหรือวัฒธรรมของกลุ่มคนนั้นๆ ซึ่งทั้งนี้
ทั้งนั้นจะอยู่บนฐานแนวคิดแต่เมื่อแยกวิเคราะห์ลงไปในระดับมติิก็จะเป็นมุมมองในสามมติิที่สัมพันธ์กันไปมาอย่างลึกซึ้งและกลมเกลยีว 
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เล่มที่ 19 เรื่องที่ 8 ภูมิปัญญาชาวบ้าน : 
ออนไลน์) 1.เป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่าง คน โลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืชและธรรมชาติ 2.เป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน 3.เป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
สัมผัสไม่ได้ทั้งหลาย ซึ่งทั้ง 3 มิตินั้นมีความเชื่อมโยง หมายถึง ชีวิตชุมชนสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต เหมือนสามมุม
ของสามเหลี่ยมภูมิปัญญา จึงเป็นรากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นออกมาได้ตามแผนภาพข้างบนลักษณะ
ของภูมิปัญญาจะแบ่งออกเป็นหลายลักษณะตามลักษณะของความสัมพันธ์กันแต่ละภูมิปัญญา ได้แก่  
  1. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมจะแสดงออกมาในรูปของภูมิปัญญาด้ านการ
ดํานเนินชีวิตขั้นพื้นฐานด้านปัจจัย 4 เพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค รวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพด้วย 
  2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือชุมชนจะแสดงออกมาในลักษณะของประเพณี จารีต 
ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ภาษา การสื่อสารและวรรณกรรมต่างๆ  
  3. ภูมิปัญญาที่เกิดระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแสดงออกมาในลักษณะของศาสนา ความเช่ือ                  
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น  
 ความเช่ือดั้งเดิมเช่ือว่าในธรรมชาติมีจิตวิญญาณครองวิญญาณสามารถสถิตอยู่ ในธรรมชาติและเป็นผู้ควบคุมให้เกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์ จากแนวคิดเหล่านี้เองทําให้ชาวเขมรบ้านตะโก เช่ือว่าเป็นพลังอํานาจ
อันลึกลับ ได้หมายถึงว่าวิญญาณได้รักษา ภูเขา ป่าไม้ ก้อนหิน สายน้ํา รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆ ท่ีอาศัยในป่าเขาลําเนาไพร อันเป็นความ
เช่ือที่มาจากฐานของวิญญาณนิยมทั้งสิ้นในมุมมองของมนุษย์มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเหล่านั้นคงมีอารมณ์ รัก ชอบ โกรธ 
หลงแต่เนื่องจากเช่ือในการมีอํานาจเหนือมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงได้คิดหาวิธีการเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณเหล่านี้  จึงได้เกิด 
พิธีกรรม การบวงสรวง  เซ่นไหว้  สังเวยขึ้นมา บ้างก็สร้างรูปเสมือนหรือรูปเคารพข้ึนมาเพื่อการสักการะบูชา  
 ความเชื่อและพิธีกรรมนี้มีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวเขมรบ้านตะโก เนื่องด้วยความเช่ือต่อ“ตาพนม”ที่เช่ือว่าสิงสถิตอยู่
บนภูเขาพนมรุ้ง หรือตาน้ํา บนภูเขาจากความเช่ือของชาวบ้านที่มีประสบการณ์ได้สัมผัสรับรู้เกี่ยวกับอํานาจเร้นลับของตาพนม                 
(อึบ อินทะยุง. สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2560) จึงเป็นเหตุแห่งท่ีมาของความเช่ือความศรัทธาอีกทางหนึ่ง การประสบพบเจอสิ่ง
อัศจรรย์เหนือธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เป็นผลให้ ผู้คนได้หลั่งไหลมาของพร บนบานศาลกล่าวในเรื่องราวต่างๆ ก็เกิดผลสําเร็จ
ขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่หน้าฝนแล้ง ชาวชุมชนบ้านตะโกจะรวมกลุ่มกัน ขึ้นไปบนตาน้ําและได้ไปวิงวอนอธิฐานขอฝนเพื่อการทํานา  
ปรากฏว่าชาวบ้านได้วิ่งออกจากป่าแทบไม่ทันเพราะฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยไม่มีเมฆ เรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเล่าขานถึง
ความศักดิ์สิทธ์ิของตาพนม ดังนั้นความเช่ือเกี่ยวกับตาพนม จึงได้บังเกิดมาจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในสิ่งที่ชาวบ้านได้ประสบ
พบเจอนั้นด้วย จึงได้กลายเป็นที่มาของการขอฝนและการวิงวอนเพื่อให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเพราะอาชีพของชาวเขมรที่พ่ึงพิง
อาศัยน้ําจากธรรมชาติหรือฝนฟ้านั้นเองจากการที่ชาวบ้านได้มีอาชีพการเกษตรกรรมหรือการทําไร่ทํานาการทํานาต้องอาศัยน้ําจาก
ธรรมชาติชีวิตหรือการทํางานจึงผูกติดอยู่กับการอาศัยพึ่งพิงอยู่กับน้ําจากธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกเลยเพื่อให้การดําเนินชีวิตและการ
ทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นมีผลิตผลที่งดงามและความอุดมสมบูรณบ์วกกับพ้ืนฐานความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีอยู่แลว้เป็นผลทําให้
ชาวเขมรได้ผูกโยงการประกอบอาชีพและความเช่ือเข้าด้วยกันผ่านสื่อสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธ์ิที่สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆ ตาม 
ความเชื่อตาพนมแห่งนี้  
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 การพัฒนาสู่ศิลปะการแสดงชุดประเพณีบรวงสรวงแซนพนม 
  1.ประกอบสร้างเป็นศิลปะการแสดงประกอบแสง สี เสียง “ชุดสืบสานตํานานตาพนม”นั้นสามารถทําได้โดยการ  
   การสร้างเรื่องราว (Story) ของเรื่องตาพนมขึ้นมา ออกไปในรูปการแสดงเพื่อการเผยแผ่ความเช่ือวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชาวเขมร เพื่อให้คนได้รับทราบและรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการแซนพนมนั้นได้มีวัตถุประสงค์ของการบวงสรวง และกิจกรรมการ
เซ่นไหว้เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม หรือสร้างบทประพันธ์  ผ่านละครเวทีหรือการแสดงแสงสีเสียง 
เนื้อหาสาระ เรื่องทางจิตวิญญาณคือการอนุรักษ์ป่า ผ่านความเช่ือของชาวบ้าน อาจจะแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ
บ้านเมืองแห้งแล้ง ชาวบ้านไม่มีขวัญกําลังใจหรือท่ีพึ่งก็เลยไปพ่ึงตาพนม (สําเริง อินทยุง. สัมภาษณ์:11 กุมภาพันธ์ 2560) จากนั้นค่อย
พัฒนาเรื่องดนตรีหรือจะเอาอะไรสอดแทรกเข้าไปแล้วก็เป็นการรําหรือฟ้อนบวงสรวงก็ต้องพัฒนาต่อยอดต่อไป  
  2.ประกอบสร้างเป็นสญัลักษณ์ตาพนมบนผลติภณัฑ์ท้องถิ่น   
   การสร้างสัญลักษณ์ตาพนมบนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ประเพณีบรวงสรวง แซนพนมของชาวเขมรจังหวัดบุรีรัมย์ 
สัญลักษณ์ที่แทนตาพนมเพราะโดยตัวประเพณีพิธีกรรมของการแซนตาพนม หมายถึงการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ํา ด้วยใช้ระบบฐานความ
เช่ือทางวัฒนธรรมแบบชาวบ้าน โดยใช้ตัวแทนหรือสิ่งที่นับถือหรือเรียกให้เป็นตัวตนขึ้นมาตามภาษาและวัฒนธรรมชาวเขมรเรียก                   
ผู้อาวุโส คือ“ตาพนม”อาจเปรียบได้กับวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ ผีป่าเขา เทวดาอารักษ์ ก็สามารถดึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมารวมกัน (สําเริง 
อินทยุง. สัมภาษณ์ : 11 กุมพาพันธ์ 2560) เพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ตาพนม ได้แก่ ตาน้ํา ทางน้ํา ภูเขาพนมรุ้ง ป่าหรือตาพนม โดย
สัญลักษณ์ที่สื่อหมายพถึงตัวบุคคลที่เป็นวิญญาณ หรือเทวดาที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ โดยสามารถประกอบสร้างเป็นสัญลักษณ์
บนผลิตภัณฑ์ของเสื่อทอกก หรือ ตระกร้าหวาย เป็นรูป ฤาษีน่ังบนโขดหินและมีตาน้ําไหลผ่านเพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ตาพนมเป็นต้น  
 
บทสรุป 
    ประเพณีการแซนพนมเป็นภูมิปัญญาเขมรโบราณที่มีมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติ กรณีชุมชนบ้าน
ตะโก ประโคนชัย บุรีรัมย์ ผู้เขียนต้องการเสนอ มุมมอง มิติความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวเขมรเกี่ยวกับประเพณีการแซนพนม
การเซ่นไหว้บรวงสรวงเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นความเช่ือจากฐานคติมาจากลัทธิวิญญาณนิยม เช่ือการมีอยู่ของวิญญาณตามธรรมชาติความ
เชื่อเกี่ยวกับตาพนมความเช่ือในอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของตาพนม จึงเป็นบ่อเกิดแห่งการอ้อนวอนหรือการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ เพื่อขอความ
อุดมสมบูรณ์ของน้ําเนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวเขมรต้องพึ่งพิงอาศัยน้ําจากธรรมชาติหรือฝนฟ้า  จึงผูกโยงความเช่ือตาพนม
และการประกอบอาชีพการทํานาเข้าด้วยกันบนฐานเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เชิงอํานาจที่สามารถดลบันดาลให้ฟ้าฝนตกถูกต้องตาม
ฤดูกาลได้เพื่อให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นมีผลิตผลที่งดงามและความอุดมสมบูรณ์ อันเกี่ยวกับประเพณีการแซนพนมของชาว
เขมรความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณและความศักดิ์สทิธ์ินั้น คือ“ตาพนม” ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเองนับถือชาวเขมรได้
ใช้แนวคิดฐานความเชื่อนี้มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินประเพณีแซนพนม อันเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
เสมือนเป็นปรัชญาเขมรโบราณที่เช่ือมโยงฐานคิดเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีได้สื่อออกมาใน 3 มิติที่เช่ือมโยงกัน มิติที่ 1 เป็นภูมิความรู้เชิง
เหตุผลในเชิงวัฒนธรรมที่ออกมาในลักษณะของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์หรือ“ตาพนม”จึงเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดฐานภูมิปัญญาใน
ลักษณะการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ มิติที่ 2 แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวเขมรที่แสดงออกมาลักษณะ
ของความสัมพันธ์ที่สื่อให้เห็นมิติความเช่ือมโยงระหว่างคนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ชาวเขมรได้อาศัยอยู่หรือการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยในการดําเนินชีวิตหรืออาหาร มิติที่ 3 เป็นภูมิปัญญาของชาวเขมรที่แสดงออกมา
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน สิ่งที่สื่ออกมาได้คือกิจกรรมหรือสิ่งที่พึงปฏิบัติของชาวเขมรที่มาจากฐานความเช่ือจนได้
กลายเป็นจารีตหรือประเพณีที่ได้ปฏิบัติร่วมกันทั้งชุมชนบนฐานความคิด ความเช่ือ ความต้องการ จึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาบนฐาน              
ความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณชาวเขมรรอบเขาพนมรุ้ง บ้านตะโก ประโคนชัย บุรีรัมย์  
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แซนพนม พิธีกรรมบูชาภูเขาของกลุ่มชาวไทยเขมร บ้านตะโก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
Saen Phanom a Mountain Worship ritual of the Thai Khmer Group 

Ban Tako, Prakhon Chai District Buriram Province 
ส าเริง  อินทยุง1 

ยโสธารา ศิรภิาประภากร2 
สุริยา  คลังฤทธิ์3 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “แซนพนม”เป็นพิธีกรรมบูชาภูเขาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร บ้านตะโก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
น าเสนอเรื่องนี้เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ฐานคติ วัฒนธรรมโดยรอบภูเขาพนมรุ้งอุทธยานทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษากลุ่ม            
ชาวไทยเช้ือสายเขมรโดยรอบภูเขามี ฐานคติความเช่ือเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติว่ามีอยู่และได้อาศัย สิ่งสถิตอยู่ในภูเขานี้ ภาษา
ท้องถิ่นมักเรียกว่า “ตาพนม” เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิมีพลังอ านาจ ดูแลภูเขานี้อยู่มานาน เมื่อถึงรอบปีในเดือน พฤษภาคม 
หรือเมษายน จะมีพิธีกรรมบูชาภูเขาพนมแห่งน้ี โดยเช่ือว่าจะท าให้ฝนตกและเกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการท าเกษตรกรรมจึงกลายมา
เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของชนกลุ่มนี้ ประเพณีแซนพนม พิธีกรรมบูชาภูเขายังได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อคนในชุมชน สร้างความ
สามัคคี พิธีกรรมบูชาภูเขานี้ถ้าได้รับการร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน โรงเรียน และร่วมกันส่งเสริม พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรม              
ปลูกป่าและมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อร่วมกันรักษาสืบทอด กิจกรรมนี้ให้คงอยู่ตลอดไป น่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สร้าง
ช่ือเสียงให้พื้นที่ได้ไม่น้อยท้ังยังเป็นส่วนให้เกิดรายได้ จัดเป็นงานประจ าปีและสร้างศาลที่ประจ าภูเขาให้ขึ้นมาสักการบูชาน่าจะเป็นอีก
พื้นที่เพ่ิมการท่องเที่ยวได้อีกจุดหนึ่ง  
  
ค าส าคัญ : แซนพนม,พิธีกรรมบูชาภูเขา, กลุม่ชาวไทยเขมร, จังหวัดบุรีรัมย ์
  
Abstract 
 The study of the Saen Phanom Mountain ritual worship of the Khmer Thai Ethnic Group, Ban Tako, 
Prakhon Chai District Buriram province.  Has Proposed this story to know the History of the cultural Base around 
Mount Phanom Rung. From the study of the Thai Khmer people around the mountains The Belief Base of 
supernatural powers that exist and live And the presence of this mountain, the local language is often called " 
Ta Phanom", Believed to Be a Holy spirit with power Take care of This Mountain for a long Time. When the year 
is around in May or April, there will be a ritual worship of this Phanom mountain. By Believing That it will cause 
rain And the Abundance of Agriculture Therefore Became an important local Tradition of this group Saen 
Phanom Tradition Mountain Worship ritual Also Building Relationships with people in the community Create 
Harmony Ritual worship of this mountain If Being cooperated with organizations, organizations, institutions, 
schools and jointly promoting Along with increasing forest Planting activities and Participating in Wat Ban School 
to jointly Preserve This activity will last forever Should be a local Tradition That Creates a Reputation for the 
area, not least as a part to generate income Organized as an annual Event And Built a court at the Mountain To 
give up, worship should be another area to increase Tourism. 
 
Keywords : Saen Phanom , mountain worship ritual, Thai Khmer group, Buriram Province 
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บทน า 
 ความเป็นมาของประเพณีบูชาภูเขาที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยการขึ้นมา สักการบูชาภูเขา โดยมีความเช่ือว่ามี                    
ดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ เรียกเป็นภาษาถิ่นว่า “ตาพนม”จากการพัฒนาการมาในสมัยโบราณมนุษย์ได้ถือก าเนิดขึ้นมา
ท่ามกลางธรรมชาติ มีวถิีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพึ่งพิงอาศัยและมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย การที่
มนุษย์ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานี้เอง ท าให้ต้องเผชิญกับ เหตุการณ์และปรากฏการณ์ความแปรปรวนของธรรมชาติ เช่น 
น้ าท่วม ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้ จึงก่อให้เกิดความรู้สึกที่ว่าธรรมชาติมี
นั้นพลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่เหลือมนุษย์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ก่อทั้งคุณและโทษ ท าให้มนุษย์เกิดความย าเกรงและ
หวาดกลัว สิ่งนี้เองจึงเป็นมาของอ านาจที่เหนือมนุษย์ที่เรียกว่า เทพเจ้า เทวา อารักษ์ หรือพลังแห่งภูตผีปีศาจ ที่มีพลังอ านาจเหนือ
ธรรมชาติคอยควบคุมอยู่ (พระมหาวีระ สุขแสวง. 2550 : 1)สามารถสรุป ความเชื่อของมนุษย์ท่ีมีต่อพลังอ านาจที่ไม่สามารถอธิบายได้ 
ได้ดังนี้ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543: 1) ความเชื่อในอ านาจธรรมชาติ สามารถดลบันดาลให้เกิดทุกข์ สุขแก่มนุษย์ได้มนุษย์จึงให้ความ
เคารพย าเกรงและพยายามเอาใจธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติให้สิ่งที่ตนปรารถนา เช่ือในอ านาจวิญญาณ  ผีสางเทวดาเป็นความเช่ือ
ดั้งเดิม เชื่อว่าในธรรมชาติมีจิตวิญญาณครอง วิญญาณเหล่านั้นสถิตอยู่ในธรรมชาติ และเป็นผู้ควบคุมให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้ง
ในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์เช่ือในพลังอ านาจอันลึกลับว่าเป็นเทพเจ้า เทวดาที่รักษาภูเขา ป่าไม้ ก้อนหิน ทางน้ า สายน้ า
รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยในป่าเขาล าเนาไพรเป็นความเช่ือที่พัฒนามาจาก ความเช่ือเรื่องวิญญาณอีกขั้นหนึ่ง คือเช่ือว่ามีวิญญาณ หรือ 
เทวดาประจ าอยู่ในธรรมชาติทุกประเภทเทพเจ้าเหล่านั้นมีอารมณ์ รัก ชอบ โกรธ หลง แต่มีอ านาจเหนือมนุษย์ ฉะนั้นผู้ที่กระท าการ
ประกอบพิธีกรรมในด้านนี้ จึงพยายามเพื่อเอาใจเทพเจ้า วิญญาณ ด้วยการประกอบพิธีกรรม เช่น การบวงสรวง เซ่นไหว้  สังเวย   
 นอกจากนั้นยังสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาด้วยมนุษย์สมัยโบราณจึงนับถือธรรมชาติ เป็นที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีอ านาจลึกลับสิงสถิตอยู่ด้วย มีการท าพิธีเซ่นสรวง บูชาธรรมชาติ เป็นต้น  
  “แซนพนม” เป็นประเพณีท้องถิ่นมีฐานคติมาจากความเชื่อที่มีต่อวิญญาณ (Beliefs on the soul)  ว่าสามารถประทานความ
อุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับน้ า บ้านตะโกเป็นชุมชนเขมรมีการสื่อสารด้วยภาษา“เขมร”เป็นชุมชนที่เป็นต้นก่อก าเนิด พิธีกรรม                  
แซนพนม(Saen Phanom ritual) ขึ้นเป็นชุมชนที่ได้รับการสืบทอด รักษา สืบสานประเพณีประจ าทุกปี ชุมชนแถบนี้ได้รับเอาฐานคติ
มาแต่เดิม คือ การเคารพนับถือธรรมชาติ (Respect for nature)  และอ านาจวิญญาณ (Spirit power) ต่อมาได้นับถือศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู โดยปรากฏหลักฐานที่ส าคัญ คือตัวปราสาทมีช่ือเรียกว่า ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง 
ก่อสร้างตามแบบอริยธรรมขอมโบราณ เป็นความเช่ือที่มีต่อภูเขาพนมรุ้งว่ามีวิญญาณที่รักษา ดูแลอยู่และสามารถประทานฝน 
ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางน้ าที่มีความในด้านการเกษตร เป็นต้น ชุมชนโดยรอบภูเขาพนมรุ้ง เช่ือว่าวิญญาณ เป็นเทพารักษ์  
เรียกเป็นภาษาถิ่นคือ “ตาพนม” เชื่อว่าเป็นเทพประจ าภูเขาพนมรุ้ง ดังนั้น ความเช่ือท่ีมีต่อ“ตาพนม”เป็นตัวก่อให้เกิดประเพณีท้องถิ่น
ประจ าชุมชน ปัจจุบันกลุ่มชาวไทยเขมร บ้านตะโกยังรักษาอัตลักษณ์ทางประเพณีแบบดั้งเดิมไว้ ทั้งการประกอบพิธีกรรมบูชา              
เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น การแซนพนมเป็นพิธีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเช่ือว่าเป็นพิธีกรรมที่
สื่อสารถึงดวงวิญญาณ“ตาพนม”ได้ และเป็นพิธีที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของชาวเกษตรกรรม ระบบความเช่ือของกลุ่มชาวไทย
เขมรที่น่าศึกษา เหตุเพราะถือว่าเป็นระบบความเช่ือที่มีบทบาทในการสร้างมนุษย์ให้ผูกพันกับท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้ชุมชนได้
ใกล้ชิดและเคารพต่อธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าไม้รอบภูเขาร่วมกันดูแลป่า ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดใน
ระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเขมร บ้านตะโก ต าบลโคกย่าง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คงอยู่ต่อไป 
 
 ภูเขาพนมรุ้งคือศักด์ิสิทธิ ์
 
 
 
                       ภาพที่  1 ปราสาทหินพนมรุ้ง, 13 เมษายน 2558 
                   
 
 
                                        
            ภูเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นศาสนาสถานลัทธิ   
ไศวนิกายคติบูชาพระศิวะในอดีตในดินแดนแถบนี้ ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์  ฮินดู ได้เผยแผ่และมีอิทธิพลเมื่อพันปีก่อน ภูเขา
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พนมรุ้ง แห่งนี้จัดเป็นจุดพื้นที่ท่ีส าคัญ ในการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่  เพื่อถวายแด่เทพเจ้า คือ พระศิวะ ตามคติทางศาสนาพราหมณ์  
ฮินดู ดังว่า เป็นภูเขาไกรลาศ เป็นทีส่ถิตของพระผู้เป็นเจ้า   

 
 
ภาพที่  2  ปราสาทพนมรุ้งปรากฏภาพดอกบัว เป็นการแสดงถึง โลก จักรวาล 
              ที่มาของภาพ ส าเริง อินทยุง , 13 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3  ภาพสลักจากหิน   
             ที่มาของภาพ ส าเริง อินทยุง, 13 เมษายน 2558 
 
 
 
 

  ภาพสลักจากหินพบภายในบริเวณปราสาทพนมรุ้ง ที่สามารถกล่าวถึงผู้คนในสมัยนั้นได้น าข้าวของเครื่องบูชา น ามาบูชา
เทวสถานปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงอริยธรรมขอมโบราณที่มีการเคารพบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาช้านาน 

 
 
 
ภาพที่  4  ตาน้ าบนภูเขา ที่ประกอบพิธีกรรมแซนพนม, 13 เมษายน 2562 
 
 
 
 

  สายน้ าที่ปรากฏบนภูเขาพนมรุ้ง เกิดโดยธรรมชาติในฤดูฝน จะมีน้ าไหลลงล่าง บริเวณรอบเขาพนมรุ้งมีป่าไม้ ล าธาร นานา
พันธุแ์สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเขานี้ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยโดยจดุก าเนิดสายน้ านี้เองและเป็นภูเขาแห่งประวัติศาสตร์ จึงมีความเช่ือ
ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่รักษา ภูเขา  ป่าไม้ และสัตว์ป่า  

 
 
 
ภาพที่  5  ศาลปู่ตาบนภูเขา ที่ประกอบพิธีกรรมแซนพนม, 13 เมษายน 2562 
 
 
 
 

  “ตาพนม” เป็นวิญญาณที่ชุมชนเช่ือกันว่า ดูแล รักษา บนภูเขาแห่งนี้มาช้านาน เป็นประดุจดั่งเทพบริบาล (ยโสธารา                  
ศิริภาประภากร. 2561 : 3-5)  ผู้ดูแลภูเขาลูกนี้อยู่ จุดท าพิธีนี้ท่ีปรากฏบนภูเขาพนมรุ้งถือว่าเป็นแหล่งน้ าท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
 ประเพณีแซนพนมของชาวไทยเชื้อสายเขมร 
  ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีได้มีการสืบทอดมาเป็นมรดกของลูกหลาน และส่งต่อมาเป็นมรดกของชุมชน 
การสืบทอดความเช่ือของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความเช่ือของมนุษย์ได้วิวัฒนาการความเช่ือของ
มนุษย์มีลักษณะการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเช่ือทางศาสนาท่ีมีระบบ มีเหตุผล พัฒนาการของความเชื่อของมนุษย์ท่ี
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แสดงออกเป็นพิธีกรรมการบวงสรวง ของอารยธรรมอินเดียโบราณ ในยุคก่อนพุทธกาล ระบบความเช่ือคนในอินเดียยึดเอามาเป็น
บัญญัติทางศาสนาและสังคม ประมาณ 1,000 ปี ก่อนพุทธศักราช (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542 : 360) พัฒนาการมา
จากความเชื่อเรื่องของพรหมลิขิต  อ านาจที่ก าหนดความเป็นไปของชีวิต (สุนทร ณ รังสี. 2545:3) ถกูสร้างขึ้นมาในฐานะเทพเจ้าสูงสุด
ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามารมณ์ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งและก าหนดชะตาสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์ (ดนัย ไชยโยธา. 2538 : 
6) เมื่อความเช่ือของมนุษย์ถูกผูกติดกับความเช่ือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นผู้ก าหนดบทบาททั้งหมดของชีวิต และการ
บันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนา การกระท าทุกอย่างของมนุษย์จึงต้องขึ้นต่อพระพรหม ต้องประกอบการกระท าเพื่อให้พอใจ ความเช่ือใน
อมตภาพวิญญาณ พัฒนาการเกี่ยวกับพิธีกรรมการบวงสรวง คือความเช่ือในเรื่อง“วิญญาณ” กล่าวกับเรื่องนี้ไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนมี
ชีวาตมันเป็นแกนกลางของชีวิต ร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปรและสลายไปในที่สุด ส่วนชีวาตมันนั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปโดย
ไม่เปลี่ยนแปรหรือสลายตามไปด้วย ท้ังนี้ก็โดยที่ชีวาตมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาตมันๆ เป็นส่วนหน่ึงแห่งกาลหรือปรมาตมัน ในเวลาที่คน
ตายชีวาตมันจะละทิ้งร่างเก่าไปอาศัยร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าไปชุดใหม่ ( สุนทร ณ รังสี. 2545:40) ดังนั้น                
แนวความเชื่อ เรื่องของความไม่แตกสลายของวิญญาณหลังการตายของสิ่งมีชีวิต จึงมีส่วนในพัฒนาการของพิธีกรรมการบูชา เซ่นไหว้ 
บวงสรวง เป็นต้น 
 ประเพณีความเชื่อท่ีได้จาก “ตาพนม” 
  ประเพณีแซนพนม (แซนตาพนม) (พระส าเริง โกวิโท. 2560 : 23-25) ของชุมชนรอบเขาพนมรุ้งเป็นประเพณีที่มีการ                  
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีมีความเช่ือและพิธีกรรม ท่ีสอดแสรกอยู่ในประเพณีประจ าปี  
   ประเพณีแซนพนม เป็นพิธีกรรมร่วมพลของกลุ่มชนที่ได้ก าหนด วัน เดือน และเวลา เพื่อเซ่นไหว้ “แซนพนม” ประเพณี
ดังกล่าวนี้เป็นพิธทีี่เกิดขึ้นและหมุนเวียนเปน็ประจ าทุกปี ถือเป็นกิจกรรมระบบเครอืญาติ ประกอบด้วย พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย (พระส าเริง 
โกวิโท.12 มกราคม 2560) จะมาท าพิธีเซ่นไหว้ร่วมกัน สถานที่บริ เวณประกอบพิธีกรรมเซ็นไหว้คือ ภูเขาพนมรุ้ง จุดต้นน้ า                        
(อึบ อินทะยุง. 11 มกราคม 2560) 
  ตามความเชื่อและพิธีกรรม “แซนพนม”กับวิถีชีวิตชาวไทยเขมรจะมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ชาวไทยเขมรจะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรุษเสมอ ด้านคติความเช้ือของชาวไทยเขมรจะมี
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ เทวดาอารักษ์ ชาวบ้านเชื่อว่าผีวิญญาณเหล่านี้เป็นผู้มีอ านาจที่สามารถให้คุณให้โทษได้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรม “แซนพนม” ก็อาจเกิดความแห้งแล้ง ข้าวปลาอาหารอาจไม่สมบูรณ์ได้ และนอกจากนี้
ยังเช่ือว่าและเช่ือผีวิญญาณ “ตาพนม”จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมด้วย               
(อวย จาบประโคน. 11 มกราคม 2560) ชาวไทยเขมรได้อาศัยความเช่ือในการนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมของคนในชุมชนท าให้คนมีระเบียบวินัยมีศีลธรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี  
  ประเพณีการแซนพนมมีพัฒนาการทางความเชื่อและพิธีกรรมความส าคัญจึงมีการปฏิบัติตามจนถึงปัจจุบันจุดมุ่งหมายของ
พิธีกรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาจิต (Denny sergeant, Global  Ritualism. 2542:243-253) พิธีกรรมมีความส าคัญมากในทาง
ศาสนาเรื่องพิธีกรรมว่าเป็นเรื่องที่มีอ านาจส าหรับมนุษย์ได้ใช้สร้างความยิ่งใหญ่ น าไปสู่การสร้างสิ่งเคารพบูชา ก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขึ้นมาจึงกล่าวได้ว่าความเช่ือท าให้เกิดพิธีกรรม มากมายซึ่งมีผลต่อการสร้างจิต มีผลกระทบต่อระบบร่างกายจิตใจของมนุษย์    
 พิธีกรรมบวงสรวงตาพนม 
  พิธีกรรมตาพนมนั้นมีการจัดการประกอบพิธีแบบดั่งเดิมมีการก าหนดพิธีกรรม เซ่นไหว้คือ เวลา เดือน สถานที่ ประจ าปี
ของชาวชุมชนที่จะจัดพิธีกรรมแซนพนมก่อนฤดูฝนช่วงเดือน พฤษภาคม หรือ เมษายน ของทุกปีเป็นวันงานท าพิธีแซนพนมประจ าปี  
เวลาในช่วงเช้าจะเป็นการเตรียมเครื่องเซ่นไหว้  และเตรียมที่จะขึ้นภูเขาเริ่มประกอบพิธีกรรมในการการแซนพนมเมื่อเสร็จจะแห่ลงมา
ทีชุ่มชนเพื่อเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน(ศาลประจ าหมู่บ้าน) และต่อมาอีกวันรุ่งขึ้นชาวชุมชนจะเตรียมสิ่งของไปท าบุญเช้า 

 
 
 
ภาพที่ 6 ตาน้ า (ตาพนม) เครื่องเซ๋นไหว ้
           ประจ าปี บนเขาพนมรุ้ง,  
           9 พฤษภาคม 2556 
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บทสรุป 
 พิธีกรรมบูชาภุเขา และเซ่นไหว ้“ตาพนม” บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ปราสาทพนมรุ้ง พิธีกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์จาก
อ านาจของเทพเจ้าดวงวิญญาณที่ชุมชนมีช่ือเรียกว่า“ตาพนม”ความเช่ือและพิธีกรรมได้ก่อให้เกิดประเพณีท้องถิ่นชุมชนเพื่อ                   
ความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความจ าเป็นมากทั้งในด้านในด้านจิตใจเนื่องด้วยมนุษย์ต้องการก าลังใจประโยชน์ของพิธีกรรมบูชาได้เกิดความ
สบายใจ มีความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนให้เวลากับครอบครัว ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ สิ่งล่ าค่ามิใช้เป็นเพียงความเช่ือพิธี             
แซนพนมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงมนุษย์มีจิตใจที่งดงามจากข้อสังเกตคือ การประกอบพิธีกรรมจะต้องเดินขึ้นภูเขาต้องเดิน                          
หลายกิโลเมตรแดดร้อนแต่คนก็ยังแสดงออกถึงซึ่งความเช่ือศรัทธา จิตใจที่งดงามที่ผู้คนมีให้ต่อกันสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่โลกไม่ได้
สร้างขึ้นมาแต่มนุษย์ผู้มีอริยธรรมและภูมิปัญญาเท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้มีค่าในสายตาของผู้ศึกษา และมี
คุณค่าทางสังคมได้รับการตอบรับที่ดีจากการเก็บข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์ เป็นความทรงจ าท่ีมิอาจลืมเลือนได้   
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“จวมกรูก าเนิด” มรดกทางวัฒนธรรมที่ก าลังเลือนหาย มรดกภูมิปัญญาของชาวไทยเขมร  
“Jurm Kru Kam nard” Cultural heritage That is Fading Wisdom of the Thai Khmer people 
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ส าเริง  อินทยุง3 
สุริยา คลังฤทธิ์4 

บทคัดย่อ 
 วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเขมรเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนท่ีเกิดต้องมี “ครู” หรือ เทพรักษาท่ีติดตามมาตั้งแต่เกิด ภาษาเขมร
ท้องถิ่นเรียกว่า “จวมกรูก าเนิด” จะมีการจัดพิธีกรรมต้อนรับเมื่อตอนคลอด หรือ หลังคลอดได้ 7 วัน เพื่อใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของการถือ
ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต “จวมกรูก าเนิด” แสดงได้เหมือนการต้อนรับผู้เกิดมา ภายในจวมกรูก าเนิดมี วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความหมาย แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของวิถีชีวิตและค าสอนการจัดมีอยู่ 2 ช่วงวัยส าคัญคือ วัยเด็กทารก และวัยโกนจุก เพื่อถือว่าเป็นช่วงที่ส าคัญ
ช่วงหนึ่งของเด็กเพื่อความเป็นสิริมงคล ผาสุกฐานคติความเชื่อของชาวไทยเขมร มีบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคัญคือ 1)บทบาทเพื่อรับขวัญ
เด็กแรกเกิดเพื่อให้เทวดาคุ้มครองป้องกันรักษา 2)บทบาทที่เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษา 3) บทบาทเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เกิดมา
และใช้แทนเป็นท่ีสถิตของเทวดาคุณค่าในด้านระบบเช่ือต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเทวดาและอ านาจเหนือธรรมชาติมี
ความหมายในด้านจิตใจ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีควรสืบทอดรักษา ไม่ควรให้เลือนหายไปตามกาลเวลา  
 
ค าส าคัญ : จวมกรูก าเนิด, มรดกทางวัฒนธรรมที่ก าลังเลือนหาย, มรดกภูมิปัญญาชาวไทยเขมร 
 
Abstract 
        The Culture of the Thai Khmer people, Believed That every Human Being born must Have a "Teacher" or a 
follow-up god since Birth. The local Khmer language is Called “Jurm Kru Kam nard” will have a welcome Ritual 
at the Birth or Postpartum for 7 days to symbolize the Birth of life. “Jurm Kru Kam nard” is shown as a welcome 
to the Born Within the origin, There are Meaningful Materials. Showing the importance of the way of life and 
Teachings. There are 2 Periods of age, the most important is the Childhood, infants and young age, Shaking the 
cork, to Be considered as one of the important Periods of Children for the Prosperity and Happiness of the 
people. Thai Khmer Have important roles and Duties 1) Roles for receiving newborn Babies to Protect angels 2) 
The role that Believes That every Human Being Has a guardian angel 3) The role is a Symbol of Those Born and 
used instead of the Deities of angels. Values in the Belief System Between Humans and Humans And Humans 
and angels and Supernatural Powers Have meaning in the mind Considered as a Heritage of local Wisdom That 
Should inherit Treatment Should not fade over Time 
 
Keywords : Jurm Kru Kam nard , Cultural Heritage That is Disappearing, Wisdom Heritage Thai Khmer 
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บทน า 
 วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเขมรเช่ือกันว่าทุกคนท่ีเกิดต้องมีครูก าเนิด ที่เรียกว่า“จวมกรูก าเนิด”เป็นสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่
เกิดมา ความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเขมร (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2554 : 441) ตามภาษาถิ่นเรียกว่า“ระวาย”แปลว่า “ขวัญ” เพราะมีความ
เชื่อว่า “จวมกรูก าเนิด”ถูกเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดาผู้คุ้มครองผู้เป็นเจ้าชีวิต “ครู” ก าเนิดสามารถให้คุณและให้โทษ จึงห้ามมิให้
บุคคลอื่นจับต้องศีรษะ เมื่อมีการท าผิดครูจะต้องท าพิธีขอขมาต่อครูก าเนิดโดยจุดธูปเทียนบูชา “จวมครูก าเนิด” จัดท าขึ้นเป็น 2 ช่วง
วัย คือ วัยเด็กทารกและวัยโกนจุก ครูก าเนิดวัยเด็กจะท าด้วย วัสดุที่ประกอบด้วย กะลามะพร้าว หรือ ขันขนาดพอใส่ขี้เถ้า ลูกหมาก
แห้ง เทียนไข ใบขนุน  และแขวนไว้เหนือหัวนอน ในห้องใดห้องหนึ่งด้วยสายสิญจน์ ส่วนครูก าเนิดวั ยผู้ใหญ่ จะท าเป็นรูปทรงสถูป
ล้อมรอบด้วยใบตาลอ่อนฉลุลวดลายอย่างสวยงาม มีสายสิญจน์พันรอบ และมีเครื่องประกอบต่างๆ เช่น เทียนไข กรวย เป็นต้น                      
สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมสืบทอดเป็นมรดกถูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ในสมัยโบราณทุกบ้านเรือนจะมี
พิธีกรรม ความเชื่อเช่นนี้ทุกบ้านเรือน  
 
                   ภาพที่ 1 จวมกรูก าเนิดเพื่อแต่งรับเทวดาที่เชื่อว่า 
                                         ติดตามตัวมาแต่ก าเนิด 
 
 
 
 
 ในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายหลายอย่าง เพื่อมาช่วยในกิจการและ                
แบ่งเบาภาระหน้าที่บางอย่างของมนุษย์ได้ จึงท าให้สังคมแถบอีสานใต้ในปัจจุบัน หันมาให้ความส าคัญมากกับสิ่งเหล่านี้และสิ่งดังเดิม
มรดกภูมิปัญญากลับค่อยๆเลือนหายไป จนกลายเป็นว่าโดยส่วนให้ชาวไทยเขมรมักไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าท่ีควรกับเรื่องเด็กแรกเกิด 
ผู้เจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได ้มักจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่า คนบ้า เสียสติ (สุทัศน์ วิยาสิงค์. สัมภาษณ์: 2 มิถุนายน 2562) เด็กท่ีร้องไห้ไม่หยุด
ก็ไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุอะไร ดังนั้นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมโบราณจึงหาทางออกโดยการตั้งครู เพื่อต้อนรับเทวดาที่ตามมารักษาและ
ให้เกิดความเป็นมงคล และในพิธีกรรมมีคนเฒ่าคนแก่มาให้พร  ถือว่าเป็นมงคลมากและเป็นก าลังใจกับผู้เป็นแม่ของทารกเองด้วยและ
ครอบครัวที่ก าเนิดทายาท วัฒนธรรมท้องถิ่นในการท าจวมกรูก าเนิด เริ่มเลือนหลายไปถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ส าหรับก าลังใจจาก
คนใกล้เคียงและครอบครัว จึงเป็นสิ่งท่ีควรได้รับการสืบทอด รักษา ให้ความรู้เชิงวิชาการ ถึงมรดกภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้
เห็นคุณค่าต่อมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งส าคัญของจวมกรูก าเนิด  ยังมีปรัชญา ค าสอน และมิติทางด้นอื่นอีกมากมาย เป็นสิ่งที่ควร
อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้    
 
“จวมกรูก าเนิด” ของชาวไทยเขมร  
 ชาวไทยเขมรในดินแดนแถบอีสานใต้ มีความเช่ือว่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีครูต้นก าเนิด "จวมกรูก าเนิด" เพราะมีความเชื่อว่า
จวมกรูก าเนิด เป็นที่สิงสถิตเทวดาผู้คุ้มครองบุคคลนั้นๆ (ทองดา คลังฤทธิ์. สัมภาษณ์ :12 กรกฎาคม 2561) ครูก าเนิดสามารถให้
คุณและให้โทษแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของได้ กล่าวคือถ้าท าผิดครูก าเนิดจะเกิดอาการปวดศีรษะมากห้ามบุคคลอื่นจับต้องศีรษะ                   
(จิตติมนต์ จงยาว. สัมภาษณ์ :15 กรกฎาคม 2561) เพราะจะเป็นการละเมิดต่อเทวดาผู้รักษา (บุญสา คลังฤทธิ์. สัมภาษณ์ : 12 
กรกฎาคม 2561) หากกระท าผิดต่อครูก าเนิดหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะต้องท าพิธีขอขมาต่อครูก าเนิดโดยการจุดธูปเทียนบูชา และ
ยอมรับความผิดที่กระท าและให้สัจจะว่าจะไม่ประพฤติปฏิบัติต่อไป 
 
 
                    ภาพที่ 2 จวมกรูก าเนิดแบบเด็กแรกเกิด 
 
 
 
 
ด้านพิธีกรรม   
         ครูก าเนิดจัดท าขึ้น 2 ช่วงวัยที่ส าคัญคือ วัยเด็ก (ช่วงเกิดใหม่ๆ) และวัยผู้ใหญ่ ครูก าเนิดในวัยเด็กจะท าด้วยกะลามะพร้าว
หรือขันขนาดพอประมาณใส่ขี้เถ้า ลูกหมากแห้ง เทียนไข ใบขนุนและแขวนไว้เหนือหัวนอน  (จิตติมนต์ จงยาว. สัมภาษณ์ : 13  
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กรกฎาคม 2561) หรือห้องใดห้องหนึ่งด้วยสายสิญจน์ ครูก าเนิดวัยผู้ใหญ่เป็นรูปทรงสถูป  การประกอบพิธีจะให้ผู้เฒ่า ตายาย หรือ 
แม่ครู แม่หมอบ มาท าพิธีให้ และใช้ภาษาเขมรในการสื่อเป็นค าพูด ที่เป็นไปในทางมงคล ดีงาม (พระส าเริง อินทยุง . สัมภาษณ์: 13 
กรกฎาคม 2561) 
 
 “จวมกรูก าเนิด” ของชาวไทยเขมรกับลักษณะและความเชื่อ  
 
 
         ภาพที่ 3 จวมกรูของรักษา 
 
 
 
 
 ชาวไทยเขมรมีความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนจะมีเทวดารักษาตัว เช่ือว่ามี เทวดาประจ าตนด้วย ดังนั้นกลุ่มชนคนโบราณจึงมี
พิธีกรรมคล้ายลักษณะแต่งรับขันธ์ หรือแต่งครู โดยใส่สัญลักษณ์ที่แต่งครูนั้นว่า “จวมกรูก าเนิด”สิ่งที่ครู อาจเป็น“ขวัญ”สมารถสิงสถิต
อยู่ได้ โดยน าจวมกรูก าเนิดนี้ไปไว้ที่หิ้งนอน หัวนอนของผู้นั้นเพื่อให้เทวดารักษานั้นเอง (พระสมชาย สิริวัฒโก. สัมภาษณ์: 15 
กรกฎาคม 2561) ฐานคติความเช่ือนี้ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะของชาวไทยเขมรแถบอีสานใต้ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
บรรพบุรุษมานานเพราะเช่ือว่าอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นมีอยู่จริงภูตผีวิญญาณมีจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ความเช่ือในเรื่อง ขอความคุ้มครอง 
รักษา ดูแลจาก เทวดา ย่อมเป็นวิ่งที่มาช่วยเสริมและทดแทน (กฤษนันท์ แสงมาศ. สัมภาษณ์:15 กรกฎาคม 2561)  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ 
 ชาวไทยเขมรได้รับอิทธิพลทางด้านลัทธิความเช่ือ (ศาสนาโบราณ) แบบดั้งเดิม เป็นการนับถืออ านาจเหนือธรรมชาติ อ านาจ
วิญญาณบริสุทธ์ิที่สถิตตาม ภูเขาต้นไม้ใหญ่ จอมปลวก สายน้ า ท้องฟ้า อากาศ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สรุปในช่วงแรก สมัยโบราณ
ก่อนเกิดศาสนา ได้นับถือ อ านาจเหนือธรรมชาติ นับถือธรรมชาติช่วงที่สองได้พัฒนาการมาในช่วงศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่เผยแพร่เข้า
มาก็รับมานับถือได้กลายเป็นระบบความเช่ือถือในเรื่อง เทพเจ้าเป็นผู้สร้าง และผู้ท าลาย ตลอดถึงระบบวิญญาณนิยมด้วยจึงมีการ
ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว และอธิบายได้เป็นระบบถึงโครงสร้างทางคติความเช่ือและพิธีกรรมที่มีต่อวิญญาณและเทพเจ้า ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณได้สัมพันธ์กันมาในแบบพึ่งพา กันมาช้านาน และมนุษย์กับเทพเจ้าก็มีการเคารพนับถือกันมา
ยาวนานนับหลายพันปี เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี่นั้นหมายความว่ามนุษย์มีที่พึ่งมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วและได้ถ่ายทอดมาเป็นมรดก              
ภูมิปัญญาที่ได้เห็นรูปแบบของ ความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี  
 
ฐานคติความเชื่อ “จวมกรูก าเนิด” กับบทบาทหน้าที่ส าคัญ 

 
 
 
                  ภาพที่  4  จวมกรูเด็กทารก 
 
 
 
 ฐานคติความเชื่อของชาวไทยเขมรที่มีต่อ (จวมกรูก าเนิด) กับบทบาทและหน้าท่ีที่ส าคัญ มีดังน้ัน 
        จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ชาวไทยเขมรที่มีประสบการณ์โดยตรงและเป็นผู้ปฏิบัติตามความเช่ือแบบดั้งเดิมทั้งยังรักษามรดก      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้อยู่ ได้กล่าวถึง บาบาท หน้าท่ี ของจวมกรูก าเนิดนี้ไว้เป็นข้อๆ ดังนั้น คือ  
   1. บทบาทของจวมกรูก าเนิด แต่งเพื่อรับขวัญเด็กแรกเกิด เพื่อให้เทวดาคุ้มครองป้องกันรักษา (ประหยัด ค ามา . 
สัมภาษณ์ : 20 กรกฎาคม 2561) 
   2. บทบาทของจวมกรูก าเนิด จัดตั้งบูชาครูที่เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษา (พระส าเริง อินทยุง . สัมภาษณ์ : 20 
กรกฎาคม 2561)  

381การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



382 

   3. บทบาทจงมกรูก าเนิดถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เกิดมาและใช้แทนเป็นท่ีสถิตของเทวดา (จิตมนต์ จงยาว. สัมภาษณ์ : 
20 กรกฎาคม 2561)  
 
คุณค่าทางมิติเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1. คุณค่ามิติทางฐานคติความเชื่อในเรื่องการก าเนิดของมนุษย์ซึ่งความส าคัญนี้มนุษย์ได้ให้ความหมายและให้ความส าคัญมาก 
และจุดที่แสดงถึงความส าคัญนั้นคือฐานคติทางความเช่ือ และผสมผสานกับพิธีกรรม และเครื่องประกอบ เครื่องใช้ในพิธีกร รม                   
ตั้งจวมกรูก าเนิด 
 2. คุณค่าทางปรัชญาสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของจวมกรูก าเนิดจะมีเครื่องที่ใช้และแสดงที่มาต่างกันเมื่อร่วมกันเข้าจึงถือเป็นการ
ร่วมของธาตุต่างๆเพือ่ประชุมกันเป็นร่างกายมนุษยข์ึ้นจนตั้งอยู่ แตกขันธ์กลับไปเป็นขี้เถ้าธุลีดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาขั้นสูงท่ีน่าศึกษา
ต่อไปถึง “แนวคิดสัญลักษณ์ทางความหมาย” 
 3. คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชนกล่มชาวไทยเขมรที่อาจได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาหลายช่ัวอายุคนซึ่งหมายถึง              
มีการรับช่วงมาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมนั้นเอง 
 4. คุณค่าในด้านระบบเช่ือต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับเทวดาและอ านาจเหนือธรรมชาติ และมนุษย์กับการ                
อิงอาศัยธรรมชาติตลอดถึงมนุษย์กับความหมายในด้านจิตใจ 
 
บทสรุป 
 วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเขมรเชื่อกันว่าทุกคนท่ีเกิดต้องมีครูก าเนิด ที่เรียกว่า “จวมกรูก าเนิด” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับ
ผู้ที่เกิดมาความเช่ือของกลุ่มไทยเขมร เพราะมีความเช่ือว่า “จวมกรูก าเนิด” เป็นที่สิงสถิตของเทวดาผู้คุ้มครองผู้เป็นเจ้าชีวิตครูก าเนิด
สามารถให้คุณให้โทษแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของได้ “จวมครูก าเนิด” จัดท าขึ้นเป็น 2 ช่วงวัย คือ วัยเด็กทารก และวัยถึงการโกนจุก                
ครูก าเนิดจะท าด้วยกะลามะพร้าว หรือขันขนาดพอใส่ขี้เถ้า ลูกหมากแห้ง เทียนไข ใบขนุน และแขวนไว้เหนือหัวนอน ในห้องใดห้อง
หนึ่งด้วยสายสิญจน์ ฐานคติความเช่ือของชาวไทยเขมรที่มีต่อ (จวมกรูก าเนิด) กับบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญ มีดังนั้น 1)บทบาทของ
จวมกรูก าเนิด แต่งเพื่อต้อนรับเทวดา และการเกิดมาของมนุษย์ เป็นการรับขวัญเด็กแรกเกิดและเพื่อให้เทวดาคุ้มครองป้องกันรักษา                  
2)บทบาทของจวมกรูก าเนิดจัดตั้งบูชาครูที่เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษา 3)บทบาทจงมกรูก าเนิดถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เกิดมา
และใช้แทนเป็นท่ีสถิตของเทวดาคุณค่าในด้านระบบเชื่อต่อ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเทวดา และอ านาจเหนือธรรมชาติ 
และมนุษย์กับการอิงอาศัยธรรมชาติ มนุษย์กับความหมายในด้านจิตใจ“จวมกรูก าเนิด” จึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทย
เขมรที่ควรสืบทอดรักษา ไม่ควรให้เลือนหายไปจากยุคสมัยที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน  
 
เอกสารอ้างอิง   
ศิริพร  สุเมธารัตน์.  (2554).  ประวัติท้องถิ่นเมืองสุรินทร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3.   กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. พระส าเริง อินทยุง, 20 กรกฎาคม 2561 
2. ประหยัด ค ามา, 20 กรกฎาคม 2561 
3. จิตมนต์จงยาว, 20 กรกฎาคม 2561 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ, 15 กรกฎาคม 2561 
5. บุญสา คลังฤทธ์ิ, อาจารย,์ 12 กรกฎาคม 2561 
6. ทองดา คลังฤทธิ์, 12 กรกฎาคม 2561 
7. พระสมชาย สิริวัฒโก, 15 กรกฎาคม 2561 
8. นางบัวลิน หมื่อนยิ่ง, 15 กรกฏาคม 2561 
9. นางสุทัศน์ วิยาสิงค์, 2 มิถุนายน 2562 
 
 
 

382 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



383 
 

“พิธีแซนกะโมจ” กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรม 
ของกลุ่มชนชาวไทยกูย  จังหวัดสุรินทร์ 

“SAEM  KAMOC” THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES ON THE CULTURAL 
BACKGROUND OF THE THAI KUI PEOPLE 

ทิตยาวดี  อินทรางกูล1 
ยโสธารา ศิรภิาประภากร2 

ส าเริง อินทยุง3 
สุริยา  คลังฤทธิ์4  

บทคัดย่อ 
 พิธี “แซนกะโมจ” ของกลุ่มชาวไทยกูยแถบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค าสอน จารีต แนวทางปฏิบัติ 
การ“แซนกะโมจ” หมายถึง พิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตนเองที่ตายไปแล้วโดยมีความเช่ือว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษยังวนเวี ยน
รักษาสมาชิกในครอบครัวอยู่ ชาวไทยกูย ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน พิธีกรรม“แซนกะโมจ”ในวัฒนธรรมชนกลุ่มนี้จะให้
ความส าคัญต่อบรรพบุรุษมาก โดยเช่ือว่าพิธีกรรมเซ่นไหว้เป็นการแสดงการนับถือเคารพบูชา ย่อมเกิดความเป็นมงคลกับตัวผู้ประกอบ
พิธีเอง และสมาชิกในครอบครัว พิธีกรรม “แซนกะโมจ” ได้มีบทบาทในงานส าคัญ เช่น การแต่งงาน ข้ึนบ้านใหม่ ถือว่ากลุ่มชนนี้ให้
ความส าคัญมากในเรื่องของผีวิญญาณบรรพบุรุษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรม ในพิธีกรรม ของกลุ่มชน
ชาวไทยกูย มิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมความเช่ือที่มีต่อผีวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นโครงสร้างหนึ่งที่สามารถเป็นตัวก าหนด 
จิตและพฤติกรรม และปฏิบัติตามค าสอน โดยการแสดงออกทางกายภาพ (ร่างกาย)คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาททางสังคม                
การตอนรับแขก สัมมาคารวะ และทางจิตภาพ คือได้ปฏิบัติตามค าสอน การรับมาท าตามที่มีต่อบรรพบุรุษ คือ แสดงความกตัญญู 
สามารถเป็นตัวบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ได้  โดยใช้ฐานทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรหลักซึ่งมีอยู่แล้วในกลุ่มชนชาวไทยกูย                 
ในแถบจังหวัดสุรินทร์  
  
ค าส าคัญ : แซนกะโมจ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ วัฒนธรรม, ชาวไทยกูย 
 
Abstract 
         "Saen ga moc" Ceremony of the Thai Kui Group in Surin Province Is a heritage of local wisdom with 
traditional teachings, practices The "San ga moc" refers to the ritual sacrifice of the ancestors who died, with the 
belief that the ancestral souls still revive the family members. "In this Ethnic culture Will give importance to the 
ancestors By Believing that the ritual of worship is an act of worship Inevitably being auspicious with the 
ceremony itself And family members. The "San ga moc" ritual has a role in important tasks, such as getting 
married to a new home. Ghost spirit ancestor On human resource Development on the cultural foundation in 
the rituals of the Thai Kui People Cultural Dimensions include the Culture of Beliefs that Have the Spirit of the 
spirit. Is a Structure that can Determine Mental and Behavioral And follow the Teachings By Physical Expression 
(body) is Humility Social Etiquette, Hospitality, respect, and mental image is to follow the Teachings. Accepting to 
do according to the Ancestor is expressing gratitude. Can be the incubator for Human Development Using the 
cultural base as the main variable which already exists in the Thai Kui people in Surin Province 
 
Keywords :  San Ka Moc, Human resource Development, culture, Thai Kui 
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บทน า 
 บนโลกมนุษย์ที่อาศัยกันได้เป็นจุดก าเนิดและปรากฏ วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือตามพื้นที่ตามท้องถิ่นต่างๆ เรียกว่า
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในดินแดนแถบอีสานใต้มีกลุม่ชาตพิันธ์เข้าอาศัยมากมายหลายกลุม่ คือ กลุ่มกูย กลุ่มลาว กลุ่มเขมร(คะแมร)์ 
และได้ปรากฏมีวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย มากมายแต่ละกลุ่มได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ได้สอบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดินแดนแถบอีสานใต้ กลุ่มชาวไทยเขมรมีมากเพราะถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่เข้ามาอาศัยก่อนหลาย
ยุคสมัย กลุ่มชาวไทยลาวได้เข้ามาอาศัยอยู่และกระจายอยู่ทั่วไปเป็นชุมชน กลุ่มชาวไทยกูยเป็นกลุ่มที่เข้ามาอาศัยอยู่มากในพื้นที่
อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอศรีขรภูมิ อ าเภอสังขะ อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอราศีสไล จังหวัดศี รสะเกษ และแถบอ าเภอประโคนชัย                     
แถวบริเวณปราสาทเมืองต่ า ชาวไทยกูยอาศัยอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นกลุ่มชนสังคมของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชาวไทยกูย มีภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร อาจมีส าเนียงท่ีไม่เหมือนกันบ้างบ้างพื้นที่แต่ก็จัดเข้าในตระกูลชาวกูย ชาวกูยที่อาศัยอยู่
มากในพื้นที่แถบ จังหวัดสุรินทร์ และไม่มีปะปนทีผิดแผกกับกลุ่มอื่นและส าเนียงอื่นเลย คือ บ้านสะกาด บ้านตาโมม อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มนี้จะเรียกตนเองว่าเป็น กวย–ส่วย ค าว่าส่วยนั้นอาจมาแต่ประวัติศาสตรท์ี่ใช้เรียกแทนกลุ่ม เพื่อความเข้าใจ และถูก
เรียกมาจนปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อน ามาประสมเข้าก็ได้กลายเป็น ชาวไทยกวย-ส่วย มีภาษา ส าเนียงที่ใช้สื่อสาร เจรจาเฉพาะจะแตกต่าง
จากส าเนียงของชาวไทยกูย (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 5-8)  
  ความเชื่อและพิธีกรรม แซนกะโมจของชาวไทยกูย จะเชื่อเรื่องผีวิญญาณ และมักนิยมเซ็นไหว้ผวีิญญาณ คราวมีงานส าคัญ เช่น 
งานแต่งงาน ผูกแขนรับขวัญ การขึ้นบ้านใหม่ จะมีพิธี “แซนกะโมจ” ทุกครั้งไป เป็นพิธีบอกกล่าวผีวิญาณบรรพบุรุษ เพื่อให้ทราบถึง
งานที่จัด และให้ช่วยคุ้มครองดูแล ให้มาช่วยอวยพร ดังนั้น ในแต่ละท้องถิ่นพื้นที่จะจัดตาม ท้องถิ่น พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน แต่เป็น
ลักษณะ แซนกะโมจเช่นกัน  ได้ศึกษามาจากประวัติศาสตร์มีความเข้าใจว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าเป็นศาสนาที่มีพิธีกรรม 
มากมายหลายอย่างและปรากฏมีเทพเจ้า เทวดา หลายพระองค์และองค์หนึ่งก็มีหลายปางแต่ละปางก็แบ่งกันท าหน้าที่ตามที่ต่างๆ 
มากมาย ที่ปรากฏในคัมภีร์ของทางศาสนาพราหมณ์ แม้นในพระพุทธศาสนา ก็ยังปรากฏ พิธีกรรมและความเช่ือกับสิ่งเหล่ านี้คัมภีร์
พระไตรปิฎก อาทิ  ท านายอวัยวะ ท านายนิมิต ท านายฝัน ท านายลักษณะท่าทาง หรือพิธีบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟ พิธีเติมน้ ามัน     
บูชาไฟ พิธีเสกเป่าบูชาไฟ พลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะพื้นที่  ดูลักษณะที่ ไร่นาเป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผีเป็น
หมอลงเลขยนัต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมอยา เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายอายุ (ที.สี.อ.(ภาษาไทย),1/1/11) สิ่งนีป้รากฏในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา หากแต่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงไม่อนุญาตให้พระภิกษุหรือนักบวชท า ความเช่ือในพิธีกรรม
ทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเช่ือที่เข้ามาในระบบความเช่ือของสังคมไทย มีรากฐานมาจากความเช่ือแบบดั้งเดิม ที่สืบต่อกันมานับแต่
โบราณ และมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยท าให้เกิดวัฒนธรรมนับถือผีวิญญาณบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่า ผีฟ้า ผีเมือง ผีบ้าน ผีเจ้าที่เจ้าทาง             
ผีประก า (วิชาภรณ์  แสงมณี . 2536 : 31-32) และเกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องกับความเช่ือของประชาชนในสังคมและความเช่ือนั้นมีอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์  ผีวิญญาณ และ 
เทวดา ด้วย (วิรัช นิภาวรรณ. 2533:19) กลุ่มชาวไทยกูย มีความเช่ือและปรากฏพิธีกรรมหนึ่งคือ การเซ็นไหว้ผีวิญญาณ (ยโสธารา               
ศิริภาประภากร. 2556: 22-25) คือ พิธีแซนกะโมจ ในระเบียบพิธีจะมีเครื่องเซ็นไหว้ และปรากฏมีรูปแบบ พิธีกรรม ขั้นตอน และ               
ผู้ร่วมในพิธีกรรมด้วยโดยส่วนมากมักเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นผู้น าเซ็นไหว้และให้ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวร่วมในการเซ็นไหว้ด้วย ดังนั้น 
คุณค่าทางค าสอนที่มาจากความเชื่อด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรม ในเรื่องพิธีกรรมแซนกะโมจของกลุ่มชน
ชาวไทยกูย ในด้านมิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมความเช่ือที่มีต่อผีวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นโครงสร้างหนึ่งที่สามารถเป็น
ตัวก าหนด จิตและพฤติกรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามความเช่ือพิธีกรรม ด้วยโดยการแสดงออกทางกายภาพคือ ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน มารยาททางสังคม การตอนรับแขก สัมมาคารวะ และทางจิตภาพ คือ ได้ปฏิบัติตามค าสอน การรับน้อมมากระท าตามที่มีต่อบรรพ
บุรุษคือ การบูชาคุณ แสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษ สิ่งนี้เองที่สามารถเป็นตัวบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ได้ในทางหนึ่งโดย
ใช้ฐานทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรหลักซึ่งมีอยู่แล้วในกลุ่มชนชาวไทยกูยในแถบจังหวัดสุรินทร์ และสามารถช่วยเหลือให้มีความเจริญใน
มิติทางวัฒนธรรมได้  

ภาพที่ 1 พิธีกรรมแซนกะโมจของกลุ่มชาวไทยกูย 
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 ขอบเขตการศึกษา  
  1.ขอบเขตด้านเอกสาร ได้ศึกษาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น การศึกษา
ครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยกูยที่มีต่อการแซนกะโมจ ของกลุ่มชนนี้เท่าน้ัน   
  2.ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ บ้านศาลาสามัคคี ต าบลบ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 
  3.ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ตามความเช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ เจ้าพิธี และผู้มีความเช่ือใน
อ านาจผีวิญญาณ โดยรวมผู้ลงสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูล คือ ผู้มีประสบการณ์ 2 คนผู้ประกอบพิธีกรรม 2 นักปราชญ์ชุมชน 3 
ชาวบ้านที่ท าพิธีกรรมแซนกะโมจ 3 ผู้น าชุมชน 1 รวม 10 คน และ 10 คนนี้เป็นผู้ที่อาศัยในพ้ืนท่ีท าการศึกษา 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่การศึกษา    
  1.เป็นพื้นที่ท่ีมีความเช่ือท่ีเข้มแข็งและยังมีการปฏิบัติต่อความเช่ือน้ันอยู่จนถึงปัจจุบัน 
  2.เป็นพื้นที่ท่ีมีผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นกลุ่มชาวไทยกูย จ านวนมาก 
           3.เป็นพื้นที่ท่ียังรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมในพิธีกรรมแซนกะโมจของชาวไทยกูย ไว้และให้ความส าคัญในพิธีกรรมนี้ด้วย  
 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการศึกษา  
  1.ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฏี และหนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดที่
ชัดเจน ครอบคลุม 
  2.ลงส ารวจพ้ืนท่ีการศึกษาโดยเดินทางออกส ารวจ สภาพบริบทโดยทั่วไป พื้นที่ การเข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรม ศึกษา
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  3.เตรียมการเก็บข้อมูลโดยการติดต่อประสานงานไปยังชุมชนและกลุ่มเป้าหมายผู้สัมภาษณ์ เพื่อนัดแนะวัน เวลา สถานที่
ชัดเจนในการลงเก็บข้อมูล 
  4.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเดินทางไปยังชุมชนที่ท าการศึกษาเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกต โดยได้บันทึกเสียง
ถ่ายภาพในกิจกรรม พิธีแซนกะโมจ ของชาวไทยกูย  
  5.ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถานท่ีเงียบสงบเพื่อฟังจากเทปและทบทวนเทปที่อัด ท าการถอดเทป ประมวลข้อมูลและ
สรุปถอดข้อค้นพบจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก  และเกลาออกมาเรียบเรียงเป็นประเด็นตามกรอบที่ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่มีคุณภาพ 
  6.การเขียนรายงานการศึกษาโดยแบบพรรณนาวิเคราะห์พร้อมสรุปรายประเด็น แล้วน าเสนอและเผยแพร่เสนอองค์ความรู้
ใหม่ต่อไป 
 
พิธีกรรมแซนกะโมจ 
       พิธีกรรมแซนกะโมจ  มีวัฒนธรรมพิธีกรรมทีใ่ห้ความส าคัญต่อบรรพบุรุษของตนเองมาก ถือเป็นอัตลักษณ์ของชนกลุ่มนี้ชาวไทย
กูยมีความเช่ือว่าบรรพบุรุษยังรักษา คุ้มครอง ดูแล ครอบครัวและสมาชิกอยู่ ไม่ได้ไปไหน ดังนั้น มีพิธีกรรมงานส าคัญเกิดขึ้นใน
ครอบครัว ชนกลุ่มนี้ จะจัดให้มีพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษด้วยเสมอด้วยเหตุผล จากการสัมภาษณ์ได้ กล่าวว่าผีบรรพบุรุษเป็น 
วิญญาณที่สามารถให้คุณและโทษได้ ถ้าครอบครัวท าพิธีกรรมดี ไม่ล่วงเกิด ลบหลู่ และละเลยวิญญาณของบรรพบุรุษก็จะคอยช่วยให้
อยู่ เย็นเป็นสุขได้ แต่ถ้าไม่เช่ือและละทิ้ง ไม่บอกกล่าวผีบรรพบุรุษ อาจมีอันเป็นไปในรูปแบบที่ไม่ได้ หรืออาจได้รับโทษได้               
(ทองดา คลังฤทธิ์. 22 กรกฎาคม 2561)               

 
 
 
 
 
 
 

 ความเช่ือในการ “แซนกะโมจ” ของชาวไทยกูยฐานคติความเช่ือของชาวไทยกูย มาจากความเช่ือแบบดั้งเดิม ได้นับถือและ     
มีความเชื่อต่ออ านาจของวิญญาณ เช่น บรรพบุรุษของตนที่สิ้นชีพไปแล้ว เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นบรรพชนตระกูล
ของตนเอง (ประหยัด ค ามา, 22 กรกฎาคม 2561) ชาวไทยกูยเช่ือว่า ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังวนเวียน รักษา ดูแล และเป็นห่วง
ลูกหลาน ด้วยฐานคติทางความเชื่อนี้ จึงได้รับการสืบสานในด้านพิธีกรรมในรูปแบบของการเซ่นไหว้ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543: 44)  

ภาพที่  2  พิธีกรรมแซนกะโมจ ของกลุ่มชนชาวไทยกูย 
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 การจัดเครื่องในพิธีกรรม “แซนกะโมจ” จะมีการจัดเตรียมเครื่องเซ็นไหว้ มีดังนี้ 1.เครื่องประกอบ 2.เครื่องเซ่นไหว้               
3.ผู้ร่วมในพิธี 4.เวลาการประกอบพิธีกรรม 5.และความส าคัญในการแซนกะโมจ เพราะความเช่ือของชาวไทยกูยที่มีต่อผีวิญญาณ
หมายถึงการให้ความส าคัญต่อผู้อาวุโส และเปรียบเสมือนวิญญาณของบรรพบุรุษได้มาร่วมในงานพิธีด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็น
ความส าคัญมากในการตอนรับ บรรพบุรุษของตนเองด้วย ดั้งนั้นลูกหลานและบุคคลในครอบครัวต้องให้ความเคารพนับถือผีวิญญาณ
ของบรรพบุรุษยังไม่ไปไหน ยังรักษา คุ้มครอง ปกป้องให้การดูแล ลูกหลานอยู่ และสามารถให้คุณและโทษได้ ความเช่ือนี้เองจึงเป็น
ที่มาของพิธีแซนกะโมจของชาวไทยกูย จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชนกลุ่มนี้ (พรม โสปันหริ, 22 กรกฎาคม 2561) 
 ความเช่ือนี้จะเป็นตัวก าหนดระเบียบแบบแผนบางอย่างขึ้นมนุษย์จึงน าเอาแนวความเช่ือมาถือปฏิบัติในกลุ่มของตนผู้นับถือ 
(อิสราพร จันทอง. 2537 :11)  ตามความเช่ือท่ีตนมีอยู่ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยในพื้นถิ่นนั้นความเช่ืออาจมีเหตุ เช่น อ านาจ
ที่ตนมองไม่เห็น อ านาจเหนือธรรมชาติ  เรื่องของวิญญาณของบรรพบุรุษ ตลอดถึงดวงวิญญาณผู้กล้าหาญในชุมชนของตนที่ล่วงลับไป 
เมื่อเกิดความหวาดกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการ เซ่นไหว้ ความเชื่อเหล่านี้ยังยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นความเชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชน
นี้ได้ยึดถือสืบทอดต่อกันมา (ศิริพร สุเมธารัตน์. 2535 : 372) ความเช่ือด้ังเดิมของชาวไทยกูย มีความเช่ือที่พัฒนาการมาจากอ านาจ
เหนือธรรมชาติ อ านาจลึกลับมิติอื่นๆ ของวิญญาณซึ่งเรียกว่า ผีวิญญาณ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. 2543: 23)  
 “แซนกะโมจ”  
  แซนกะโมจเป็นพิธีกรรมความเช่ือของชาวไทยกูย และได้เป็นสิ่งที่แสดงพฤติกรรมของกลุ่มชน ที่บ่งบอกถึงความเช่ือของ
บุคคลในชุมชน สังคม ได้แสดงออกในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์โดยแบ่งพิธีกรรม ที่ช่วยเสริมความเป็นมงคล
และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตที่มุ่งความเจริญรุ่งเรืองและในพิธีกรรมบางอย่าง อาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเช่ือแบบดั้งเดิมและ
ไสยศาสตร์ด้วย (สมพร เกษมสุขจรัสแสง. 2526 :46-47) ดังนั้นในพิธีกรรม “แซนกะโมจ” จึงมีระเบียบพิธีกรรม ขั้นตอน และแบบ
แผนเฉพาะของพิธีกรรมด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 788) ในด้านพิธีกรรมเป็นแนวทางในการก่ออ านาจพิเศษบ้างอย่างขึ้นมาถือ
ว่าเป็นการเพิ่มพลัง และสีสันให้แก่ผู้ประกอบพิธีกรรมเอง และผู้ร่วมในพิธีกรรมด้วย แต่ในฐานะพิธีกรรมแซนกะโมจ ผู้ประกอบ
พิธีกรรมอาจ แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที และการอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือเป็นการแสดงออกที่ปรากฏในพิธีกรรม ดังนั้นถือได้ว่า 
การแซนกะโมจเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ประกอบพิธีกรรมเองด้วย (Richard  Lawrence,Unlock Your Psychic 
Powers. 2542 : 206-207) พิธีกรรมแซนกะโมจเป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือการท าพิธีหนึ่งของกลุ่มชนในสายเลือดเดียวกัน 
(Denny Sergeant, Global  Ritualism. 2542 : 29-35) พิธีกรรมแซนกะโมจของชาวไทยกูย เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนใน
ครอบครัว สมาชิก จัดพิธีการเซ่นไหว้ ถือว่าเป็นพิธีส าคัญเช่นกัน เช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ การรับขวัญผูกแขน พิธีบูชา
ประจ าปี   
  การแซนกะโมจถือเป็นการเลี้ยงผีวิญญาณของชาวไทยกูย (ด า สระแก้ว. 19 ตุลาคม 2561) ได้กล่าวว่า “การแซนกะโมจ” 
เป็นพิธีที่กล่าวได้ว่าเป็นการสื่อถึง ผีวิญญาณของบรรพบุรุษ เพื่อขอให้ช่วย ดูแล รักษาและความคุ้มครองให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่
เย็นเป็นสุข   
  การแซนกะโมจ ถือว่าเป็นการเชิญดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ของลูกหลานก็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข 
เป็นการขอขมา และให้ช่วยให้กิจการงานราบรื่นไปและอวยพร (สุริยา คลังฤทธิ์. 22 กรกฎาคม 2561)   
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานทางวัฒนธรรม 
 1. ความเช่ือที่มีต่อการแซนกะโมจ ของชาวไทยกูย ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญของกลุ่มชาวไทยกูยที่ได้รักษา             
สืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน มนุษย์ได้อาศัยฐานทางวัฒนธรรมความเช่ือที่มีต่อการปฏิบัติของตนเอง ดังนั้นมนุษย์จึงได้รับค าสอน                
การประพฤติตามความเชื่อที่มีอยู่เดิม 
 2. มนุษย์จ าเป็นอาศัยวัฒนธรรม ประเพณีเป็นตัวขัดเกลา เพื่อให้รับทราบถึง ความงาม ความดี และความจริงที่มีอยู่ใน
วัฒนธรรมประเพณี  
 3.ประเพณีที่ปรากฏอยู่อย่างหลากหลาย และ ดังที่กล่าวมานี้คือ พิธีแซนกะโมจ ถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยกูยได้ปฏิบัติรักษา 
สืบทอด มานานและชนกลุ่มนี้ต่างได้รับคุณค่า ประโยชน์ จากสิ่งเหล่านี้มานานช้านานเช่นกัน 
 4.ประเพณี พิธีกรรมถือเป็นระบบโครงสร้างของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ อ านาจเหนือธรรมชาติ และวิญญาณ หรือเทพเจ้าด้วย 
ดังนั้น ประเพณีจึงถือได้ว่า มนุษย์ได้อิงอาศัยท้ังในด้าน คามเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อยู่เป็นเนืองนิจ  
 คุณค่าทางค าสอนที่ปรากฏในพิธีแซนกะโมจ 
  คุณค่าด้านค าสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมแซนกะโมจ ความเชื่อและการแซน เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นค่าของสิ่งทั้งปวงได้เป็นอย่างดี 
และเป็นที่ยอมรับแก่คนหมู่มากว่ามีคุณค่า พิธีกรรมแซนกะโมจนี้มีคุณค่าทางจริยธรรม คือ คุณค่าในด้านความประพฤติของคนใน
สังคมนี้ ชุมชน ท่ีเชื่อและการนับถือ มีการแสดงมิตรไมตรี การเอาใจใส่ การแบ่งปันตลอดถึงโครงสร้างทางความเช่ือนี้สามารถควบคุม 
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และพัฒนาพฤติกรรมของคนในตระกูล ชุมชน สังคมของชาวไทยกูยนี้ได้ สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นคุณค่า ท่ีเกิดจากพิธีกรรมตามโครงสร้าง
ความเชื่อ คือ พิธีแซนกะโมจมีคุณค่า 5 ประการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
   1.คุณค่าทางจริยธรรม มีความส านึกถึงบุคคลที่เคยกระท าคุณมาก่อน เรียกว่า บุพการี เมื่อประจักษ์ในคุณค่าแล้วควร
ตอบแทน เป็นต้น (พระส าเริง อินทยุง. 21 กรกฎาคม 2561) 
   2.ระลึกถึงบุพการี คือ มีความให้ความส าคัญ ตระหนักถึงคุณความดี จึงได้เกิดพิธีกรรมเพื่อปฏิบัติต่อสิ่งนั้นด้วยความ
เคารพ ศรัทธา (พระครูโสภณธรรมรังสี. 20 ตุลาคม 2560) 
   3.สร้างความสามัคคีในหมู่ คือ พิธีกรรมแซนกะโมจได้สร้างระบบเครือญาติ พี่น้อง กัลยามิตรเป็นที่รู้จักกัน ให้ความ
เคารพ เชื่อฟังกันกลายเป็นความสามัคคีในชุมชนได้ในท่ีสุด (ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ. 20 ตุลาคม 2560) 
   4.เชิดชูเสารีย์ชน คือ บุคคลที่เป็นผู้ที่มีความส าคัญในชุมชน เช่นแซนกะโมจ เป็นต้น เป็นการสร้างให้อนุชนรุ่นหลัง             
ได้ปฏิบัติและท าตามให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปได้ (สุริยา คลังฤทธ์ิ. 20 ตุลาคม 2560) 
   5.สร้างคนให้เป็นคนดี คือ เมื่อลูกหลานได้ประจักษ์ เห็นคุณค่า และให้ความส าคัญ ย่อมเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรม 
และมรดกทางจิตใจให้เด็ก เยาวชน ชุมชน เป็นผู้ได้รับมรดกสืบทอดต่อไปกลายเป็นชุมชนแห่งคนดีที่ถูกสอนให้มีความกตัญญู รู้คุณคน
มีสัมมาคารวะและการตอบแทนด้วยเป็นต้น (รศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์. 20 ตุลาคม 2560) 
   6.เป็นแบบอย่างคือ พิธีกรรมแซนกะโมจได้เป็นแบบอย่างฐานระบบโครงสร้างทางความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม กลายเป็นแบบอย่างท่ีน่าเก็บรักษา เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป (ทองดา คลังฤทธิ.์ 20 ตุลาคม 2560) 
 จิตพฤติกรรมของกลุม่ชาวไทยกยูท่ีมีต่อ การแซนกะโมจ 
  1. ชาวไทยกูยจะให้ความเชื่อต่อ อ านาจ ผีบรรพบุรุษมาก และจะบูชา เซ็นไหว้ตลอดเมื่อมีการจัดงานส าคัญ (ไสว ใจงาม . 
21 กรกฎาคม 2561)  
  2.ชาวไทยกูยจะเชื่อฟังค าสั่งสอนที่บรรพบุรุษสอนสั่ง และด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตที่ดีงาม ด้วยการให้เกียริ เคารพต่อผู้อาวุโส
ในชุมชน และ อาวุโสในครอบครัวด้วย (ดร.บุญเลี้ยง ฉิมมาลี. 21 ก.ค. 61) 
  3.กลุ่มชนเช่ือว่า วิญญาณของบรรพบุรุษยังวนเวียนรักษาครอบครัวอยู่ไม่ห่าง  
 
บทสรุป 
 พิธีกรรมแซนกะโมจของชาวไทยกูยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีการอาศัยของกลุ่มชนนี้ เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏ              
มีค าสอน จารีต แนวทางปฏิบัติและการ “แซนกะโมจ” หมายถึง พิธีกรรมเซ่นไหว้ บรรพบุรุษของตนเองที่ตายไปแล้ว โดยมีความเช่ือ
ว่า ดวงวิญญาณบรรพบุรุษนั้นยังวนเวียนและรักษาสมาชิกในครอบครัวอยู่ ชาวไทยกูยที่อาศัยในพื้นที่แถบจังหวัดสุรินทร์  มีความเช่ือ
และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน พิธีกรรมแซนกะโมจ ในวัฒนธรรมชนกลุ่มนี้ จะให้ความส าคัญต่อบรรพบุรุษมาก โดยเช่ือ
ว่าพิธีกรรมเซ่นไหว้เป็นการแสดงการนับถือ เคารพบูชา ย่อมเกิดความเป็นมงคลกับตัวผู้ประกอบพิธีกรรมเอง และ สมาชิกในครอบครัว
ด้วย พิธีกรรมแซนกะโมจได้มีอิทธิพลบทบาทที่ปรากฏในงานส าคัญ เช่น การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ผูกแขน เรียกขวัญ เซ่นผีประจ าปี 
ไหว้ของรักษา (หิ้งผี) ประจ าบ้าน ซึ่งถือว่ากลุ่มชนนี้ให้ความส าคัญมากในเรื่องของผีวิญญาณบรรพบุรุษ ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรม ในเรื่องพิธีกรรมแซนกะโมจของกลุ่มชนชาวไทยกูย ในด้านมิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรม                
ความเช่ือที่มีต่อผีวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นโครงสร้างหนึ่งที่สามารถเป็นตัวก าหนดจิตและพฤติกรรมของผู้นับถือ และปฏิบัติตาม
ความเช่ือพิธีกรรมด้วย โดยการแสดงออกทางกายภาพ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาททางสังคม การตอนรับแขกสัมมาคารวะ
และทางจิตภาพ คือ ได้ปฏิบัติตามค าสอน การรับน้อมมากระท าตาม ที่มีต่อบรรพบุรุษคือ การบูชาคุณ แสดงความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษ สิ่งนี้เองที่สามารถเป็นตัวบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ได้ในทางหนึ่งโดยใช้ฐานทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรหลักซึ่งมีอยู่แล้ว
ในกลุ่มชนชาวไทยกูยในแถบจังหวัดสุรินทร์  ดังนั้น คุณค่าทางค าสอนนั้นมีคุณค่า 5 ประการ ดังน้ี 1.คุณค่าทางจริยธรรม มีความส านึก
ถึงบุคคลที่เคยกระท าคุณมาก่อน เรียกว่า บุพการี เมื่อประจักษ์ในคุณค่าแล้วควรตอบแทน 2.ระลึกถึงบุพการี คือ มีความให้
ความส าคัญ ตระหนักถึงคุณความดี จึงได้เกิดพิธีกรรมเพื่อปฏิบัติต่อสิ่งนั้นด้วยความเคารพ ศรัทธา 3.สร้างความสามัคคีในหมู่ คือ 

ภาพที่ 3 การแซนกะโมจ ข้ันตอนและล าดับทางพิธีกรรม 
           แซนกะโมจ 
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พิธีกรรมแซนกะโมจได้สร้างระบบเครือญาติ พี่น้อง กัลยามิตรเป็นที่รู้จักกัน ให้ความเคารพ เช่ือฟังกันกลายเป็นความสามัคคีในชุมชน
ได้ในท่ีสุด 4.เชิดชูเสารีย์ชน คือ บุคคลที่เป็นผู้ที่มีความส าคัญในชุมชน เช่นแซนกะโมจ เป็นต้น เป็นการสร้างให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ
และท าตามให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปได้ 5.สร้างคนให้เป็นคนดี คือ เมื่อลูกหลานได้ประจักษ์ เห็นคุณค่า และให้ความส าคัญ 
ย่อมเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรม และมรดกทางจิตใจให้เด็กเยาวชน ชุมชน เป็นผู้ได้รับมรดกสืบทอดต่อไปกลายเป็นชุมชนแห่งคนดีที่
ถูกสอนให้มีความกตัญญู รู้คุณคนมีสัมมาคารวะและการตอบแทนด้วย เป็นต้น 6.เป็นแบบอย่างคือ พิธีกรรมแซนกะโมจได้เป็น
แบบอย่างฐานระบบโครงสร้างทางความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม กลายเป็นแบบอย่างที่น่าเก็บรักษา เพื่อเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมต่อไป  
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 “จวมกรู”  สัญลักษณ์เชื่อมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเขมร  
กับการพัฒนาให้เป็นผลิตผลทางความเชื่อที่ยั่งยืน 

 “Jurm Kru” The Symbol Connects The Holy Spirit of the Khmer People. Development               
To Be a Sustainable Product of Faith 

สุพัตรา วะยะลุน1 
ยโสธารา ศิรภิาประภากร2  

ส าเริง  อินทยุง3 

สุริยา คลังฤทธิ์4 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา “จวมกรู” สัญลักษณ์การเช่ือมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิของชาวไทยเขมร การพัฒนาให้เป็นผลิตผลทางความเช่ือ
ที่ยั่งยืนของบ้านตะโก ต าบลโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บทความนี้ได้ข้อค้นพบว่า กลุ่มชาวไทยเขมรที่อาศัยในพื้นที่นี้มี
วัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ ความเชื่อต่อที่มาต่อ“จวมกรู”มีความเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญที่ใช้แทนอ านาจ
เหนือธรรมและถือเป็นสิ่งส าคัญที่สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความเคารพ ด้วยการนับถือ บูชาและถวายดอกไม้ น้ าหอมในวันส าคัญ  
“จวมกรู” ของชาวไทยเขมร เสมือนเป็นตัวแทนเทพเจ้าหรืออ านาจวิญญาณที่ตนและครอบครัวได้นับถือ เช่น เทพเจ้าและดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ ดังน้ันจึงเป็นสิ่งที่เช่ือมต่อกันระหว่าง 2 สิ่งน้ี ได้แก่ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และ“จวมกรู”ที่ใช้แทนสัญลักษณ์วิญญาณ 
กลุ่มชาวไทยเขมรมีความเช่ือเช่นนี้มานานมาก ที่มาของความเช่ือนี่ได้มีการผสมผสานกันระหว่างความเช่ือที่ได้รับการสืบทอด ได้แก่              
1)อ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ  2)เรื่องพลังที่สถิตในร่างกายมนุษย์ “จวมกรู” จึงมีอิทธิพล และ ได้สร้างบทบาทส าคัญหลายอย่าง เช่นการ
ปฏิบัติตนตามค าสอน และบูชา จึงเป็นวัฒนธรรมการสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีการน าถืออยู่ และยังเช่ือว่าเป็นที่สถิตของอ านาจที่
มองไม่เห็น ถ้าท าลาย หรือไม่เคารพจะมีผลต่อมนุษย์โดยตรงที่ดีและไม่ดีได้ และการพัฒนาให้กลายเป็นผลิตผลทางความเช่ือควรมี   
แนวทางการจัดการความรู้ ความเป็นมา ความส าคัญ และการน าไปเป็นตัวแทนของสิ่งเคารพนับถือ และสามารถพัฒนาให้เป็นลักษณะ
ของผู้น าถือได้โดยจัดตามรูปแบบของผู้ที่ต้องการได้จึงเป็นสิ่งที่น่าดึงดูด ความสนใจ และกลายเป็นผลผลิตทางความเช่ือท่ีกลับมาฟ้ืนฟู
อีกครั้งได้อย่างน่าสนใจและยั่งยืน   
  
ค าส าคัญ : จวมกรู, สัญลักษณ์เชือ่มต่อ, วิญญาณศักดิส์ิทธ์ิ, ชาวไทยเขมร, จังหวัดบุรีรมัย ์
 
Abstract 
           The study of “Jurm Kru” Symbolizes the Connection of the Holy Spirit Power of the Khmer Thai People, 
Ban Tako Sub-District, Khok Yang District, Prakhon Chai District. Buriram province This Article found that Khmer 
Thai people living in this area There is an ancient culture Inherited from the Ancestors, which is the Belief that 
comes to “Jurm Kru”. It is understood as an important symbol. Used instead of power And it is important that 
family members must respect With respect Worshiping and offering flowers, perfume on the important day,“Jurm 
Kru”.  of the Khmer Thai people Serve as a god Or the spiritual power that he and his family can respect, such as 
gods and ancestral spirits Therefore, it is the connection between these two things: human beings and 
supernatural things, and the "screw" that is used instead of the spirit symbol. Khmer Thai people have such faith 
for a long time. The origin of this belief is a combination of inherited beliefs: 1)Holy Spirit power 2)The power 
that dwells in the human body, “Jurm Kru”.  Has influence and has created many important roles. Such as the 
practice of teaching and worship, is a culture of succession until the present And still believe that it is the 
dwelling place of unseen power, if destroyed or disrespectful will directly affect the good and bad humans 
directly. And the development to become a product of faith should have a way of managing knowledge, history, 
importance, and being a representative of respect And can be developed to be a manner that must be 
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organized according to the style of the worshiper Will be attractive, interesting, and become a product of faith 
that has come back again and again in an interesting and sustainable way. 
 
Keywords : Jurm Kru, Connect symbol, Holy Spirit, Thai Khmer people, Buriram province 
 
บทน า 
  ในพื้นที่มีความเป็นมาอันยาวนานเก่าแก่มีช่ือเสียงถึงได้ว่าเป็นพื้นท่ีศักดิ์สทิธ์ิตามประวัตศิาสตร์นั้นคือจังหวัดบุรีรมัย์เป็นจังหวัด
ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ในสมัยที่ตกอยู่ในการปกครองของอริยธรรมขอมโบราณที่มีรุ่งเรืองมากในอดีตอริยธรรมขอม
ได้สร้าง เทวสถาน ที่อุทิศถวายแด่ เทพเจ้า และมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู อยู่มากมาย เป็นศิลปวัฒนธรรม มีรูปเคารพ
ทางศาสนา ท่ีปรากฏอยู่มากมายที่ท าด้วย โลหะ ทองค า สัมฤทธิ์ หิน ดินเผา ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม ฐานคติ และความเป็นอยู่  ภาษา ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติ มีความ
สามัคคี และได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของตนไว้เป็นอย่างดี  
 ความเชือ่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก ความเช่ือที่ยังยึดถืออยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน  ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับ“จวมกรู” ชาวไทยเขมร (Yasothara S. 2019 : 2)“จวมกรู”นับเป็นองค์ประกอบของการด าเนินชีวิต 
ที่จะต้องมีร่ายกายที่อุดมสมบูรณ์ (Krissnan Sangmas. 2017 : 3) “จวมกรู”ของชาวไทยเขมรมีอิทธิพล และบทบาทที่ส าคัญ เช่น 
อิทธิพลทางความเช่ือ และจิตวิญญาณ บทบาทของจวมกรูชาวไทยเขมรยังปรากฏมีบทบาทในด้าน การรักษา การคุ้มครอง                  
การปกป้อง และความอุดมสมบูรณ์ด้วย (ยโสธารา ศิริภาประภากร . 2562: 3)“จวมกรู” ยังเป็นทั้งเครื่องบูชา เครื่องประกอบใน
พิธีกรรมเข้าทรงของกลุ่มชนชาวไทยเขมร จึงกลายสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่ถูกก าหนดขึ้นมา “จวมกรู”ยังเป็นสื่อกลางระหว่าง มนุษย์กับ
ร่างกายที่ต้องสมบูรณ์ และ “จวมกรู” ยังเป็นสื่อกลางระหว่างธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ วิญญาณบรรพบุรุษ และสวรรค์พร้อมที่
ประทับของวิญญาณ (ทีอ่ยู่อาศัย) กลุ่มชาวไทยเขมรได้มีการประดิษฐ์ขึ้นมาและได้ยอมรับนับถือกันมาแต่โบราณ โดยรูปแบบมีรูปทรง
เป็นกระโจม มีใบตาลฉลุลวดลายประกบทั้ง 4 ด้าน ภายในบรรจุด้วย ไม้มงคล คือ ไม้ขนุน หรือไม้ทองหลาง เป็นเครื่องบูชาที่เช่ือว่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิสามารถสถิตอยู่ได้ เช่นดวงวิญญาณและอ านาจบางประการ เป็นต้น   
 จากความน่าสนใจดังกล่าวท่ีท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา“จวมกรู” สัญลักษณ์ในการเช่ือมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
ของชาวไทยเขมร บ้านตะโก ต าบลโคกย่าง  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะกลุ่มเหล่านี้ยังให้ความส าคัญกับความเช่ือเรื่อง  
“จวมกรู” เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากอิทธิพล บทบาท ของ”จวมกรู” ได้ถูกน าไปใช้ในสัญลักษณ์ตามรูปแบบในพิธีกรรมส าคัญเพื่อ
ประกอบเป็นทั้งเครื่องบูชาและใช้เป็นสัญลักษณท์ี่ส าคัญในพิธีกรรมต่างๆ และได้ถูกน าไปเป็นเครื่องบูชาส าหรับผู้ป่วยไม่สบาย ผู้ที่เรียน
เวทย์มนต์ และผู้ที่เข้าทรง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าศึกษา เพื่อที่จะท าให้เกิดความเข้าใจถึง ฐานคติความเช่ือ พิธีกรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีที่เกีย่วข้องกับ “จวมกรู” เพื่อจะได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนท าให้เกิดความเข้าใจ และ
รับรู้ถึงที่มา ความเป็นมา ความส าคัญ อิทธิพลและบทบาทของสัญลักษณ์ที่เช่ือว่าศักดิ์สิทธ์ินี้ เป็นต้น  
   
ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายเขมรกับสัญลักษณ์ของ “จวมกรู”   
         กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้ โดยเฉพาะตามพื้นท่ีรอบภูเขาพนมรุ้งอุทยานปราสาทหินที่มาการผ่านยุคสมัยที่มีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ ผี พราหมณ์ พุทธ ชุมชนโดยรอบอาณาบริเวณแถบพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ คือกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรมี
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาเขมรท้องถิ่น กลุ่มชาวไทยเชื้อสายลาว มีภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาลาว และกลุ่มชาวไทยเช้ือ
สายกูย มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษากูย เป็นต้น แต่โดยส่วนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบภูเขาพนมรุ้ง มีการผสมผสานกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ แต่โดยส่วนมากเป็นกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร และได้ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารติดต่อและแลกเปลี่ยนธุรกิจ เป็นต้น   
 “จวมกรู” ของชาวไทยเช้ือสายเขมร มีความหมายถึง ตามลักษณะเป็นพุ่มกระโจม ประดุจหลังคาบ้าน และที่อยู่อาศัยตาม
ความเข้าใจของลักษณะ ค าว่า “จวม” เป็นส่วนอยู่บนสุดยอดหรือ ส่วนยอดที่ถูกน ามาเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ อาจมีความหมายและ
สมมุติที่มาคือ มาจากที่สูง สิ่งที่อยู่บนท่ีสูงกว่ามนุษย์จนกลายมาเป็นรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่สิ่งที่ตนให้ความเคารพกราบ
ไหว้ เช่น พระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ เทพเจ้าในศาสนาพรามหณ์ ฮินดู และอ านาจวิญญาณลึกลับที่นับถือดวงวิญญาณ เป็นต้น ดังนั้น 
“จวมกรู”จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ (symbol)  ที่แสดงถึงสิ่งที่ตนให้ความเคารพบูชาสูงสุดตามความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร 
การให้ความส าคัญของสัญลักษณ์ “จวมกรู” ถือว่าเป็นของสูง ควรให้ความเคารพและต้องบูชา (worship) “จวมกรู”ยังมีความอิทธิพล 
ต่อมนุษย์ในด้านจิตใจตั้งแต่เกิดจนตาย และมีบทบาทส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในทางร่างกายของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร                
มีความเช่ือว่า “จวมกรู” นี้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นท่ีสถิตประทับของดวงวิญญาณที่สามารถให้คุณและโทษได้ 
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สัญลักษณ์ของ “จวมกรู”   
          ตามรูปลักษณ์และมีลักษณะเหมือนปราสาทและเช่ือได้ว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร ได้ย่อส่วน “เทวสถาน”มาย่อลงเป็นขนาด
เล็ก  ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัสดุ เช่น ใบตาล แก่นขนุน แก่นไม้ทองหลาง (บุญสา คลังฤทธิ์. 9 มกราคม 2561) ใบขนุนตามจ านวนอายุ 
(พระครูโสภณธรรมรังสี. 5 เมษายน 2562) ด้ายสีแดง ขาว (ด้ายดิบ) เทียนขาว,เหลือง (น้ าหนัก1 สลึง) และการน าเข้ามาประกอบเข้า
ด้วยกัน ด้วยใบตาล จ านวน 4 ใบและฉะลุให้เกิดลวดลายสวยงาม เปรียบเสมือนปราสาทมี 4 ทิศ มีประตูทั้ง 4 ทิศ ภายในอาจเป็น              
ลูกมะพร้าวน่าจะมาจาก กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร มีความเช่ือว่ามะพร้าวเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธ์ิภายในมีน้ าที่บริสุทธ์ิสะอาดใช้ส าหรับบูชา
เทพเจ้า ชาวอินเดียจะใช้มะพร้าวในการบูชาเทพเจ้าเพราะมีความผูกพันกับการอิงอาศัยที่จะต้องใช้ ภายในบรรจุ ด้วยเครื่องบูชา เช่น 
ใบล าดวนตามจ านวนอายุ ผู้ที่จะบูชา หมาก พลู น้ าหมอ แป้ง กระจก หวี เพื่อถวายแด่เทพเจ้า หรือวิญญาณ เพราะแสดงถึงสัญลักษณ์
ในเรื่อง รูปร่าง หน้าตา ร่างกาย จิตใจ ที่งดงามสะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง และเบิกบาน ซึ่งเป็นผลสะท้อนได้ถึงผู้ที่นับถือบูชาที่ร่างกาย 
จิตใจ ไม่สมดุลด้วยภาวะต่างๆ กันด้านนั้นสิ่งนี้จึงถือประดุจได้ว่า มนุษย์ย่อมปรารถนา รูปร่างที่งดงามหน้าตาที่ผ่องใส ร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจที่เป็นสุข และเบิกบาน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจกับร่างกายนั้นต้องสัมพันธ์กับจึงจะเป็นสุขได้ (ยโสธาร า               
ศิริภาประภากร.  2561: 2-3)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  จวมกรู สัญลักษณ์กับความเชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีเชื่อต่อกับอ านาจวิญญาณ และเป็นท่ีสถติของดวงวิญญาณ เช่น เทพเจ้า  
    ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และสิ่งเคารพในลักษณะอื่นๆ 
    (ที่มาของภาพ : สถานท่ีบูชา หิ้งครู ของยายอวย จาบประโคน บา้นตะโก โคกย่าง หมู่ที่ 7 ต าบลโคกย่าง  อ าเภอ 
   ประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์, 5 เมษายน 2561) 
 
           ลักษณะที่มาของ “จวมกรู” เป็นการย่อส่วนส าคัญของ เทวสถาน สถานที่ เจดีย์ คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  
สงบ ร่มเย็น และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงที่สถิตประทับของพลัง อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ  
 
“จวมกรู” กับสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
         “จวมกรู”กับความส าคัญที่มีต่อชาวไทยเช้ือสายเขมร ถือได้ว่าเป็นบทบาท หน้าที่และความส าคัญในฐานะความเช่ือที่มีต่อ                     
จวมกรู คือ ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายมีความสัมพันธ์กับการผูก ความเช่ือไว้ว่าร่างกาย มีวิญญาณครองหลายส่วน ตั้งแต่ส่วนหัว 
แขน ขา ร่างกายจ าเป็นต้องสมบูรณ์ แข็งแรงตั้งแต่เกิด การด าเนินชีวิต และอายุยืนชาวไทยเชื้อสายเขมร ได้มีฐานคติหนึ่งที่เป็น เครื่อง
แทน ชีวิต คน วญิญาณ เทวดา สวรรค์ รวมกัน คือ“จวมกรู”เป็นเครื่องบูชาที่ถือว่าเป็นตัวเช่ือมต่อสื่อสารอ านาจบางอย่างให้มารักษา 
คุ้มครองดูแลป้องกันและเป็นประดุจตัวแทนของชีวิต (ร่างกายตนเอง) ดังนี้ เปรียบได้ว่า“จวมกรู”เป็นได้ในสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่
สามารถเช่ือมต่ออ านาจบางอย่างได้และเป็นท่ีสถิตของวิญญาณได้ ผู้บูชา“จวมกรู” ย่อมเกิดความผาสุกสมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัย 
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ดังนั้น “จวมกรู” จึงมีความส าคัญบนพื้นฐานคติความเช่ือท่ีมีต่ออ านาจเหนือธรรมชาต ิและ“จวมกรู” เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถเช่ือมตอ่
อ านาจเหล่านั้นได้ (ยโสธารา ศิริภาประภากร.  2561 : 5-6)  
 
ความส าคัญของ “จวมกรู”  
  “จวมกรู”มีความส าคัญไปในทางด้านสื่อกลางระหว่าง มนุษย์ กับ อ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ถือว่า“จวมกรู”ของชาว
ไทยเชื้อสายเขมรมีความส าคัญมากในทางเครื่องบูชา หรือตัวแทนแห่งการยอมรับนับถือ (yasothara S. 2017 : 3)  
 “จวมกรู” แสดงถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มาของสัญลักษณ์นี้มาจาก ปราสาท เจดีย์ วิหาร บ้าน ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แสดงออก
จากภาพภายนอกประดุจว่าเปรียบเหมือนสิ่งส าคัญอยู่ใกล้ตน ในบ้านตนเอง ดังนั้นจึงต้องเคารพบูชา กราบไหว้ ต้องวางไว้ที่สูง เป็นต้น 
(มงกุฏ แก่นเดียว. 2542 : 12-18). 
 บทบาทหน้าที่ส าคัญของ“จวมกรู”กับการเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชา“จวมกรู”ถูกน าไปใช้ได้ทั้งทางด้านเป็นเครื่องบูชาแก่               
ผู้เจ็บป่วย ที่มีความผิดปกติทางใดทางหนึ่ง “จวมกรู”ถูกน าไปเป็นสัญลักษณ์ในการเช่ือมต่อกับอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น พิธีกรรม
เข้าทรง การ บูชาครู ประจ าปี “จวมกรู”ถูกน าไปเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทพเจ้า วิญญาณ ครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ในทาง
การศึกษาในศาสตร์ ศิลปะ จะต้องบูชาเพื่อแสดงความเคารพ กตัญญู กตเวที และบูชา เป็นต้น   
 
“จวมกรู”แสดงถึง จิตวิญญาณ ร่างกาย  ธาตุ 4  ขันธ์ 5 และการก าหนดอายุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2 จวมกรูตามรูปแบบกระจายออกให้เห็นที่มาและเป็นลักษณะที่น ามาใช้กับความส าคัญของจวมกร ู
(ที่มาของภาพ : ยโสธารา ศริิภาประภากร, 31 พฤษภาคม 2562) 

 
 จวมกร ูสามารถเป็นสื่อ ปรัชญา ค าสอน ในทางอื่นๆ ได้ ตามสัญลักษณ์ที่เกี่ยวพันกัน ในทางอัตภาพร่างกาย“จวมกรู”แสดงได้
อีกมิติหนึ่งคือ เป็นประดุจดั้งร่ายกายที่สมบูรณ์แบบ พร้อม แข็งแรง สมบูรณ์ (โกลัญญา ศิริสงวน. 2556 : 31-34). 
 จวมกร ูสามารถแสดงลักษณะความส าคัญในทางธาตุทั้ง 4 ได้ คือ ดิน น้ า ลง ไฟ ร่างกายของมนุษย์จะต้องมีธาตุ 4 จึงสามารถ
มีชีวิต และทุกสิ่งทีม่ีชีวิตก็ต้องมีธาตุ 4 ได้ และ “จวมกรู” ก็เป็นลักษณะมีธาตุ 4 เพื่อเป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิได้เช่นกัน 
 จวมกรู เป็นตัวก าหนดอายุ การประดับเครื่องบูชาในจวมกรู จะประกอบด้วย ใบล าดวน ตามจ านวนอายุของผู้บูชา ผู้ป่วยจึง
แสดงสัญลักษณะในด้านการก าหนดอายุ เป็นต้น  
 
จวมกรูแสดงถึงสื่อถึง โลกมนุษย์  สวรรค์ และวิญญาณ  
 โลกมนุษย์เป็นที่อยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง “จวมกรู”ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการสื่อสาร ไปอีกมิติหนึ่งระหว่าง 
มนุษย์ ไปหา วิญญาณ ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ เป็นต้น 
 สวรรค์ “จวมกรู”เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ เพราะเป็นประดุจ เหมือน ปราสาท เจดีย์ วิมาน บ้าน และที่ประทับของผู้มีบุญ 
ดวงวิญญาณนี้สามารถเข้ามาสถิตที่ “จวมกรู”  ได้เมื่อมนุษย์ได้อัญเชิญ  ถูกเชิญ  
 
การพัฒนาให้เป็นผลิตผลทางความเชื่อที่ยั่งยืน 
           การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มี
ผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”และยังสร้างผลก าไรให้ด้วย เนื่องจากทุกครั้งที่มีการตอบสนองความ
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ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในลกัษณะที่เป็นส่วนรวมหรือมหภาค คือหากมีความจ าเป็น
ที่จะด าเนินการให้กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีใดท่ีหนึ่ง ก็จะต้องเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีอื่นๆเป็นการชดเชยเพื่อให้ใน
แง่มหภาคของคุณภาพสิ่งแวดล้อมคงอยู่ได้ดังเดิม“จวมกรู”ที่ท าขึ้นมาจากใบตาล แก่นขนุน ทองหลาง เป็นการน ามาจากธรรมชาติ            
ยุคปัจจุบันก็หายากและไม่มีผู้ปลูก หรืออนุรักษ์ด้วยเห็นว่าไม่มีความส าคัญ หรือ มีค่าแตงอย่างใด ในสังคมยุคใหม่สามารถออกแบบ
พัฒนา จวมกรู ได้จากช้ินส่วนอื่นๆ ที่คงทนสวยงามและยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยอีกทาง และเป็นช่องทางเสริมสร้างแนวคิดใหม่
ในด้านการพัฒนา (ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ.  1 มิถุนายน 2562)   
         การพัฒนาท่ียั่งยืนกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาด ก่อให้เกิดการ
เติบโต การผลิต ที่มากมายหลากหลายรูปแบบ มีเครื่องมือ ท่ีสามารถต่อยอดแนวคิดจากสิ่งเดิมที่มาจากของโบราณ ให้มีความทันสมัย 
และสวยงามมากขึ้น ทั้งยังเสริมแนวคิดตามความเช่ือของกลุ่มคน ที่มีความเคารพนับถือต่อสิ่งต่างๆ สามารถน าไปเป็นเครื่ องบูชา              
ตามความเชื่อของคน และทันตามยุคสมัยอย่างสรา้งสรรค์และทรงคุณค่า อันหมายถึงข้อจ ากัดด้านสภาพ ความสามารถท่ีจะรองรับการ
บริโภค ผู้ที่ต้องการน าไปประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ด้วย และการใช้ประโยชน์วัสดุอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระแสโลกาภิวัตน์               
จึงสมควรที่จะร่วมกันพิจารณาถึงความคงอยู่ของจวมกรู และให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามแบบเขมรโบราณ และทราบถึง
ความส าคัญ ที่มา บทบาท และอิทธิพล ตลอดถึงการน าไปใช้ โดยจัดเป็นหนังสือ เอกสารส าคัญ และผลงานอ่ืนๆที่รองรับด้วย ตลอดถึง
ร่วมกันพัฒนาให้สังคมยุคใหม่สามารถน าไปใช้ได้ตามแนวความเช่ือของตนตามศาสตร์ ศิลป์ เพื่อกระจายผลิตผลทางความเช่ือ โดยการ
ร่วมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งวัสดุ และเอกสารที่กล่าวถึงที่มา ความส าคัญ บทบาท (สุริยา คลังฤทธิ์. 2 มิถุนายน 2562) เป็นต้น 
 โดยมีวิธีการจัดการดังกล่าวได้น าเสนอไว้ 7 ประการ  
          โดยกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง 7 ประการต่อไปนี้ ควรถูกก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตผลทางความเช่ือ               
“จวมกรู” ของชาวไทยเขมร ได้แก่  
              1. ประชาชนจะต้องสร้างความเข้าใจ ความรู้ อัตลักษณ์ ที่มา ความส าคัญ บทบาท อิทธิพลในลักษณะของ“จวมกรู” 
ผลิตผลทางความเชื่อมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอย่างเข้าใจ และเห็นคุณค่า เป็นต้น  
              2. ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม (Freedom of Association and Participation) เพ่ือสร้างความเข้าใจ จัดประชุม 
สัมมานา ร่วมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นผลิตผลทางความเชื่อที่สวยงาม ยั่งยืน เป็นต้น  
              3. จะต้องมีกรอบทางความเช่ือที่ชัดเจนและเป็นระบบที่ก่อให้เกิดสภาวะที่มั่นคง เป็นหลักประกันต่อชีวิตและ               
การท างานของชุมชน รวมทั้งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อผู้ประกอบการ  
              4. หน่วยงาน องค์กร ชุมชน จะต้องให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อการด าเนินกิจการต่างๆ (Bureaucratic 
Accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณ  แนวคิด การพัฒนารูปแบบ การควบคุม ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพื่อประโยชน์ และสวยงาม ทรงคุณค่ามากท่ีสุด  
              5. จะต้องมีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ จะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น ด้านเอกสาร ต านาน ที่มา 
ความส าคัญ บทบาท ที่มีการเขียนหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ด้านความรู้ สื่อสารสนเทศ เรื่อง“จวมกรู”ของชาวไทยเขมร หรือนักปราชญ์ 
นักวิชาการที่มีความรู้ในด้านนี้ 
              6. จะต้องมีการรวมกลุ่มจากบุคลากร หน่วยงาน องค์กร สถาบัน นักปราชญ์ นักวิชาการ และชุมชน เพื่อสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทาง หรือ สร้างแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป  
              7. จะต้องหาแหล่งผลิต และพื้นที่การบริการ น าเสนอ ตามเวทีต่างๆ และกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีประจ าปีอย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นท่ีรับทราบ ข้อมูล และสร้างให้กลุ่มชนในระดับต่างเห็นความส าคัญ และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ไปพร้อมๆกันและ
หาตลาดตามพื้นท่ีต่างเพื่อการบริการด้วย     
 
บทสรุป 
         “จวมกรู”สัญลักษณ์ในการเช่ือมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร ตามความเช่ือต่อ “จวมกรู”ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของการเช่ือมต่ออ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่มาของความเช่ือนี่ได้มีการผสมผสานกันระหว่างความ
เชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ อ านาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ เรื่องพลังที่สถิตในร่างกายมนุษย์ “จวมกรู”หมายถึง กระโจม ยอด 
ส่วนข้างบนท่ีสูงสุด ย่อมาจาก ปราสาท เจดีย์  เป็นเสมือนส่วนยอดที่ย่อลงมา ฐานคติความเชื่อว่า ยอดถึงว่าเป็นส่วนท่ีสูงสุดที่มนุษย์ให้
ความเคารพบูชากราบไหว้และเป็นท่ีสถิตของดวงวิญญาณ อาทิ เทพเจ้า บทบาทหน้าท่ีส าคัญของ “จวมกรู” กับการเป็นสัญลักษณ์แหง่
การบูชา “จวมกรู”ถูกน าไปใช้ได้ทั้งทางด้านเป็นเครื่องบูชาแก่ผู้เจ็บป่วย หรือมีความผิดปกติทางใดทางหนึ่ง“จวมกรู”ถูกน าไปเป็น
สัญลักษณ์ในการเช่ือมต่อกับอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น พิธีกรรมเข้าทรง บูชาครูประจ าปี “จวมกรู” ถูกน าไปเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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เช่น เทพเจ้า วิญญาณ ครูบาอาจารย์ ที่ลูกศิษย์ในทางการศึกษาในศาสตร์ ศิลปะ จะต้องบูชา เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญู กตเวที 
เป็นต้น และการพัฒนาให้กลายเป็นผลิตผลทางความเชื่อควรมีแนวทางการจัดการความรู้ ความเป็นมา ความส าคัญ และการน าไปเป็น
ตัวแทนของสิ่งเคารพนับถือ และสามารถพัฒนาให้เป็นลักษณะของผู้น าถือได้โดยจัดตามรูปแบบของผู้ที่ต้องการได้จึงเป็นส่งที่น่าดึงดูด 
สนใจ และกลายเป็นผลผลิตทางความเชื่อที่กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งได้อย่างน่าสนใจและยั่งยืน    
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การศึกษาประเพณีโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์กับการบูรณาการ 
ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

Study of Tradition Of the Thai Khmer Surin group And Integrating courses in Educational 
Institutions Mueang Surin School Surin Province 

ฉัตราภรณ ์ จันทร์แจ่มธารี1 
ยโสธารา ศิริภาประภากร2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาประเพณีโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์กับการบูรณาการลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีโฎนตาเกิดจากความเชื่อเรื่องอ านาจดวงวิญญาณของวิญญาณบรรพบุรุษ ในด้านพระพุทธศาสนา 
พบว่ามีก าเนิดจากความเช่ือเรื่องการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ความเช่ือดังกล่าวได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยมา ประเพณีเดือนสิบ
ของชาวไทยเช้ือสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ เรียกว่าประเพณี “แซนโฎนตา” เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ และการท าบุญที่วัดเพื่ออุทิศ
ให้แก่ผู้ตาย 
 แนวทางการบูรณาการกับหลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรเป็นการบูรณาการ
ประเพณีโฎนตา ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร เข้ากับกลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีแซนโฎนตาเป็นวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีนี้ทางโรงเรียนได้ให้
ความส าคัญในวัฒนธรรมประเพณีจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของประเพณีโฎนตาให้เข้าในหลักสูตร
การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ดังนี้ 1)ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณธรรมพื้นฐานและจิตส านึกความเป็นไทย 2)ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
3)ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4)ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าส าคัญ : ประเพณีโฎนตา, กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร, บูรณาการ, โรงเรียนเมืองสุรินทร์. 
 
Abstract 
 The study of the Tradition of the Khmer Surin Thai people and the integration into the school curriculum 
Mueang Surin School Surin Province. 
        The merit making in the Tenth Month, Known as “Sartdonta” Tradition was Derived from the Ancient Belief 
on Holy and Mysterious Power of the Ancestors’ Spirits. In Buddhism, There was an act of Making a Merit to 
Dedicate to the Dead Persons and This Had Been Being Done Continuously up to the Present Time. The 
Sartdonta Tradition of the Cambodian-Thai People in Surin province was occurred for long time and Had Been 
Being Inherited Through the Present Time. It was called “Saen Don Ta”. Various Activities would Be Performed in 
the Tenth lunar Month such as the Ceremonies of Sacrifice the Ancestor ghosts and Spirits, and Merit Making in 
Dedication of the Dead Persons.  The Buddhist Morales found in the Sart-Don-Ta were 1)Merit Dedication, Merit 
Making, largess, Precept Keeping, and Mental Development 2)Worshiping and Remembering the goodness of 
Their Ancestors and Being gratitude 3)Doing Oblation 4)Reciprocation to Their Ancestors 5) Practice of the 
Principles of Kindly Treatment to family and society.  The contents of Sart-Don-Ta Should Be integrated in the 
learning area of Social Studies, Religion and Culture of School Curriculum By Adding Ceremony, Belief, and 
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Morale in the School Curriculum so That the Pupils would aware and Realize the Significance its Values for the 
Purpose of Application in way of life.  
 
Keywords : Donta Tradition, Thai Khmer group, Integrated, Muang Surin school. 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
         ประเพณีแซน “โฎนตา”ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ยังมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน ได้รับคติ
มาจากการนับถอือ านาจเหนือธรรมชาติได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นต้น คติความเช่ือโบราณ
ที่เกี่ยวกับอ านาจการให้คุณและโทษของผีบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ ในคติความเช่ือของชาวไทยเช้ือสายเขมรเมื่อถึงช่วง
เทศกาลเดือนสิบ เชื่อว่าประตูยมโลกจะเปิดวิญญาณบรรพบุรุษ ผีเปรตจะเดินทางมาสู่โลกมนุษย์เพื่อมาหาหมู่คณาญาติของตนเองเพื่อ
มาของส่วนบุญ (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 15) ดังนั้นจึงต้องมีการเซ่นไหว้ โดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
เพื่อต้อนรับวิญญาณบรรพบุรุษ รุ่งเช้าของวันขึ้น 15 ค่ า เดือน10 และมีการท าบุญอุทิศด้วยแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน                   
ในการประกอบพิธีสารทมีระยะเวลาการท าบุญ 2 ช่วงคือ 1) ช่วงสารทเล็ก(เบณฑ์ตูจ) จะประกอบพิธี วันข้ึน 15 ค่ า เดือน10                    
2)ช่วงสารทใหญ่นับไปอีก 14 วัน นับจากนับจาก วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นวันสารทใหญ่(เบณฑ์ทม) 
(สมพงษ์ จันสีดา. 2560 : 120)  
 สาเหตุที่ต้องเตรียมตัวท าบุญตั้งแต่วันข้ึน 15 ค่ า เดือน 10 เช่ือกันว่าผีบรรพบุรุษถูกปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสารทเล็ก และเดินทาง
มาไกลเกิดความเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เมื่อมาถึงก็จะอยู่ที่วัดรอคอยว่าญาติหรือลูกหลานจะมาท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรือไม่                
หากลูกหลานมาท าบุญให้ผีบรรพบุรุษก็จะดีใจ ก็จะอวยพรให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญ นอกจากจะเป็นการท าบุญเพื่ออุทิศส่วน
บุญให้บรรพบุรุษแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ
จนถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย  
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการยืดหยุ่นให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้ังนี้เพื่อให้คนในแต่ละ
ชุมชนได้ เห็นคุณค่าของถิ่นก าเนิดและน าไปสู่ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
        ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางบูรณาการประเพณี “โฎนตา”ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์กับ                     
การบูรณาการลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการ ประเพณีโฏนตาให้เข้าเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา เพื่อให้ชุมชน
ชาวสุรินทร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีบรรพบุรุษได้รักษาและสืบทอดกระทั่งมาถึงปัจจุบันซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
ดังกล่าวนี้ได้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่ีมีความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมในประเพณีโฎนตาที่มีคุณค่าและสามารถเช่ือมโยงแนวคิดให้
สอดคล้องกับคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นระหว่างบุคคลในครอบครัว เครือญาติ โดยมีคติ                   
ความเชื่อ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสายสัมพันธ์อันดีงามนี้ตลอดไป  
        ดังนั้นผู้ศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงสนใจเสนอแนวทางในเรื่องนี้ด้วยเห็นว่าประเพณีโฎนตา 
เป็นประเพณีที่สมควรอนุรักษ์ รักษาและสืบทอด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์และเห็นคุณค่าจึงสมควรบูรณาการเข้าเป็นหลักสูตรใน
สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ เพื่อเป็น
แนวทางการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่และสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในประเพณีพิธีกรรม ความเช่ือดังกล่าวได้อย่างลงตัวและเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความส าคัญและสมควรส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาประเพณโีฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ 
          2. เพื่อศึกษา แนวทางบูรณาการประเพณีโฏนตากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ในสถานศึกษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์      
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพิธีสารท จากคัมภีร์ช้ันปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถาและหลักสูตรแกนกลางกับ
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2551 และคัมภีร์ทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา งานเขียน
ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ หนังสือ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

396 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



397 
 

 2. ศึกษาประเพณีโฏนตาที่ผสมผสานทั้งความเช่ือและพิธีกรรมของชาวไทยเช้ือสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ โดยศึกษาจาก 
หนังสือ บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทโฏนตาเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เข้ากับสถานศึกษาในด้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
        ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
         พื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเมอืงสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
        ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนดังนี้  ศึกษานิเทศก์ 2 คน สายช้ันประถมปีที่ 1/6 
จ านวน 5 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการ 1 คน นักวิชาการ 2 คน ครูสายชั้นเด็กเล็ก 3 คน ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมือง 2 คน ผู้ปกครองนักเรียนท่ีสามารถตอบค าถามได้อย่างเข้าใจและตรงตามประเด็ด 15 คน พระสงฆ์วัดโยธาประสิทธิ์ในเขตเมือง
สุรินทร์ 12 รูป รวมทั้งสิ้น 53 /รูปคน    
 
ผลการวิจัย 
 ประเพณีโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์  
           ประเพณีโฎนตาและความสัมพันธ์ทางคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา พบว่า การอุทิศส่วนบุญตามหลักของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทมีจุดเริ่มต้นมาจากการท าบุญใหญ่ครั้งแรกของชาวพุทธ  โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้กระท าก่อน โดยถือเอา
เหตุการณ์นี้มาเป็นตัวอย่างในการแสดงหลักของการอุทิศส่วนบุญ เพราะว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งส าคัญเข้าใจถูกต้อง 
เพราะเมื่อมันเป็นของมีอยู่ปรากฏอยู่ ก็ต้องท าให้ถูกต้อง เมื่อเข้าใจความหมายถูกต้อง และปฏิบัติตามถูก ท าด้วยความรู้ความเข้าใจก็
จะกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมอันดีงามสมควรแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ให้อยู่ช่ัวลูกหลานสืบไป พร้อมสอดแสรก
ด้วยคติความเช่ือท่ีเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเอง และทางคติความเช่ือทางชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์เอง ก็กลายเป็นการ
ผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่ดีงามตราบมาจนปัจจุบันนี้ (ฉัตรชัย วิชัยผิน.  2557 : 96) 
          “แซนโฎนตา”ตามความหมายคือ พิธีกรรมสารทเดือนสิบของชาวอีสานใต้จะมีขึ้นเมื่อถึงเทศกาลเดือนสิบ ระหว่าง 14 ค่ าและ
แรม 15 ค่ า ชาวอีสานใต้ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) จะมีประเพณีร าลึกบรรพบุรษุผู้ลว่งลับแล้ว ค าว่า“โฎนตา”เป็นภาษาเขมรมาจาก
ค าว่า จีโฎน ซึ่ง แปลว่า โคตร หรือเหง้า หรือวงศ์สกุล ค าว่า ตาในที่น้ีหมายถึงโคตรวงศาษาคณาญาติทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับ
ไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อเอาค าสองค ามารวมกันเป็น โฎนตา จึงหมายถึงพิธีร าลึกถึงบรรพบุรุษอย่างหนึ่งที่วงศาคณาญาติทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่
ท าการบูชาบวงสรวงถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งโคตรทั้งเหง้า (บรรพต เปรมช.ู 2522 : 131-133) 
        ชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ ชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พูดภาษาเขมร  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
ท่ีคล้ายคลึงกับชาวไทยเขมรในประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ภาษาที่ใช้เป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธมี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผสมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา (มงกุฎ แก่นเดียว. 2533 :33-39) มีวัดเป็นศูนย์กลางใน
การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีประกอบด้วย การเกิดนั้นจะต้องมีการอยู่ไฟแบบชาวบ้าน  
การโกนจุก การบวช การแต่งงาน ต้องมีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษด้วย งานศพ นิยมไปฝังไว้ในระยะหนึ่งก่อน ปีถัดมาจึงน าขึ้นมาเผา  
โดยสรุปแล้วชาวบ้านจะนับถือผีอยู่ 3 ประเภท คือ ผีประจ าหมู่บ้าน  ผีเฝ้าบ้าน และผีบรรพบุรุษ เมื่อชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมใดๆ 
ก็จะต้องบอกกล่าวให้ผีเหล่านั้นได้รับรู้ด้วย (พีระศักดิ์ วรฉัตร.  2530 : 37) 
          สรุปประเพณีโฎนตาและคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า การอุทิศส่วนบุญตามหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทมี
จุดเริ่มต้นมาจากการท าบุญใหญ่ครั้งแรกของชาวพุทธโดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้กระท าก่อน โดยถือเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นตัวอย่างใน
การแสดงหลักของการอุทิศส่วนบุญ เพราะว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งส าคัญเข้าใจถูกต้อง เพราะเมื่อมันเป็นของมีอยู่
ปรากฏอยู่ ก็ต้องท าให้ถูกต้องเมื่อเข้าใจความหมายถูกต้องและปฏิบัติตามถูก ท าด้วยความรู้ความเข้าใจ ก็จะกลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมอันดีงามสมควรแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ให้อยู่ช่ัวลูกหลานสืบไป พร้อมสอดแสรกด้วยคติความเช่ือที่
เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเองและทางคติความเช่ือทางชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์เอง ก็กลายเป็นการผสมผสานกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่ดีงามตราบมาจนปัจจุบันนี้ 
 
คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์  
 แยกด้านคณุค่าทางค าสอนที่ปรากฏในประเพณีโฎนตาของชาวไทยเช้ือสายเขมร 
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ค าสอน หลักธรรม คต ิ คุณค่าและความส าคญั 
กตัญญ ู ท าให้ซึมซับความกตัญญู  
กตเวท ี ท าให้รู้บุญคณุคน แล้วตอบแทนเมื่อมีโอกาส 
สามัคค ี ท าให้เกิดการรู้ เข้าใจ เป็นพลังมวลชนท่ีเข้มแข็ง 
แบ่งปัน ท าให้เกิดการเกื้อกลู ช่วยกัน ดูแลกัน 
มารยาท ท าให้เข้าใจว่ามีกิจกรรม วันส าคญัจะต้องแต่งตัวให้ถูกต้องงดงาม รู้กาลเทศะ 
สัมมาวาจา ท าให้เข้าใจถึงมารยาทในการเจรจา พูดคุย 
แสดงความเคารพ ท าให้เข้าใจถึงความเป็นระดับชั้นทางสังคม คุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็นต้น กลายเป็นคนท่ีงดงามนา่คบหาเปน็ต้น  
 
คุณค่าด้านความประพฤติ  การแสดงออก  

ด้านความประพฤติ การแสดงออกทางกาย ความส าคญัที่ปรากฏในประเพณ ี
ความนอบน้อมต่อเครือญาติ ญาตผิู้ใหญ ่ ท าให้เกิดการวางตัวที่เหมาะสม ถกูต้องตั้งแต่เด็ก 
การแต่งกายในประเพณ ี ท าให้เห็นคุณค่าของการแต่งกายท่ีดีมีมารยาท 
การรู้จักกาลเทศะ  กาลเวลา สถานท่ี  ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านสื่อสาร ติดต่อและก าหนดสิ่งส าคญัที่จ าเป็น ก่อน- หลัง  
ให้ความส าคญัด้านการวางตัว  ท าให้รู้คุณค่าเอกลลักษณ์ของตนเอง  
 
ด้านคุณค่าทางมารยาท 

ด้านมารยาท ความส าคญัที่ปรากฏในประเพณ ี
การแต่งกาย เสื้อผ้า  ในพิธีกรรมจะเห็นแต่การแต่งกายที่งดงาม 
มารยาทการพูด ต่อ ผู้ใหญ่ ลุงป้า น้า อา ปู่ย่า 
ตายาย  

ในพิธีกรรมจ าเป็นท่ีต้องพูดคุย ในขณะการประกอบพิธีกรรม จึงเป็นการฝึกมารยาท
ไปพร้อมๆ กัน 

มารยาทการต้อนรับ ลูกหลานไดเ้ห็นเครือญาตมิาจากทางไกล และจ าเป็นต้องมีการต้อนรบัในฐานะ 
เจ้าบ้าน 

มารยาทการร่วมในพิธีในสถานะเป็นสมาชิก
ในครอบครัว 

เป็นการฝึกการพูด  เรียก เชิญ ดวงวิญญาณของตนเองและบรรพบุรษุ  

มารยาทดา้นการสื่อสาร แลกเปลีย่น  พบปะ
และพูดคยุ 

เป็นการฝึกและพัฒนาในมติิด้านตา่งๆ ที่จ าเป็น พูดคุยระหว่าง เพื่อน-เพื่อน เด็ก-
ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

 
คุณค่าด้านประเพณีนิยม  

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ความส าคญัที่ปรากฏในประเพณ ี
การให้ความส าคัญของกลุม่ชาติพนัธุ์อ่ืนๆ ลาว 
กูย เขมร จีน  

มีกลุ่มชนอื่นๆ มาร่วมงานและร่วมในพิธีกรรมถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เห็น
ความส าคญัในประเพณ ี

การให้ความส าคัญด้าน อาหาร เครื่องเซ่นไหว้ 
เครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม  

เป็นการขวนขวาย และ หาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าคญั ได้ท าอาหาร ห่อขาวต้ม 

การให้ความส าคัญ ดา้นก าหนดเวลา เซ่นไหว้  
การติดต่อ เจรจา สื่อสาร แลกเปลีย่น  

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นมีการก าหนด วัน เลา ชัดเจนท้ังนี้ผู้ท าพิธีจะต้องติดต่อถึงญาติ
ของตน 

การให้ความส าคัญด้านความเชื่อที่มาต่อดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษของตนเอง 

นึกถึง ระลึกคิดหา ผูกพัน  อบอุ่น  มาร่วมกัน ครบสมาชิกในครอบครัว 

การให้ความส าคัญของญาติผู้ใหญ ่และสตร ี
เป็นหลัก 

การจัดเตรียม ดูแลความเรียบร้อย ข้ันตอนพิธีกรรม กระบวนการที่จ าเป็นต่อ
หน้าท่ีของสตรีเป็นใหญ่  

การให้ความส าคัญที่ต้องพบปะ พูดคุย เจรจา  เพื่อน น้อง ลุงป้า น้าอา พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 
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แนวทางในการบูรณาการประเพณีโฎนตากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในสถานศึกษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์       
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายถึงแนวทางการศึกษา ได้แก่หมวด 4 มาตรา 22 มาตรา  
23 มาตรา 24 วรรค (1) มาตรา 24 วรรค (2) สนับสนุนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยเฉพาะมาตรา 23  ได้ให้ความหมายไว้อย่าง
ชัดเจนว่า“การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณภาพ
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา” ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและบุคลากรนั้นควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสมจึงส่งผลให้การสอน
แบบบูรณาการมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551 : 4)  
 จุดมุ่งหมาย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อปละประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. มีความรู้ ความสามารถนาการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
   3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
   4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
        1. ความสามารถในการสื่อสาร  
        2. ความสามารถในการคิด   
        3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
        4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 ตามแนวกรอบหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนเมือง
สุรินทร์มีดงันี้ 
        สาระส าคัญวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นแบบแผนและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้เกิดความรัก                  
ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภูมิปัญญาในชุมชนจะช่วยท าให้คนในชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไร้ปัญหาอยู่แบบพึ่งพาอาศัย
และเกิดความสุข 
         สาระการเรียนรู้ คือประเพณี “แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ จุดประสงค์การเรียนรู้คือ รู้และเข้าใจความเป็นมาของพิธี             
แซนโฎนตา และ เล่าความเป็นมาของวันแซนโฎนตาได้อย่างเหมาะสม และเขียนแผนผังความคิดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธี                      
แซนโฎนตาได้ถูกต้อง 
       1.หน่วยสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีอะไรบ้าง  
           มาตรฐานการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3)
วิทยาศาสตร์ 4)สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5)สุขศึกษาพลศึกษา 6)ศิลปะ 7)การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8)ภาษาต่างประเทศ  
 สาระการเรียนรู ้
  สาระการเรียน ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช. 2551 : 7)  ดังนี้ 
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 กรอบการเรียนรูบู้รณาการลงหน่วยการศึกษา 
      1. จัดกิจกรรมจัดโครงการ งานประจ าปี “มาเวยทะงัยนโิมแซนโฎนตาเน้อ” 
      2. ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมอืงสุรินทร์  
      3. ฝึกมารยาทของเด็ก ในขณะจัดพิธีกรรมแซนโฎนตา 
      4. ให้นักเรียนไดจ้ัด กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ในการเซ่นไหว้เอง  
 ประโยชน์ด้านการบูรณาการประเพณีโฎนตา 
        1. เดก็ไดฝ้ึกทักษะ 
        2. เด็กไดฝ้ึกมารยาท 
        3. เด็กไดเ้รียนรู ้
        4. เด็กไดเ้ข้าใจ เข้าถึง รู้ความหมาย ได้ค าสอน รู้ค าตอบท่ีแท้จริง  
        5. เด็กไดร้่วมกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนเองถือเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ สืบทอด  
      6. เด็กได้ท าแบบฝึกหัด 8 กลุม่สาระได้อย่างเข้าใจ  
       7. เด็กไดเ้ข้าใจ ค าสอน และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
       8. เด็กเข้าใจประโยชน์จากประเพณ ี
       9. เด็กไดม้ีส่วนร่วมในมิตดิ้านต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การแต่งกาย การพูด การติดต่อ การคิด วิเคราะห์  
 
สรุปผลการวิจัย 
         การศึกษาประเพณีโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรสุรินทร์กับการบูรณาการลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการศึกษา ดังนี้  
        1. ภาคเอกสาร ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีโฎนตาของชาวไทยเช้ือสายเขมร
สุรินทร์ เอกสารประวัติเมืองสุรินทร์ หลักฐานจากพระไตรปิฎก และที่เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตา  

องค์ความรู้ ทักษะส าคญั
และคณุลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์ : การน าความรู้
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ท า ง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหา การด าเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบ 

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู ้
และกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่าง 
เป็นเหตผุล คดิวิเคราะห์ คิด 

สร้างสรรค์ และจติวิทยา 

ภาษาไทย : ความรู้ทักษะและ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารความช่ือชมการ
เห็นคุณค่ า ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู ้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร การแสวงหา 
ความรู้และการประกอบอาชีพ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: การ 
       อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง 
       สันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาใน 
       หลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของ 
       ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ  
        และภูมิใจในความเป็นไทย 

           
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการ
ท างาน การจัดการ การด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการใช้ 
เทคโนโลย ี

 
 

ศิลปะ: ความรู้และทักษะในการคดิ
ริเริม่ จิตนาการ สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 
 

 
  สุขศึกษาและพลศึกษา:ความรู้ทักษะและ 
  เจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย 
  ของตนเองผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อ 
  สิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและ 
  ทักษะในการด าเนินชีวิต 
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        2. ภาคสนามโดยใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และศึกษาจากเอกสารการเรียนรู้บูรณาการทาง
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
         ประเพณีโฎนตาเกิดจากความเชื่อเรื่องอ านาจดวงวิญญาณของวิญญาณบรรพบุรุษ ในด้านพระพุทธศาสนา พบว่ามีก าเนิดจาก
ความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ความเชื่อดังกล่าวได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยมา ประเพณีเดือนสิบของชาวไทยเช้ือสาย
เขมรจังหวัดสุรินทร์ เรียกว่าประเพณี “แซนโฎนตา”เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและการท าบุญที่วัดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 
 แนวทางการบูรณาการกับหลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรเป็นการบูรณาการ
ประเพณีโฎนตาของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร เข้ากับกลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีแซนโฎนตาเป็นวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีนี้ทางโรงเรียนได้ให้
ความส าคัญในวัฒนธรรมประเพณีจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของประเพณีโฎนตาให้เข้าในหลักสูตร
การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 1)ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณธรรมพื้นฐานและจิตส านึกความเป็นไทย 2) ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3) ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การอนุรักษ์ภาษากวยและวัฒนธรรมลงสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
Conservation Kuai language and culture into creative learning  

พระครโูสภณธรรมรังสี1 
ยโสธารา ศิรภิาประภากร2 

บทคัดย่อ 
 เรื่องการอนุรักษ์ภาษากวยและวัฒนธรรมลงสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าเสนอประเด็นที่กล่าวถึงการอนุรักษ์ภาษา
กวย และวัฒนธรรมลงสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า 
 การอนุรักษ์ภาษากวย เป็นภาษาเฉพาะของชนกลุ่มชาวกวยที่ได้สืบทอดให้ยังคงอยู่ในชุมชนของตนและรับสืบทอดมาจาก         
บรรพบุรุษเป็นรุ่นๆ ภาษากวยใช้เฉพาะในครอบครัว เครือญาติ สายตระกูลของตนเองเท่านั้น ไม่มีการจดจารึก บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ทางเอกสาร พื้นที่พูดภาษานี้ ในอดีตได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญด้านวัฒนธรรมทางภาษา คือบ้านตาโมม ต าบลสะกาด อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้านประวัติศาสตร์กลุ่มชนในพ้ืนท่ีในอดีตเป็นกลุ่มชนท่ีเดินทางมาจากแขวงจ าปาสักศักด์ิ ประเทศลาว ในพื้นที่นี้
เคยเกิดโรคระบาดได้ทิ้งร้างไประยะหนึ่ง พ้ืนท่ีนี้ได้เป็นที่ตั้งปราสาทขอมโบราณสถานทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู มีกลุ่มนักล่าสมบัติได้
เข้ารื้อค้นจนพังทลายเหลือเพียงซากฐานปราสาทและก าแพงแก้วเท่านั้น ปัจจุบันได้สร้างพระพุทธรูปโบกทับไว้ เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ ต่อมาได้สร้างพระอุโบสถแล้ว และสิ่งที่แสดงว่าพื้นที่นี้ได้ มีกลุ่มชนลาวเข้ามาอาศัยนั้น คือ                
หอระฆังที่ยังรักษาไว้ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ได้เล่าบอกเรื่องราวท่ีน่าสนใจและประวัติศาสตร์ที่มาของชนกลุ่มนี้ได้ แต่ยังขาดการเข้าศึกษา 
และจัดเก็บข้อมูลชุมชนเอาไว้ และชุมชนยังขาดการเอาใจใส่โดยไม่ทราบว่าพื้นที่ขอตนเองมีความส าคัญ วัฒนธรรม ดังเดิมอย่างไร                 
เป็นต้น  ทางด้านภาษาถ่ินพ้ืนท่ีนี้เรียกว่า “ภาษากวย” หรือ “ส่วย” “ภาษากวย”เป็นส าเนียงเฉพาะกลุ่ม ใช้พูดกันในครอบครัว กลุ่ม
ของตนเท่านั้น เป็นตระกูล ภาษากูย ต่างกันที่ส าเนียง การออกเสียงและเปลี่ยนเพียงบางค าเท่านั้น แต่โดยความหมายเหมือนกัน               
จากประเด็นการศึกษาจึงพบว่า เป็นภาษากูยต่างเพียงส าเนียงเท่านั้น ด้านวัฒนธรรมมีการสืบทอดประเพณีสราทแบบโบราณที่เป็น                   
อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จากความน่าสนใจและน่าอนุรักษ์นี้เองจึงสมควรที่จะรวบรวมให้เป็นเอกสารเพื่อการเข้าถึงอย่างเป็นระบบ                    
จากความส าคัญนี้ควรมีการอนุรักษ์ภาษาเฉพาะถิ่นนี้ไว้ และเก็บรวบรวมภูมิปัญญาที่ มีอยู่เพื่อให้เป็นที่ศึกษาแก่ผู้สนใจ นักเรียนใน
ชุมชน นักวิชาการ และคนในชุมชนจะได้เกิดความตระหนักรู้คุณค่า ประโยชน์ในสิ่งที่มีของพื้นที่ ทั้งด้านภาษา ความเช่ือ พิธีกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น ดังนั้นเรื่องการอนุรักษ์ภาษากวยและวัฒนธรรมลงสู่การเรียนรู้เชิ งสร้างสรรค์ จึงมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ และเป็นหน่วยในการร่วมสร้างสรรค์ชุมชน สังคม ให้เป็นที่รู้จักได้และสามารถเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคตได้                 
จากประเด็นแนวทางการอนุรักษ์นี้ที่พบคือ ขาดการรวบรวมข้อมูล จดบันทึก ภาษา เป็นต ารา หนังสือ เอกสาร จึงเป็นเหตุที่ว่าต่อไป
อาจเกิดความสูญสิ้นลงได้ เพราะไม่มีการสืบทอด รักษาและจดจารึกให้เป็นเอกสาร  เพราะกลุ่มชาวกวยรุ่นสมัยปัจจุบันได้พูด
ภาษากลางเพื่อการสื่อสาร เมื่อเป็นเช่นนั้น วัฒนธรรมด้านภาษาอาจหมดความส าคัญลงไปในไม่ช้าแน่นอน 
 
ค าส าคัญ : ภาษากวย, วัฒนธรรม, สู่การเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค.์ 
 
Abstract 
 Subject to conservation of linguistic and cultural language into creative learning Is a presentation of issues 
that address the conservation of the Kuai language. And culture into creative learning According to studies, it has 
been found that. 
  Conservation The Kuai language is considered the only language of the ethnic group. It is considered an 
ancient language. The old that has been inherited that remains in the community that has been inherited from 
their ancestors. That has been inherited from the family Their family line is important.  And this area in the past 
reflects the importance of language culture And the area of Tamom Sub district , Sakad Sub district, Sangkha 
District, Surin Province. In the History, it was said that he was a group of people traveling from Laos. Champak 
Sub district, in the past where there was an epidemic Have come to live in this area, have built ancient artifacts, 
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as well as receive the language used in communication, also called "Kuai language" . "Kuai language" is the only 
accent of this group, considered the old language. That is transmitted and can only be spoken within the family 
lineage and family. Therefore, there is no transfer to the outside world at this time because of lack of data 
collection, language notes in appearing in textbooks, books or documents. Therefore, it is one reason that the 
language continues. May be lost from previous generations without inheriting, preserving and writing the 
inscriptions into the document itself. Because children and young people present Speaking Thai for 
communication is Thai language as an international language. When that was the case, culture, language, and 
language became important. 
 
Keywords: Kui language, culture, creative learning. 
 
บทน า 
 ภาษากวยเป็นภาษาถ่ินในพื้นที่ บ้านตาโมม บ้านสน บ้านหลัก บ้านกลองตุง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ใช้พูดและสื่อสารกัน
โดยทั่วไปในกลุ่มของตน  เป็นภาษาโบราณที่ได้รับการสืบทอดที่ยังคงอยู่ในชุมชนที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก ครอบครัว เครือญาติ สายตระกูลเป็นส าคัญ แหล่งโบราณทางประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นสิ่งที่ควรรักษา 
ดูแล ให้เห็นคุณค่า หาแนวทางรักษาไว้เป็นมรดกแผ่นดินต่อไป สภาพสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา แต่ถึง
กระนั้นก็ยังมีคุณค่าทางการศึกษาอยู่ แหล่งโบราณสถานในยุคขอมโบราณ ปราสาทช่างป่ี ปราสาทยายเหงา ปราสาทระแงง ปราสาท
ภูมิโปน ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านไพร ปราสาทหมื่นศรี ที่ยังคงเหลืออยู่ในสภาพเดิมที่ไม่มากนัก  (พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  
สุทฺธจิตฺโต. 2560  25) บางส่วนสูญหายไปตามกาลเวลา บางส่วนได้รับการแก้ไข ดัดแปลงหรือบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่คงสภาพเดิมไว้เลย  โบราณสถานบางแห่งถูกสร้างขึ้นในยุคหลัง รวมไปถึงชุมชน สังคม หมู่บ้าน มีการเปลี่ยนแปลง
ตามอิทธิพลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้นก็ยังมีร่องรอย หลักฐานมากพอที่จะเข้าใจถึงคุณค่าและ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณที่มีความเชื่อมโยงไปถึงการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณที่มีการอยู่อาศัย มีภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะตลอดถึง
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและจารีตที่เป็นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน (พระมหาสมพาน ชาคโร.  
2558 : 1) 
 สิ่งส าคัญในด้านภาษา ข้าวของเครื่องใช้ พื้นทีแ่ละสิ่งโบราณวัตถุท่ีไดส้รา้งสรรค์ขึ้นที่กล่าวมานีค้ือบ้านตาโมม บ้านสน บ้านหลัก 
บ้านกลองตุง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีภาษาโบราณที่ใช้ภายในกลุ่มของตนเอง ด้านประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า เคยเป็นกลุ่มชนที่
เดินทางมาจากแขวงจ าปาสักศักดิ์ ประเทศลาว ในอดีตที่กล่าวว่ามีเหตุเกิดโรคระบาด ได้เข้ามาอาศัย ณ พื้นที่นี้ได้สร้างโบราณสถาน
และวัตถุไว้มากมายตลอดทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วย เรียกว่า“ภาษากวย”หรือ“ส่วย”ในพื้นที่นี้ ได้รับอิทธิพลทั้งสองยุคคือยุค
โบราณที่อยู่ภายได้การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณ และปรากฏมีการสร้างปราสาทที่ก่อสร้างด้วยหินและศิลาแลงมีรูปเคารพ 
จากการขุดค้นพบทางโบราณคดีได้กล่าวว่า จากการขุดค้นได้พบ พระแสงขัน (ดาบ) ที่ท าด้วยทองค า ฝั่งเพชร แหวนทองค าฝั่งพลอย 
ก าไร อัญมณีมากมายที่เป็นเครื่องทรงของกษัตริย์โบราณ แต่ไม่ทราบว่าเป็นยุคได้ กล่าวกันว่า ถือเป็นการขุดค้นพบเครื่องทองของ
กษัตริย์ที่สมบูรณ์และถือว่ามากที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จากที่พบทางด้านประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า มีการสร้างปราสาทขอม
โบราณเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู (กฤษนันท์ แสงมาศ. 2561: 55) ปรากฏปราสาทที่สร้างด้วยศิลาแลง มีบาราย
ล้อมรอบและเทวรูป (แต่ปัจจุบันโบกทับปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปแทน จากการกล่าวของทางโบราณคดีกล่าวว่า เทวรูปนี้สร้างด้วยสิ่ง
โลหะของมีค่า) ยุคต่อมาเป็นที่พ้ืนอยู่อาศัยของกลุ่มชนท่ีเรียกตนเองว่า “กวย” หรือ “ส่วย”มีภาษาเฉพาะตนเองใช้สื่อสารเฉพาะคนใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ของตนเองเท่านั้นไม่ปรากฏมีตัวอักษร ที่ใช้เขียน จารึกไว้แต่อย่างใด ชาวกวยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเองด้วย (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 5) ถือเป็นความเฉพาะและความส าคัญของพื้นนีท้ี่มีประวัติศาสตร์มา
ยาวนานและเป็นสิ่งที่ส าคัญกับการ รักษาดูแล ศึกษาทางด้านภาษากวยและสืบทอด อนุรักษ์ ให้คงอยู่ และเป็นคุณค่าต่อการเก็บ
รวบรวมรักษาและพัฒนาให้เป็นเอกสารที่สามารถสืบค้นได้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในภาคพื้นของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและภาษาทั้งยังเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เพ่ือการศึกษาได้เป็นอย่างดี (ศิริวรรณ ทาปัญญา.  2552 :58) 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะรักษา ดูแลปกป้องและพัฒนาจึงปล่อยปละละเลยไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควร ทางชุมชน เด็กเยาวชนขาดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และขาดการเห็นคุณค่าของพื้นที่ตนเองว่ามีที่มา 
ประวัติศาสตร์ ความส าคัญและศิลปะทั้งพื้นที่ไม่มีการรวบรวมข้อเขียน หนังสือ เอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่การศึกษา 
เพื่อทีก่ลุ่มชนเหล่านี้จะเห็นคุณค่าและร่วมตระหนักรู้ที่จะช่วยกนัรักษา ดูแล อนุรักษ์ ไม่บุกรุกตลอดถึงขาด เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร เพ่ือน าเข้าไปใช้ในโรงเรียน สถานศึกษาและอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน (แก้วตา คลังฤทธ์ิ, 5 
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มิถุนายน 2562) เพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ รักษา ดูแลและเห็นคุณค่าทางศิลปะ สถานที่โบราณที่ตน ตลอดถึงภาษากวยแบบดั่งเดิม
สามารถพูดได้ที่ไม่ปรากฏมีในประเทศไทยมากนักจึงสมควร ให้ความส าคัญ และตระหนักรู้อย่างมากในปัญหานี้ และร่วมที่จะ ช่วยกัน
เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักรู้ที่จะศึกษาต่อไป (ศิริพร สุเมธารัตน์.  2554) 
 
ชาวกวยกับการอาศัยในพื้นที่ 
 ตามภาษาท้องถิ่น “กวย” แปลว่า “คน” เป็นค าช่ือเรียกขานเพื่อให้รู้และเข้าใจตามความเข้าใจได้กล่าวว่า“ภาษากวย”กับ 
“ภาษากูย” มีความใกล้เคียงกันมากเพียงต่างเพียงส าเนียงของค าเท่านั้น “กูย” มีความหมายว่า “คน” “กวย”ก็มีความหมายว่า“คน” 
เช่นกัน (บุญสา คลังฤทธ์ิ (ชาวกวย), 24 พฤษภาคม 2560) เป็นกลุ่มชนท่ีเข้ามาอาศัยตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏตั้งแต่รุ่น ปู่ย่า ตายาย พ่อ
แม่ ตั้งแต่อายุประมาณ 90-95 ปี ได้กล่าวว่าเกิดมาก็เห็นมาแล้ว เป็นกลุ่มชนหนึ่งที่เรียกตนเองตามส าเนียงว่า“กวย”คนกวยหรือ“คน
ส่วย” กลุ่มที่พูดภาษากวยนี้มีปรากฏตามหมู่บ้านที่ได้แบ่งกันออกไปได้แก่ บ้านสะกาด บ้านตาโมม บ้านสน บ้านหลัก บ้านกลองตุง 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ท าการศึกษานี้เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นก าเนิด ฐานที่ตั้งที่ประกอบด้วย ปราสาทโบราณ 
ถนนโบราณ คูคลอง หนองน้ าสถานสิ่งก่อสร้างทีป่รากฏทางวัตถุสิ่งของคือพื้นที่จดุนี้เป็นพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ทีป่ระกอบด้วย หมู่บ้าน 
ชุมชนหนึ่งที่น่าศึกษา ในทาง ภาษาดั่งเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนส าเนียงทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาวกวยนี้  
 ชาวกวยที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่นี้มีการสื่อสารติดต่อในด้านภาษาเช่น “กวย” คนกวย เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ในกลุ่มของตนเอง
เท่านั้นไม่ปรากฏตัวอักษร ไม่มีการเขียนภาษาของตนให้ปรากฏมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน ยังไม่ปรากฏต ารา หนังสือ ในด้านภาษา
ว่าปรากฏตัวอักษรใด เขียนแบบใด ถือว่าเป็นภาษาพูดใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่า คนกลุ่มนี้ที่เข้า
มาอาศัยในพ้ืนท่ี เป็นกลุ่มชนที่ได้เข้ามาอาศัยโดยเหตุทางการเมืองในอดีตผู้คนที่เข้ามาอาศัยสถานที่นี้นั้นกล่าวว่าเป็นกลุ่มชนที่มาจาก 
แควงจ าปาศักดิ์สัก ประเทศลาว ในอดีตเมื่อเข้ามาได้มาสร้างบ้านแปลงเมือง ถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ โบราณที่เคยมีกลุ่มคนสมัยก่อน
อาศัยอยู่มาก (ค าลา วิยาสิงค์, สัมภาษณ์  5 มิถุนายน 2562)   
 
สถานที่ส าคัญของบ้านตาโมม ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
 ปราสาทเต่าทอง เป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรท่ีเก่าแก่โดยหลังเดิมนั้นสร้างด้วยอิฐขัดเรียบ ตั้งอยู่บนเนินรูปหลังเต่ามีคูน้ า
ล้อมรอบตามฉบับผังเมืองโบราณ มีทางเข้า 5 ทาง ปราสาทเป็นศิลปะสมยัใดไม่อาจทราบได ้เพราะองค์ปราสาทและเรือนครรภธาตนุั้น
ถูกสร้างทับด้วยสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อันมีเหตุเนื่องมาจากใน พ.ศ. 2521 มีการพบทองค าและเครื่องประดับโบราณมากมาย อาทิ กรอง
ศอทองค าประดับพลอย ธ ามรงค์ทองค า หอก ด้าว ง้าว ขอ ดาบ พระแสงขรรค์ ท่ีล้วนท าจากเงิน ส าริด และทองค า เป็นปราสาทหลัง
เดียวในประเทศไทย ที่ยังมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ในเรือนธาตุ ทั้งนี้เพราะความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ที่พยายามจะปกป้องทรัพย์
สมบัติจากบรรพบุรุษ โดยหารู้ไม่ว่าเป็นการท าลายโบราณสถานในคราวเดียวกัน ปัจจุบันจึงท าให้ปราสาทไม่เหลือเค้าปราสาท เป็นเหตุ
ให้ยากต่อการขุดค้น แต่อย่างไรก็ตามจากการสันนิษฐานตามหลักฐานแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว  ก็สามารถสรุปได้ว่าปราสาท
เต่าทองน่าจะมีอายุไล่เลี่ยกับบรรดาปราสาทใกล้เคียงซึ่งได้แก่ ปราสาทภูมิโปน ปราสาทบ้านจารย์ (ปราสาทสังข์สินชัย) และปราสาท
หมื่นชัย ต าบลกระเทียม ราวพุทธศรรตวรรษ ที่ 12–14 

        วัดเต่าทองเป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นเมืองโบราณ บริเวณบ้านตาโมม 
ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปรากฏช่ือในเอกสารครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 
2298 ซึ่งมีการผูกพัทธสีมาครั้งแรกตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา 
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชุมชนชาวกวยที่อยู่ ณ บ้านตาโมมแห่งนี้อาจจะอพยพมาจาก
แขวงจ าปาศักดิ์ ประเทศลาว หลังจากเกิดโรคระบาด แล้วมาเลือกชัยภูมิแห่งนี้  ซึ่งมีที่ตั้ง
เหมาะสมอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากบ้านตาโมมเป็นเมืองโบราณสมัยยุคขอมช่วงเวลาเดียวกับ
ปราสาทอื่นๆในแถบนี้จึงมีคูเมืองและตัวเมืองช้ันในดังปรากฏหลักฐานทางภูมิศาสตร์ใน
ปัจจุบัน คือบริเวณปราสาทเต่าทองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1)ปราสาทเต่าทอง 2)บรรณาลัย 

(หอเก็บคัมภีร์) 3)ราชมรรคาทางขึ้นปราสาท 4)คูน้ าล้อมปราสาท 5)บาราย (สระน้ าประจ าปราสาท) 6)วิหารเปลื้องเครื่อง (พระเสื้อ
เมืองทรงเมือง) ปัจจุบันวิหารทางทิศใต้คืออุโบสถวัดเต่าทอง ส่วนทิศเหนือเป็นสนามกีฬากลางหมู่บ้าน  7)พระธาตุ(เป็นศิลปะลาว                 
จ าปาศักดิ์) คาดว่าสร้างขึน้ภายหลังบูรณะวิหารเป็นอุโบสถ 
 วัดเต่าทองได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2298 และได้รับการอนุญาตตั้งวัดเป็นอารามคามวาสีเมื่อปี 
พ.ศ. 2300 สมัยเจ้าเมืองสุรินทร์คนที่ 1 เคยเป็นศาสนสถานโบราณตั้งแต่สมัยอิทธิพลขอมเรื่องอ านาจได้เกี่ยวเนื่องกับ 3 ศาสนาคือ
ศาสนาผี ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ ดังปรากฏมีประเพณีที่หลงเหลืออยู่ เช่นความเชื่อเรื่องผีเจ้าผู้รักษาปราสาท พิธีสารท 
พิธีเซ่นสรวงบรรพบุรุษของชนพ้ืนเมืองชาวกวย วัดเต่าทอง มีประวัติความเป็นมายาวนานเกินเก้าช่วงอายุคน  
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อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวกวย 
 สิ่งที่ชาวกวยได้ปฏิบัติในด้าน ศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ส าคัญและให้ความเช่ือถือ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่โดด
เด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปมากนัก น้ันคือ  
 
 
 
 
 
 
   

ภาพประเพณสีราทกวย อัตลักษณ์หนึ่งที่ไมเ่หมือนใคร, จดุเทียนสง่ของถึงญาติผู้ตายแล้ว 
 
 ประเพณีสารทของชาวกวย เรียกประเพณีนี้ว่าสารทส่วย เป็นพิธีกรรมที่ท าบุญให้กับบรรพบุรุษดวงวิญญาณของปู่ ย่า ตา ยาย 
คือการน าสิ่งของในกระเชอ มีข้าวของ เงิน อาหารคาวหวาน ต้นขิง ขนมข้าวต้ม ไม่มีที่ใดเหมือนกับสถานท่ีนี้ วัฒนธรรมประเพณีสารท
ส่วยจัดขึ้นทุกปี สถานท่ีประกอบพิธีกรรมคือ วัด ทุกคนจะเข้าไปประกอบพิธีกรรมเพื่ออุทิศผลบุญและมีการท าบุญในรูปแบบต่างๆด้วย
มีพระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์และท าพิธีชักผ้าบังสุกุลตามขั้นตอนกระบวนการทางศาสนา 
 ภาษากวยเป็นส าเนียงเฉพาะของชนกลุ่มนี้เท่านั้น ถือว่าเป็นภาษาเก่าแก่ที่มีการถ่ายทอดและสามารถพูดได้ภายในสายเลือด
ตระกูลและครอบครัวเท่าน้ัน ไม่มีการถ่ายทอดออกสู่โลกภายนอกเลยที่นี้เพราะขาดการ รวบรวมข้อมูล จดบันทึก ภาษาในปรากฏใน
ต ารา หนังสือ หรือเอกสารจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าภาษาตอ่ไปอาจเกิดความสูญสิ้นลงไปจากคนรุ่นก่อนๆ โดยไม่มีการสืบทอด รักษาและ
จดจารึกให้เป็นเอกสาร เพราะกลุ่มชาวกวยรุ่นสมัยปัจจุบันได้พูดภาษากลางเพื่อการสื่อสาร น้ันคือ ภาษาไทย ท่ีเป็นภาษาสากลที่ใช้กัน
ในประเทศไทยเท่าน้ัน เมื่อเป็นเช่นนั้น วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ก็หมดความส าคัญลงไปในไม่ช้าแน่นอน 

ภาษากวยเพื่อการสื่อสารและค าส าคัญที่ใช้เรียกขาน สื่อสาร ของกลุม่ชนชาวกวยนี้ได้น ามา 10 ประโยค / ค า ดังนี้ 
 
ภาษาที่น ามานี้เป็นภาษา กวย ท่ีใช้ประจ า เป็นส าเนียง 

กวย ท่ีมีความหมาย ดั่งท่ีกล่าวมานี้ 
 

ภาษากวย ค าแปล 
อาโน๊ะ    อาแมะ คุณพ่อ คุณแม ่
ประ      แหย่ง เงิน ทอง 
ดอกไม้   สวย เปลียล   ซ า 

ผระ ท้องฟ้า 
เจียง   แซะ ช้าง   ม้า 
ฮับ   คอ เสื้อ   ผ้า 

มอง เกิด กวย ออ คุณเป็นคนด ี
ไฮ มัก มอง ฉันรักคุณ 
มอง ไจ นา คุณไปไหน 

มอง  โจ  แน คุณมานี ้
สมาชิกครอบครัว เนาะ แมะ พ่อ แม่ 

 ซาย  แซม พี่ น้อง 
 กอน  เจา ลูกหลาน 
 หยี อ า   กะไป  กอนกวยโคระ ลุง น้าป้า ผู้หญิง ลูกผู้ชาย 
 กอนกะไป ลูกผู้หญิง 
 พิออ พอซับ ไม่สวย   มางาม  ไม่ด ี
 บอยจ้า ไปหากิน 
 บอนกัว  โดง ที่อยู่   บ้าน 
แนวทางการอนุรักษ์ภาษากวย 
         1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น และคนในพ้ืนที่พยายามเก็บรวบรวม ข้อมูล ของสถานที่ ถนนโบราณ 
คลองโบราณ วัตถุโบราณ และก าหนดจุดพื้นที่โบราณว่าเคยเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมโบราณอยู่จุดใดบ้าง 
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        2. ควรมีปราชญ์ท้องถิ่น ที่สามารถสร้างแนวทางการอนุรักษ์เพื่อร่วมสร้างชุมชน ตนเองให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพราะถือเป็นจุดขาย สร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างด ีและค่อยจดัการประชุมเพื่อสร้างจิตส านึกให้ชุมชน สังคม และการร่วมสนับสนนุ
ขององค์กร หน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเป็นต้น 
       3. ควรมีการจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา  และแผนที่ตามจุดที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานใกล้เคียง ท้ังยังสามารถสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชนได้อีกทางด้วย  
        4. ควรจัดมีการ จัดค าภาษากวย ตามส าเนียงกวย ของพื้นที่ พร้อมค าแปล ให้มากที่สุด จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์เข้าใช้ เพื่อให้คนนอก ได้ทราบถึง ที่มา ภาษา ส าเนียง และค าแปลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มนักศึกษา 
ทั้งด้านภาษาศาสตร์ การท่องเที่ยว การศาสนาวัฒนธรรม และโบราณสถาน พร้อมทั้งการโยกย้ายถิ่นของประชากร ได้อีกทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีนี้ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ 
 1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเยาวชน ชุมชน เกิดความตระหนังรู้และเห็นคุณค่า 
 2. ควรจัดเก็บรวบรวม ข้อมูล ที่เป็นข้อมูล พื้นทีท่างประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลส าคัญ 
 3. ควรจัดท าเป็นหนังสือ ต าราเพื่อน าเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชน ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ท้ัง ภาษาและสิ่งที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด รักษา ให้คงอยู่ต่อไป  
 
สรุป 
 ภาษากวยถือว่าเป็นภาษาเฉพาะของชนกลุ่มชาวกวยเป็นภาษาที่ใช้มาแต่โบราณได้รับการสืบทอดที่ยังคงอยู่ในกลุ่มชน ชุมชนที่
ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ครอบครัว เครือญาติ สายตระกูล เป็นส าคัญ พื้นที่นี้ในอดีต
ได้สะท้อนถึงความส าคัญทางด้านวัฒนธรรมทั้งทางภาษา ข้าวของเครื่องใช้พื้นที่และสิ่ งโบราณวัตถุที่ ได้ สร้างสรรค์ขึ้น                              
ด้านประวัติศาสตร์ เคยเป็นกลุ่มชนท่ีเดิมที่เดินทางมาจาก แขวงจ าปาสักศักดิ์ ประเทศลาว อดีตที่มีเหตุว่าเกิดโรคระบาดได้เข้ามาอาศัย 
ณ พื้นที่นี้ได้สร้างโบราณสถาน ไว้ตลอดทั้งการได้รับทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วย เรียกว่า “ภาษากวย” หรือ “ส่วย” พื้นที่นี้
ได้รับอิทธิพลทั้งสองยุค คือ ยุคโบราณที่อยู่ภายได้การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณ ภาษากวย เป็นส าเนียงเฉพาะของชนกลุ่มนี้
เท่านั้นถือว่าเป็นภาษาเก่าแก่ที่มีการถ่ายทอดและสามารถพูดได้ภายในสายเลือด ตระกูล และครอบครัว  ดังนั้นไม่มีการถ่ายทอดออก  
สู่โลกภายนอกเลย ไม่มีการรวบรวมข้อมูล จดบันทึก ภาษาในปรากฏในต ารา หนังสือ หรือเอกสาร  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าภาษา
กวยต่อไป อาจเกิดความสูญสิ้นลงไปพร้อมคนรุ่นก่อนๆ โดยไม่มีการสืบทอดรักษาและจดจารึกให้เป็นเอกสาร เพราะกลุ่มชาวกวยรุ่น
สมัยปัจจุบันได้พูดภาษากลางเพื่อการสื่อสารคือภาษาไทย ท่ีเป็นภาษาสากลท่ีใช้กันในประเทศไทยเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น วัฒนธรรม
ด้านภาษากวย ก็หมดความส าคัญลงไปในไม่ช้าแน่นอน 
 ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการอนุรักษ์และการจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น และคนในพื้นที่พยายามเก็บรวบรวม 
ข้อมูล ของสถานที่ ถนนโบราณ คลองโบราณ วัตถุโบราณ และ ก าหนดจุดพื้นที่โบราณว่าเคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมโบราณ อยู่จุด
ใดบ้าง ควรมีปราชญ์ท้องถิ่นที่สามารถสร้างแนวทางการอนุรักษ์เพ่ือร่วมสร้างชุมชน ตนเองให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะถือ
เป็นจุดขาย สร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี และค่อยจัดการประชุมเพื่อสร้างจิตส านึกให้ชุมชน สังคม และการร่วมสนับสนุนของ
องค์กร หน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรมีการจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา  และแผนที่
ตามจุดที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เกิดกั บ
ชุมชน ได้อีกทานด้วย ควรจัดมีการ จัดค าภาษากวย ตามส าเนียงกวย ของพื้นที่ พร้อมค าแปล ให้มากที่สุด จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้าใช้ เพื่อให้คนนอก ได้ทราบถึง ที่มา ภาษา ส าเนียง และค าแปลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสร้างประโยชน์ต่อ
กลุ่มนักศึกษา ทั้งด้านภาษาศาสตร์ การท่องเที่ยว การศาสนาวัฒนธรรม และโบราณสถาน พร้อมทั้งการโยกย้ายถิ่นของประชากร ได้
อีกทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีนี้ต่อไป  
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การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาและคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย 
ในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน 

A Study of superstition in Buddhism and the value of Thai Literature influencing Thai society 
in the Khun Chang – Khun Phaen Literature 

พระรชต มาตรสอน1    
พระมหาโกสน สมอนา2  

    สามเณรจามิกร สัจจาสังข์3   
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเช่ือทางไสยศาสตร์  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ในรายวิชาภาษาไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยการศึกษาวิจัยพบว่า 1.ในเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนมีปรากฏทั้งไสยศาสตร์ขาวและไสยศาสตร์ด า คือมีทั้งการน าไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์ในการปัดเปุาหรือปูองกัน                        
สิ่งช่ัวร้าย และที่ให้โทษคือการท ากฤตยาคุณไสยให้ผู้อื่นได้รับผลร้าย 2.การน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา    
สัมพุทธเจ้ามาปรับเป็นระบบความเช่ือ และหลักความประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน โดยสอดแทรกหลักธรรมไว้ใน
การด าเนินชีวิตทุกขั้นตอน จนกลายเป็นเครื่องหล่อหลอมนิสัยของคนไทย เป็นคนมีจิตยินดีในการท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ มีความกตัญญู มีจิตใจไมตรี เอื้ออาทรต่อผู้อื่น อีกทั้งเป็นการย้ าต่อศรัทธาถึงความเช่ือ 
ความเลื่อมใส ในหลักธรรมค าสอนง่ายต่อการเข้าใจในการปฏิบัติ 3.คุณค่าทางวรรณคดีเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ที่มีต่อสังคมไทย  
วรรณคดีเรื่องนี้เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต สภาพทางสังคม บทบาทหน้าที่ของคนในสังคมยุคก่อน และเป็นการถ่ายทอดถึงประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆที่ออกมาในรูปแบบวรรณคดี ร้อยเรียงงานเป็นวรรณศิลป์ เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งบท
ขับเสภา มีผู้นิยมอ่านกันแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักดีทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ความส าคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นแบบเรียน
วรรณคดีไทยในการศึกษาหลายระดับ อน่ึง วรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นการด าเนินชีวิต ความนึกคิด ค่านิยมและสภาพความเป็นอยู่
ของชาวไทยโดยทั่วไปในอดีตอย่างชัดเจน ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นการวิเคราะห์หาคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนี้ให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น อันจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อไป 
  
ค าส าคัญ: ความเชื่อ, ไสยศาสตร์, วรรณคดี, ขุนช้างขุนแผน  

 
Abstract 
 This research article aims to study superstition beliefs. And the Buddhist principles that appear in Thai 
literature Khun Chang Khun Phaen in Thai language courses By qualitative research The research results showed 
that One: In the story of Khun Chang Khun Phaen, there appears both black magic And black superstition That is, 
both being used in a good way, useful in dispelling or preventing evil And the punishment is to make the occult. 
Second : Adopting the principles of the teachings of the Lord Buddha as a belief system And the principles of 
conduct in accordance with Buddhism By inserting the principles in every step of life Until becoming to mold 
Thai people's habits. Is a person who is willing to make merit, to preserve the sacrament, to pray, to be humble 
to adults, to be grateful, have a good heart, to be helpful to others It also emphasizes faith in faith, faith in the 
doctrinal principles, easy to understand in practice. Third Literary value of Khun Chang Khun Phaen towards Thai 
society. This literature expresses the way of life, social conditions, roles of people in pre-society. And to convey 
the various cultural traditions that come out in the form of literature step of works as literary works. Because this 
literature is regarded as the top of the Sepa lyrics. There are widely popular readers And is well known both 
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among Thais and foreigners. Another important aspect is the study of Thai literature in many levels of education. 
Then this literature reflects the lifestyle, thoughts, values and living conditions of Thai people in general in the 
past clearly. Therefore, the research is to analyze the value of this literature more clearly. Which will be useful 
to those interested in studying this matter. 
 
Keywords: Belief, Superstition, Literature, Khun Chang- Khun Phaen 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
  เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานมหากาพย์พื้นบ้านของไทย เค้าเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้สันนิษฐานว่าเคยเกิดขึ้นจริงในสมัย           
กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนมีปรากฏในหนังสือค าให้การชาวกรุงเก่าเริ่มแต่งตั้งแต่ราวอยุธยาตอนกลาง                
(ราว พ.ศ.2143) และมีการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเรื่อยมา จนมีรายละเอียดและความยาวอย่างท่ีสืบทอดกันอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ส าหรับเนื้อหาของขุนช้างขุนแผนในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ 
ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและทรงพระราชนิพนธ์ข้ีนเป็นวรรณคดีที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและในลีลาการแต่ง ตลอดจนเค้า
โครงเรื่อง ได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดของ
หนังสือประเภทกลอนเสภา และได้รับประทับราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ไว้เป็นเครื่องหมายของการยกย่องนั้นด้วย หนังสือเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีส าหรับอ่านกันเล่น เพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็นเครื่องบันเทิงใจเท่านั้น หากแต่บางตอนในวรรณคดี
เรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมกับที่มีค ากล่าวว่า วรรณคดี
เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้นๆ ให้คนรุ่นหลังๆ ได้ทราบมีการดัดแปลงเพิ่มเติมจนมีลักษณะคล้าย
นิทานเพื่อให้เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น รายละเอียดในการด าเนินเรื่องยังสะท้อนภาพการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตได้อย่างชัดเจนยิ่ง จนนักภาษาศาสตร์วิลเลียม เกดนีย์ กล่าวว่า "ข้าพเจ้ามักคิดบ่อยๆ
ว่า หากความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกิดสูญหายไปหมด ทุกอย่างอาจจะถูกสร้างขึ้นมาได้ใหม่จากข้อเขียนที่อัศจรรย์นี้" 
 คติชนวิทยาหรือคติชาวบ้าน  เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ การประพฤติปฏิบัติของ              
บรรพบุรุษซึ่งถ่ายทอดมาถึงลูกหลาน การศึกษาคติชนชาวบ้านถือได้ว่าเป็นการศึกษาอดีตเพื่อปัจจุบันและอนาคตของมวลมนุษยชาติ  
โดยมุ่งการศึกษาในเรื่อง ความคิด ความเช่ือ การประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในถิ่นนั้น ๆ อาจแสดงออกมาในรูปของ
ถ้อยค า การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม และสถาปัตยกรรม กล่าวกันว่าคติชนชาวบ้านจะมี
การถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจถ่ายทอดโดยการจดจ า หรือการปฏิบัติมากกว่าการบันทึกไม่ปรากฏผู้แต่งถ่ายทอดโดยวิธีมุข
ปาฐะและการประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์และเป็นสมบัติของสามัญชนไม่ว่าจะเป็นความเช่ือทางไสยศาสตร์  เพลง นิทาน 
ภาษิต ปริศนา ภาษาถิ่น ช่ือสถานท่ีที่เป็นต านาน ศิลปะ สถาปัตยกรรม งานฝีมือ ระบ า การละเล่น ละคร ประเพณี การรื่นเริงหรือการ
ปรุงอาหารจัดว่าเป็น คติชนชาวบ้านทั้งสิ้นซึ่งจะมีลักษณะของตนเอง (ประภาศรี สีหอ าไพ.  2550 : 332-343) 
 ความเช่ือ (Belief) เป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่เห็นจริงเห็นตามพจนานุกรมได้ให้ความหมาย  ค าว่า “เช่ือ” ไว้ดังนี้ ก.เห็นตาม
ด้วยมั่นใจไว้ใจซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ไม่ต้องช าระเงินทันที ความเช่ือ จึงหมายถึง การเห็นความด้วยความมั่นใจ ความไว้วางใจใน
บุคคล สิ่งต่าง ๆ การกระท า อาจเป็นความเช่ือเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง โหราศาสตร์ โชคลาง
ฤกษ์ยาม ความฝัน ลักษณะของบุคคล สุขภาพและสวัสดิภาพ ความเช่ือเหล่านี้น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติและพิธีกรรมเมื่อวิทยาการ
เจริญมากข้ึนความเชื่อ บางอย่างจางหายไปหมดไป แต่ความเช่ือท่ียังท าให้เกิดความมั่นใจอบอุ่นใจหรือเกิดความปลอดภัยทางกายภาพ
ก็ยังคงอยู ่(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน. 2542) 
 วรรณคดีขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง  คติชนความเช่ือเรื่อง พิธีกรรมต่างๆ ของคนในสมัย                      
กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมันกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะอิทธิพลของสงครามในสมัยนั้น ผนวกกับความเจริญทางเทคโนโลยียังไม่มี
บทบาทในสมัยนั้น ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ พิธีกรรมต่างๆ จึงเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจได้ดี กล่าวกันว่า ชายไทยนิยมกันว่าชายชาตรีต้อง
มีลักษณะเช่นเดียวกันขุนแผน คือชายที่มีความรู้เรื่องการศึก เป็นชายชาติทหาร มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ ใช้เวทย์มนต์คาถา อยู่ยงคง
กระพัน อีกทั้งผู้ศึกษามีความสนใจในเรื่องพิธีกรรม ความเช่ือ และประเพณีต่างๆ ที่ปรากฏอยู่วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน อาทิเช่น 
การปลูกศาลเพียงตา การท านายอนาคต และวิถีชีวิตของของในสมัยนั้น (หอสมุดพระวชิรญาณ.  2555 : 42-45) 
 ในอีกมิติหนึ่งแล้ว เสน่ห์ของเรื่องนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่ความจริงไมจ่ริงเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่เนื้อหาที่เล่าอย่างมีชั้นเชิง และรูปแบบ
ซับซ้อน แต่สะท้อนให้เห็นภาพการด าเนินชีวิตของสามตัวละครเอกอย่างชัดเจนและได้อรรถรส ขณะที่การวางรูปแบบของตัวละครที่จัด
ว่าท าได้สมบูรณ์ คือมีท้ังมิติด้านกว้างว่า เป็นใครมาจากไหน รวมไปถึงมิติด้านลึก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนว่า
เป็นเช่นใดขณะเดียวกัน ในระหว่างนั้น ขุนช้างขุนแผนก็มักจะถูกหยิบยกจากบรรดานักประพันธ์และนักสร้างสรรค์น ามาปัดฝุุน  และ
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ถ่ายทอดในรูปแบบใหม่อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย นิทานการ์ตูนภาพ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวท ีลิเก ภาพยนตร์หรือ
การ์ตูนแอนิเมชัน รวมไปถึงบทเพลงอีกหลายสิบเพลงท่ีมีการหยิบช่ือของตัวละครไปพูดถึง ซึ่งการผลิตซ้ าแต่ละครั้งนั้น ณรงค์ศักดิ์ช้ีว่า 
ไม่ได้ท าเพียงแค่การสร้างสรรค์เฉพาะรูปแบบเท่านั้น  แต่ยังถูกน าไปตีความใหม่ตามบริบทของสังคมและความรู้สึกนึกคิดของ            
ตัวผู้สร้างสรรค์อีกด้วย (ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ. 2545)  
 ความน่าสนใจอยู่ท่ีเมื่อเสภาไม่ได้รับความนิยม แต่ตัวขุนช้างขุนแผนยังได้รับความนิยมอยู่ สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา เรื่องนี้จึง
ถูกดัดแปลงไปในรูปแบบต่างๆ ตามสมัยนิยม เช่น เป็นละครพันทาง ซึ่งหยิบตอนที่พระไวยไปรบ ที่เชียงใหม่ ซึ่งนิพนธ์โดย              
กรมหลวงพิชิตปรีชากรก็มีบทสนทนาเป็นภาษาเหนือเต็มไปหมดเลย จึงอาจจะกล่าวได้ว่าความคลาสสิกของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ
เท่าเท่านั้น แต่อยู่ที่คุณค่าตัวเรื่องซึ่งพร้อมจะถูกดัดแปลงในสื่อประเภทอื่นๆ โดยการผลิตซ้ าแต่ละครั้งจะมีการดัดแปลงเพื่อให้สอดรับ
กับทัศนะของผู้แต่งโดยรูปแบบการหยิบวรรณคดีนี้ไปประยุกต์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะหลักๆ คือ 
  1. การหยิบเร่ืองเดิม ไปดัดแปลงไปใช้สื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง             
เค้าโครงเรื่องมากนัก แต่ก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มผู้ชมเป็นส าคัญ โดยอาจจะใช้เทคนิค
และวิทยาการใหม่ๆ มาเป็นตัวช่วยได้  
  2. การหยิบเค้าโครงเร่ืองเดิม ไปตีความใหม่ ซึ่งปัจจัยของการน าเสนอรูปแบบนี้ นอกจากจะมีเรื่องของบริบทสังคมใน
ขณะนั้น ยังมีเรื่องทัศนคติของผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์งานผสมผสานอยู่ด้วย จึงท าให้การตีความความคิดบางอย่างของตัวละครบาง
ตัวไม่ตรงกับฉบับดั้งเดิมอย่าง ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจของนางบัวคลี่ที่จะต้องไปฆ่าขุนแผน ซึ่งฉบับเดิม
บอกว่าตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างร้ายหน่อยๆ เป็นเพราะนางตัดสินใจฆ่าสามีตามค าสั่งของบิดา เพราะบิดาเสนอว่าจะให้เงินของทอง              
จึงเกิดความโลภ แต่ถ้าไปดูต้นฉบับในเรื่องชายชาตรีของมาลัย ชูพินิจ ซึ่งมีการน าขุนช้างขุนแผนมาเล่าใหม่ บทบางของนางบัวคลี่จะ
แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมาลัยได้ตีความตัวละครตัวนี้ว่า เป็นตัวละครที่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างสุดซึ้ง แม้สามีจะถูกจับ
ได้ว่าเป็นสายของราชการก็ยังพาขุนแผนหนี และสาเหตุที่ตายไปเพราะเอาตัวไปบังกระสุนแทน ขณะก าลังต่อสู้หรือแม้แต่ฉบับ
ภาพยนตร์เรื่องขุนแผน ท่ีก ากับฯ โดย ธนิตย์ จิตนุกูล ก็มีการตีความบทบาทของนางบัวคลี่ในรูปแบบที่คล้ายๆ กับเรื่องชายชาตรีของ
มาลัยเช่นกัน โดยเพิ่มฉากแสดงความรักระหว่างตัวละคร 2 ตัวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันถือความสัมพันธ์ทางความรู้สึกอันแน่น
เฟูนของตัวละคร ขณะเดียวกันบริบทในแง่ของพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานที่ ก็ถืออีกปัจจัยส าคัญต่อการตีความเรื่องเช่นกัน 
อย่างครั้งหนึ่งที่ขุนอินตา ได้น าขุนช้างขุนแผนไปผลิตในส านวนอีสาน รูปแบบของขุนช้างขุนแผนฉบับนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจาก
ส านวนภาคกลางอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับค ามั่นสัญญาหรือการผูกเสี่ยวเป็นเกลอ ซึ่งในเรื่องสะท้อนให้เห็นว่าสาม
ตัวละครหลักต่างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อคนท าผิดค าสัญญา เนื้อหาก็จะออกไปเชิงการประณามบุคคลนั้นๆ 
มากเป็นพิเศษ 
  3. การหยิบตัวละครหรือบุคลิกของตัวละครไปเล่าในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ซึ่งตรงนี้ถือเป็นผลมาจากอิทธิพลจากบุคลิกที่
มีความชัดเจนของตัวละครในเรื่อง เพราะอย่างท่ีกล่าวว่าได้แต่ต้นว่า ตัวละครในขุนช้างขุนแผนนั้นมีความละม้ายคล้ายคลึงกับคนจริงๆ 
ตัวอย่างเช่น ขุนแผนก็มีภาพของชายหนุ่มเจ้าชู้ มากรัก และเมียเยอะ หรือนางวันทอง ที่เดิมช่ือนางพิมพิลาไลย นอกจากมีภาพของ
หญิงหลายใจจนถูกสมเด็จพระพันวษาประหารชีวิตแล้ว ยังมีภาพของหญิงสาวท่ีไม่มีทางเลือก เพราะถูกสภาพสังคมกดดันเอาไว้หลาย
อย่าง ตั้งแต่การแต่งงาน หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่บรรดาผู้รังสรรค์ผลงานจ านวนไม่น้อย ต่างเลือกจะหยิบ             
ตัวละครเหล่านี้ไปเล่าซ้ าในบริบทใหม่ๆ ท่ีไม่ปรากฏในวรรณกรรมดั้งเดิม หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเลยก็มี 
   ตัวอย่างเช่นนางวันทอง ซึ่งถูกศิลปินเพื่อชีวิตกลุ่ม ‘คนด่านเกวียน’ หยิบยกชีวิตไปเล่าผ่านบทเพลง ‘นางวันทอง’ 
พร้อมกับเปรียบเปรยสังคมที่มกีารแบ่งชนช้ันไปด้วย หรือแม้แต่ช่วงที่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ผลิตละครเวทีเรื่อง ‘เสน่ห์พ่อแผน’ ซึ่งแม้
จะเป็นบทประพันธ์ใหม่ทั้งหมด แต่ชื่อของตัวละครกลับเป็นตัวละครของวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้งหมด โดยเรื่องได้หยิบตอนที่
พระไวย ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับนางวันทองและขุนช้างอย่างสงบสุข ก าลังจะแต่งงาน แล้วระหว่างน้ัน ขุนแผนซึ่งเป็นพ่อที่หายหน้า
หายตาไปนาน เพราะเลิกรากับนางวันทองและต้องเดินทางไปเป็นทูตในต่างประเทศก็ปรากฏตัวขึ้น และสร้างความปั่นปุวนให้เกิดใน
งาน ไม่ว่าจะเป็นการหว่านเสน่ห์ใส่นางวันทองเมียเก่า หรือนางศรีมาลาซึ่ งเป็นลูกสะใภ้ของตัวเองจนหลงใหลและเกือบจะจูบกับ
ขุนแผนกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างตามยุคสมัยโดยไม่อาการขัดเขินเลยแม้แต่น้อยแล้ว มันยังเป็น
วรรณกรรมที่มีความร่วมสมัย ข้ามพ้นกาลเวลา แม้เรื่องราวจะถูกระบุว่าเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาก็ตาม เพราะเมื่อเทียบกับลักษณะการ
วางโครงเรื่องอันซับซ้อน หรือสิ่งที่แทรกอยู่ในตัวละคร อย่างเช่นความรัก โลภ โกรธ หลง ก็จะเห็นความจริงอย่างหนึ่งที่ว่า ไม่ว่ายุค
ไหนๆ ถึงอย่างไรสังคมก็ต้องมีคนแบบตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนอยู่ดี 
 ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาด้านความเช่ือ พิธีกรรมที่มีในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน การศึกษาวรรณกรรม 
จะท าให้ผู้ศึกษาทราบถงึภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในสมัยที่แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในช่วงเวลาที่อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตะวันตกยังไม่แพร่กระจายเข้าสู่
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สังคมไทยมากนัก โดยพิจารณาจากลักษณะของวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน  ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี ลักษณะความเป็นไทยได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
 ดังนั้น การศึกษาวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน จะท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาทราบถึงความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ ประเพณี 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในสมัยที่แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภูมิปัญญาน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของไทยให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้ชาวบ้านน าภูมิปัญญาเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่อทางไสยศาสตร์ทีป่รากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน 
 2. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน 
 3. เพื่อศึกษาคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่มีต่อสังคมไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
    การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
    ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอนที่ 17-25 และ 43 ฉบับ                 
หอพระสมุดวชิรญาณ  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเรื่องไสยศาสตร์ ที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง ขุนนช้าง-ขุนแผน มีเอกสารที่ปรากฏ ดังนี ้ 
   1. อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี เสภาเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน   
   2. คุยเฟื่องเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน : โกวิท ตั้งตรงจิตร 
   3. วรรณกรรมภาพ ขุนช้าง - ขุนแผน : ส านักพิมพ์ดอกหญ้า 2000 
   4. เสภาขุนช้าง - ขุนแผน : กรมศิลปากร 
   5. เล่าเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน : ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ 
   6. เสภาเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ 
  โดยส่วนมากท่ีปรากฏได้เด่นชัดในเรื่อง ไสยศาสตร์มีเฉพาะตอนที่ 17-25 และตอนท่ี 45 เท่านั้น 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ความเช่ือที่ว่า เรื่องขุนช้างขุนแผนมีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง ดังที่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงจ านวนไม่น้อย ทั้งพระนามของ
พระมหากษัตริย์สมัยนั้นคือ สมเด็จพระพันวษา ก็ยังตรงกับพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ที่ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือค าให้การ
ชาวกรุงเก่า หรือช่ือสถานที่ ถนนหนทางในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่แต่ละแห่งล้วนมีความเช่ือมโยงกับของตัวละครในเรื่องทั้งสิ้น                 
การพิจารณาเรื่อง“ไสยเวทย์”ที่ปรากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา จึงน่าจะช่วยให้เรามองเห็นความเช่ือและวิธีแก้ปัญหา
ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้โดยอ้อม(บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 2543 : 4-5) 
 “ไสยศาสตร์”เป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดศาสตร์หนึ่งส าหรับคนไทย  มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในสมัย                 
กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ พ.ศ.2168 ให้จัดตั้งกระทรวงแพทยาคม เพื่อช าระคดีผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ              
คุณไสย เสน่ห์ยาแฝด ฝังรูปด้วยวิทยาคม กฎหมายบัญญัติลงโทษผู้กระท าผิดในการใช้คุณไสยและวิทยาคมท าร้ายผู้อื่นทางอาญา และ
ในหนังสือวรรณกรรมต่าง ๆ มีการกล่าวถึงเรื่องทางไสยศาสตร์อยู่มาก ส าหรับไสยศาสตร์ นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้(ศิราพร 
ณ ถลาง.  2552 : 2-13) 
  1. ไสยขาว:เป็นไสยศาสตร์ที่มิได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เน้นอิทธิวิธีต่างๆ เช่น การดูเมฆเพื่อหาฤกษ์ยามหรือวิธีที่
เรียกว่า สูรย์จันทร์และสุริยกลาโดยสังเกตจากลมหายใจเข้าออก เป็นต้น ซึ่งไสยขาวน้ีเชื่อว่าหากปฏิบัติตามแล้วจะเกิดสิ่งมงคลแก่ตัว 
  2. ไสยด า:จัดเป็นเดรัจฉานวิชา เป็นไสยศาสตร์ที่มุ่งท าร้ายผู้อื่น ส าหรับ ไสยศาสตร์ประเภทนี้ท่ีปรากฏในเรื่อง ได้แก่การท า
เสน่ห์ โดยเฉพาะ“การฝังรูปฝังรอย”เช่นตอนที่เถรขวาดท าเสน่ห์ให้พลายงามมารักนางสร้อยฟูา  ภรรยาน้อย เป็นต้น ส าหรับ                 
“ไสยเวทย์” ที่ปรากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบตอนซึ่งสามารถแบ่งประเภทของไสยศาสตร์ที่
ปรากฏในตอนนี้อย่างคร่าวได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
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   2.1 เวทย์มนตร์คาถา:อธิบายถึงคาถาต่างๆ เช่น คาถามหาละลวย คาถาสะกดให้หลับ คาถาเสน่ห์ยาแฝดในตอนขุนช้าง
ถวายฎีกาปรากฏการใช้เวทย์มนตร์คาถา ดังนี ้
    2.1.1 คาถาใช้สะกด:ซึ่งเป็นการกระท าท่ีส่งผลต่อผู้อื่นและจะต้องเตรียมพิธีกรรม เนื่องจากเป็นการลักลอบกระท า
และเป็นการเผชิญภัย เช่น ตอน พระไวยขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อพานางวันทองมาอยู่ด้วยนั้นก่อนท่ีพระไวยจะไปยังเรือนขุนช้าง พระไวยได้
ท าพิธีเซ่นเหล้าเพื่อเลี้ยงผีพรายให้อิ่มหน าส าราญเพื่อท่ีจะได้พร้อมท างาน ดังนี ้“จึงเซ่นเหล้าข้าวปลาให้พรายกิน เสกขมิ้นว่านยาเข้าทา
ตัว ลงยันต์ราชะเอาปะอก หยิบยกมงคลขึ้นหัว เปุามนตร์เบื้องบนชอุ่มมัว พรายย่ัวยวนใจให้ไคลคลา จับดาบเคยปราบณรงค์รบ เสร็จ
ครบบริกรรมพระคาถา ลงจากเรือนไปมิได้ช้า รีบมาถึงบ้านขุนช้างพลัน ฯ หรือจะเป็นในตอนที่นางวันทองฝันร้าย ขุนแผนจึงต้องช่วย
แก้ฝัน และใช้คาถาเพื่อช่วยแก้ฝันก่อนจะเข้าเฝูาสมเด็จพระพันวษา ดังนี ้      
    2.1.2 คาถาขับไล่ผี (ล้างอาถรรพณ์): เมื่อไปถึงเรือนขุนช้าง พระไวยจึงใช้คาถาล้างอาถรรพณ์ที่บ้านของขุนช้าง 
เพราะบ้านคนไทยในสมัยก่อนประตูบ้านจะมีเทวดาและภูตผีพรายคอยปกปักรักษา และยังมีอาถรรพณ์คุ้มครองปูองกันอีกเมื่อพระไวย
จะเข้าบ้านขุนช้างจึงต้องร่ายมนตร์ถอนอาถรรพณ์เสียก่อน หากอาถรรพณ์ของขุนช้างไม่เสื่อม เครื่องรางของขลังและเวทย์มนตร์ของ
พระไวยก็จะเสื่อมคลายความศักดิ์สิทธ์ิเมื่อผ่านประตูบ้านของขุนช้างเข้าไป ดังนั้นเมื่อพระไวยมาถึงหน้าบ้านของขุนช้างจึงต้องใช้คาถา
ล้างอาถรรพณ์  
        2.1.3 คาถาสะเดาะกลอน: การสะเดาะกลอน หรือสะเดาะโซ่ตรวนให้หลุดจากตัวเพื่อให้พ้นจากพันธนาการก็นับว่า
เป็นการกระท าทางไสยศาสตร์เช่นเดียวกัน ในตอน ขุนช้างถวายฎีกานั้นพบในช่วงหลังจากที่พระไวยใช้คาถาล้างอาถรรพณ์ที่บ้านของ
ขุนช้าง ต่อจากนั้นก็ใช้พรายสะเดาะกลอน  
            2.2 ภูติผีปีศาจ : ตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นและถูกสะกดด้วยเวทย์มนตร์ เช่น ผ ีพราย กุมารทอง ในตอน ขุนช้างถวายฎีกา
ปรากฏภูตผีปีศาจที่โดดเด่นและมีหน้าที่ส าคัญในการเป็นผู้ช่วยของพระไวยคือผีพราย  
            2.3 เครื่องรางของขลัง: สิ่งที่ตัวละครใช้พกติดตัวเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเมื่อท างาน จะส าเร็จและแคล้วคลาด
จากอันตรายทั้งปวง เช่น ผ้าซิ่น หรือ ตะกรุด ก็เช่นเดียวกัน เรามักพบหลักฐานเกี่ยวกับการ "ใช้" ตะกรุดและเครื่องราง เช่นเดียวกันกับ
ในตอนขุนช้างถวายฎีกา เสภาขุนช้างขุนแผน เป็นบันทึกวิถีชาวบ้านที่แสดงออกมาในรูปแบบวรรณกรรม  และสะท้อนให้เห็นถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาว่า ได้น าเอาค าสอนของพระพุทธศาสนา ไปใช้ในวิถีชีวิตจริงมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจะแยกกล่าวมา 
5 เรื่อง คือ  
    1. ความหมายของกรรม  
    2. ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน 
    3. หลักการแสวงหาทรัพย์ 4 
    4. สุขของคฤหัสถ์ 4 
    5. อุบาสกธรรม 4 
        1. ความหมายของกรรม 
  ค าว่า“กรรม”แปลว่าการกระท า มีความหมายเป็กลางๆ คือการกระท า ยังไม่ถือว่าดีหรือช่ัว กรรมเป็นกฎแห่งสาเหตุ
เกี่ยวกับศีลธรรม ค าว่า“การกระท า”(กรรม) หมายถึงการกระท าทุกอย่างที่แสดงออกจากตัวเรา  เช่น การแสดงออกทางกาย 
(กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม)  และทางใจ (มโนกรรม) โดยหลักมูลฐานแล้ว กรรมก็คือเจตนา ดังค านิยามศัพท์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ตอนหนึ่งว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว วทามิ เจตยิตวา กโรติ กาเยน วาจาย  มนสา”ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกว่า เจตนาคือกรรม(เป็นตัว
กรรม) เมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือกระท าการด้วยกาย วาจา และด้วยใจ หมายความว่าการกระท าที่จะเป็นกรรมได้นั้นจะต้องมี
เจตนาคือ ความตั้งใจ จงใจ แล้วกระท าการลงไปโดยใช้เครื่องมือ คือ กาย วาจา และใจ   
  หลักค าสอนเรื่องกรรม นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา ซึ่งท าให้พุทธศาสนาแตกต่างไปจากลัทธิ
ศาสนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยมซึ่งค าสอนเรื่องกรรมของลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยม สอนให้คนเรามอบ
กายถวายชีวิตของตนไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก เช่น ความเป็นไปของชีวิตจะต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้า พระองค์จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของ
สรรพสัตว์ให้เป็นไปท่ีเรียกกันว่า“พรหมลิขิต”เป็นต้น แต่พุทธศาสนากลับปฏิเสธอ านาจของสิ่งภายนอกทั้งหมด แต่สอนให้เช่ืออ านาจ
ของผลกรรมของตนเองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และเป็นสิ่งจ าแนกสรรพสัตว์ให้แตกต่างกัน หรือเรียกกันว่า“กรรมลิขิต”(พระเทพ                   
วิสุทธิกว.ี  2538) 
  จากการศึกษาเสภาขุนช้างขุนแผน พบว่าวันทองยอมรับว่ามโนกรรม กรรมทางใจเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทุกข์ทั้งหมด
ดังกล่าวมาแล้ว นางถึงกลับต าหนิตัวเองว่าเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไม่อาจฝึกฝนจิตใจในทางดี ปล่อยใจให้หลงละเลิงกับความช่ัวจน
ยากที่จะหาใครเปรียบได้ จึงต้องพบกับความวิบัติหมดสิ้นทุกอย่าง ดังข้อความที่ปรากฏในเสภาตอนหนึ่งว่า  
    “อกเอ๋ยเกิดเข็ญเป็นสตรี  พอที่จะเป็นสุขไม่สุขได้ 
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   ไม่รักอายร่ายชมภิรมย์ไป  เพราะไม่ครองใจจึงได้แค้น 
   เสียแรงรูปงามนามก็เพราะ  ละมุนเหมาะใจช่ัวนี้เหลือแสน 
   ที่ดีดีสิ้นในดินแดน   ช่ัวเล่าใครจะแม้นก็ไม่มี 
  ความหมายของค าว่า “กรรม” สามารถน าไปใช้ประกอบค าว่า “กุศล” และใช้แทนค าว่า บุญ-บาป ได้อีกด้วย  ความหมาย
ของค าว่า “บุญ” โดยเหตุการณ์กระท าความดีในแง่นี้ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ 3 อย่าง คือ  
   1. ทานมัย บุญส าเร็จด้วยการท าทาน 
   2. ศีลมัย บุญส าเร็จด้วยกายรักษาศีล 
   3. ภาวนามัย บุญส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
  ความหมายของค าว่าบุญ โดยผล ได้แก่ ความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าทางกาย วาจา ใจดังที่พระพุทธพจน์ได้กล่าวมาว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอย่ากลัวบุญเลย ค าว่าบุญนี ้เป็นช่ือของความสุข 
 จากการศึกษาเสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผนพบว่า ตัวละครส่วนใหญ่มีความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา ทั้งยังมีความเชื่อและเข้าใจ
ในเรื่องของบุญกุศล มีความเช่ือเรื่องของกรรม เพราะถือว่าเป็นสิ่งดีงาม แม้ว่าตัวละครบางตัว เช่น นางศรีประจันเกิดความละโมบใน
ทรัพย์ของขุนช้าง จนต้องวางแผนหลอกลวงลูกสาวคือ วันทองให้รื้อเรือนหอไปถวายวัด ยังต้องอาศัยเรื่องบุญกุศลนี้แหละเข้าช่วยท าให้
วันทองหลงเชื่อสนิทใจ โดยไม่รู้ว่าเป็นกลลวงของแม่ ดังข้อความที่ปรากฏในเสภาตอนหนึ่งว่า 
    “ว่าแล้วท่านยายศรีประจัน  ลุกมาหาลูกพลันพลางปราศรัย 
    ประโลมวันทองให้ต้องใจ  จะมิให้รู้กลมารยา 
      …………………………. 
    คิดว่าหอห้องของเจ้านั้น  เอาท าบุญสุนธรรม์ส่งไปให้ 
    เดชะบุญผัวเจ้าไม่บรรลัย  กลับมาปลูกใหม่ก็เหมือนกัน 
    เอาไปถวายวัดปลูกกุฏี  กุศลจะมีเป็นแม่นมั่น 
    ถ้าผัวมาปลูกใหม่ให้ใหญครัน  จอมขวัญแม่จะว่าประการใด 
 
 2. ธรรมผู้ครองเรือน 
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมค าสั่งสอนหนึ่งนั้นมีไว้ส าหรับฆราวาสโดยตรง เพื่อด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง
เป็นทุกข์มากเกินไป หรือถึงกับไม่ปรากฎเป็นความทุกข์ถ้าปราศจากธรรมะแล้ว ความเป็นฆรวาสนี้เป็นความทุกข์อย่างยิ่ง ดังหลักบาลี
ว่า ฆรวาสชื่อว่า เป็นรังแห่งความทุกข์ ทั้งนี้หมายถึงคนเป็นฆรวาสที่ปราศจากธรรมมะ ถ้าประกอบด้วยธรรมแลัว ก็มีโอกาสที่จะเป็น
พระโสดาบัน สกทาคามี กระทั่งอนาคามี ดังนั้น ธรรมส าหรับผู้ครองเรือนจึงมีหลายระดับ ฆรวาสผู้ครองเรือนจะต้องรู้จักเลือกธรรมที่
เหมาะสมกับอุปนิสัยของตนๆ ในที่น้ีผู้วิจัยจะยกหลักธรรม ทีเ่ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส าหรับฆรวาสเพียง 3 เรื่อง คือ  
 3. หลักการแสวงหาทรัพย์ 4 
  พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมพื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข เรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม 4 
  ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป็นข้อปฏิบัติส าคัญที่ท าให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท าให้มีทรัพย์สินเงินทอง พึ่งตนเองได้ 
เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน บางทีเรียกว่า“หัวใจเศรษฐี” โดยมีค าย่อคือ “อุ”“อา” กะ”“สะ” ดังนี้คือ 
   3.1 อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาหาวิธีการที่
แยบคายในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ท าการงานประกอบอาชีพให้ได้ผลดี 
   3.2 อารักขสัมปทา (อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกปูองคุ้มครองรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้
สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่าง ๆ  
   3.3 กัลยาณมิตตตา(กะ) หมายถึงการรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้
เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพน้ัน ๆ ท าให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์ของ
ตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรช่ัวชักจูงไปในทางอบายมุข ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพิ่มพูนหรือมีแต่จะหดหายไป  
   3.4 สมชีวิตา (สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ให้ฟุุมเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง 
ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 
  เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน กล่าวถึงการด าเนินชีวิตของชาวบ้านไว้หลายรูปแบบ โดยทั่วไปมีการท าไร่ท านา การค้าขาย และ
การับราชการทหาร บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ รู้จักเก็บออมทรัพย์ที่ตนหามาได้โดยชอบธรรม เลือกคบ
เพื่อนที่ดี หลีกหนีคนช่ัว และรู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับตัวเอง ย่อมจะสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง เช่น นางทองประศรี ทั้งที่ถูกริบ
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ทรัพย์สมบัติจนหมดสิ้น และต้องหลบหนีไปอาศัยกับญาติฝุายสามีอยู่ที่กาญจนบุรี แต่เพราะนางมีคุณสมบัติดังกล่าวมาข้างต้นจึงสร้าง
ฐานะให้กับตนเองได้ ดังข้อความที่ปรากฏในเสภาดังกล่าว 
     “ทองประศรีค่อยท ามาหากิน เงินทองทรัพย์สินค่อยเก็บหา 
    ช่วยคนบ่าวไพร่ท าไร่นา  ซื้อท่ีทางช้างม้าและวัวควาย 
    มีคนนับหน้าถือตา   ทรัพย์สินได้มาด้วยค้าขาย 
    ค่อยตั้งตัวท ากินเป็นถ่ินสบาย  อยู่กับลูกชายมาหลายปี 
  ส่วนขุนแผน ตอนติดคุกยังอุตส่าห์สานกระทายไว้ขาย เพ่ือช่วยเหลือตนเองและภรรยาคือ นางแก้วกิริยา ดังข้อความที่
ปรากฏในเสภาที่ว่า 
    “จะกล่าวฝุายขุนแผนที่แสนทุกข์ แต่ติดคุกขัดข้องให้หมองหมาง 
   อยู่หับเผยเคยสะอาดขาดสะอางส าอาง จนผอมซูบรูปร่างดูรุงรัง 
   ผมยาวเกล้ากระหวัดตัดไม่เข้า  เหตุด้วยเขาคงทนทั้งมนต์ขลัง 
   อยู่เปล่าเปล่าเล่าก็จนพ้นก าลัง  อุตส่าห์นั่งท าการสานกระทาย 
   ให้นางแก้วกิริยาช่วยทารัก  ขุนแผนถักขอบรัดหวัดกระหวัดหวาย 
   ใบละบาทคาดได้ด้วยง่ายดาย  แขวนไว้ขายทั้งเรือนออกเกลื่อนไป 
 4. สุขของคฤหัสถ์ 4 
  4.1 อัตถิสุข หมายถึงความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ โดยเฉพาะความภาคภูมใิจในทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยแรงกาย สติปัญญา
ความสามารถของตนเอง  
          4.2 โภคสุข หมายถึงสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือสร้างประโยชน์สุขต่อบุคคลอื่นในสังคม  
          4.3 อนณสุข หมายถึงสุขจากการไม่เป็นหนี้  
          4.4 อนวัชชสุข หมายถึงสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่
บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียน ไม่ได้ทั้งทางกายวาจาใจ 
 เสภาขุนช้าง ขุนแผน สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของคนในสังคมในยุคนั้นได้ดี คนที่เป็นตัวแทนในเรื่องนี้ก็คือขุนช้างนั้นเอง 
เพราะเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมีทองมากมาย ท าอะไรไม่พอที่จะได้ก็ได ้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่ือว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่
ท าไว้ในชาติก่อน เพราะบุญกุศลเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สมบัติ ดังข้อความที่ปรากฏในเสภาตอนหนึ่งว่า 
   “ครานั้นขุนศรีวิชัย  กราบลงทันใดแล้วทูลว่า 
   ขอเดชะพระองค์จงกรุณา อันชีวาอยู่ใต้บทมาลย์ 
   ขุนช้างบุตรข้าพระพุทธเจ้า ขอทูลเกล้าถวายไว้เป็นทหาร 
   ด้วยชะตาราศีลาภสการ  มาสู่โพธิสมภารพระทรงชัย 
   แต่เกิดบุตรขุนช้างคนนี้  เงินทองของดีทั้งน้อยใหญ่ 
   วัวควายช้างม้าข้าไท  มิพอที่จะได้มาก็ได้ 
 5. อุบาสกธรรม 5 
     ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ในพระศาสนานี ้ตั้งตนไว้ดีตามความสามารถของแต่ละท่าน จึงท าให้พระศาสนาของเราอยู่มาได้นาน 
และทนต่อการพิสูจน์ได้ดีกว่าศาสนาอ่ืน. เพราะมีธรรม 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
      อุบาสกธรรม หมายถงึธรรมของอุบาสกอุบาสิกา ที่ดี คุณสมบัติหรือองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาอย่างเยี่ยม คือการเป็น
อุบาสก,อุบาสิกา จะต้องปฏิบัติธรรม 5 ประการจัดว่าเป็นอุบาสก,อุบาสิกา ที่ดี ประกอบด้วย 
      5.1 มีศรัทธา มีความเช่ือตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอัน
สูงสุด ที่พ่ึงอื่นไม่มี และประพฤติปฏิบัติตนตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น 
      5.2 มีศีล คือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติตามหลักศีล 5 เป็นต้น 
      5.3 ไม่ถือมงคล ตื่นข่าว เชื่อกฎแห่งกรรม ไม่เช่ือมงคลตื่นข่าว คือ ต้องมุ่งหวังผลจากการกระท าและการงานที่ท าที่
เป็นไปตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่หวังผลจาก หมอดู โชคลางและตื่นข่าวเช่ือถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังทั้งหลายไม่
นับถือการทรงเจ้าเข้าผี ไม่นับถือเทพเจ้าว่าเป็นท่ีพึ่งอันสูงสุด เป็นต้น 
    5.4 ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา ให้หมั่นสร้างบุญ
ในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ในหมั่นสั่งสมบุญในเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลักเท่านั้น 
     5.5 กระท าความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา เช่น 
ตักบาตรทุกเช้า ไปวัดท าบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมทุกวันพระหรือวันหยุด สนับสนุนการสร้างวัด ซ่อมแซมบ ารุงวัด การพิมพ์หนังสือ 
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ธรรมแจกเป็นธรรมทาน เป็นต้น 
  เสภาขุนช้าง ขุนแผน สะท้อนให้เห็นในเรื่องความศรัทธาความเช่ือในเรื่องลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ                  
นางศรีประจันนั้น เพราะนางมีความละโมบในเร่ืองของทรัพย์สินเงินทอง  จึงได้รับค าเตือนจากพลายแก้วก่อนยกทัพไปรบว่า             
อย่าหลงเชื่อข่าวอะไรง่ายๆ ต้องสืบดูให้แน่ใจเสียก่อน เพราะมนุษย์เรายากที่จะซื่อตรงต่อกัน อย่าหลงใหลไปกับเขาด้วย ดังข้อความที่
ปรากฏในเสภาตอนหนึ่งว่า  
     “ถ้าใครบอกเล่าว่าลูกตาย  แม่อย่าเพ่อวุ่นวายฟังมันว่า 
    สืบสาวดูให้แน่ใจในพารา  อย่าเพ่อเชื่อถือว่าซื่อตรง 
    อันตัวเจ้าพิลาไลย   ดังดวงใจของลูกอย่าหลงลืม 
    รักษาป้องกันให้มั่นคง  กว่าจะได้กลับลงมาพารา 
    อันมนุษย์หาสุดแก่ใครไม่  มันกลับกลอกนอกในเป็นหนักหนา 
    ถึงจะอมทองค ามาเจรจา  แม่อย่าหลงไปด้วยพลอยอวย เออ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
      1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเช่ือทางไสยศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้าง ขุนแผน 
            เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนจึงก าหนดให้ตัวละครต้องเกี่ยวข้องกับความเช่ือและไสยศาสตร์เกือบตลอดทั้งเรื่องการ
พิจารณาเรื่อง “ไสยเวทย์”ที่ปรากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา จึงน่าจะช่วยให้เรามองเห็นความเช่ือและวิธีแก้ปัญหาของ
คนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ โดยอ้อม กลวิธีการประพันธ์ที่รังสรรค์ไว้อย่างแยบยล  ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมี
กระบวนการเล่าเรื่องอย่างมีช้ันเชิง มีรูปแบบซับซ้อนชวนติดตาม อุดมไปด้วยรสของวรรณคดีที่หลากหลาย ตลอดจนสะท้อนให้เห็น
ภาพการด าเนินชีวิตของละครได้อย่างชัดเจน วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนจึงเปรียบเสมือนคันฉ่องที่สะท้อนสภาพสังคม เพราะขุนช้าง
ขุนแผนเป็นผลจากการสร้างสรรค์ของกวี 
   จากข้อมูลในข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความเช่ือเป็นฐานสามารถเป็นที่พึ่งของคนได้ในระดับ
หนึ่ง แม้ว่าจะเป็นความเกินเลยของจินตนาการมนุษย์ แต่ก็มีเค้ามูลที่มาจากความเป็นจริง ประเพณี และวิถีปฏิบัติของผู้คนในสมัยนั้น 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตลอดระยะเวลา 200 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ขุนช้างขุนแผนจะสามารถหยัดยืนอยู่บนแถวหน้าของวงการวรรณคดีได้
อย่างเป็นอมตะ  และถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง แม้เวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดก็ตาม  
  2. แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน 1)ความหมายของกรรม 2)ธรรม
ส าหรับผู้ครองเรือน 3) หลักการแสวงหาทรัพย์ 4 , 4) สุขของคฤหัสถ์ 4 และ 5) อุบาสกธรรม 4 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ไสยศาสตร์ที่ปรากฏในเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
  ในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีปรากฏทั้งไสยศาสตรข์าว และไสยศาสตร์ด า คือมีท้ังการน าไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์ในการปัดเปาุ
หรือปูองกันสิ่งช่ัวร้าย และที่ให้โทษคือการท ากฤตยาคุณไสยให้ผู้อื่นได้รับผลร้าย   
  ไสยศาสตร์แห่งการเลียนเอาอย่าง ไสยศาสตร์ที่มีเชื้อติดต่อ ต่างกป็รากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังตัวอย่างคือการท าเสน่ห์
ของเณรขวาดเป็นไสยศาสตร์แห่งการเลียนเอาอย่าง การโอมอ่านอาพัดสุรา หรือหมาก โดยเสกให้ผู้อื่นกินเป็นไสยศาสตร์เช้ือติดต่อกัน 
เป็นต้น  
  การใช้ไสยศาสตร์เพื่อเพิ่มแรงหรือท าให้คงทน คือใช้ท าในสิ่งที่ธรรมชาติให้ไม่ได้ เช่น การหายตัว อยู่คงแคล้วคลาด              
สะเดาะกลอน สะกด หรือปราบผี ไสยศาสตร์จึงถือว่าเป็นของประเสร็จ 
 2. หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
  การน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับเป็นระบบความเช่ือ และหลักความประพฤติ
ปฏิบัติตนตามแนวพระพุทธศาสนานั้น โดยสอดแทรกหลักธรรมไว้ในการด าเนินชีวิตทุกขั้นตอน จนกลายเป็นเครื่องหล่อหลอมอุปนิสัย
ใจคอของคนไทย ท าให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือ เป็นคนมีจิตยินดีในการท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา การประพฤติอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ มีความกตัญญู มีจิตใจไมตรี เอื้ออาทรต่อผู้อื่น อีกทั้งเป็นการย้ าต่อศรัทธาถึงความเช่ือ ความเลื่อมใส ในหลักธ รรม              
ค าสอนง่ายต่อการเข้าใจในการปฏิบัติ 
 3. คุณค่าทางวรรณคดีเร่ืองขุนช้าง ขุนแผน ที่มีต่อสังคมไทย   
  วรรณคดีเรื่องนี้เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต สถานทางสังคม บทบาทหน้าที่ของคนในสังคมยุคก่อน และเป็นการถ่ายทอด
ถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่ออกมาในรูปแบบวรรณคดี ร้อยเรียงงานเป็นวรรณศิลป์ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
    การวิจัยเล่มนี้ได้ศึกษาความเช่ือทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยศึกษาจากงาน
วรรณกรรมหลายเล่ม รวมทั้งได้ศึกษาบทบาทของไสยศาสตร์ คือการใช้ไสยศาสตร์เป็นกลไกในการแต่งวรรณคดีด้วย แต่ยังมีสิ่งที่น่า
ศึกษาหลายประการเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน และวรรณคดีเรื่องอื่นๆ เช่น  เกี่ยวกับลักษณะความเช่ือทาง               
ไสยศาสตร์ ความเช่ือด้านอื่นๆ เช่นความเช่ือทางสังคม ความเช่ือด้านประเพณี เป็นต้น คงกล่าวแต่ไสยศาสตร์และหลักธรรม
พระพุทธศาสนาเท่าน้ัน  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  ควรศึกษาพิธีกรรมที่เชื่อมโยงเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์ กับหลักธรรมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการปรากฏในวรรณคดีเรื่อง
อื่นๆ อีกมากมาย ว่ามีบทบาทในวรรณคดีเรื่องต่างๆอย่างไร ก็จะท าให้ได้ความรู้ในทางวรรณคดีเพิ่มขึ้น 
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การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

The Conservation and Perpetuation of the Tradition of Offering Requisites in Closed Bamboo 
Baskets Distributed to Monks via a Lottery Process by Community Participation in Order to 

Promote Community Tourism, Tha Pla District, Uttaradit Province 
 

พนมพร  สารสิทธิยศ1      
บทคัดย่อ 
 ประเพณีเป็นระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม และกระบวนการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์               
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลจากการวิจัยพบว่า ประเพณี                  
ตานก๋วยสลากชลอมจัดขึ้นท่ีวัดปากลี หมู่ที่ 13 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกป ีเป็นประเพณีตานก๋วยสลากท่ีใช้ไม้ไผ่สานเป็นชลอมหรือเรียกว่าก๋วยสลากชลอมก๋วยสลากมี 3 ลักษณะคือ ก๋วยน้อย ก๋วยอุ้ม 
และก๋วยสลากหลวง ชุมชน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอนุรักษ์และสืบสาน โดยการน าประเพณีตานก๋วยสลาก
ชลอมมาเสริมสร้างการท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เพิ่มและปรับรูปแบบของกิจกรรมให้น่าสนใจ
และน่าตื่นเต้นมากกว่าเดิม น าเสนอเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต โบราณสถาน และให้มีการน าก๋วยสลาก
มาประดับตกแต่งตามถนนในชุมชนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าช่วงเทศกาลงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมมาถึงแล้ว 
 
ค าส าคัญ: ประเพณตีานก๋วยสลาก, การท่องเที่ยว 
 
Abstract 
  Tradition is a collective regulation that directs people's behavior in society, it has been practiced until 
being accepted by the public. This research aimed to study the background of conservation and perpetuation of 
the tradition of offering requisites in closed bamboo baskets distributed to monks via a lottery process and to 
study the process of conservation and perpetuation of the tradition of offering requisites in closed bamboo 
baskets distributed to monks via a lottery process by community participation in order to promote community 
tourism, Tha Pla District, Uttaradit Province. This is a qualitative research that the data were collected by means 
of an observation, an interview, and a focus group discussion.  Research results have revealed that the tradition 
of offering requisites in closed bamboo baskets to monks via a lottery process is held at Pak Si 
Temple,Moo13,Charim Subdistrict,Tha Pla District, Uttaradit Province during September to October every year. It 
is a tradition that closed bamboo baskets with requisites in them offered to monks via a lottery process. Kuay 
Salak or closed bamboo baskets are classified to 3 types: a small closed bamboo basket or Kuay Noi, a medium 
size closed bamboo basket or Kuay Um, and a premium size closed bamboo basket or Kuay Salak Luang. The 
community, the temple, the school, and the local government organizations participate in conservation and 
perpetuation, adapt it to promote tourism by increasing various forms of public relations, various forms of 
activities in order to create something’s that are more interesting and exciting than the original things. They also 
suggest the routes of geographical tourism, natural tourism, way of life tourism, archaeological site tourism and  
                                                 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ E-mail: pangnom1964@gmail.com,  โทรศัพท์ 09-5679-0220 
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persuade people to decorate the both sides of the community street with closed bamboo baskets in order to 
symbolize that this festival has begun. 
 
Keywords:   Tradition of offering requisites in closed bamboo baskets,   Tourism 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ประเพณีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของกลุ่มคนในสังคมให้เกิดระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคมไดอย่างมีความสุข ประเพณีไทยก็จะช้ีใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ถ้าไม่มีประเพณีซึ่งเป็นกรอบของการด าเนิน
ชีวิตแลว สังคมไทยก็คงไมมีหลักในการยึดถือและปฏิบัติเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน ดังนั้นคนไทยจึงควรภาคภูมิใจที่มีประเพณีไทยที่ เป็น                            
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างมุ่งฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในเกือบทุก
จังหวัด เพื่อดึงดูดคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยอาศัยประเพณีไทยที่งดงามและหาดูไดยาก (ฑิตฐิตา                   
นาคเกษม. 2548:1) ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมีสื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก  สังคมใน
ชุมชนต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเป็นอยู่ การเกษตร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การคมนาคม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาททุกขณะ ท าให้วิถีชีวิตของสังคมในชุมชนเปลี่ยนไปแม้กระทั่งวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ต่างภาษา
เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยและสังคมไทยมากทุกวัน  คนไทยรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติโดยที่ไมรู่้ตวั วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของโบราณ
ต้องถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมต่างชาติโดยไม่รู้ตัว วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ เหมาะสมกับชีวิตความ
เป็นอยู่และความเชื่อถือของคนส่วนมากในสังคมของแต่ละยุค เมื่อสังคมเปลี่ยนไปวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนารูปแบบหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ วัฒนธรรมบางอย่างอาจต้องเสื่อมสูญไป (มณี พยอมยงค์.  2537 : 98) 
 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นส่วนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดและวิถีชีวิตของคนในสังคมได้ แต่นับวัน
ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านก าลังจะสูญหายไป จึงจ าเป็นที่ควรจะศึกษารูปแบบและเนื้อหาของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อการสืบทอดหรือเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเห็น คุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานทางราชการมีเทศบาล
ต าบลจริมได้เห็นถึงคุณค่าและให้ความส าคัญต่อประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น จึงมีการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาอนุรักษ์สืบทอด ประเพณีด้วย  
 อ าเภอท่าปลาเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานประเพณีที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอ าเภอ 
ท่าปลาคือ งานประเพณีแหแห่ตานก๋วยสลากชลอม อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเพณีตานก๋วยสลากชลอม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก าลังเผชิญกับความเสื่อมถอย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ไดแก เยาวชนคนรุ่นใหม่ไมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก อาจมองว่าเป็นของ
เก่า จึงหันไปสนใจสิ่งทีเ่ป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าการเที่ยวงานประเพณี ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการเพิ่มมูลค่าต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของประเพณีตานก๋วยสลากชลอม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยการน าเสนอในรูปแบบของการทองเที่ยว โดยทางหนึ่ง
ก็เพื่อหวังผลในด้านการทองเที่ยว อีกทางหนึ่งก็เพื่อการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีดงักล่าวยังคงอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกลา่วผู้วิจัยจงึ
สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลากชลอม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนกระบวนการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวในอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไวซึ่ง                  
เอกลักษณ์ประเพณีให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลากชลอม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
 3. ได้กระบวนการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

418 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



419 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
     เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย นายกและรองนายกเทศบาลต าบล ผู้น าชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น พระสงฆ์  
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ครู วัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ และชาวบ้านในอ าเภอท่าปลา  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
   3.1 แบบส ารวจเบื้องต้น    
   3.2 แบบสังเกต ได้แก่ แบบสังเกตแบบมี ส่วนร่วม และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม    
  3.3 แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง   
     3.4 แบบสนทนากลุ่ม   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      4.1 การส ารวจ 
  4.2 การสังเกต  ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และแบบไม่มีส่วนร่วม    
  4.3  การสัมภาษณ์  ได้แก่  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง   
  4.4  การสนทนากลุ่ม   
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า และน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
         ประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก ชลอม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมของ
ชาวอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดในช่วงเดือน 12 เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี สถานที่
จัดประเพณีตานก๋วยสลากชลอมคือวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเพณีตานก๋วยสลากในอ าเภอท่าปลานับว่า
แตกต่างจากอ าเภออื่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเป็นการตานก๋วยสลากที่ชาวบ้านใช้ไม้ไผ่สานเป็นชลอม แทนการใช้วัสดุอย่างอื่น 
และก๋วยสลากของชาวบ้านมี 3 ลักษณะคือ ก๋วยน้อย ก๋วยอุ้ม และก๋วยสลากหลวง ลักษณะของก๋วยมีดังนี ้(สมชาย ธรรมใจ.  2561) 
  1. ก๋วยน้อย คือก๋วยที่สานคล้ายชลอมขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว) สานด้วยตอกไม้ไผ่ รองหรือถุ๊ด้วยใบตอง
พลวง (ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้กระดาษ) บรรจุน้ า อาหารแห้ง อาหารปรุงสุกจ าพวกข้าวเหนียว ห่อหมก(ห่อนึ่ง) ปลาแห้ง เนื้อแห้งฯ 
ข้าวต้มมัดและผลไม้ตามฤดูกาล มัดรวบปากก๋วยแล้วตกแต่งยอดก๋วยด้วยดอกไม้ ที่หาได้ในท้องถิ่นในช่วงเวลานั้น เช่น ดอกหงอนไก่ 
ดอกดาวเรือง ใบเตย เป็นต้น 

                             
  2. ก๋วยอุ้ม คือก๋วยที่มีลักษณะเดียวกับก๋วยน้อยแต่มีขนาดใหญ่กว่า(เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นิ้ว) บรรจุของ
เช่นเดียวกับก๋วยน้อย แต่จะตกแต่งประดับด้วยดอกไม้ พืชผักสวนครัว น ากิ่งไม้ เช่น ก่ิงมะขาม มาท าเป็นยอดก๋วยเพื่อแขวนสมุดดินสอ 
 หรือของใช้อื่นๆ พร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ตามก าลังศรัทธา 

ภาพที่ 1  ก๋วยน้อย 
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  3. ก๋วยหลวง (สลากหลวง) คือก๋วยสลากที่สร้างเป็นบ้านจ าลองยกพื้นสูง ตกแต่งให้สวยงามด้วยกระดาษสี บรรจุของ
เช่นเดียวกับก๋วยน้อยและก๋วยอุ้ม แต่เพิ่มเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆ เข้าไป ส่วนใหญ่จะท าขึ้นในครอบครัวที่เคยบวชเป็นพระ สามเณร              
(สึกหรือลาสิกขาแล้ว) หรือยังบวชจ าพรรษาอยู่วัดปากลีเป็นผู้ท าข้ึน 

                    
 ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากลี ต าบล จริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีองค์ประกอบในส่วนต่างๆ  ดังนี้  
    1. การท าเส้นสลาก         
             เส้นสลากท าจากใบตาลหรือใบลาน แล้วเขียนข้อความอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับและเทวดาทั้งหลาย และ
เส้นสลากจะมีการท าเครื่องหมายที่แตกต่างกันออกไป ในสลากอาจจะเขียนว่า “สลากข้าวซองนี้ หมายมีผู้ข้า นาย....นางสาว.....ขอทาน
ไว้กับตนตัวภายหน้า” อันหมายถึง ขอท าบุญไว้กับตนเอง “ผู้ข้า.....ขอทานไว้แก่ นาง....ขอหื้อเป็นสุขเป็นสุขเถิด” อันหมายถึงมอบการ
บุญนี้เป็นอานิสงส์แด่ผู้อื่น อย่างน้ีเป็นต้น  
  2. หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ 
     2.1 วัดและพระสงฆ์ มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการประกอบพิธีกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ประกอบพิธีกรรม เช่น ใบสลาก ป้าย ปักบอกหมายเลขสลาก เครื่องเสียง เสื่อ กระโถน เป็นต้น 
       2.2 มัคทายกและกรรมการวัดมีหน้าที่ช่วยวัดจัดสถานท่ี เป็นผู้น าสวด และรับ-ส่งพระ 
      2.3 ประชาชนและชุมชน มีหน้าที่ในการสืบทอด โดยการเข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมในการจัดประเพณีตานก๋วยสลาก
ทุกครั้ง เช่ือมโยงเป็นสื่อให้คนในชุมชนรู้จักคุณค่า ความสามัคคี เป็นสื่อกลางของการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างวัด 
       3. ขั้นตอนปฏิบัติงานหรือพิธีกรรม 
     ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมของวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนปฏิบัติงานหรือพิธีกรรม 
                  3.1 วันดาหรือวันสุกดิบหรือวันเตรียม ก่อนจะถึงวัดตานก๋วยสลาก 1 วัน เรียกว่าวันดาหรือวันสุกดิบ วันนี้จะเป็นวันที่
ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ เริ่มจากเตรียมก๋วยสลาก(ชลอมสานจากไม้ไผ่ขนาดเล็ก) แล้วน า
อาหารคาวหวาน อาหารแห้งและของใช้ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่นข้าวเปลือก ข้าวสาร พริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ กะปิ น้ าปลา 
หมาก พลู น้ าดื่ม ขนม ข้าวต้ม กล้วย ส้ม สมุด ดินสอ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และยารักษาโรค พร้อมอาหารคาว หวาน และข้าวสุกที่
พระสงฆ์จะน าไปฉัน น ามาจัดดาหรือบรรจุใส่ในก๋วยสลาก และวันน้ีมักจะมีญาติมิตรสหาย ที่อยู่ต่างบ้านมาร่วมจัดดาสลากด้วย ซึ่งถือ
ว่าเป็นประเพณีได้ท าบุญร่วมกัน ผู้ชายจะเป็นคนสานก๋วยสลาก(ชลอม) และกรุด้วยใบตองหรือกระดาษก็ได้ เมื่อรวบปากก๋วยมัดเสร็จ
เรียบร้อย แล้วจะมีไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นเล็กๆ ส าหรับเสียบเงินที่เป็นธนบัตร  เพื่อท ายอดก๋วยสลากจะมากน้อยบ้างตามแก่ก าลังศรัทธา
และฐานะ 

ภาพที่ 2  ก๋วยอุ้ม 

ภาพที่ 3  ก๋วยหลวง (สลากหลวง) 
 

420 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



421 
 

 

            3.2. วันตานสลาก ผู้ถวายสลาก จะน าก๋วยสลาก พร้อมเส้นสลาก ดอกไม้ ธูปเทียน ไปวางไว้หน้าพระประธานในอุโบสถ
หรือวิหาร เพื่อท าพิธีทางศาสนา และถวายก๋วยสลากแด่พระสงฆ์ตามหมายเลขท่ีพระสงฆ์จับได้ การตานสลาก จะเขียนค าอุทิศถวายที่
เรียกว่าเส้นสลาก  ซึ่งท าด้วยใบลาน ใบตาล หรือทางมะพร้าวเพื่อให้พระสงฆ์กรวดน้ า น าเอาก๋วยสลากไปรวมกันไว้ที่วัดจัดไวเ้ส้นสลาก
จะถูกน ามาแบ่งสันปันส่วนกันไปในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์จากวัดต่างๆ รูปละ 10-20 เส้น แล้วแต่กรณีส่วนหนึ่งแบ่งให้วัดที่เป็น
เจ้าภาพ ก่อนจะถึงเวลาเพล พระสงฆ์จะน าเส้นสลากไปอ่าน โดยเริ่มจากเจ้าอาวาส  จะมีการเรียกช่ือหาเจ้าของสลากนั้นๆ ว่านั่งอยู่ที่
ใด เมื่อพบแล้วจะมีการให้ศีลให้พรหยาดน้ าอุทิศ ส่วนบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับเป็นอันเสร็จพิธี 
   ในช่วงบ่ายของวันตานก๋วยสลาก มีการประกวดก๋วยอุ้มของแต่ละคุ้ม มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านของกลุ่มเยาวชนใน
อ าเภอท่าปลา ร าวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้าน และมีการชกมวย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมท าบุญเป็นอย่างมาก 
    ความเชื่อ ในเรื่องการตานก๋วยสลากของชาวอ าเภอท่าปลานั้นเช่ือว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่
ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเทวบุตรบุตรเทวดาที่คุ้มครองเด็กๆ ในแต่ครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ คุ้มครองภัย
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

                    
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   
 การอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนร่วมกับครู ผู้รู้ในชุมชนได้
รวบรวมประโยชน์ ความส าคัญ ความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลากที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสอดแทรกเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของคนท่าปลาเข้าไปในรูปของบทกลอน ค่าว ผญา บทซอ และจัดท าเป็นรูปเล่มไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้              
ส่วนโรงเรียนได้น าประเพณีตานก๋วยสลากชลอมมาจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มเข้าไปในการเรียนการสอน มีการเชิญภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ส่วนวัดนั้นได้ให้พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
ทุกครั้งท่ีมีประเพณีตานก๋วยสลากชลอม ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลต าบลจริมมีการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลากชล
อมด้วยการน าประเพณีตานก๋วยสลากชลอมบรรจุไว้ในแผนระยะยาวและแผนงบประมาณประจ าปีของเทศบาล 
 การสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
มีหน้าที่อบรมสั่งสอนถ่ายทอดเรื่องราว ประโยชน์และความส าคัญของการตานก๋วยสลากให้สมาชิก และเชิญชวนเข้าร่วมประเพณีทุก
ครั้งเพื่อสร้างจิตส านึกรักและหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่วนทางวัดนั้นได้จัดโครงการส่งพระเข้าไปสอนในโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้มีความเข้าใจในพระพุทธ ศาสนาและเห็นความส าคัญของประเพณีตานก๋วยสลากชลอม ส่วนโรงเรียนได้มีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยขอความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสืบสานถ่ายทอดความรู้ในการสานก๋วยสลากชลอมให้กับ
นักเรียน และได้ให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณีทุกครั้ง ส่วนเทศบาลต าบลจริมนั้นได้จัดโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมเพื่อ
ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีตานก๋วยสลากชลอมให้เป็นที่รู้จักทั่วไป รวมถึงได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ปราชญ์ท้องถิ่นได้ถ่ายทอดเรื่องราวของประเพณีตานก๋วยสลากชลอมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

    

ภาพที่ 4 ก๋วยสลากชลอมน ามารวมกันหน้าพระประธานในอุโบสถ 
                หรือวิหาร 
 

ภาพที ่ 5  หนังสือรวบรวมประวตัศิาสตร์ของชุมชนอ าเภอท่าปลา 
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กระบวนการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว
ชุมชน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   
  การน าเสนอประเพณีตานก๋วยสลากชลอม วัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบของตัวเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื่อว่าอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชน และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า ซึ่งน่าสนใจกว่าการเรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียน และยังเป็นช่องทางการเรียนรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนอีกด้วย การน าประเพณีตานก๋วยสลากมาเป็นจุดขายนั้นเป็นการน าเสนอทางเลือก
หนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสีสันแตกต่างออกไปจากความจ าเจที่พบเห็นอยู่ในชุมชนเมือง หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการ เรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ดังนั้นชุมชนในต าบล จริม เทศบาลต าบล วัด โรงเรียน จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งปัจจุบันประเพณีตานก๋วยสลากชลอมยังไม่ได้
รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าท่ีควร อาจเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับการมาชมงานที่มีเพียง 1 วันเท่านั้น  
กิจกรรมในงานมีเพียงขบวนแห่ก๋วยสลาก การแสดงร าวงย้อนยุค การชกมวย และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทั่วไปเท่านั้น จึงท าให้งานขาด
ความน่าสนใจและอาจถูกประเมินว่าไม่คุ้มค่าหากจะต้องเสียเวลาและงบประมาณในการเดินทางมาชมมาเที่ยวงาน ดังนั้นการน าเอา
ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มาน าเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้น ชุมชน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการปรึกษา วิเคราะห์หาความเป็นได้เพื่อให้งาน
ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากล ีต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งให้กับ
ต าบล อ าเภอ และจากการระดมความคิดจากการสนทนากลุ่มจึงได้กระบวนการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ดังนี ้
  1. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และปรับเนื้อหาสาระในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงาน 
ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ชุมชน วัด โรงเรียน เทศบาลต าบล ต้องช่วยกันคิดเทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจ เช่น 
ท าอย่างไร จึงจะถ่ายทอดสดตลอดงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น face book, Line ของอ าเภอ จังหวัด 
  2. ปรับรูปแบบของกิจกรรมในงานให้น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การน าเสนอประวัติความเป็นมาของ
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา ประวัติอันยาวนานของประเพณีตานก๋วยสลาก ตลอดจนน าวัฒนธรรมอื่น ๆ มาน าเสนอในช่วงงาน หรือจะ
น ามาเป็นการแสดงแสงสีเสียงในงานก็ได้ 
  3. การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต โบราณสถาน ในอ าเภอท่าปลาที่มีหลายแห่ง เช่น บ้าน
ท่าเรือ บ้านห้วยต้า อ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดิน ภูพญาพ่อ วัดนางพญา วัดหาดล้าเหนือ วัดน้ าปึง เป็นต้น โดยจัดบริการ
น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม  
  4. น าก๋วยสลากชลอมประดับตกแต่งก่อนวันงานประเพณี 10-20 วัน เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของงานประดับประดา
ตกแต่งตั้งแต่ถนนเข้าหมู่บ้านจนถึงวัดปากลี และหลังจากเสร็จงานประเพณีประดับไว้ตลอดไม่ต้องรื้อเก็บออกไป 
 
อภิปรายผล 
 ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมของชาวอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดที่วัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตั้งแต่ช่วงเดือน 12 เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นประเพณีตานก๋วยสลากที่ชาวบ้านใช้ไม้
ไผ่สานเป็นชลอม แทนการใช้วัสดุอย่างอื่นจึงเรียกว่าประเพณีตานก๋วยสลากชลอม ก๋วยสลากชลอมของชาวบ้านวัดปากลีมี 3 ชนิดคือ 
ก๋วยน้อย ก๋วยอุ้ม และก๋วยสลากหลวง ชุมชนในต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลากชลอม
คือ ชาวบ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และโรงเรียน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา นักวิชาการและผู้รู้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดท าเอกสาร หนังสือ ต ารา ท่ีมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอ าเภอท่าปลา รวมถึงประเพณี
ตานก๋วยสลากชลอม ประเพณีปฏิบัติ เอกลักษณ์ของงานตานก๋วยสลาก องค์ความรู้เกี่ยวกับก๋วยสลาก การเชิดชูเกียรติภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีตานก๋วยสลาก เพื่อให้เป็นที่รู้จักและผู้คนท่ัวไปสามารถสัมผัสงานประเพณีตานก๋วยสลากได้ตลอดเวลา 
แม้จะไม่ใช่ช่วงเทศกาลจัดงานประเพณีก็ตาม ส่วนทางโรงเรียนนั้นได้จัดท าหลักสูตรท้องถ่ินเก่ียวกับงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม
เข้าไปในการเรียนการสอน จัดโครงการกิจกรรมการสานก๋วยสลากที่ท าจากไม้ไผ่ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน               
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้ กิจกรรมประกวดก๋วยสลากที่มีความสวยงามประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่ง และ
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โรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมแห่ก๋วยสลากในงานประเพณีตานก๋วยสลากทุกปีทั้งนี้เพื่อให้มีนักเรียนมีจิตส านึ กรักบ้านเกิด 
เกิดความหวงแหนและรักษาไว้  
        ส่วนกระบวนการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าชุมชน วัด โรงเรียน และเทศบาลต าบลต้องการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ ให้เห็นถึง             
ความยิ่งใหญ่ของงาน ช่วยกันคิดเทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจ เช่นท าอย่างไรจึงจะถ่ายทอดสดตลอดงานผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น face book, Line ของอ าเภอ จังหวัด เพิ่มปรับรูปแบบของกิจกรรมในงานให้น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เป็นอยู่  
เช่น การน าเสนอประวัติความเป็นมาของต าบลจริม อ าเภอท่าปลา ประวัติอันยาวนานของประเพณีตานก๋วยสลาก ตลอดจนน า
วัฒนธรรมอื่นๆ มาน าเสนอในช่วงงาน หรือจะน ามาเป็นการแสดงแสงสีเสียงในงานก็ได้  น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ 
ธรรมชาติ วิถีชีวิต โบราณสถาน ในอ าเภอท่าปลาที่มีหลายแห่ง เช่น บ้านท่าเรือ บ้านห้วยต้า อ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดิน 
ภูพญาพ่อ วัดนางพญา วัดหาดล้าเหนือ วัดน้ าปึง เป็นต้น โดยจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม  น าก๋วยสลากชลอม
ประดับตกแต่งก่อนวันงานประเพณี 1-2 วัน เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของงานตกแต่งตั้งแต่ถนนเข้าหมู่บ้านจนถึงวัดปากลี และหลังจาก
เสร็จงานประเพณีประดับไว้ตลอดไม่ต้องรื้อเก็บออกไป   
 จากข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาวดี พรมพิราม(2556) ที่ได้ศึกษาการจัดการประเพณีสลากภัต                 
บ้าน ท่าชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมผลการศึกษา พบว่าประเพณีสลากภัตของบ้านท่า
ชัยมีจุดเริ่มมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ประเพณีสลากภัตเป็น
ความเชื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ เป็นช่ือเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลาก และไม่สามารถ
ถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ นอกจากน้ันสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตส านึกความเท่าเทียม
กันและสร้างความเป็นอันหน่ึงเดียวกันแก่คณะสงฆ์ ข้อส าคัญในการท าบุญสลากภัตก็คือ เป็นการถวายทานแบบไม่เจาะจงตัวผู้รับ และ
สอดคล้องกับญานิศา บุญจิตร์ และสุชาติ มีสมบัติ (2554) ที่ได้วิจัยการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยงานประเพณี 
ควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และปรับเนื้อหาสาระในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่และยาวนานของ
งานประเพณี ปรับรูปแบบของกิจกรรมในงานให้น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เป็นอยู่ มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ของอ าเภอหลังสวน วัดส าคัญๆ ตลอดจนวิถีชุมชนพื้นบ้าน และสวนผลไม้ โดยจัดบริการรถน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้
เที่ยวชม จัดให้มีพิพิธภัณฑ์งานแห่พระแข่งเรือยาวข้ึนโขนชิงธงของอ าเภอหลังสวน และมีการแสดงสัญลักษณ์ของงานประเพณีบริเวณ
จุดต่าง ๆ และเป็นไปตามที่พระไชยยา พิณบรรเลง (2552) ที่ได้วิจัยการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเหเรือบกจังหวัดเพชรบุรีเพื่อ           
ส่งเสริมการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเหเรือบกจังหวัดเพชรบุรีมี 2 ประการ คือ 
ประการที่ 1 แนวทางในการอนุรักษ์มี 4 สวน คือ (1)องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความส าคัญกับการเหเรือบก และเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
ใน ด้านนโยบายและทุนสนับสนุน (2)โรงเรียนจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนการละเล่นเห่เรือบกและเพลงพื้นบ้าน สนับสนุน
งบประมาณจ้างวิทยากร และหาอุปกรณ์การเล่นอย่างต่อเนื่อง (3)พ่อเพลง แม่เพลง จัดตั้งกลุ่มพ่อเพลง แม่เพลงเหเรือบก มีการพบปะ
ปรึกษาหารือถึงปัญหา และแนวทางการแกไข และ (4)ประชาชนจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการละเล่น               
เหเรือบก ประการที่ 2 รูปแบบการอนุรักษ์มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ (1)อนุรักษ์ของเดิมไว้เป็นแม่บท โดยการอนุรักษ์
รูปแบบ คือ อนุรักษ์เรือ เครื่องแต่งกาย และเพลงในรูปแบบเดิม และการอนุรักษ์ เนื้อหา โดยการศึกษาและเก็บเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ
เหเรือบกไวใหเ้ป็นระบบ (2)ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเ้หมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว และ (3)สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการเหเรือบก โดยน าเสนอในรูปแบบของความบันเทิงน าเสนอในรูปแบบ ของการทองเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจและ                    
จะช่วยให้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านนี้ต่อไปได้ 
     
สรุปผลการวิจัย 
 ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมวัดปากลี ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของ
ทุกป ีเป็นประเพณีตานก๋วยสลากท่ีใช้ไม้ไผส่านเป็นชลอม แทนการใช้วัสดุอย่างอื่น และก๋วยสลากของชาวบ้านวัดปากลีมี 3 ลักษณะคือ 
ก๋วยน้อย ก๋วยอุ้ม และก๋วยสลากหลวง ชุมชน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอนุรักษ์และสืบสานโดยการน า
ประเพณีตานก๋วยสลากชลอมมาเสริมสร้างการท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เพิ่มปรับรูปแบบของ
กิจกรรมในงานให้น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เป็นอยู่ น าเสนอเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชี วิต 
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โบราณสถาน ในอ าเภอท่าปลาที่มีหลายแห่ง และในช่วงใกล้ถึงวันจัดงานให้มีการน าก๋วยสลากมาประดับตกแต่งตามถนนในชุมชนเพื่อ
แสดงสัญลักษณ์ว่าถึงช่วงเทศกาลงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอมแล้ว  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงานราชการควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลากชลอม เพื่อจะได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
ดั้งเดิมให้อยู่ตลอดไปอย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน เอกชน   
 2. ควรส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ประเพณี เพื่อจะได้เป็นแนวทางการแก้ไข
และพัฒนาให้ประเพณีมีความน่าสนใจมากขึ้น  
 3. ควรให้การสนับสนุน ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นเพื่อน าไปสู่การได้องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวการปฏิบัติวิธีการที่ถูกต้อง โดยกระบวนการถ่ายทอดในแนวคิดของชุมชน 
  
เอกสารอ้างอิง 
ญานิศา บุญจิตร์ และสุชาติ มีสมบัติ (2554).  การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธงอ าเภอหลังสวน
 จังหวัดชุมพร เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน.  กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. 
ฑิตฐิตา  นาคเกษม  (2548).  ประเพณีทอ้งถิ่นภาคกลาง. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล. 
พระไชยยา พณิบรรเลง (2552).   การอนุรักษ์และสบืสานประเพณีการเหเรือบกจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือส่งเสริมการทองเที่ยว 
 อย่างย่ังยืน.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
มณี พยอมยงค ์(2537).  ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
สมชาย ธรรมใจ (2561).  ประวัติศาสตร์ท่าปลา.   https://www.facebook.com/Thapla.Life/?ref=page_internal. 
สุภาวดี  พรมพิราม  (2556). การจัดการประเพณีสลากภัตบ้านท่าชัย อ าเภอศรีชัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยอย่างมีส่วนร่วม 
 ของภาคประชาสังคม.  การค้นคว้าแบบอิสระ ศศ.ม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

424 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



425 
 

 

การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรีศาสตร์เรื่อง นึกถึงอาจารย์ถวัลย์ 
The Research Study and Analysis of the Computer Graphic Work in  Aesthetics Regarding 

Thinking of Teacher Thawan 
อภินันท์  ปานเพชร1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์และถ่ายทอดความรู้สึกในการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรียศาสตร์ เรื่อง นึกถึง อาจารย์ถวัลย์ โดยการน าเสนอภาพสะท้อนความรู้สึก
ความสวยงามและความคิด โดยได้แรงบันดาลใจมาจากครู บาอาจารย์ที่อยู่ในความทรงจ าที่ส าคัญ ความประทับใจในการสร้างสรรค์
ผลงานของท่านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี รูปแบบผลงานที่มีพลังงานความคิดจินตนาการของตนเอง ถ่ายทอดสร้างสรรค์โดยใช้รูปถ่ายของ
ท่านน าเสนอผลงานออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีเนื้อหา 
รูปแบบ และวิธีการเป็นแบบเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ จ านวน 1 ผลงาน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความงามของรูปแบบ
ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ในตัวอาจารย์ถวัลย์ สื่อออกมาเป็นผลงานศิลปะใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน จากรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ให้นักเรียน นักศึกษา  และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเข้าใจได้ง่ายสามารถ
ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน และน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ภาพพิมพ์,กราฟิก,ดิจิตอล,ถวัลย์ ดัชนี 
 
Abstract 
        The purpose of the study were to study and analyze a printed work and convey the feeling of creating a 
computer graphic work in aesthetics regarding thinking of teacher Thawan. The study was conducted based on 
presenting a reflection of feelings, beauty, and thoughts inspired by the teachers who are in important memories 
and impression in the creation of Thawan's works. Furthermore, the index and patterns of his works that are full 
of the power of his ideas and imagination were expressed and created by using his own photos to present the 
works as graphic arts. 
 In this study, a creative work with computer graphics that contains unique content, models, and methods 
in creation was used to study and analyze information about the beauty of the computer graphic print model 
reflecting the teacher Thawan’s uniqueness expressed through art works. The images can be used as teaching 
materials to be a model of the creative art prints. Additionally, the works can be publicized, understood easily, 
and applied to a design process to create other art works. 
Keywords: Print, graphics, digital,thawan duchanee 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์เข้ามามีหน้าท่ี อิทธิพล และบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กระแสความคิด และค่านิยมต่างๆ 
ซึ่งเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญ ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติแก่กันโดยง่าย สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้
ทุกระดับ และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ แนวความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้อ่านได้ไม่น้อยกว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ เช่น 
อินเทอร์เน็ต เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมสงูมากในขณะนี้ เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข่าวสารและเข้าถึงผู้อ่านได้อย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวาง ถาม-ตอบ ได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม สื่อดังกล่าวไม่ได้ท าให้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ลดบทบาทต่อการ

                                                 
1 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
   E-mail:  api.fineart@gmail.com, โทรศัพท์ 089-8398017 
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อ่านของผู้อ่านลงไปเลย แต่กลับพบว่าสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ มีแนวโน้มท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะสื่อนี้สามารถน าเสนอ
เนื้อหาสาระได้ละเอียด และเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ค่อนข้างมาก ประกอบกับสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่
มีประวัติความเป็นมา ยาวนานท่ีสุดจึงท าให้สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทหน้าที่ท่ีส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อในแขนงอื่นๆ ทั้งในการด าเนินชีวิต 
เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก จึงท าให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก มีบทบาท
ค่อนข้างมากในการผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น การที่จะผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพนั้นควรค านึ งถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ซึ่งนักออกแบบที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการได้นั้น มักมีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่า หรือทันสมัยกว่าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมาก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถน ามาใช้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ต่อไป 
 ศิลปะ เป็นผลผลิตที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ถ่ายทอดรูปแบบออกมาเป็นผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านกระบวนการทาง
ความคิด ความต้องการจากแรงกระตุ้นสิ่งเร้าภายนอก ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของศิลปิน ได้สร้า งสรรค์ผลงาน โดยการบูรณาการ
โครงสร้าง ส่วนประกอบของศิลปะ วัสดุ และเทคนิคกลวิธี ในการถ่ายทอดรูปแบบ ค านึงถึงหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีมีคุณค่าทางความงาม ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคมมีคุณค่าทางความงาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงความหมายของศิลปะ คือฝีมือทางการช่าง การแสดงออกให้ปรากฏขึ้น ได้อย่างงดงาม               
น่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจพจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า ART ศิลปะ คือ ผลแห่งพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์ ที่แสดงออกในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ 
ตามอัจฉริยะภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคนเพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี หรือความเช่ือในลัทธิศาสนา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการพิมพ์มีความเจริญก้าวหน้ามาก จึงท าให้สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ ความบันเทิงทางด้านต่าง ๆ ซึ่งท าให้สื่อสิ่งพิมพ์มี บทบาทในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 
บทบาทด้านการด าเนินงานของรัฐ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการด าเนินงานของรัฐ บทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและด าเนินธุรกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจการเกษตรสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากข้ึน และบทบาทด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต การพัฒนาการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้สื่อการเรียนการสอนได้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือเรียน
เป็นสื่อหลักที่มีราคาถูกสะดวกต่อการใช้ถึงแม้ ว่าจะใช้สื่อเสริมประกอบการสอนอื่นๆ เช่น เทปเพลง สไลด์  วีดีทั ศน์ 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบมัลติมีเดีย(Multi media) ก็ตาม ต่างก็เป็นสื่อประกอบทางการศึกษาทั้งสิ้น (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.  
2549 ก : หน้า 5-7)   
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรีศาสตร์
เรื่อง นึกถึงอาจารย์ถวัลย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อครู บาอาจารย์ที่อยู่ในความทรงจ าที่ส าคัญ สะท้อนความรู้สึก
ความสวยงามและความคิด การจัดการกับภาพถ่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สร้างสรรค์ขึ้น ทราบถึงการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจกับชนิดของภาพในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและรูปแบบของไฟล์กราฟิกที่
ใช้กับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยจะวิเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ในแง่มุมเชิงสุนทรีศาสตร์และเชิงบริบทของสังคมที่
ก่อให้เกิดภาพสะท้อนต่อการมองเห็นวัตถุรูปทรง ความงาม เรื่องนึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ท่ีทุกคนสามารถมองเห็นได้นั่นก็คือการเห็นเส้น สี 
น้ าหนัก แสงเงา และอื่นๆ ที่ตกกระทบบนสายตาเราท าให้เกิดภาพและรูปทรงต่างๆที่เรารับรู้ได้ ด้วยเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก จ านวน 1 ภาพ ซึ่งผลงานท่ีได้วิเคราะห์ จากการศึกษาวิจัยผลงานศิลปะภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่การศึกษา อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปและที่ส าคัญคือได้แนวทางในการศึกษาวิจัยทางศิลปะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรียศาสตร์ เรื่อง นึกถึงอาจารย์ถวัลย์ 
 2. เพื่อต้องการศึกษาและถ่ายทอดความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรียศาสตร์เรื่อง                
นึกถึง อาจารย์ถวัลย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
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    เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    ใช้การวิเคราะห์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1 ศึกษาผลงาน จากผลงานกราฟิกต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง 
  3.2 ศึกษาจากหนังสือ เอกสารอ้างอิง ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรม รูปแบบเทคนิคกราฟิกต่างๆ 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
    4.1 วิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรีศาสตร์ โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ ชลูด นิ่มเสมอ (2531)  
  4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุผลงาน    
  4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 
ผลการวิจัย 
          ผลงานเป็นเรื่องราวโดยประกอบจากภาพถ่ายผ่านประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ความงามของรูปแบบผลงานภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งแสดงถึงภาพสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ในตัวอาจารย์ถวัลย์ ในด้านศิลปะ การนึกถึง ประสบการณ์คุณค่า 
บุคคลส าคัญทางด้านศิลปะ ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ทางรูปทรงโครงสร้างใบหน้า น าเสนอผ่านประสบการณ์ในการท างานศิลปะ
ด้านภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก และผ่านการพบเจอ ประวัติ ผลงานต่างๆ ท าให้มีความรู้สึกภาพแห่ งความทรงจ าและนึกถึงผ่าน
ผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้น   

 
 
 กระบวนการขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop คือโปรแกรมส าหรับตกแต่งภาพ ตัดต่อปรับแต่งสีสันของภาพ 
ด้วยเครื่องมือค าสั่งต่างๆ ด้วยความสามารถเฉพาะของโปรแกรมด้วยค าสั่ง Filter-Effect ของโปรแกรมในแบบต่างๆ ตามขั้นตอน              
ดังภาพต่างๆ ดังนี ้
 

 
1.การน าภาพต้นฉบับมาตดัต่อให้ได้สัดส่วนความสวยงาม 
  ที่เราต้องการ      

 
2. การใช้ค าสั่ง Filter-Artistic เพื่อเลือก Effect ที่เรา 
   ต้องการให้มผีลกับภาพต้นฉบับ  

ภาพต้นฉบับน ามาสรา้งสรรค์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก  
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/456833955925349631/ 
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3. ใช้ Effect กับภาพด้วย Sketch-Note Paper  
   จะท าให้ภาพเกิดเป็นโครงสร้างเส้นสีขาว 
 

 
4. เพิ่ม Layers ภาพต้นฉบับใน Filter ต่างๆ และใสส่ ี
   ของช้ินงานด้วยเครื่องมือ Tool ด้วย Gradient Tool 

 
5. การปรับแต่งด้วยค าสั่ง Filter - Artistic – Stylize 
 

 
6. การปรับแต่งด้วยค าสั่ง Filter – Cutout 

 
7. ได้ภาพปรบัสีและความคมชัดของภาพ 
 

 
8.ปรับแต่ง Effect เพิ่มหนวดเคาให้กับภาพถ่ายด้วยค าสั่ง 
Filter-Artistic-Sketch-Note Paper ปรับตั้งค่าตามความ
ต้องการ 
 

 
9. การปรับตกแต่ง Effect ด้วยค าสั่ง Filter- 
   Artistic – Cutout 

 
10.ปรับแต่งสีตดัต่อตกแต่งหนวดเคาเพื่อความสวยงาม 
    และรวม Layers เพื่อ save ผลงานเป็น File .jpg  
    ภาพต้นฉบับน าไปน าเสนอในงานนิทรรศการต่อไป 
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การส่งผลงานร่วมแสดงนิทรรศการลงเล่มสูจิบัตร กับกลุ่มศิลปนิแห่งชาติ ครู อาจารย์ศิลปะ กลุ่มภาคเหนือ 
  

   
1.หน้าปกหน้า ปกหลัง เลม่สูจบิัตรที่น าผลงานร่วม 
   แสดงผลงาน เล่มออนไลน ์https://issuu.com/  
   apinanpanphet/docs/27.docx 

   
2.ส่งผลงานลงเล่มสูจิบตัร ร่วมแสดงผลงานกลุ่มครศูิลป ์
แผ่นดินลา้นนาครั้งท่ี 13 ณ มหาวหิารพิพิธภัณฑ ์
 บ้านด า จังหวัดเชียงราย กับกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
อิสระ และครู อาจารย์ศลิปะ กลุ่มศิลปินภาคเหนือ  

  
3.น าเสนอผลงานต่อ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  
  โปษยานนท์ และอาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  
  โฆษิตพิพัฒน์ 

4.ร่วมถ่ายภาพกับกลุ่มศลิปินแห่งชาติ ศิลปินอิสระ และ  
  ครู อาจารย์ศลิปะ กลุม่ศิลปินภาคเหนือ 

 
 
 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 
  การวิเคราะห์ทัศนธาตุ          
   รูปทรง(Form) รูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์น าเสนอมีอยู่หนึ่งลักษณะคือภาพใบหน้าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ตอบสนอง
ความรู้สึกภายในของผู้วิจัย เป็นภาพที่มองเห็นโครงสร้างหลักของใบหน้าสีหน้าแววตาหนวดเคา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่าน น ามาจัด
องค์ประกอบสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคกราฟิกให้เกิดความงามและเป็นเอกภาพของผลงาน โดยต้องการที่จะแทนค่าถึงภาพสะท้อนการ          
นึกถึง ความเป็นตัวตนของอาจารย์ถวัลย์ ในด้านศิลปะเกิดการรับรู้ว่าคนนั้นคือใคร ท าให้เกิดความรู้สึกภาพจินตนาการที่อยู่ใน
ประสบการณ์ ความทรงจ า ผลงานของท่าน ค าสอนที่มีคุณค่าที่ผ่านมา ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ต่อไป 

ผลงานวิจัย ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องนึกถึง อาจารย์ถวลัย์ 
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   เส้น(Line) ลักษณะของเส้นในผลงานช้ินนี้จะเป็นลักษณะของเส้นตรง เส้นโค้ง เฉียง หยัก เป็นส่วนใหญ่มีการซ้ าของ
เส้นและขนาดความสั้นและความยาวแตกต่างกันไป เว้นระยะ และช่องว่าง ระหว่างรูปทรง จนเกิดเป็นพื้นผิวที่มีมิติ แทนค่าถึง
ความรู้สึกของพื้นผิวการเคลื่อนไหวของภาพ อย่างต่อเนื่องการเป็นอิสระระหว่างโครงสร้างและเส้นประกอบกัน แทนค่าความรู้สึกถึง
จินตนาการที่ไม่จ ากัดขอบเขตในการท างานของเส้น 
   สี(Colour) การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนีใ้ช้สีแดง ส้ม น้ าตาล เขียว ฟ้า น้ าเงิน ด า ขาว โดยเป็นลักษณะของสี
สดใสเป็นส่วนใหญ่ คุณสมบัติของสีต่างๆ สามารถน ามาประกอบกันท าให้เกิดภาพท่ีเห็นได้อย่างสดใส และสร้างจินตนาการ ในความคิด
ต่างๆ ของการแทนค่าสีต่างๆ สีแดงและสีด าบนใบหน้า แทนค่าของประสบการณ์การท างานที่เข้มข้นดุเดือดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี สีส้มและสีน้ าตาล แทนค่าความคิดจินตนาการที่ล้ าลึกในการท างาน สีเขียว แทนค่าถึงการเข้าถึงบทเรียนของ
ผู้รู้เป็นครูผู้สั่งสอนลกูศิษย์ในการผลิตสรา้งสรรค์ผลงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์ สีฟ้าและสีน้ าเงิน แทนค่า ความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์
ผลงานต่างๆ และสีขาว แทนค่าความบริสุทธิ์ใจที่ขาวสะอาดผู้มีแต่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รู้จักและผลงานของท่านต่างๆ  ที่ได้
สร้างสรรค์ขึ้นจนเกิดเป็นพ้ืนผิวที่มีมิติของค่าน้ าหนักอ่อน เข้ม กลาง ตามสีต่างๆ เพื่อแทนค่าถึงความรู้สึกของพื้นผิวของใบหน้าท่ีมีสีสัน
พบเจอแสงสีต่างๆ เป็นการแสดงให้นึกคิดถึงการพบหน้าของครู ลูกศิษย์ ญาติ พ่ี น้องต่างๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกันไป โดยใช้หลักการ
ของสีวรรณะเดียว คือกลุ่มสีที่แบ่งออกเป็นวงล้อของสีเป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน(warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม                
สีแดง สีม่วง สีเหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน  วรรณะเย็น (cool tone) 
ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน สีม่วง สีเหล่านี้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวรรณะ)การใช้
สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะท าให้เกิดภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ทั้งเอกภาพความกลมกลืน                
มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก 
   ลักษณะผิว(Texture) ผลงานที่สร้างขึ้นนี้ ผิวจะให้เห็นในลักษณะ 2 มิติ เห็นเป็นลักษณะผิวหยาบและขรุขระ 
เปรียบเสมือนการเช่ือมโยงโครงสร้างของประสบการณ์การสร้างจินตนาการในการท างานที่ผ่านมา เข้าด้วยกันโดยการใช้เทคนิค 
กราฟิก  Effect ของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานลักษณะของพื้นผิว ที่จะเลือกและค้นหาในความ
ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสวยงามที่ตนต้องการที่มีความเหมาะสมและลงตัวมากที่สุด  
   พ้ืนที่ว่าง(Space) ในการสร้างผลงานช้ินนี้ พื้นที่ว่างภายนอกรูปทรงอันเกิดจากการตัดกันระหว่างสีและของภาพ
พื้นผิวกับรูปทรงหลักของใบหน้าอาจารย์ถวัลย์ และสีสันโครงสร้างลายเส้นแสดงความเป็นขอบเขตภายนอก ท าให้ภาพอาจมีการ
ซับซ้อนการรับรู้ แต่ก็สามารถเข้าใจถึงความงดงามของสีสันกับพื้นที่ว่างตามภาพ 
  การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
   ความกลมกลืน(Harmony) การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีรูปทรงจากภาพถ่ายสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการ
ขั้นตอนหลักการขององค์ประกอบศิลป์ รูปทรงท่ีสอดคล้องจึงท าให้เกิดความกลมกลืนกันของโครงสร้างเสมือนจริงได้อย่างลงตัว 
   ความหลากหลาย(Variety) ความหลากหลายจากรูปทรงของการตัดทอนของภาพใช้เส้น สี น้ าหนัก รูปทรงที่มีท าให้
เกิดภาพกราฟิกและจินตนาการเกิดอารมณ์ความรู้สึกคุณค่าความงาม สามารถรับรู้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือภาพอาจารย์
ถวัลย์ ดัชนี  
  ความสมดุล(Balance) ผลงานมีน้ าหนักซ้ายขวาเท่ากันแบบสมมาตร นอกจากน้ันยังมีขนาดของรูปทรงท่ีเท่ากันท้ังช้ินงาน
จัดกลางผลงานอย่างมีจังหวะซึ่งท าให้รู้สึกถึงความสมดุล 
  สัดส่วน(Proportion) ผลงานช้ินนี้ผู้วิจัยให้สัดส่วนของผลงานแบบกึ่งกลางทั้งซ้ายและขวาที่มีขนาดสัดส่วนของรูปทรงที่
ตรงกลาง จัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์กันและมีความหมายของสีสันความคิดจินตนาการต่อความงามและการมองเห็น 
  ความเป็นเด่น(Dominance) ลักษณะของความเป็นเด่นของงานช้ินนี้อยู่ที่สีและรูปทรงแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกออกมา
จากตัวผลงาน มีความเคลื่อนไหวของรูปทรงท่ีเป็นจุดเด่นของภาพรวมและการสร้างสรรค์ใหม้ีความสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบโดยรวม
ของภาพ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรี ศาสตร์เรื่องนึกถึงอาจารย์ถวัลย์ สามารถมอง
ประเด็นได้ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ในแง่มุมทางสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ สามารถก าหนดกรอบแนวคิดหรือก าหนดมาตรฐานของสุนทรียะได้ 
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2 ระดับ คือ การเกิดสุนทรียะในระดับพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ที่เรียกว่า อัตวิสัย (subjective) และการเกิดสุนทรียะในการก าหนด
กรอบมาตรฐานแนวคิดจากวัตถุประสงค์ของผู้สร้างงาน(composer) โดยผู้รับงานศิลปะจะเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างลึกซึ้ง 
และน าพาไปสู่ความมีสุนทรียภาพ ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2546) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ว่าเป็น
กระบวนการที่ผู้บริโภค เลือกจัดการ และแปลความสิ่งที่มากระทบ หรือท่ีเรียกว่าปัจจัยน าเข้า ในการสร้างภาพที่มีความหมายโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และความรู้สึกทางจิตใจ แล้วท าการสรุปและตีความสิ่งสัมผัสนั้นๆ เพื่อที่จะสร้าง
ภาพในสมองที่มีความหมาย หรือมีความสอดคล้องกับภาพความทรงจ าเดิม 
  2. การวิเคราะห์แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ต่อเรื่องนึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ตัวตนทางสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ซึ่งมีปัจจัยในการค านึงถึง
มาตรฐานของสุนทรียศาสตร์ คือ ความเป็นอัตวิสัย และกรอบมาตรฐานแนวคิดวัตถุประสงค์ของผู้สร้างงาน 2) การวิเคราะห์ตัวตนของ
สุนทรียศาสตร์ที่มีต่อสังคม ซึ่งส่วนนี้จ าเป็นที่ต้องเช่ือมโยงกับส่วนของอัตวิสัย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538) ให้ความหมายของค าว่า 
“การรับรู้ คือกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความหมายสิ่งกระตุ้นออกเป็นภาพที่มีความหมายและเป็น
ภาพรวมของโลก” เพราะจิตส านึกในตัวตนจะสะท้อนผ่านโครงสร้างทางสังคมของผลงานที่สร้างสรรค์ข้ึน  ทั้งยังแยกย่อยไปถึงระดับ
ของโครงสร้างหน้าท่ีประจักษ์ และโครงสร้างหน้าที่แฝง ทั้งนี้ยังมองถึงโครงสร้างในภาพรวมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี สังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา ความเช่ือ การเมืองการปกครอง ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นต้น ภาพรวมที่เกิดขึ้นจะสะท้อนการเกิดพลัง
ทางสังคมที่เรียกว่า สังคมมวลชน (mass society) ทั้งนี้จะเป็นปัจจัยในการปรับเปลี่ยนท่าทีทางสังคมที่เป็นแบบการเปลี่ยนผ่านจาก
ตัวตนเดิมไปตัวตนใหม่ การเปลี่ยนผ่านตัวตนแบบผสมผสาน หรือการเปลี่ยนผ่านทางสังคมในมิติเชิงซ้อนในแต่ละส่วนของกลุ่มชน  
เป็นต้น  
 
สรุปผลการวิจัย 
          การวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรีศาสตร์เรื่อง นึกถึงอาจารย์
ถวัลย์ ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ขึ้นมา  ทั้งนี้เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ประยุกต์ และน าไปใช้พฒันาผลงานอย่างสร้างสรรค์ในสภาวะที่เหมาะสมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
      1. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าเราเข้าถึงศิลปะได้แท้จริง เราจะซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของงานศิลปะ
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคอะไรก็ตามในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของความงามจากประสบการณ์ วิถีชีวิต สังคม ที่เป็นหัวใจ
ของการด ารงชีวิตประจ าวัน มีการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึ้น ในรูปแบบแง่มุมต่างๆ ท่ีผ่านการถ่ายทอดด้วย
เทคนิคทางศิลปะอย่างลงตัว และเพื่อการศึกษาแนวทางในการท างานด้านศิลปะต่อไป 
 2. การวิจัยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟิกที่จะสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการน าเสนอเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง เป็นการผสมผสานการแสดงออกจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สร้างสรรค์ขึ้นจากภาพ ท าให้เกิดความหมายใหม่หรือสร้างด้วย
เทคนิคกระบวนการจากภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีเรื่องราวต่างๆ เข้ามามีบทบาท ต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะอย่าง
มีความสุขและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ชื่นชม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ดนตรีศึกษา 
 โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Music education learning process management to the National Music School Lao People's  
Democratic Republic 

ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา1    
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษาของโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีมีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในด้านวัฒนธรรม
การแต่งกายด้วยผ้าถุงซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ             
ที่แสดงถึงความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ มีส่วนส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม
ที่ดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เป็นวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจ
ของคนในประเทศชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้วัฒนธรรมคงอยู่คู่กับสังคม เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนการ
รักษาจิตวิญญาณของความเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้,  ดนตรีศึกษา,  วัฒนธรรม,  เอกลักษณ์    
 
Abstract 
 This article, the author focuses on Music education learning process management to the National Music 
School Lao People's Democratic Republic That has a strong point in the conservation and dissemination of Lao 
People's Democratic Republic culture Both in many aspects In the culture of dressing with sarong which has a 
unique pattern of the institution Traditional music and dance performances National Music School That 
represents the readiness in various fields to develop to the National Music School Has an important part in 
public relations And disseminating a good culture that is evident both in the country and abroad. Is a way of life 
and pride of people in the nation Therefore, it is necessary to encourage the culture to remain with society. In 
order to preserve the culture Which is like Keeping the spirit of Lao PDR. 
 
Keywords:  Learning management,  Music education, Culture, Identity 
 
บทน า 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอดีตเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ได้เอกราชใน พ.ศ.2496 ต่อมา
พรรคประชาชนลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยการน าของเจ้าสุภานุวงศ์ ได้ล้มล้างรัฐบาล
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและอ เมริกาส าเร็จ
และสถาปนาประเทศลาวเป็น “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 หลังจากนั้นประเทศลาวได้มี
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงในด้านการศึกษาด้วย (ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  
2555)   
 การศึกษาของประเทศลาวเป็นแบบแนวตั้ง (Vertical) โดยมีการบริหารส่วนกลางรับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินงานทางการศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศลาว แบ่งเป็น 
4 ระดับ ได้แก่ 1.อนุบาล (Kindergarten) แบ่งเป็นช้ันอนุบาล 1-3 ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยจะเน้นเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
มากกว่าสติปัญญา ฝึกทักษะพ้ืนฐานและพัฒนาการณ์ทางด้านอารมณ์ของเด็ก 2.ประถมศึกษา (Primary Education) แบ่งเป็นช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ใช้เวลาศึกษา 5 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศ 3.มัธยมศึกษา (Secondary Education) แบ่งเป็น
                                                 
1 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 4 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี การเรียนการสอนในระดับตอนต้นจะเน้น
การเตรียมตัว เพื่อออกไปสู่การประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ที่จบการศึกษาตอนปลายสามารถสู่ระดับอุดมศึกษาได้ทันที                     
4.อุดมศึกษา(Higher Education)เป็นการศึกษาระดับสูง การเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี ในมหาวิทยาลัย และ 6ปี 
ส าหรับแพทยศาสตร์และสายวิทยาลัยเทคนิคใช้เวลาเรียน 3 ปี   
 
การจัดการการเรียนรู้ 
 การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสอดคล้องกับหลักมูลการศึกษา 5 ประการ พ.ศ.2554 
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประกอบด้วย 1.ปัญญาศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคนที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะการคิด 
ทฤษฎี และทักษะทางปัญญา 2.คุณสมบัติศึกษา มุ่งเน้นความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เคารพผู้อื่น 3.แรงงานศึกษาสร้าง
คนให้มีความยันหมั่นเพียร มีงานท า และช่วยประเทศชาติ 4.พลศึกษา สร้างคนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สุภาพดี และส่งเสริมทางด้าน
กีฬา และ 5.ศิลปศึกษา มุ่งเน้นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีดีงาม สามารถประยุกต์ พัฒนา ปรับปรุงได้ ดนตรีศึกษาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1.การจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีมีท้ังการศึกษาในระบบ                
นอกระบบและตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปรากฏสาระดนตรีตั้งแต่ในระดับอนุบาล 
เน้นที่การร้องเพลงเป็นหลัก ในระดับประถมศึกษานอกจากการร้องเพลงมีสาระทางด้านดนตรีสอดแทรกบ้าง ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีเน้ือหาเกี่ยวกับเสียง องค์ประกอบ อารมณ์และความรู้สึกองบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างๆ               
การบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและเป็นวง การสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่ายและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบ
วงดนตรีและบทเพลงแต่ละประเภท ท้ังในและต่างประเทศ การอ่าน เขียน โน้ตดนตรี การร้องเพลง การบรรเลงเครื่องดนตรี  ทั้งเดี่ยว
และเป็นวง ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี รวมถึงสถาบันที่มีการสอนดนตรีโดยเฉพาะคือ โรงเรี ยนศิลปะดนตรีแห่งชาติลาวเปิดสอนใน
ระดับชั้นกลางและช้ันสูง สังกัดกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการผลิตศิลปิน ผลิตบุคลากรสายวัฒนธรรมและแยกวิชาเอก
เฉพาะ และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาวเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สังกัดกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมมุ่งเน้นการผลิตศิลปิน 
ผลิตบุคลากรสายวัฒนธรรมและแยกวิชาเอกเฉพาะ หากจะเป็นครูต้องเรียนสายครูเพิ่ม เป็นลักษณะโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนและ
ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น 2.การจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดสอนท่ีวิทยาลัย
ศิลปศึกษา ในระดับช้ันกลาง ช้ันสูง และปริญญาตรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มุ่งเน้นในการผลิตครูทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ โรงเรียนศิลปะดนตรแีห่งชาติด าเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-7 มีรายวิชาทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีและจัดให้เรียนภาควิชาสามัญศึกษา ต่างจากในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนช้ัน
กลางท่ัวไปมีการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสามัญศึกษา แต่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีและหรือการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี จะถูกจัดเป็นช่ัวโมงกิจกรรม 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ แทนด้านหลักสูตรของโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ มีการก าหนดรายวิชาสามัญ
ศึกษาและรายวิชาเรียนเฉพาะปฏิบัติซึ่งเน้นเรื่องความรู้ทั้งดนตรีพื้นเมืองลาวและดนตรีสากลไว้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศลิปะดนตรีแห่งชาติ 
ที่มา : ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา. บันทึกภาพ 2561, 2 พฤศจิกายน 
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ล าดับ ว/ด/ป ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 
1 วันจันทร์ 8.00-11.30 วิชาเฉพาะ 13.30-16.30 ทฤษฏีดนตรี ซอลฟา 
2 วันอังคาร 8.00-11.30 วิชาสามัญ 13.30-16.30 วิชาสามัญ 
3 วันพุธ 8.00-11.30 วิชาเฉพาะ 13.30-16.30 วิชาเฉพาะ 
4 วันพฤหัสบด ี 8.00-11.30 วิชาสามัญ 13.30-16.30 วิชาสามัญ 
5 วันศุกร์ 8.00-11.30 วิชาเฉพาะ 13.30-16.30 ทฤษฏีดนตรี ซอลฟา 

ตารางการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ 
 

 ด้านการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีและหนังสือต ารา มีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน มีห้องเรียน
และอาคารเพียงพอและห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน ครูผู้สอนมีเทคนิคและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิชาที่สอนและสภาพในช้ัน
เรียน เช่น วิชาทฤษฎี ครูผู้สอนจะเน้นการบรรยายเนื้อหาสาระ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาอย่างชัดเจน บางครั้งใช้ค าถามแลกเปลี่ยน 
ฝึกให้ผู้เรียนตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น และน าไปสู่การสรุป ในด้านวิชาปฏิบัติ ครูผู้สอนใช้วิธีการสาธิต แนะน า ขั้นตอนให้ผู้เรียน
สังเกตและปฏิบัติตาม โดยในการเรียนแต่ละครั้งครูผู้สอนเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีใจรักที่จะ
เรียน และสามารถปฏิบัติได้ดีในรายวิชาเฉพาะ ครูผู้สอนมีการใช้วิธีการเปรียบเทียบการใช้งาน ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเนื้อหาที่จะเรียน
มากขึ้น โดยเนื้อหาที่เรียนจะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน วิธีการสอนดนตรีส่วนใหญ่เป็นการสาธิตเป็นขั้นตอน ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติตามซึ่งน าไปสู่การออกแสดงงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นการสร้างความพร้อมให้นักเรียนก้าวไปสู่การประกอบดนตรี
อาชีพและก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-7 เป็นระดับปริญญาตรีในปี 2562 นี้ และน าไปสู่การเป็นครู 
ดนตรีที่ดีในอนาคต (จอมมะนี สีดาวัน. สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561)  
 
 
 

 
 
    

ภาพที่ 2 อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศลิปะดนตรีแห่งชาติ 
ที่มา : ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา. บันทึกภาพ 2561, 2 พฤศจิกายน 

 
 สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน อาคารเรียน มีลักษณะเป็นอาคารสี่ช้ัน โดยบริเวณช้ันบนอาคารเรียนเป็นห้องเรียนดนตรี
พื้นเมือง ห้องเรียนคีย์บอร์ดและปฏิบัติเดี่ยวเครื่องต่างๆ ห้องเรียนฟ้อน และห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณช้ันล่างอาคารเรียนเป็นห้องสมุด 
และห้องเรียนวิชาบรรยาย   
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดการเรียนการสอนวิชากีตาร์ไฟฟ้าและวิชาขับร้องประสานเสียง โรงเรียนศลิปะดนตรีแห่งชาติ 
ที่มา : ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา. บันทึกภาพ 2561, 2 พฤศจิกายน 

 
 ด้านการวัดและประเมินผล วิชาทฤษฎีประเมินจากการสอบแบบอัตนัยและปรนัย การตอบค าถามในช้ันเรียน การท ารายงาน
และการค้นคว้าเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติประเมินจากการสอบปฏิบัติ และชิ้นงานของผู้เรียน มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน ให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีการแบ่งสัดส่วนของคะแนนเพื่อตัดเกรดดังนี้ การมีส่วนร่วม 10% การบ้าน 10% ความเอา
ใจใส่ 10% สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 40% ในบางรายวิชาอาจมีความแตกต่างตามความเหมาะสม เช่น เพิ่มการสอบย่อย 
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หรือคะแนนช้ินงานเพื่อเก็บคะแนน มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน พอถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 7วิชา
เฉพาะปฏิบัติต้องมีการน าเสนอผลงานทางดนตรี การแสดงเดี่ยว การรวมวง เพื่อเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา และน าไปสู่
การคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน แสดงงานต่างๆ ภายนอกโรงเรียนและการแสดงในต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
 

 ด้านปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการเรยีนการสอนคือ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณข์าดแคลนบุคลากรครูผู้สอน 
นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนดนตรีไม่มีความรู้พื้นฐานดนตรี ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน อยากให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร เนื้อหาสาระทางดนตรีควรให้หลากหลายและทันสมัย การเรียนการสอนควรเน้นทั้งศิลปะดนตรีพื้นเมืองลาวและดนตรีสากล 
ให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน ครูผู้สอนควรพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและขยายการแลกเปลี่ยนวิชาการด้าน
ดนตรีกับต่างประเทศด้วย (ค าสอน วงทองค า. 2 พฤศจิกายน 2561. สัมภาษณ์.) 
 

บทสรุป 
 โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ มีส่วนส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ แสดงถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ การศึกษาใน
โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติเป็นวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในประเทศชาติ ในอดีตและปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในดนตรีและบริบททางดนตรี แนวคิดและรสนิยมที่แตกต่างกันของมนุษย์ ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีในหลายรูปแบบ 
ในลักษณะเดียวกันกับสังคมที่มีเง่ือนไขหรือกรอบของสังคมที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ย่อมส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายทางดนตรีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการศึกษาในแนวดนตรีวิทยาจึงแบ่งส่วนศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1.ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในดนตรี(About music) หมายถึงลักษณะการแปรสภาพขององค์ประกอบด้านจังหวะ ท านอง สุ่มเสียง การประสานเสียง
และคีตนิพนธ์ จากสภาพที่เคยด ารงอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาเป็นสภาพใหม่ที่แตกต่างไปจากสภาพเดิมในช่วงเวลาเดิม                    
การเปลี่ยนแปลงในดนตรีหรือเนื้อในทางดนตรี อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางดนตรีหรืออาจพบ
ในหลายส่วน หรืออาจจะพบในทุกส่วนในขณะเดียวกัน 2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในบริบทของดนตรี หมายถึง การเกิดขึ้นของดนตรี     
แต่ละวัฒนธรรม มีพื้นฐานมาจากกระบวนการเรียนรู้ คติความเช่ือและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดรูปแบบของดนตรีที่
หลากหลาย เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป กระบวนการเรียนรู้ คติความเช่ือและบทบาทที่เป็นสภาพท่ีเคยด ารงอยู่ในอดีตถูกตัดลดขั้นตอน 
ปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับกาลเวลา เป็นสาเหตุท าให้ดนตรีจ าต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี . 2560) โรงเรียน
ศิลปะดนตรีแห่งชาติมีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประจ าชาติลาว ทั้งในด้านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าถุง
ซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เป็นวิถี
ชีวิต และความภาคภูมิใจของคนในประเทศชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้วัฒนธรรมคงอยู่คู่กับสังคม เพื่ อเป็นการรักษา
วัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือน การรักษาจิตวิญญาณของความเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาติ 
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ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ : กรณีศึกษาในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
Wisdom of lying by the fire : A case study of Laimai Village, Oi Sub-district,    

Pong District, Phayao 
อรทัย สุขจ๊ะ1  

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการอยู่ไฟของชาวบ้านหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบเอกสารและการวิจัยเชิงลงพื้นที่ภาคสนาม 
 ผลการวิจัยพบว่า การอยู่ไฟมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีพึงกระท าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจวบจนปัจจุบัน เพื่อดูแลหญิงหลัง
คลอดให้มีร่างกายท่ีแข็งแรงจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ การอยู่ไฟในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีลักษณะ
อยู่ไฟแบบไม่มีไฟ โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.เครื่องแต่งกาย 2.เครื่องสมุนไพร 3.อาหาร 
นอกจากนี้ยังพบเรื่องของความเช่ือและข้อห้ามในการอยู่ไฟ โดยแบ่งประเด็นความเช่ือเป็น 3 ประเภทคือ 1.ความเช่ือเกี่ยวกับ
ระยะเวลา 2.ความเชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือน และ3.ความเชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อทารก ส่วนประเด็นด้านข้อห้ามในการอยู่
ไฟปรากฏ 3 ประเภทคือ 1.ข้อห้ามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2.ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารการกิน 3.ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดบูตุร  
 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญา, การอยู่ไฟ  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate a wisdom of lying by the fire of people in Laimai Village, Oi 
Sub-district, Pong District, Phayao. This study was document study and field study. 
  The results presented Lying -in period came from villager wisdom had performed from past to present 
time for the sake of taking care of women after childbirth for being healthy and living as usual, that lying by the 
fire in Laimai Village, Oi Sub-district, Pong District, Phayao, lying by the fire without fire was used by starting at 
preparing the implements (apparel, herbs, and food.) Besides, it was found 3 beliefs: 1) beliefs about the timing, 
2) beliefs about the practice of Mae Kam Duen (lying by the fire of the mothers after childbirth), and 3) beliefs 
about the practice for the baby and 3 prohibitions of lying by the fire: 1) prohibition relating to daily life, 2) 
prohibition about eating, and 3) prohibition on raising children. 
 
Keywords: wisdom, lying by the fire 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมักจะเป็นไปในลักษณะที่พึ่งพาธรรมชาติหรือมีความเกี่ยวข้อง
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้จะคงความเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเอาไว้อย่างชัดเจน กระทั่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
นั้นๆ ได้ เสมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนวิถีชีวิต 
 การอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทหน่ึงที่พึงกระท าสืบตอ่กันมาตั้งแต่สมัยอดีตจวบจนปจัจุบัน เพื่อดูแลหญิงหลังคลอดให้
มีร่างกายที่แข็งแรงจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยสันนิษฐานว่าคงจะปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากและเป็น
กระบวนการทางการแพทย์สมัยนั้น เนื่องจากในสมัยก่อนหมอต าแยจะไม่ได้เย็บแผลช่องคลอดที่ฉีกขาดจากการคลอด จึงต้องให้หญิง
หลังคลอดนอนบนกระดานแผ่นเดียวจะได้หนีบขาท้ังสองข้างไว้ ช่วยให้แผลติดกันได้ แต่เมื่อนอนไปนานๆ ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก็จะ
ท าให้เกิดความอ่อนล้า เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เมื่อจะลุกก็อาจจะเป็นลมได้ จึงต้องมีการผิงไฟเพื่อช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 

                                                 
1 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง,          
  E-mail: ora_thaionly@hotmail.com , โทรศัพท์ 087-055-3417 
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การไหลเวียนของเลือดจึงดีขึ้นตามไปด้วย และจะท าให้มดลูกเข้าอู่เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคนสมัยโบราณ “เช่ือว่าการอยู่ไฟจะช่วยท าให้ร่างกาย
ฟื้นจากความเหนื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว โดยใช้ความร้อนเข้าช่วย ท าให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณหลังและขาที่เกิดจาก
การกดทับในขณะตั้งครรภ์ไดค้ลายตัว ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามตวั ท าให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี ช่วยปรับสมดุลร่างกายของแม่ให้เข้า
ที่ ช่วยคลายอาการหนาวสะท้านที่เกิดจากการเสียเลือดและน้ าหลังคลอดให้ดีขึ้น ท าให้มดลูกที่ขยายตัวได้หดรัดตัวหรือเข้าอู่ได้เร็ว 
พร้อมกับช่วยให้ปากมดลูกปิดได้ดี จึงป้องกันการติดเช้ือในโพรงมดลูกหลังคลอด ท าให้น้ าคาวปลาแห้งเร็ว ลดการไหลย้อนกลับจน
น าไปสู่ภาวะเป็นพิษ”ข้อดีของการอยู่ไฟจึงเป็นการรักษาแผลหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 การอยู่ไฟน้ี ได้ปรากฏทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หากแต่จะมีการเรียกช่ือและขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเช่ือ
ของภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งจังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการอยู่ไฟ แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็ยัง
เห็นว่ามีความต่างกันอยู่มาก อาทิ กระบวนการอยู่ไฟ ระยะเวลาที่ใช้ เครื่องสมุนไพรประกอบ ความเช่ือ และข้อห้ามต่างๆ ซึ่ง
กระบวนการตลอดจนเรื่องความเช่ือและข้อห้ามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ยังไม่ปรากฏว่ามี               
ผู้ศึกษาขั้นตอนและท าการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ ประกอบกับจังหวัดพะเยามีเขตรอยต่อกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ส่งผลให้มีการสั่งสมอารยธรรมที่แตกต่างเอาไว้มากมายกระทั่งหลอมรวมกลายเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมท่ีแตกต่ างจาก
ท้องที่อ่ืนๆ พร้อมกันนี้การแพทย์แผนปัจจุบันก าลังจะเข้ามาแทนที่ภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ความรู้อันทรง
ภูมิปัญญานี้จะต้องเลือนหายไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาการอยู่ไฟ: กรณีศึกษาใน
หมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อจักได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและมีประโยชน์เหล่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาและสืบทอดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการอยู่ไฟของชาวบ้านหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
   การวิจัยแบบเอกสารและการวิจัยเชิงลงพื้นที่ภาคสนาม 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
    ประชากรเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และแบบสัมภาษณ์  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจ านวน 2 ครั้งด้วยกัน 
   โดยครั้งท่ี 1 เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ครั้งท่ี 2 เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของการอยู่ไฟ  
 ที่มาจากความเช่ือที่ว่าการคลอดลูกนั้นเสมือนกึ่งเป็นกึ่งตายของผู้เป็นแม่ดังนั้นเมื่อคลอดลูกเสร็จหญิงหลังคลอดย่อมมีความ
อ่อนแรง สถานะของคนที่อ่อนแรงแบบนี้ย่อมเป็นช่องสบโอกาสให้สิ่งไม่ดีเข้ามาก่อกวนได้ง่าย ฉะนั้นการน าเอาไฟซึ่งมีอ านาจในการ
ท าลายสรรพสิ่งให้ม้วยมอดมาใช้กับหญิงคลอดลูกใหม่ จึงเป็นเสมือนการปัดเสนียดจัญไรออกไปจากชีวิต ตลอดจนถึงอ านาจของไฟคือ
ท าหน้าที่ให้แสงสว่าง แสงสว่างนี้เป็นการสื่อนัยยะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนการเกิดของทารก การมีไฟอยู่ใกล้ๆ 
นอกจากเป็นแสงสว่างให้กับเด็กแล้ว “ไฟ”ยังมอบพลังอ านาจที่มีอยู่ในตัวให้แก่เด็ก ท าให้เด็กมีพละก าลัง สมบูรณ์ แข็งแรง เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้การอยู่ไฟยังเป็นการรักษาสุขอนามัยของหญิงหลังคลอดไม่ให้เกิดการติดเช้ือ โดยการท าให้แผลแห้งไวด้วย
การอาศัยความร้อนของไฟ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้คนไทยนิยมให้หญิงหลังคลอดทุกคนต้องอยู่ไฟ (ศรีเลา เกษพรหม. 2538:1) 
 ด้านความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นิยามความหมายของการอยู่ไฟ ว่า  นอนใกล้ไฟโดยเช่ือว่าความ
ร้อนจะท าให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปรกตไิด้เร็วหลงัคลอดลูกแลว้ ขณะที่ เปลื้อง ณ นคร (2554) นิยามค าว่า“อยู่ไฟ”หมายถึงผิงไฟเพื่อรักษา
มดลูกภายหลังการคลอดบุตร นอกจากน้ี ปรัชญา ปานเกตุ (2558) ยังให้นิยามความหมายค าว่า “อยู่ไฟ” หมายถึง การนอนใกล้เตาไฟ
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หรือกองไฟท่ีติดไว้ตลอดระยะเวลาช่ัวระยะหนึ่งของหญิงหลังคลอดลูก เชื่อว่าความร้อนจะท าให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปรกติได้เร็วภายหลัง
คลอดลูกแล้ว ตามปรกติจะนับเป็นจ านวนวันคี่ ระหว่าง 7-29 วัน ที่นอนจะล้อมด้วยสายสิญจน์ ผ้ายันต์ กิ่งไม้ที่มีหนาม และใบไม้ที่มี
กลิ่นแรง เพื่อป้องกันผีร้ายรังควาน ต้องมีพิธีกรรมทั้งเมื่อจะเข้าไฟและเลิกอยู่ไฟ (ออกไฟ) และมีข้อก าหนดว่าต้องใช้ฟืนประเภทใด              
ก่อบ้าง รวมถึงมีข้อก าหนดเรื่องอาหารของหญิงท่ีอยู่ไฟว่าควรหรือห้ามบริโภคสิ่งใดบ้าง บางครั้งก็เรียกว่านอนไฟ กล่าวโดยสรุป อยู่ไฟ 
หมายถึง การนอนใกล้ไฟหรือนอนบนแคร่แล้วจุดไฟไว้ใต้แคร่ โดยเชื่อว่าความร้อนจากไฟจะท าให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหลังจาก
คลอดลูกแล้ว 7-15 วัน และถือเป็นการพักฟ้ืนหรือพักผ่อนหลังคลอด ซึ่งมีเรื่องของข้อห้าม ความเช่ือและพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ
จะให้มีความน่าเช่ือถือและความศักดิ์สิทธ์ิ  
 นอกจากน้ีค าว่า อยู่ไฟ ยังมีค าเรียกท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นท่ี เช่น ภาคเหนือ เรียกว่าอยู่เดือนไฟ หมายถึงการพักฟื้น
หรือพักผ่อนหลังคลอด ในทางปฏิบัติการอยู่เดือนเป็นการอยู่ก าหรือกรรมมากกว่าคือ ต้องอดทนอดกลั้นทุกอย่าง ความร้อน ความ
หนาว อาหารการกิน การปฏิบัติตนต้องอยู่ในกรอบข้อห้าม ท าตามใจตัวเองไม่ได้ คนล้านนาจึงเรียกผู้ที่อยู่เดือนหลังคลอดว่า                  
แม่ก  าเดือน คือการอดทน อดกลั้น จะท าอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ คล้ายกับการอยู่กรรมของพระภิกษุ โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ              
อยู่เดือนไฟกับอยู่เดือน (ศรีเลา  เกษพรหม. 2538:23) ส่วนภาคอีสาน เรียกว่า อยู่กรรม หมายถึงการนอนแคร่แล้วจุดไฟไว้ใต้แคร่เพื่อ
อาศัยความร้อนท าให้แผลแห้ง โดยใช้เวลาในการนอนแคร่ประมาณ 7 วันหรือมากกว่านั้น (ส าลี รักสุทธี. 2555:103) ในขณะที่ชาวสิบ
สองปันนา ประเทศจีนเรียกว่า กร๋รมเดิน  หมายถึง การเอาใบปิง(ไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวใบใหญ่) ห่อข้ีเถ้าร้อนๆ ใช้ผ้าฮ า(ผ้าทอเอง) 
ห่ออีกช้ันมาวางที่ท้อง ตรงม้านั่งเตี้ยๆ ส าหรับให้หญิงนั่งจะเจาะรูกลวงเอาถ่าน 2-3 ก้อน วางไว้ข้างใต้ม้านั่ง โดยเอาใบปิงปกคลุมบน
ถ่าน เอาผ้าห่มรองเสาแทนพนักนั่งพิง และต้องอยู่ใกล้เตาไฟ เรียกว่า อยู่ในเดิน ท าเช่นนี้ทั้งกลางวัน กลางคืน จนครบก าหนดหนึ่ง
เดือน ระหว่างน้ีจะต้มรากและใบไม้ปิงให้ดื่ม(บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.  2557:93) 
 จากค าเรียกอยู่เดือนไฟหรือกร๋รมเดิน ในภาคเหนือกับสิบสองปันนานั้น จะเห็นว่ามีค าว่าเดือนมาเกี่ยวข้อง จากข้อมูลที่ผู้ศึกษา
ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สามารถอธิบายได้ว่า ที่เรียกว่าเดือน เหตุเพราะต้องอยู่ไฟเป็นระยะเวลา 1 เดือน จึงเป็นท่ีมาของค า
ว่า อยู่เดือนไฟ นั่นเอง (สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560)  
 แม้ว่าการเรียกช่ือจะมีการเรียกที่แตกต่างกัน หากแต่ลักษณะโดยส่วนใหญ่ ตลอดจนถึงวัตถุประสงค์หลักก็ล้วนแล้วจะมุ่งไป
ในทางเดียวกันนั่นก็คือการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของแม่และทารกที่เพิ่งคลอด ถือเป็นการพักฟื้นหลังคลอดท าให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
บริเวณหลังและขาที่เกิดจากการกดทับในขณะตั้งครรภ์ได้คลายตัว ช่วยลดการปวดเมื่อย และช่วยปรับสมดุลร่างกายของแม่ให้เข้าที่
นั่นเอง  
 การอยู่ไฟนั้นจะมีลักษณะ ขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเช่ือของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นหลัก จังหวัด
พะเยาก็เป็นอีกท้องที่หนึ่งซึ่งมีลักษณะการอยู่ไฟที่แตกต่างจากถิ่นอื่นๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษาภูมิปัญญาการอยู่ไฟ                
ในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา พบว่าลักษณะการอยู่ไฟของชาวบ้านเป็นแบบอยู่ไฟแบบไม่มีไฟ กล่าวคือจะ
รักษาอุณหภูมิของร่างกายโดยสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ คือต้องสวมเสื้อแขนยาว สวมกางเกงขายาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า 
และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผ้ารัดหน้าท้องเพื่อช่วยให้หน้าท้องยุบไวขึ้น ลักษณะการอยู่ไฟของหมู่บ้านหล่ายใหม่นี้เรียกว่า อยู่ เดือน 
และเรียกหญิงท่ีก าลังอยู่ไฟว่า แม่ก  าเดือน กล่าวคือต้องควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นและงดอาหารต้องห้ามต่างๆ จนครบ 1 เดือน
นั่นเอง (สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560) 
 การอยู่เดือนจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากท่ีคลอดทารกออกมา โดยเมื่อกระบวนการคลอดเสร็จสิ้นแล้วผู้ดูแลหญิงหลังคลอดจะน าเอา
เสื้อผ้าที่ได้เตรียมเอาไว้มาสวมให้เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่น เน่ืองจากได้เสียเลือดมากในขณะคลอดทารกออกมา 
โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่เดือนสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.เครื่องแต่งกาย 2.เครื่องสมุนไพร 3.อาหาร ซึ่งจะขออธิบายโดย
แยกทีละประเด็นดังนี้ ในส่วนของเครื่องแต่งกายหญิงตั้งครรภ์จะเป็นผู้จัด เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนคลอด ประกอบไปด้วย เสื้อแขนยาว 
กางเกงขายาว หมวกไหมพรมหรือหมวกอุ่น ถุงเท้า ผ้ารัดหน้าท้อง ส่วนเครื่องสมุนไพรนั้น โดยส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่จะเป็นผู้เตรียมไว้ให้ 
เนื่องจากหนุ่มสาวไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านสมุนไพรโบราณมากนัก จะประกอบด้วย เปลือกไม้ เปล้า ไม้ค้ า ไม้ฝาง หม้อดิน ในด้าน
อาหารญาติผู้ใหญ่มักเตรียมเป็นมื้อๆไป โดยมักเป็นอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ แต่มื้อแรกหลังจากคลอดออกมานั้นจะไม่ให้กิน
อะไรนอกจากข้าวเปล่า (สัมภาษณ์: นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560) กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษา
สุขภาพของผู้เป็นมารดาโดยเฉพาะ กล่าวคือ หญิงที่คลอดลูกใหม่ร่างกายยังไม่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายได้ในทันที จึงจ าเป็นที่
จะต้องรักษาความอบอุ่นไม่ให้เกิดอาการหนาวสะท้านด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น นอกจากนี้การที่ต้องมีการใช้
สมุนไพรในขณะอยู่เดือนก็เนื่องมาจากว่าต้องการให้ผิวพรรณเกิดการกระชับ จากที่เคยขยายในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เพราะสมุนไพร
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เหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณที่ช่วยในการกระชับผิวทั้งสิ้น ระหว่างที่มีการอยู่เดือนนี้ หญิงหลังคลอดต้องปฏิบัติตนตามค าบอกกล่าวของ
ผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวัน การกินอาหาร จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อครบก าหนดวัน 
อยู่เดือนแล้วจึงจะมีการรมยา โดยการน าเอาสมุนไพรที่เตรียมเอาไว้ไปต้มจนเดือด จากนั้นก็ให้หญิงหลังคลอดเข้าไปนั่งใกล้กับหม้อน้ า
สมุนไพรที่ก าลังเดือด โดยมีผ้าห่มหนาๆ คลุมทับอีกที ท าเช่นนี้ประมาณ 1 ช่ัวโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อให้เหง่ือไหลออกมาให้มากที่สุด 
จึงจะเปิดผ้าห่มออกแล้วไปอาบน้ าได้ ซึ่งการรมยานี้จะท าติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วันหลังจากที่ออกดือนแล้ว (สัมภาษณ์ :นางแสง             
ใจซื่อ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560) การที่มีข้อห้ามในเรื่องอาหารที่กินในช่วงอยู่เดือน ก็เป็นการดูแลสุขภาพของมารดาในแบบฉบับของ
ชาวบ้านอีกแบบหนึ่ง เนื่องมาจากว่าคนสมัยก่อนเกรงจะไปกินอาหารแสลงและก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนจึงมีกฎข้อห้ามเรื่องการกินนี้
ขึ้นมา ส่วนการรมยาก็ถือว่าเป็นการแพทย์เบื้องต้นของชาวบ้านในสมัยนั้น เพราะจะท าให้ร่างกายขับเอาของเสียออกมาทางเหง่ือและ
ยังคงด ารงอยู่จนถึงปัจจุบันในรูปแบบของการอบสมุนไพรนั่นเอง  
 เนื่องจากการอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นจึงปรากฏคติความเช่ือและข้อห้ามหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ไฟด้วย               
ในด้านความเชื่อนั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 3 ประเภทคือ 
  1. ความเชื่อเกี่ยวกับระยะเวลา 2.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือน 3.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อทารก โดย
ความเชื่อเกี่ยวกับระยะเวลานี้ ชาวบ้านเชื่อว่าจะอยู่เดือนให้ครบหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเพศของลูกเป็นหลัก หากเป็นเพศชายก็มักจะอยู่
เดือนไม่ครบเดือน แต่จะอยู่กี่วันก็ข้ึนอยู่กับการดูฤกษ์ยามอีกทีหน่ึง ทั้งนี้จะมีระยะเวลาไมต่่ ากว่า 25 วัน โดยมีความเชื่อว่าลูกผู้ชายต้อง
ถือเคล็ดอยู่เดือนไม่ครบเพื่อ “หยุดคมหอก คมดาบ” กล่าวคือเป็นความเชื่อของชาวบ้านมาแต่สมัยโบราณว่าจะท าให้ทารกคนนั้นรอด
พ้นจากภยันตรายทั้งปวงยามเมื่อต้องไปเป็นทหาร หากทารกเป็นเพศหญิงจะนิยมอยู่เดือนจนครบเดือน เนื่องจากถือเคล็ดว่า “เผื่อกี่ 
เผื่อฝ้าย” โดยมีความเช่ือว่าทารกคนนั้นจะได้เก่งงานบ้านงานเรือนอยู่เหย้าเฝ้าเรือนนั่นเอง (สัมภาษณ์ : นางแสง ใจซื่อ เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560) ความเชื่อเกี่ยวกับระยะเวลาในการอยู่เดือนนี้มีนัยยะเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะเกิดต่อมารดาและทารกแฝงอยู่ 
นั่นคือเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นไปเข้าใกล้จนเกิดการน าเอาเช้ือโรคมาติดในช่วงแรกๆของการคลอด เนื่องจากช่ วงระยะแรกนั้น
ร่างกายยังคงอ่อนแอมาก หากร่างกายได้พักฟ้ืนไปในระยะหนึ่งแล้วจึงได้มีการออกเดือน เพราะมีภูมิป้องกันเช้ือโรคหรือโรคติดต่อได้ใน
ระดับหนึ่งแล้วนั่นเอง 
   นอกจากน้ีเมื่ออยู่เดือนจนถึงเวลาที่ก าหนดแล้วก็มีความเช่ือเกี่ยวกับวันที่จะออกเดือนโดยถือว่าเป็นเสมือนวันเริ่มต้นสิ่ง
ใหม่ๆ ของทั้งแม่และทารกที่อยู่เดือน จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านให้ความส าคัญกับวันออกเดือนนี้มาก มักต้องการให้คนท่ีมาเยี่ยม
คนแรกหลังการอยู่เดือนเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาด เป็นคนดี เพราะมีความเช่ือว่าหากคนท่ีมาเยี่ยมคนแรกมลีักษณะนิสยัเป็นอย่างไร เมื่อ
เติบใหญ่ทารกก็จะมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นนั้น โดยเรียกการมาเยี่ยมในวันออกเดือนนี้ว่า “หลอนเดือน” ด้วยเหตุผลดังกล่าวเมื่อได้ฤกษ์
ที่จะออกเดือนแล้วคนในครอบครัวมักจะไม่บอกให้ใครทราบเพราะไม่ต้องการให้คนที่มีนิสัยไม่ดีมาหลอนเดือนนั่นเอง (สัมภาษณ์ :              
นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560) หากมองในแง่ของเชิงตรรกะจะสามารถอธิบายได้ว่า เป็นลักษณะของการป้องกันไม่ให้ใคร
มายุ่งวุ่นวายในเวลาที่จะออกเดือนมากกว่า เพราะในวันนั้นต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากมาย เป็นต้นว่าต้องอาบน้ าช าระร่างกาย
ของมารดา ต้องมีการรมยา ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ไม่พึงควรให้คนอื่นเข้ามามีส่วนรู้เห็นแทบทั้งสิ้น จึงได้มีการยกเอาความ
เชื่อขึ้นมาเพื่อจะให้รู้สึกศักดิ์สิทธ์ิและปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 
   ทั้งนี้การออกเดือนมักจะนิยมท าในเวลาเช้าขณะที่พระอาทิตย์ก าลังขึ้นเรียกกันว่า“แจ้งดีขวายงาม”ถือเป็นเวลาที่
เหมาะสมในวันนั้น โดยให้แม่ก  าเดือนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของบ้าน แล้วเปลื้องชุดที่ใช้ส าหรับอยู่เดือนออกให้หมด จากนั้นก็ให้
ไปอาบน้ าและสระผมเพื่อขจัดเอาคราบเหงื่อใครและสิ่งไม่ดีไม่งามออกไปจากร่างกาย โดยการเปลื้องชุดเก่าออกให้หมดตลอดจนช าระ
ร่างกายนี้ เช่ือกันว่าจะท าให้ชีวิตของแม่และทารกมีแต่ความสดช่ืนแจ่มใส ทารกก็จะพ้นช่วงวัยที่ก้ ากึ่งระหว่างลูกผีกับลูกคนเสียที 
(สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2560 ) หากวิเคราะห์ในแง่ของเชิงเหตุผล เวลาเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน ประกอบกับเป็นเวลาที่เงียบสงบ จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมจะสะดวกกว่าเวลาอื่น 
เป็นต้นว่าจะอาบน้ าก็จะอาบได้สบายไม่มีผู้คนมาพบเห็น เพราะสมัยก่อนไม่ได้มีห้องน้ าเหมือนในปัจจุบัน หรือหากจะมี 
การรมยาก็เป็นเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากไม่ท าให้ร้อนจัดจนเกินไป 
   ในด้านความเช่ือประเภทท่ีสองคือ ความเชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือน สามารถแยกย่อยออกได้เป็น 3 ประเด็น 
คือ 1.ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารการกิน 2.ความเชื่อเกี่ยวกับการเดิน และ3.ความเชื่อเกี่ยวกับการอาบน้ า  
   ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารการกินนั้น ชาวบ้านเช่ือว่าต้องระมัดระวังให้ดี หากกินสุ่มสี่สุ่มห้าจะเกิดอาการที่เรียกว่า                
“ผิดเดือน” โดยอาหารที่แม่ก  าเดือนพึงจะทานได้คืออาหารประเภทเนื้อหมู เช่น หมูปิ้ง หมูต้ม ส่วนประเภทผักก็จะนิยมให้รับประทาน
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ต้มหัวปลี ผัดผักกาดขาว ผัดขิง ผัดถั่วฝักยาว แกงบ่านอยข้อง (บวบ) หรือหากอยากกินน้ าพริกก็จะสามารถทานได้เฉพาะน้ าพริกที่ใส่
แค่เกลือ กระเทียม และพริก เพียงแค่ 1-2 เม็ดเท่านั้น โดยจะไม่ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพราะถือว่าจะเกิดการแสลง ซึ่งอาหารต่างๆ              
ที่ปรากฏเป็นข้อห้ามนั้น จะขออธิบายในหัวข้อต่อไปในเรื่องของข้อห้าม จากการสอบถามถึงเรื่องอาหารของแม่ก  าเดือนนี้พบว่า อาหาร
ที่จะให้แม่ก  าเดือนกินนอกจากจะค านึงถึงตัวแม่แล้ว ยังจะต้องเป็นอาหารที่ไม่เกิดผลกระทบกับทารกด้วย เพราะทารกต้องกินนมแม่ 
หากแม่กินอะไรลงไปทุกๆอย่างก็จะลงน้ านมแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้อาหารที่ให้แม่ก  าเดือนกินมักจะเป็นอาหารที่มีสรรพคุณมุ่งเน้นใน
การเรียกน้ านม โดยเฉพาะท้องสาว น้ านมมักจะไม่มาใน 1 -3 วันแรกหลังคลอด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้แม่ก  าเดือนกินอาหารที่มี
สรรพคุณเร่งน้ านมเพื่อให้น้ านมไหลเร็วข้ึน (สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560) วัตถุประสงค์ของความเช่ือประเภท
นี้จะค านึงถึงสุขภาพของมารดาและทารกเป็นหลัก เนื่องจากว่าหากรับประทานอาหารที่แสลงเข้าไปในช่วงที่ร่างกายยังอยู่ในระยะพัก
ฟื้นนี้จะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาหลายอย่าง 
   ในส่วนความเช่ือเกี่ยวกับการเดิน มีความเชื่อว่าจะต้องเดินแบบช้า เบาๆ ไม่รีบเดินด้วยความว่องไว เพราะจะท าให้แผล
ไม่แห้ง โดยจะไม่เดินไปไหนมาไหนหากไม่จ าเป็น แต่หากมีเหตุให้ต้องเดินจริงๆ ก็มักจะต้องรัดผ้ารัดหน้าท้องให้แน่น และเดินด้วยการ
หนีบขา ไม่อ้าหรือแบะขากว้างโดยเด็ดขาด ซึ่งจังหวะการเดินในแต่ละก้าวนั้น ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า “ให้นับหนึ่งถึงห้าจึงก้าวขาได้ข้าง
หนึ่ง” (สัมภาษณ์: นางแสง ใจซื่อ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560) จะสังเกตเห็นว่าการเดินของแม่ก  าเดือนนั้นเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีพึงต้องระมัดระวังให้มากเช่นกัน เนื่องจากแผลคลอดลูกในสมัยก่อนไม่ได้รับการเย็บเหมือนปัจจุบัน ดังนั้น
การเดินแบบไม่ระมัดระวังจะยิ่งส่งผลให้แผลเกิดการฉีกขาดและติดเช้ือได้ง่ายนั่นเอง 
   นอกจากนี้ในด้านความเช่ือเกี่ยวกับการอาบน้ า จะนิยมอาบน้ าในตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน โดยน้ าที่อาบจะต้อง
เป็นน้ าต้มสมุนไพร อันประกอบไปด้วยเปลือกไม้เปล้า ไม้ฝาง และไม้ค้ า โดยเช่ือว่าจะท าให้เนื้อหนังที่ยืดออกระหว่างที่ตั้งครรภ์กลับมา
กระชับเข้าที่โดยไว โดยจะใช้น้ าค่อยๆ ราดลงบนตัวแต่จะไม่มีการขัดถูส่วนใดทั้งสิ้น เพราะเช่ือว่าหากขัดผิวจะท าให้เส้นเอ็นปูดขึ้นมา
ตามร่างกาย (สัมภาษณ์ : นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) การอาบน้ าในเวลาค่ า ส่งผลกระทบหลายอย่าง คือจะท าให้
เกิดอาการหนาวสั่นไม่รู้จักหาย เนื่องจากว่าร่างกายยังไม่มีการปรับอุณหภูมิให้เข้าที่และยังอาจจะท าเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่อาบน้ าได้ 
เพราะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเหมือนเช่นในปัจจุบัน 
   ส่วนความเช่ือประเภทสุดท้ายคือ ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อทารก แยกออกเป็นประเด็นย่อยทั้งหมด 4 ประเด็น                
ซึ่งจะอภิปรายเป็นทีละประเด็นดังน้ี 
    ประเด็นท่ีหนึ่ง ความเช่ือเกี่ยวกับพ่อเกิดแม่เกิด ขณะที่อยู่เดือนเมื่อเด็กทารกท่ีเพิ่งคลอดร้องไห้งอแง ไม่ยอมกินนม 
หรือตัวร้อนไม่สบายต่างๆ ชาวบ้านมักจะเช่ือว่าเป็นเพราะยังไม่ทราบว่าพ่อเกิด แม่เกิด คือใคร จ าเป็นที่จะต้อง ไปสืบหาเพ่ือให้ทราบ             
ผู้ที่มาเกิดเป็นเด็กคนน้ี การไปสืบหาว่าใครเป็นพ่อเกิดแม่เกิดจะกระท าโดยการไปหา “หมอเมื่อ” ซึ่งหมอเมื่อนี้ก็จะน าเอาวันเดือนปี
เกิด ตลอดจนช่ือของทารกผู้นี้ไปเสี่ยงทายและถามผู้ที่ไปสืบหานี้ว่ามีญาติที่มีลักษณะแบบนั้นๆ ตายไป เขาช่ืออะไร พอผู้ไปสืบหาตอบ
ว่าคือใคร ก็จะทราบว่าพ่อเกิดแม่เกิดของเด็กคนน้ีเป็นใคร ต้องการอะไรก็จะท าบุญไปให้ ประกอบกับมักนิยมให้คนใกล้ชิดของผู้ที่ตาย
ไปแล้วน าเอาด้ายมามัดที่ข้อมือของเด็กคนดังกล่าวเพื่อเป็นการรับขวัญและเช่ือว่าจะท าให้ไม่ร้องงอแงอีกต่อไป ซึ่งการหาพ่อเกิดแม่เกิด
จนทราบว่าคือใครนี้ เชื่อกันว่าเด็กจะเลี้ยงง่าย ไม่ป่วย ไม่ร้องไห้โยเยอีกต่อไป ในส่วนของความเช่ือประเภทนี้มีความเช่ือที่ใกล้เคียงกัน
อีกลักษณะหนึ่งคือความเช่ือเกี่ยวกับการส่งปู่แถนย่าแถน ปู่แถนย่าแถนนี้ ชาวบ้านเรียกอีกช่ือว่า“ผีปั้นเบ้า” การกระท าพิธีทางไสย
ศาสตร์บางครั้งจะเรียกรวมกันว่า การส่งพ่อเกิดแม่เกิดปู่แถนย่าแถน โดยเช่ือกันว่าการที่ทารกจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร ชาวบ้านเ ช่ือว่า
ขึ้นอยู่กับ “ผีปั้นเบ้า”จะปั้นแต่งให้ก่อนที่จะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านจึงถือเอาว่า“ปู่แถนย่าแถน”หรือ“ผีปั้น
เบ้า” คือพ่อแม่คนแรกของเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมา เพราะเป็นผู้สร้างเด็กด้วยการปั้นก่อนจะลงมาเกิด ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพ่อแม่ 
คนแรกของเด็กทารกนี้ เมื่อเด็กทารกมีอาการที่ผิดปกติต่างๆ แก้ไขด้วยวิธีใดตามความเช่ือแล้วก็ไม่หาย ก็นิยมที่จะท าพิธีส่งปู่แถนย่า
แถนนี้ด้วย เพื่อเป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่คนแรก จะได้ไม่มาติดตามถามไถ่หรือมาทวงเด็กคืนอีกต่อไป และด้วย
ความเช่ือนี้จึงเป็นที่มาของข้อห้ามไม่ให้ชมว่าลูกงามซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับข้อห้ามต่อไป (สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ                
เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) 
    ประเด็นที่สองความเช่ือเกี่ยวกับการส่งหาบส่งหาม ความเช่ือนี้ถือกันว่าเด็กที่เลี้ยงยากนั้น เป็นเพราะยังไม่หมด
กรรมที่ท าเอาไว้แล้วรีบมาเกิด จึงท าให้เลี้ยงยากและป่วยกระเสาะกระแสะ เมื่อแก้ไขด้วยวิธีใดไม่หายก็มักจะใช้วิธีการส่งหาบส่งหามนี้
เข้ามาช่วย กล่าวคือจะน าเอาเครื่องสังเวยต่างๆ ตามที่หมอเมือง (ผู้ประกอบพิธี) ได้บอกกล่าวใส่ลงในสะตวง (กระบะที่ท ามาจากกาบ
กล้วยพับเป็นสี่มุม)เพื่อเป็นเสมือนการปัดเป่าให้พ้นเวรพ้นกรรม จะได้ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีก เมื่อกระท าพิธีนี้อย่างถูกข้ันตอนแล้ว 
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มีความเช่ือว่าเด็กจะกลับมาหายเป็นปกติ เลี้ยงง่ายโตไว (สัมภาษณ์ : นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) 
    ประเด็นที่สาม ความเช่ือเกี่ยวกับปู่ด าย่าด าปู่ด าย่าด านี้ เช่ือกันว่าเป็นผีบรรพบุรุษ จะอาศัยอยู่ในครัวไฟของทุกๆ
บ้าน ท าหน้าที่คอยปกปักรักษาลูกหลานให้แคล้วคลาดจากเสนียดจัญไรหรือภยันตรายต่างๆ ที่มองไม่เห็น โดยเมื่อเด็กจ าเป็นจะต้อง
ออกไปนอกบ้านหรือร้องไห้ปลอบอย่างไรก็ไม่หยุด ก็มักจะพาเข้าไปหาปู่ด าย่าด าแล้วน าเอาหมิ่นหม้อที่ติดอยู่ก้นหม้อนึ่งมาป้ายที่
หน้าผากของเด็กทารก เพื่อให้ปู่ด าย่าด าช่วยปกปักรักษาลูกหลานให้มีความปลอดภัยจากสิ่งช่ัวร้ายทั้งหลายทั้งปวง (สัมภาษณ์: นางสลี 
ใจซื่อ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560) 
    ประเด็นท่ีสี่ ความเช่ือเกี่ยวกับผีกะ ซึ่งเป็นผีที่ชาวเหนือเช่ือว่าชอบกินตับไตไส้พุงของคน ตลอดจนชอบกินของสด
ของคาวต่างๆ ท่ีมาของผีกะ เช่ือกันว่าเกิดจากการเลี้ยงผีบรรพบุรุษให้อดอยากท าให้คนในตระกูลนั้นทุกคนเป็นผีกะ ลักษณะของผีกะ
นั้นมักจะใช้วิธีการเข้าสิงในตัวของคนแล้วกัดกินตับไตไส้พุงจนตาย โดยทั้งนี้หากเป็นทารก ผีกะก็มักจะเข้าสิงท าให้เด็กร้องไห้จนดั้น
แล้วขาดใจตายไปในที่สุด ดังนั้นเมื่อบ้านไหนมีเด็กเกิดใหม่ผู้ดูแลหรือญาติผู้ใหญ่จึงมักจะห่วงเรื่องผีกะมากที่สุด เนื่องจากว่าวิธีการ
คลอดในสมัยก่อนไม่เหมือนในสมัยปัจจุบัน การคลอดต้องท ากันที่บ้านโดยใช้วิธีธรรมชาติท าให้เกิดการเสียเลือดเยอะ ผีกะก็จะตาม
กลิ่นคาวเลือดที่เกิดจากการคลอดใหม่ๆ มา และพยายามจะมาเลียเลือดที่ไหลตามพื้นกระดานบ้านนั้น หรือบางครั้งก็มักจะมาเที่ยวหา
กินรกของเด็กเพราะเป็นของสดของคาวเช่นกัน นอกจากนี้ยังมักแฝงมาในลักษณะของคนปกติ โดยใช้วิธีการมาเยี่ยมเด็กเพิ่งคลอดนั้น 
ซึ่งหากผีกะกลับไปเด็กทารกจะร้องไห้ไม่หยุดในทันที ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านจึงได้หาวิธีป้องกันผีกะโดยการใช้เคียวหรือมีด ตลอดจน
อาวุธที่มีคมต่างๆ มัดติดกับใบหนาดใบหนามแล้วเอาไปผูกไว้ใต้ถุนบ้านตรงที่แม่ก  าเดือนนั่ง เพื่อเป็นการป้องกันผีกะมาเลียกินเลือด 
นอกจากน้ีในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นผีกะชาวบ้านก็จะเอาไม้กวาดมาปัดกวาดพื้นบ้านทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีมีคนแวะมาเยี่ยมเด็กทารก
ที่บ้าน เพื่อเป็นการปัดเอาเสนียดจัญไรผีกะออกไปจากบ้าน แต่หากเป็นกรณีที่ทราบว่าใครเป็นผีกะและบุคคลนั้นขึ้นมาเยี่ยมทารก
ผู้ดูแลจะไม่ยอมให้แตะตัวเด็กเป็นอันขาด เชื่อกันว่าหากเด็กถูกแตะเนื้อต้องตัวจากผู้เป็นผีกะแล้วจะถูกผีกะเข้าสิงในทันที (สัมภาษณ์ : 
นางสลี ใจซื่อ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560)  
 นอกจากน้ีผู้ศึกษายังค้นพบว่าการอยู่ไฟนี้ยังมีข้อห้ามอีกหลายประการซึ่งบางประการนั้นก็มีท่ีมาจากความเช่ือต่างๆ ดังได้เกริ่น
ไปแล้วบ้างในหัวข้อท่ีผ่านมา 
 ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเภทของข้อห้ามในการอยู่ไฟน้ีเป็น 3 ประเภทคือ 1. ข้อห้ามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2.ข้อห้าม
เกี่ยวกับอาหารการกิน 3.ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร โดยจะขออธิบายแยกเป็นทีละหัวข้อ  
 ในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้น แม่ก  าเดือนจะปฏิบัติตนเสมือนคนปกติไม่ได้ เนื่องจากร่างกายยังอ่อนแอและต้องปรับ
สภาพไปอีกระยะหนึ่ง ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าตามข้อห้ามต่างๆ โดยเคร่งครัด ซึ่งข้อห้ามประเภทนี้มีทั้งหมด 4 ข้อด้วยกัน  
  ข้อที่หน่ึง ห้ามออกไปนอกบ้าน  
   แม่ก  าเดือนจะต้องอยู่แต่เฉพาะในห้องของตนเท่าน้ัน จะออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะจะท าให้โดนลม ตลอดจนไปได้กลิ่น
อันไม่พึงประสงค์ท าให้เกิดอาการผิดเดือนขึ้นมาได้ ซึ่งหากเป็นการผิดเดือนลักษณะนี้เรียกว่า“ผิดสาบ”ซึ่งแก้ไขได้ยากกว่าการ“ผิดกิน” 
เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าไปได้กลิ่นอะไรมาจึงยากที่จะรู้วิธีแก้ไข โดยลักษณะของการผิดเดือนนั้นจะมีอาการหลายอย่าง เช่ น 
เวียนศีรษะ ซูบซีด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ สุดท้ายจะมีลักษณะที่ชาวบ้านเรียกว่า “ผีเข้าเล่าตือ” คือมีอาการคล้ายๆกับคนถูกผีเข้าหรือ
กลายเป็นบ้า (สัมภาษณ์ : นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การอยู่แต่เฉพาะในห้องของ
ตนเท่านั้น 
  ข้อที่สอง ห้ามสระผม 
   การสระผมนี้จะท าให้เกิดอาการปวดหัวได้ ระหว่างท่ีอยู่เดือนแม่ก  าเดือนจะยังสระผมไม่ได้ จะสามารถสระได้ก็ต่อเมื่อ
อยู่เดือนไปแล้ว 15 วัน ถึงจะสระผมได้ครั้งหนึ่ง และจะสระได้อีกครั้งก็ต่อเมื่ออยู่เดือนครบตามก าหนดแล้วเท่าน้ัน (สัมภาษณ์:นางสมัย 
ชาญเช่ียว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) 
  ข้อที่สาม ห้ามอยู่ร่วมกันกับสามี 
   ข้อนี้แม่ฝ่ายหญิงจะใช้วิธีห้ามโดยการไปนอนกับแม่ก  าเดือนแล้วให้ฝ่ายชายแยกไปนอนต่างหาก ซึ่งถือว่าหากชายหญิง
อยู่ร่วมกันในระหว่างที่อยู่เดือนนี้จะท าให้เกิดอาการ “โล่งเลือด”คืออาการที่เลือดไหลไม่หยดุ นอกจากน้ียังจะท าให้ไม่มีลูกติดกันเกินไป
หรืออาจท าให้เกิดการติดเช้ือได้เนื่องจากแผลอาจจะยังไม่แห้งดีนั่นเอง โดยข้อห้ามนี้จะห้ามเป็นระยะเวลาประมาณ 3  เดือน                  
นั่นหมายความว่าแม้จะอยู่เดือนจนครบก าหนดแล้วก็ยังไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันกับสามีได้ (สัมภาษณ์ : นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2560) 
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  ข้อที่สี่ ห้ามยกของหนักและท างานบ้านทุกชนิด 
   ตลอดระยะเวลาที่อยู่เดือนนี้ ห้ามแม่ก  าเดือนท างานบ้านทุกอย่างเนื่องจากว่าจะท าให้ไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ 
ส่งผลให้แผลไม่แห้งและเกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้หากเข้าครัวไปล้างจานก็อาจจะท าให้ได้กลิ่นที่ท าให้เกิดการผิดเดือนขึ้นมาได้นั่นเอง 
และข้อห้ามที่ชาวบ้านถือว่าส าคัญมากที่สุดคือเรื่องการยกของหนัก เพราะถือกันว่าจะท าให้“ดากออก”กล่าวคือเป็นลักษณะของมดลูก
ส่วนหน่ึงที่ยื่นออกมานั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายส าหรับผู้หญิง (สัมภาษณ์ : นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) 
  นอกจากน้ียังมีข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารการกินปรากฏร่วมด้วย ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 4 ประเภทคือ  
   1. ห้ามอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยเนื้อสัตว์ท่ีเป็นของต้องห้ามคือ เนื้อไก่ ปลามีเกล็ด เนื้อวัว เนื้อควาย 
   2. ห้ามผลไม้ ผลไม้ที่ห้ามกินในระหว่างอยู่เดือนคือ ของหมักดอง กล้วยไข่ และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิด 
   3. อาหารประเภทผัก ที่ไม่ควรรับประทานคือประเภทฟัก แตงกวา เพราะจะท าให้น้ านมไม่ไหล เนื่องจากผักเหล่านี้มี
สรรพคุณเย็น และผักท่ีไม่ควรรับประทานคือผักที่ส่งกลิ่นฉุน เช่น ผักชีต้นหอม ชะอม เป็นต้น  
   4. ห้ามทานน้ าเย็นหรือน้ าแข็ง เพราะเช่ือว่าจะท าให้เกิดอาการหนาวสั่น (สัมภาษณ์ :นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560) 
 สรุป การห้ามประเภทอาหารการกินนี้สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทคือ การห้ามอาหารประเภทเนื้อสัตว์ การห้ามทานผลไม้
บางประเภท การห้ามทานผักบางประเภท และการห้ามทานน้ าเย็นหรือน้ าแข็ง โดยข้อห้ามนี้จะค านึงถึงผลที่มีต่อทารกและน้ านมเป็น
หลัก กล่าวคือ หากสิ่งไหนกินแล้วท าให้เกิดผลเสียต่อทารกก็มักจะให้งดประเภทนั้นๆ ไป  
 ข้อห้ามประการสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ไฟคือ ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร 
  ข้อห้ามนี้ปรากฏเป็น 2 ลักษณะย่อยๆ คือ ห้ามชมว่าลูกสวย และห้ามยกลูกชูขึ้นสูง ลักษณะทั้งสองนี้เป็นการห้ามที่สัมพันธ์
กับความเช่ือดังได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ กล่าวคือเช่ือว่ าเด็กจะป่วยและไม่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเลี้ยงยาก เหตุ
เนื่องมาจากว่าพ่อแม่ข้างบนหรือ “ผีปั้นเบ้า” จะมาทวงคืนไป เนื่องจากรักและหวงลูกท่ีตนเพิ่งปั้นแต่งลงมา ดังนั้นจึงควรจะท าให้ลูกดู
น่าเกลียดเอาไว้ เพื่อเป็นการกันไม่ให้พ่อแม่คนแรกมาเอาไป เป็นต้นว่า ให้บอกว่าลูกน่าเกลียด หรือไม่ก็มักจะน าเอาไม้กวาดซึ่งถือว่า
เป็นของต่ าและสกปรกมาวางไว้ใกล้ๆ เด็ก ในยามที่จ าเป็นต้องทิ้งลูกไว้คนเดียว เผื่อพ่อแม่คนแรกมองมาจะได้ไม่ลักเอาไปเนื่องจากเห็น
ว่าอยู่กับของสกปรก นอกจากนี้บางบ้านยังมักจะใช้เศษฝุ่นใต้ฝ่าเท้ามาป้ายหน้าเด็กเพื่อให้ดู เป็นเด็กมอมแมมจะได้ไม่เป็นที่น่าชมอีก
ด้วย (สัมภาษณ์ : นางสมัย ชาญเช่ียว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560) 
 จะเห็นว่าการเลี้ยงดูทารกนั้นมักจะมีข้อห้ามที่แฝงไว้กับความเชื่อเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์และน่ากลัว  ส่งผลให้เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
โดยไม่มีข้อกังขาใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อตัวผู้ปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการอยู่ไฟในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา พบว่าการอยู่ไฟเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่
เชื่อว่าการคลอดลูกนั้นเสมือนก่ึงเป็นกึ่งตายของผู้เป็นแม่ดังนั้นเมื่อคลอดลูกเสร็จหญิงหลังคลอดย่อมมีความอ่อนแรง สถานะของคนที่
อ่อนแรงแบบนี้ย่อมเป็นช่องสบโอกาสให้สิ่งไม่ดีเข้ามาก่อกวนได้ง่าย ฉะนั้นการน าเอาไฟซึ่งมีอ านาจในการท าลายสรรพสิ่งให้ม้วยมอด
มาใช้กับหญิงคลอดลูกใหม่ จึงเป็นเสมือนการปัดเสนียดจัญไรออกไปจากชีวิต นอกจากนี้การอยู่ไฟยังเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น าเอาไฟ
หรือการสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายมาใช้ในการรักษาสุขอนามัยของหญิงหลังคลอดไม่ให้เกิดการติดเช้ือ โดยการท าให้แผลแห้งไว
ด้วยการอาศัยความร้อนของไฟ การอยู่ไฟของชาวบ้าน หล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียม
อุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.เครื่องแต่งกาย 2.เครื่องสมุนไพร 3.อาหาร นอกจากนี้ยังพบเรื่องของความเช่ือและข้อห้ามใน
การอยู่ไฟ โดยแบ่งประเด็นความเช่ือเป็น 3 ประเภทคือ 1.ความเช่ือเกี่ยวกับระยะเวลา 2.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือน 
และ3.ความเชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อทารก โดยความเช่ือเกี่ยวกับระยะเวลานี้ สามารถแยกออกเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็นคือ 1.
ความเชื่อเรื่องเวลาสัมพันธ์กับเพศของทารก 2.ความเช่ือเกี่ยวกับวันออกเดือน 3.ความเช่ือเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะออกเดือน ส่วนความ
เชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือนพบว่ามีความเชื่ออยู่ 3 ประเด็นย่อยคือ ประเด็นท่ีหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับอาหารการกิน ประเด็นที่
สองความเช่ือเกี่ยวกับการเดิน และประเด็นที่สามความเช่ือเกี่ยวกับการอาบน้ า และ3.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อทารก สามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ประเด็นคือ 1.ความเช่ือเกี่ยวกับพ่อเกิดแม่เกิด 2. ความเช่ือเกี่ยวกับการส่งหาบส่งหาม 3.ความเช่ือเกี่ยวกับการส่งปู่แถน
ย่าแถน 4. ความเช่ือเกี่ยวกับปู่ด าย่าด า 5.ความเช่ือเกี่ยวกับผีกะ ส่วนในเรื่องข้อห้ามในการอยู่ไฟนั้นแบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1.ข้อห้าม
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2.ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารการกิน 3.ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งข้อห้ามเกี่ยวกับการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน สามารถแยกได้ทั้งหมดสี่ประเด็นหลักคือ ห้ามออกนอกบ้าน ห้ามสระผม ห้ามอยู่ร่วมกันกับสามี และข้อสุดท้ายห้ามยก
ของหนักหรือท างานบ้านทุกชนิด ส่วนข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารการกิน แยกได้เป็น 4 ประเภทคือ การห้ามอาหารประเภทเนื้อสัตว์               
การห้ามทานผลไม้บางประเภท การห้ามทานผักบางประเภท และการห้ามทานน้ าเย็นหรือน้ าแข็ง โดยมีเหตุผลคือค านึงถึงสุขภาพเป็น
หลัก ส่วนข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะย่อยๆ คือห้ามชมว่าลูกสวย และห้ามยกลูกชูขึ้นสูง เน่ืองจาก              
เกรงจะเกิดอันตรายต่อทารก 
 
อภิปรายผล 
  การอยู่ไฟในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีลักษณะและค าเรียกที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
สอดคล้องกับที่ ศรีเลา เกษพรหม (2538 : 23)  อธิบายถึงลักษณะการอยู่ไฟของคนล้านนาและมีค าเรียกการอยู่ไฟว่า อยู่เดือน และ
เรียกหญิงที่อยู่ไฟว่า แม่ก  าเดือน ไว้ในหนังสือ ประเพณีชีวิตคนเมือง (2538 : 23) การที่มีลักษณะตลอดจนค าเรียกที่ใกล้เคียงกัน
เนื่องจากว่าเขตแดนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้นลักษณะการอยู่ไฟตลอดจนค าเรียกจึงมีการใช้
ค าที่เหมือนกัน นอกจากน้ีค าว่าอยู่ก  าหรืออยู่เดือนยังปรากฏว่าคล้ายกับลักษณะการอยู่กรรมของพระภิกษุ เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า 
ทุกอิริยาบถของพระทางล้านนาที่ต้องปฏิบัติขณะอยู่กรรมนั้นจะเหมือนกับตอนที่แม่ก าลังอยู่ไฟ กล่าวคือต้องเดินด้วยความส ารวม             
จะลุกจะนั่งก็จะต้องขยับด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ยังต้องมีเครื่องประกอบขณะอยู่กรรมเหมือนกับขณะที่แม่อยู่ไฟทุกประการ 
เช่น ดื่มน้ าร้อน มีผ้ารัดประคดที่ใช้เสมือนผ้ารัดหน้าท้องของแม่มีผ้าคลุมศีรษะ มีผ้ารองนั่งคล้ายกับผ้ารองนั่งขณะที่แม่ก าลังอยู่ไฟ เป็น
ต้น การอยู่กรรมของพระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นึกถึงบุญคุณของผู้เป็นแม่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานมากเพียงใดกว่าจะเลี้ยงลูกเติบใหญ่
กระทั่งมีอายุครบบวชได้ ดังที่ ศรีเลา เกษพรหม (2538 : 23) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ ชีวิตคนเมืองว่า“การอยู่เดือน คือการอดทน              
อดกลั้นจะท าตามใจตัวเองไม่ได้ คล้ายกับการอยู่กรรมของพระภิกษุ” นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาในการอยู่ไฟของชาวบ้านใน
หมู่บ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ก าหนดระยะเวลาในการอยู่ไฟตามเพศของทารก สอดคล้องกับ มณี พยอมยงค์ 
(2529) กล่าวว่า ถ้าลูกเป็นหญิงอยู่ไฟ 30 วัน เรียกว่า “เผื่อกี่เผื่อฝ้าย” หากลูกเป็นชายอยู่ไฟเพียง 28 วัน เป็นเคล็ดให้หยุดคมหอก              
คมดาบ พร้อมกันนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นววรรณ พันธุเมธา ศึกษาเรื่อง ถ้อยค าเกี่ยวกับการเกิดในภาษาไทยและภาษาไท              
โดยกล่าวถึง บรรจบ พันธุเมธา ได้กล่าวว่า ชาวไทใหญ่และชาวไทพ่าเก่อยู่ไฟ 7 วัน ชาวไทใหญ่ที่เมืองหนองอาจอยู่เลยไปถึง 10 วัน 
ชาวไทค าตี่ที่เตาปูนในพม่าอยู่ไฟ 3 วันถ้าลูกอ่อนเป็นหญิง แต่จะอยู่ไฟ 5 วันถ้าลูกอ่อนเป็นผู้ชาย ส่วนชาวไทค าตี่ที่รัฐอัสสัมในอินเดีย 
อยู่ไฟ 4 วัน ถ้าลูกอ่อนเป็นหญิง และจะอยู่ไฟ 5 วันถ้าลูกอ่อนเป็นผู้ชาย จากการศึกษาประเพณีการอยู่ไฟน้ีท าให้ทราบว่าการอยู่ไฟ ไม่
เพียงแต่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทยเท่าน้ันหากแต่ยังมีปรากฏในประเทศใกล้เคียงด้วย สอดคล้องกับที่ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (2557) 
ได้อธิบายถึงความหมายและลักษณะการอยู่ไฟของชาวสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในหนังสือไทยสิบสองปันนา                
เล่ม2 หากแต่ความเช่ือและลักษณะปลีกย่อยของแต่ละท้องที่ก็จะมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับภูมิภาคเป็นหลัก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การอยู่ไฟของชาวบ้านหล่ายใหม่ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 
ประเภทคือ 1.เครื่องแต่งกาย 2.เครื่องสมุนไพร 3.อาหารนอกจากนี้ยังพบเรื่องของความเช่ือและข้อห้ามในการอยู่ไฟ โดยแบ่งประเด็น
ความเชื่อเป็น 3ประเภทคือ 1.ความเช่ือเกี่ยวกับระยะเวลา 2.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของแม่ก  าเดือน และ3.ความเช่ือเกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติต่อทารก ส่วนประเด็นด้านข้อห้ามในการอยู่ไฟปรากฏ 3 ประเภทคือ 1. ข้อห้ามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2.ข้อห้าม
เกี่ยวกับอาหารการกิน 3.ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
    ควรน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะการอยู่ไฟในภูมิภาคอื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
    ควรศึกษาถึงความคงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการอยู่ไฟ 
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การศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน 
Slang formation in Ejun Fanpage in Facebook 

ปวีณา ขัติปัญญา1  
อรทัย สุขจ๊ะ2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจ
อีจัน โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาคัดเลือกจาก ช่องแสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 ผลการศึกษาพบค าสแลงในแฟนเพจ จ านวนทั้งหมด 28 ค า สามารถจ าแนกตามลักษณะการสร้างค าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่ กระบวนการสร้างค าสแลงจากการประกอบค า จ านวน 11 ค า โดยปรากฏเป็นค าแต่ละประเภทเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย มีดังนี ้การใช้ค าเลี่ยง พบจ านวน 6 ค า การประสมค า พบจ านวน 2 ค า การซ้ าค า พบจ านวน 1 ค า การรวมค า พบจ านวน 1 ค า 
การตัดค า พบจ านวน 1 ค า และกระบวนการสร้างค าสแลงจากลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ พบจ านวน 17 ค า โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า พบจ านวน 15 ค า โดยแยกออกเป็น 5 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น               
พบจ านวน 3 ค า การเปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 3 ค า การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์  พบจ านวน 3 ค า การเปลี่ยนแปลงการ
สะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า การสร้างศัพท์ พบจ านวน 2 และการใช้
ค าแสดงท่าทาง พบจ านวน 1 ค า  
 
ค าส าคัญ: แฟนเพจ, เฟสบุ๊ค, , ค าสแลง 
 
Abstract 
 This study aimed at studying the formation of slang words in E-Jan fan page. Data was selected from 
statuses and comments since January to December 2018 or about 1 year. 
 The result found that the slang words in fan page was 28 words. These words were classified by formation 
into 2 types that were slang from composition and slang from other characters. Slangs came from composition 
had 11 words as showed from more to less frequently appeared 6 avoiding words  2 compound words 1 
repetition 1 shorten word and 1 deletion Slang from other characters found 17 words showed from more to less 
frequently appeared 15 words from spelling classified into 3 words from first consonant 3 words from vowels 3 
words from tone 2 words from final consonant and 2 words of added final consonant Formation of word found 2 
words and a slang word from posture. 
 
Keywords: fanpage, facebook, slang 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอคือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสูญไป เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ปัจจุบันมีภาษา
เกิดขึ้นใหม่ ไม่ขาดสาย ตามวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม เช่น ภาษาวิชาการ ภาษาเฉพาะ วิชาชีพ ภาษาที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็น
นวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น และมีภาษาอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มคนในสังคม เป็นภาษาที่สร้างสีสัน สร้างความแปลกใหม่ ได้รับ

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, E-mail : Paveenakhadpunya@gmail.com, โทรศัพท์ : 088-804-2033 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ความนิยมเฉพาะกลุ่มในเวลาสั้นๆ แล้วเสื่อมสูญไป ภาษา ชนิดนี้เรียกว่าภาษาสแลง ค าสแลง หรือค าคะนอง (สุดาพร ลักษณียนาวิน . 
2523 : 62-64) กลาวถึงค าสแลงวา หมายถึง ค าท่ีน ามาใชแลวท าใหเกิดภาพพจนหรือรสชาติแปลกๆ เป็นการใชค าเพื่อแสดงความเป็น
สมาชิกของกลุ่มและแสดงความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ค าประเภทน้ีจะมีระยะเวลาในการใชไม่นาน เนื่องจากวามีค าหรือส านวนใหม่ๆ 
เกิดขึ้นมาแทนที่ หรือค าใดหากใชกันในกลุมที่มีลักษณะเดนในสังคม ค าเหล่านั้นก็อาจจะใชกันแพรหลายไปสู่นอกกลุ่มได้ ขณะที่              
ค าสแลงยุคใหม่ๆมีข้อสังเกตว่าหลายค ามาจากอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่น เกาหลี มาประยุกต์และหลายค ามาจากภาษาทาง MSN โดยเป็น
ค าเฉพาะของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซึ่งมักจะหาค าใหม่ๆ  มาสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึก โดยการพิมพ์เป็นข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ และมักดัดแปลงเป็นค าสั้นๆ มาสนทนากันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสื่อสาร ซึ่งมีรูปค าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม เน้นค าโดดๆ 
สั้นๆ บางค าไม่มีความหมายแต่เป็นทีเ่ข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม  
 แม้ในปัจจุบันจะมีการใช้ค าสแลงอย่างแพร่หลาย แต่ลักษณะการใช้ภาษาบางลักษณะส าหรับวัยรุ่นมีอิทธิพลท าให้วัยรุ่นใน
ปัจจุบันใช้ภาษาไทยบกพร่องและผิดไปจากเดิม เช่นการใช้ค าไม่ตรงตามความหมายของศัพท์ การเขียนค าเปลี่ยนแปลงไป และยังมี
อิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยด้านการพูด และการเขียนอีกด้วย การท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อศึกษาการสร้างค าสแลงใน                 
แฟนเพจอีจัน เพื่อให้ทราบว่าค าสแลงในแฟนเพจอีจัน มีลักษณะการสร้างเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ข้ันตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐานในการวิจัย รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2. ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลจากแฟนเพจ  
  ผู้วิจัยได้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คของผู้วิจัยในการเก็บข้อมูลโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
    2.1) เกณฑ์ในการเลือกรายชื่อแฟนเพจ 
         (1) เลือกจากโพสต์ที่มีจ านวนผู้กดถูกใจ และจ านวนผู้ติดตาม ในหน้าน้ัน ๆ ตั้งแต่จ านวน 500 คนขึ้นไป  
         (2) เลือกจากการที่ผู้ใช้อื่นเข้ามากดถูกใจหรือติดตามหน้าแฟนเพจ ตั้งแต่จ านวน 100,000 คนขึ้นไป เนื่องจากจะ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและยังส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อความไปได้อย่างรวดเร็ว 
   2.2) เกณฑ์การเลือกค าสแลง 
          ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและรวบรวมค าสแลงท่ีใช้สื่อสารผ่านทางแฟนเพจ โดยใช้เกณฑ์ในการเลือก คือ เป็นค าหรือ
เป็นข้อความที่ใช้ในภาษาแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ใช้กันในกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่น โดยมักใช้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจสร้างขึ้นมาใหม่หรือเป็นภาษาท่ีมีมาก่อนแล้วน ามาใช้ในความหมายใหม่ 
  3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล 2 กระบวนการ ได้แก่ 1)การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การซ้ าค า การประสมค า              
การรวมค า การตัดค า และการใช้ค าเลี่ยง 2)กระบวนการสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กระบวนการ 
ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค าแสดงท่าทาง และการใส่เครื่องหมายและตัวเลข 
  4. ขั้นตอนการน าเสนอ 
   น าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 การสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแฟนเพจอีจัน จากช่องแสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กรอบแนวคิดของกัญญนัช ชะนะจิตร (2560) เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค าสแลงที่ปรากฏในแฟนเพจอีจันมีท้ังหมด 28 ค า จ าแนกเป็น 2 กระบวนการ คือ  
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  1. กระบวนการสร้างค าสแลงจากการประกอบค า พบจ านวน 11 ค า ได้แก่  ว้าวๆๆๆ โลกสวย หัวร้อน แม่ง เค มรึง เมิง 
 กรู เผือก Hee แดก ทั้งนี้สามารถแยกประเภทของกระบวนการสร้างค าสแลงได้ดังตารางต่อไปนี้  
ค าสแลง ค าเดิม กระบวนการสร้าง ความหมาย 

1.ว้าวๆๆๆ ว๊าว เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการซ้ าทุกส่วนของค า โดยในบริบท
ดังกล่าวผู้ใช้ภาษาใช้ไมย้มก สะกดหลายตัวเพื่อแสดงถึงการซ้ า
ค าและเน้นความหมาย ซึ่งอยู่ในลกัษณะของการซ้ าค า 

เป็นค าอุทานแสดงความตื่นเต้นสะใจ 

2.โลกสวย โลก + 
สวย 

การน าค าว่า โลก และค าว่า สวย มาประสมเข้าด้วยกันซึ่งส่งผล
ให้มีความหมายใหม่เกดิขึ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะของการประสมค า 

การมองทุกอย่างไปในทางที่ดี 

3.หัวร้อน หัว + 
ร้อน 

การน าค าว่า หัว และค าว่า ร้อน มาประสมเข้าด้วยกันซึ่งส่งผล
ให้มีความหมายใหม่เกดิขึ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะของการประสมค า 

อารมณร์้อน อารมณ์เสียหนักมาก เป็น
ศัพท์ที่ใช้บ่อยในวงการเกมเมอร์ เวลาเล่น
เกมแล้วหัวร้อน มักท าให้สถานการณ์ที่แย่
อยู่แล้วกลับแยล่ง 

4. แม่ง แม่มึง เป็นค าที่เกิดจากการประสมค าระหว่างค าว่า แม่ และค าว่า มึง 
และเสียงพยัญชนะ ท้าย ง  ในค าว่า “มึง” เข้าด้วยกัน ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการรวมค า 

ค าอุทานท่ีมักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสีย
หรือไม่พอใจในสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

5. เค โอเค การสร้างค าด้วยวิธีการตัดค าโดย ตัด “โอ” ในพยางค์แรกออก 
เป็นค าว่า “เค” ค าเดยีว แต่ยังคงมีความหมายเดมิ ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการตัดค า 

ตกลง ,เข้าใจตรงกัน 

6. มรึง มึง เป็นการเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการสะกดค าที่ออกเสยีงคล้ายกัน 
โดยในท่ีนี้เป็นการเปลีย่นแปลงการสะกดพยัญชนะต้น กล่าวคือ
จากเดิมสะกดด้วยพยญัชนะ ม เปน็สะกดด้วยพยัญชนะ มร  
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง 

เป็นสรรพนามบรุุษที่ 2 ค าใช้แทนผู้ที่ เรา
พูดด้วย 

7. เมิง มึง เป็นการเลี่ยงค าหยาบ โดยในทีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการสะกด
สระ กล่าวคือ จากเดมิ สะกดด้วยสระ อึ เป็นสะกดด้วยสระ เออ 
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง 

เป็นสรรพนามบรุุษที่ 2 ค าใช้แทนผู้ที่ เรา
พูดด้วย 

8. กรู กู เป็นการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยญัชนะต้น กล่าวคือจากเดิม
สะกดด้วยพยัญชนะ ก เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ กร ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง 

เป็นค าที่ใช้เรียกแทนตัวเอง 

9. เผือก เสือก เป็นการเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการสะกดค าที่ออกเสยีงคล้ายกัน 
โดยในท่ีนี้เป็นการเปลีย่นแปลงการสะกด พยัญชนะต้น กล่าวคือ 
จากเดิมสะกดด้วยพยญัชนะ ส เปน็สะกดด้วยพยัญชนะ ผ ซึ่งอยู่
ในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง  

เข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายในเรื่องของผูอ้ื่น มัก
ใช้เป็นค าต าหนิคนท่ีเข้าไปยุ่งกับเรือ่งที่
ไม่ใช่เรื่องของตน คนท่ีเข้าไปยุ่งเรือ่งที่
เจ้าของเรื่องไมต่้องการให้เข้ามายุง่ 

10. Hee หี เป็นการเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการ สะกดค าโดย
ใช้ตัวอักษรหรือข้อความภาษาอังกฤษแทนค าในภาษาไทย 
ในที่น้ีเป็นการใช้ค าว่า “Hee” แทนค าว่า “หี” ในภาษาไทย 
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง  

อวัยวะเพศของผู้หญิง 

11. แดก กิน เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ค าไม่สุภาพ แทนค าสุภาพกล่าวคือ 
เดิมมาจากค าว่า กิน ซึ่งอยู่ในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง 

เคี้ยว, เคี้ยวกลืน 

   1.1 การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการซ้ าค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ ว้าวๆๆๆ  
   1.2 การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการประสมค า พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ โลกสวย หัวร้อน     
   1.3 การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการรวมค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ แม่ง 
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   1.4 การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการตัดค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เค 
   1.5 การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ มรึง กรู เผือก เมิง Hee แดก 
  2. กระบวนการสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ พบจ านวน 17 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย เขิล คุน พุด หรอ จุง มาก 
น๊อ  นู๋  แปลกกกก หน่อยยยย อิอิ อ่ะ ถถถถถ จุ๊บๆ โดยสามารถแยกประเภทของการสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ได้ดังนี้  
   2.1 การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า พบจ านวน 15 ค า ได้แก่ 
ฟาม แย้ว เบย เขิล คุน พุด หรอ จุง แปลกกก หน่อยยย ม๊าก น๊อ นู๋ โดยสามารถแยกออกเป็น 5 ลักษณะ ดังตารางต่อไปนี้   

ค าสแลง ค าเดิม กระบวนการสร้าง ความหมาย 
1.ฟาม ความ เป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยญัชนะต้น

ควบกล้ า กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะต้น คว 
เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยญัชนะตน้ ฟ ซึ่งอยู่ในลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยญัชนะต้น 

เรื่อง; อาการ; คดีที่ฟ้อง รอ้งกันใน   โรงศาล; 
ค าน าหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพื่อแสดงสภาพ 

2. แย้ว แล้ว เป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยญัชนะต้น 
กล่าวคือ จากเดมิสะกดด้วยพยัญชนะต้น ล 
เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยญัชนะตน้ ย ซึ่งอยู่ในลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยญัชนะต้น 

ลักษณะอาการกระท าใดๆ เสร็จสิน้จบล่วงไป
หรือสุดสิ้นลงเช่นกินแล้ว ท าแล้ว นอนแล้ว 
หรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม ่

3. เบย เลย จากเดิมสะกดด้วยพยญัชนะ ล เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย
พยัญชนะ บ ซึ่ง ค าดังกล่าวจะยังคงมีความหมายเดมิ 
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการสะกด
พยัญชนะต้น 

พ้น, เกิน, ล้วงจากจุดที่ถึงแล้ว; ใช้ประกอบค า
น าหน้ากริยา 

4. เขิล เขิน จากเดิมสะกดด้วยพยญัชนะ น เปน็สะกดด้วย
พยัญชนะ ล ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลีย่นแปลง
การสะกดพยัญชนะท้าย 

วางหน้าไม่ สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่
สนิท 

5. คุน คุณ จากเดิมสะกดด้วยพยญัชนะ ณ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย
พยัญชนะ น ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลีย่นแปลง
การสะกดพยัญชนะท้าย 

ความดีที่มีประจ าอยู่ในสิ่งนั้นๆ, ความเกื้อกูล, 
ค าที่ใช้เรียกน าหน้าบุคคล เพื่อแสดงความยก
ย่อง, ค าสรรพนามใช้แทนผู้ที่เราพดูด้วย หรือ
พูดถึงด้วยความสภุาพ, การใช้วิธีทางไสย
ศาสตร์ท าร้ายบคุลอาถรรพณ ์

6. พุด พูด จากเดิมสะกดด้วยสระอเูปลี่ยนเปน็สะกดด้วยสระอุ  
โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าแล้วค า
ดังกล่าวยังคงมีความหมายเดิม ซึ่งอยู่ในลักษณะ 
ของการเปลี่ยนแปลงสระ 

การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยค า 

7. หรอ 
 

หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ จากเดิมสะกดด้วย
สระอือ ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสระ 

ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

8. จุง จัง จากเดิมสะกดด้วยสระอะ  เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระอุ  
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสระ 

ยิ่งนัก; เต็มที,่ เต็มแรง 

9. มากกกกกก มาก จากเดิมไมม่ีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย
วรรณยุกต์ตรี ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดวรรณยุกต์   

หลาย, ตรงข้ามกับน้อย เช่น คนมาก น้ ามาก 
กินมาก 

10. น๊อ หนอ จากเดิมไมม่ีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย
วรรณยุกต์ตรี ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดวรรณยุกต์   

ค าออกเสียงแสดงความร าพึง เช่น ชีวิตนี้ไม่
เที่ยงหนอ น่าอนาถจริงหนอ 
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11. นู๋ หน ู จากเดิมไมม่ีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย
วรรณยุกต์จตัวา ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
การสะกดวรรณยุกต์   

ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ าพวกหนึง่ บางชนิด
เป็นพาหะน าโรค; ค าส าหรับเรียกเด็ก 

12.แปลกกกก แปลก เป็นการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย ก หลายตัวเพื่อ
แสดงลักษณะทางเสียง โดยในท่ีนีเ้ป็นการเน้นเสียง
แบบในภาษาพูด ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเพิ่ม
ตัวสะกดพยัญชนะท้าย 

แตกต่างไปจากทีเ่คยคดิ เคยรู้ เคยเห็น, เพี้ยน
ไป, ผิดปกต ิ

13.หน่อยยย หน่อย เป็นการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย ก เพื่อแสดง
ลักษณะการออกเน้นเสียงแบบในภาษาพูด ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการเพิ่มตัวสะกดพยญัชนะท้าย 

นิดหนึ่ง, น้อยหนึ่ง, ไม่มาก เช่น ขอหน่อย เดิน
อีกหหน่อยก็ถึงละ 

14. อิอิ - เป็นค าสแลงที่สร้างโดยการสร้างศพัท์ขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการสร้างค า 

เป็นค าสแลงที่สร้างโดยการสร้างศพัท์ขึ้นใหม่ 
หมายถึง ค าแสดงเสียงหัวเราะ โดยในท่ีนี้เป็น
การเลยีนเสยีงหัวเราะแบบมีนัยแอบแฝง 

15. อ่ะ - เป็นค าสแลงที่สร้างโดยการสร้างศพัท์ขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการสร้างค า 

เป็นค าสแลงที่สร้างขึ้นใหม่หมายถงึ
ค าประกอบ ท้ายค าอื่นบอกความเชิงเน้นให้
หนักแน่น 

16. ถถถถถ 55555 เป็นค าใหม่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ 
เนื่องจากแป้นพิมพ์ตัวเลขหา้และพยัญชนะ ถ อยู่บน
แป้นพิมพ์เดียวกัน โดยผู้ใช้ภาษาไม่ได้กดเปลี่ยนภาษา
จึงท าให้เกิดค าในลักษณะใหม่ขึ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะของ
การสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ 

เดิมมาจากลักษณะการใช้ตัวเลขแทนเสียง
หัวเราะ 

17. จุ๊บๆ - เป็นค าสแลงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แสดงท่าทาง โดยใน
บริบทนี้เป็นการแสดงท่าทางท าปากจู๋ให้เกิดเสียง
ดังกล่าว และเป็นการซ้ าค าโดยการใช้เครื่องหมายไม้
ยมก (ๆ) เพื่อแทนการซ้ าความหมายด้วย ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของการใช้ค าแสดงท่าทาง 

การแสดงท่าทางท าปากจู๋ให้เกดิเสยีง 

         2.1.1 การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น พบจ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ ฟาม แย้ว เบย 
         2.1.2 การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ เขิล คุน 
         2.1.3 การเปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ พุด หรอ จุง  
         2.1.4 การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์  พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ม๊าก  น๊อ นู๋ 
         2.1.5 การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ แปลกกก หน่อยยย 
   2.2 การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในลักษณะของการสร้างศัพท์ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ อิอิ อ่ะ 
   2.3  การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในลักษณะของการสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ พบจ านวน 1 
ค า ได้แก่ ถถถถถ 
   2.4 การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในลักษณะของการใช้ค าแสดงท่าทาง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ จุ๊บๆ 
    ทั้งนี้การศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน พบค าสแลงท้ังหมด 2 กระบวนการ คือกระบวนการสร้างค าสแลง
จากการประกอบค า จ านวน 11 ค า โดยปรากฏเป็นค าแต่ละประเภทเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้  1.การใช้ค าเลี่ยง พบ
จ านวน 6 ค า ได้แก่ มรึง กรู เผือก เมิง Hee แดก 2.การประสมค า พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ โลกสวย หัวร้อน 3.การซ้ าค า พบจ านวน 1 
ค า ได้แก่ ว้าวๆๆๆ  4.การรวมค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ แม่ง 5.การตัดค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เค และกระบวนการสร้างค าสแลง
จากลักษณะพิเศษอื่นๆ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้                       
    1) การเปลี่ยนแปลงการสะกค า พบจ านวน 15 ค า โดยแยกออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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     1.1 การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย 
     1.2 การเปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ พุด หรอ จุง 
     1.3 การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์  พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ม๊าก  น๊อ นู๋ 
     1.4 การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ เขิล คุน 
   2.5 การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ แปลกกก หน่อยยย    
                       2) การสร้างศัพท์ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ อิอิ อ่ะ           
    3) การใช้ค าแสดงท่าทาง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ จุ๊บๆ 
   ทั้งนี้การศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของกัญญนัช ชะนะจิตร พบว่ากระบวนการ
สร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด เนื่องจากค าสแลงในแฟนเพจอีจัน มักมีค าสแลงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
การสะกดพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ อยู่เป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับประเภทอ่ืนๆ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจันที่พบในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ และภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นเฟสบุ๊ค ยังมีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ปรากฏในพจนานุกรม เช่นการสะกด
ค า การออกเสียง และยังเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มและมักใช้กันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นอกจากจะ
ได้ความรู้เกี่ยวกับค าสแลงแล้วยังไดรู้้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาในขณะนี้ว่า สังคมออนไลน์ในปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ตลอดจน
มีการสร้างค าสแลงเพื่อหลีกเลี่ยงค าท่ีไม่สุภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มคนจ านวนมาก ตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษา ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ใช้ภาษาสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ที่สร้างถ้อยค าต่างๆ ขึ้นมา
ใช้ ส่งผลให้การสื่อสารมีสีสันมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ สิงห์ทอง หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น และคณะ (2560) ที่ศึกษา
ในเรื่องการศึกษาการใช้ค าสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับด้านเสียง ได้แก่ด้านการกลมกลืนเสยีง ด้านการตดั
เสียง ด้านการเติมเสียง ด้านการสับเสียง ด้านการเปลี่ยนเสียง และด้านการผลักเสียง ส่วนด้านความหมาย ได้แก่ ความหมายเชิงอุปมา
หรือความหมายโดยนัย กับความหมายในบริบท และงานวิจัยของกัญญนัช ชะนะจิตร  (2560) ที่ศึกษาในเรื่องการสร้างค าและ
ความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างค าสแลง และศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายของค าสแลง ได้แก่ 
การพ้องความหมาย การมีหลายค าหมาย การมีความหมายตรงกันข้าม และการพ้องเสียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแฟนเพจอีจัน จากช่องแสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กรอบแนวคิดของกัญญนัช ชะนะจิตร (2560) เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค าสแลงที่ปรากฏในแฟนเพจอีจันมีท้ังหมด 28 ค า จ าแนกเป็น 2 กระบวนการ คือ 1.กระบวนการ
สร้างค าสแลงจากการประกอบค าพบจ านวน 11 ค า ได้แก่  ว้าวๆๆๆ โลกสวย หัวร้อน แม่ง เค มรึง เมิง กรู เผือก Hee แดก ทั้งนี้
สามารถแยกประเภทของกระบวนการสร้างค าสแลงได้แก่ 1)การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการซ้ าค า พบจ านวน 1 ค า 
ได้แก่ ว้าวๆๆๆ 2)การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการประสมค า พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ โลกสวย หัวร้อน 3)การสร้างค า
สแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการรวมค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ แม่ง 4)การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการตัดค า 
พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เค  5)การสร้างค าสแลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของการใช้ค าเลี่ยง พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ มรึง กรู เผือก เมิง 
Hee แดก  และ 2.กระบวนการสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ พบจ านวน 17 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย เขิล คุน พุด หรอ จุง 
มาก น๊อ  นู๋ แปลกกกก หน่อยยยย อิอิ อ่ะ ถถถถถ จุ๊บๆ โดยสามารถแยกประเภทของการสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ ได้แก่ 
2.1)การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า พบจ านวน 15 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย 
เขิล คุน พุด หรอ จุง แปลกกก หน่อยยย ม๊าก  น๊อ นู๋ โดยสามารถแยกออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1)การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะ
ต้น พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย 2)การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ เขิล คุน  3)การ
เปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ พุด หรอ จุง 4)การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ม๊าก  น๊อ นู๋             
5)การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ แปลกกก หน่อยยย 2.2)การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในลักษณะ
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ของการสร้างศัพท์ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ อิอิ อ่ะ  2.3)การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ ในลักษณะของการสร้างค าที่เกิดจาก
อิทธิพลของแป้นพิมพ์ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ ถถถถถ  2.4)การสร้างค าสแลงจากลักษณะพิเศษอื่นๆ ในลักษณะของการใช้ค าแสดง
ท่าทาง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ จุ๊บๆ 
 ทั้งนี้การศึกษาการสร้างค าสแลงในแฟนเพจอีจัน พบค าสแลงทั้งหมด 2 กระบวนการ คือกระบวนการสร้างค าสแลงจากการ
ประกอบค า จ านวน 11 ค า โดยปรากฏเป็นค าแต่ละประเภทเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1)การใช้ค าเลี่ยง พบจ านวน 6 
ค า ได้แก่ มรึง กรู เผือก เมิง Hee แดก 2)การประสมค า พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ โลกสวย หัวร้อน 3)การซ้ าค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ 
ว้าวๆๆๆ 4) การรวมค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ แม่ง 5) การตัดค า พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เค และกระบวนการสร้างค าสแลงจาก
ลักษณะพิเศษอื่นๆ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงการสะกค า พบจ านวน 15 ค า โดยแยกออกเป็น 5 
ลักษณะ คือ 1.1)การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ฟาม แย้ว เบย 1.2)การเปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 
3 ค า ได้แก่ พุด หรอ จุง 1.3)การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์  พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ม๊าก  น๊อ นู๋  1.4)การเปลี่ยนแปลงการ
สะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ เขิล คุน 1.5)การเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ แปลกกก หน่อยยย 
2. การสร้างศัพท์ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ อิอิ อ่ะ 3. การใช้ค าแสดงท่าทาง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ จุ๊บๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    ควรน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค าสแลงที่เกิดใหม่ในปีต่อๆ ไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  ควรศึกษาค าสแลงของคนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความแตกต่างในด้านการในภาษา 
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การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
กรณีศึกษาบ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

Tourism Management by Community for Sustainable Development 
Case Study: Ban Khok Sanuan Kut Wai Si Khonra Phum Surin 

 
นัขนลิน อินทนุพัฒน์1    

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ ความพร้อมทางด้านการบริการ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และความพร้อมทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เยาวชน และชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกสนวน จ านวน 93 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านโคกสนวนเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วย
เพราะชุมชนริมน้ าล าพอกที่เป็นแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี มีพืชที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนได้ เช่น 
ต้นกกที่ถูกน ามาแปรรูปเป็นเสื่อเกาะหรือเสื่อกก และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมา นอกจากนั้นชุมชนยังมีกิจกรรมฐาน
เรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท าขนมเนียลหรือท่ีเรยีกกันว่าพิซซ่าเขมร ถือเป็นขนมโบราณสืบทอดมาตัง้แต่บรรพบุรุษซึ่งหาทาน
ได้ยาก และยังเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีแซนโฏนตา บูชา
บรรพบุรุษ การร าตรุษสงกรานต์ และเรือมอันเร 
 
ค าส าคัญ: การจัดการท่องเที่ยว, การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
Abstract   
 The purpose of this research was to study potential of sustainable tourism management by community, 
preparedness of service and sustainable tourism management by community, and preparedness of community 
participation. This study used qualitative research though in-depth interview. Sample group of this study is 93 
people as follows; community leader, government and private sector, local philosopher and youth of Ban Khok 
Sanuan.     
 As a result, Ban Khok Sanuan community had outstanding in local wisdom that was inherited for long time 
because Lam Phok river community had fertility all year. There was plant that was processed to family product, 
such as Khok tree was processed to Kho or Khok mat and they were all local wisdom. In addition, community 
had various learning activities, such as Nearn dessert or Khmer pizza cooking that was ancient dessert, since 
primitive period and it was difficult to find. These were identity of community and there was local tradition that 
was inherited from ancestor, such as San Dhorn Ta tradition, ancestor worshiping, Songkran dancing, and Ruem 
Anre     
 
Keywords: tourism management, sustainable development 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (Community-based Tourism) ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นเครือข่ายมากข้ึน ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวัง
ว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ การท่องเที่ยว และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559 : เว็บไซต์) 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเกิดการเจริญเติบโตขึ้นได้ โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งในสถานการณ์
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาและประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวโลกมากขึ้น จากรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก พบว่า ปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 82.50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 20.60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.90 ล้านล้านบาท คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน 1.89 
ล้านล้านบาท ซึ่งมีรายได้มากกว่าในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2557 ที่ 2.23 ล้านล้านบาท และ 1.17 ล้านล้านบาท ตามล าดับ และคาด
ว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังหมด 3.18 ล้านล้านบาท ในปีพ.ศ. 2560 และ 5.98 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ.2570 (World Travel & 
Tourism Council. 2017)  
 ปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในด้านประสบการณ์ที่ได้จากการ
ท่องเที่ยวมากกว่าการให้ความส าคัญกับความพึงพอใจจากวัตถุ นักท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวที่สามารถน าเสนอประสบการณ์ที่
น่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2568 อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพ่ือการซื้อประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวจะมีมากกว่าการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัตถุประมาณร้อยละ 55 
 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในด้านประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย แต่ละจังหวัดมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันโดดเด่น เมื่อพิจารณาจุดแข็งของการท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่าชุมชนหลายแห่งใน
หลายบริบทสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับโดยตรงและโดยอ้อมครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน สร้างความภาคภูมิใจ สร้างการรับรู้ให้แก่สังคมภายนอก และพัฒนา
ศักยภาพของคนในปัจจุบัน (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2561 :  เว็บไซต์) 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีจุดเด่นอยู่ที่แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นักท่องเที่ ยวได้
สัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชุมชน  การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งชุมชนเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (วรรณวิมล 
ภู่นาค. 2558: 65) 
 จากความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดที่จะใช้การท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สอดรับ
กับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทางด้านการบริการ                  
การบริหารจัดการ และความพร้อมในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกสนวน 
ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อศึกษาความพร้อมทางด้านการบริการ 
 3. เพื่อศึกษาความพร้อมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4. เพื่อศึกษาความพร้อมทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประเภทของงานวิจัย   
    เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เอกสารวารสารทางวิชาการ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง
การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมีทั้งสิ้น 93 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เยาวชน และชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพจริง โดยการบันทึกข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสาร  วารสารทางวิชาการ และข้อมูลจาก
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์สังเกตการณ์ในพื้นที่ รวมไปถึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์อภิปรายผลเกี่ยวกับศักยภาพ ความพร้อมทางด้านการบริการ ความพร้อมทางด้านการบริหาร และความพร้อมด้านการมีส่วน
ร่วม โดยใช้วิธีการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า ชุมชนบ้านโคกสนวนเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดจากรุ่นสู่ ศักยภาพชุมชนในด้านการจัดการ
พบว่า ชุมชนสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในชุมชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
หมู่บ้าน จากการสัมภาษณ์ นายบุญส่ง  นิสัยกล้า ผู้ใหญ่บ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า 
 “เดิมที ชุมชนบ้านโคกสนวนย้ายมาจากบ้านสะดีย์ หมู่17 ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากบ้านสะดีย์น้ าท่วม
ทุกปี และในปี พ.ศ.2498 มีการสร้างชลประทาน จึงท าให้ชุมชนมีการย้ายถิ่นฐานตั้งใหม่โดยใช้ช่ือหมู่บ้านว่า บ้านโคกสนวน ในปี 
พ.ศ.2510 เหตุที่ตั้งช่ือหมู่บ้านโคกสนวน เพราะเมื่อก่อนมีต้นสนวนเป็นจ านวนมาก จึงเป็นที่มาของการเรียกช่ือหมู่บ้านโคกสนวน ซึ่ง
เป็นป่าเก่าอยู่บนโนน (ภาษาเขมรเรียกว่า เนิน หมายถึง โคกหรือสูง) บ้านโคกสนวน เป็นชุมชนที่มีการเจริญเติบโตในเศรษฐกิจ และมี
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน โดยมีสิ่งดึงดูดใจดังนี้ 1) ด้านธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าล าพอก เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีฝูงนกเป็ดน้ า นกกระยาง นกกระจิบ สัตว์น้ า และยังจะได้สัมผัสกับทุ่งบัวขาวคุ้มสวาย 2) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ได้แก่ ชุมชนเรือประมงวิถีชีวิตคนริมน้ าล าพอก ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่หลากหลาย เช่น 
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ (บุญเดือนสิบ) ซึ่งสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม
ของชุมชนผ่านทางกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ” 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ภาพบรรยากาศอ่างล าพอก 
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 2. ความพร้อมทางด้านการบริการ 
  การบริการที่ดีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวและมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นๆจาก
การท ากิจกรรมและการทดลองเป็นนักท่องเที่ยวไปใช้บริการในชุมชน เห็นได้ว่าชุมชนมีความพร้อมในการด้านแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่ส าคัญหลากหลาย ดังนี้ 
  ฐานการเรียนรู้การท าขนมเนียล หรือที่เรียกกันว่า “พิซซ่าเขมร” เป็นขนมโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งหา
ทานได้ยากแล้ว และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารและการสืบทอดขั้นตอน 
กรรมวิธีการท าจึงเกิดเป็นฐานเรียนรู้ขนมพื้นบ้าน การสัมภาษณ์นางรัตนาภรณ์  ประกอบดี ผู้น าท าขนมเนียล กล่าวว่า “วัตถุดิบ
ส าหรับท านมเนียล มีแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว น้ าตาลปี๊บ มะพร้าวขูดกลีบบัวอ่างล าพอก โดยเริ่มจากการน าข้าวสารเหนียวและ
ข้าวสารจ้าวแช่น้ าประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แล้วน ามาต าและน ามาร่อนเพื่อให้ได้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวจ้าว ผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้ง
ข้าวจ้าวเข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1:3 ใส่น้ าใบเตย น้ าตาลปี๊บ และมะพร้าวขูดผสมให้เข้ากันน าใบมะพร้าววางบนกะลามะพร้าวใน
ลักษณะกากบาทน าส่วนผสมที่ได้วางลงใบมะพร้าว นึ่งส่วนผสมของขนมเนียลให้สุกด้วยหม้อดินใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาที ขนม
เนียลที่ได้จะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้านโคกสนวน” นับได้ว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของแม่บ้าน
และผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาวิธีการท าขนมโบราณให้คู่ควรแก่ชุมชนบ้านโคกสนวนจากรุ่นสู่รุ่น 
  ฐานการเรียนรู้การแปรรูปปลา ชุมชนบ้านโคกสนวนเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับอ่างล าพอกที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณริมอ่างน้ าล าพอกมีการท าประมงพื้นบ้าน
จับสัตว์น้ ามาเป็นอาหารและเพื่อส่งไปขายท่ีตลาด การแปรรูปปลาของชุมชนนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ปลาส้ม เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาน้ า
จืดที่หมักด้วยข้าวนึ่งเหนียวนึ่งสุกและกระเทียมซึ่งเป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอีสาน ปลาที่นิยมใช้ท าปลาส้ม 
ได้แก่ ปลาตะเพียน ผลิตภัณฑ์ลาส้มจะมีรสเปรี้ยว เนื้อปลานุ่มและมีกลิ่นหอม ปลาแดดเดียว เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาสด เช่น ปลา
ตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด ซึ่งเป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้วยการหมักปลากับส่วนผสมต่าง  ๆ และน าไปตากแดด 
ปลากรายและปลาตองเมื่อน าเนื้อมาขูดและนวดจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อน ามาคลุกเคล้ากับพริกแกงท าเป็นทอดมันจะมีรสชาติอร่อย 
และเป็นทอดมันปลาที่นับได้ว่าเป็นอาหารขึ้นช่ืออีกอย่างของบ้านโคกสนวน จากการสัมภาษณ์ นายบุญส่ง  นิสัยกล้า ผู้ใหญ่บ้านโคก
สนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า“วิถีชีวิตของคนริมน้ า คนล าพอกมีความผูกพันกับน้ าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตา
ทวดเราแล้วที่น ามาปลามากักเก็บไว้ โดยใส่ไห ท าเป็นปลาร้า ปลาจ่อม เพราะว่าปลาที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ า 
ทุกวันนี้พวกเราลุกหลานก็ยังอาศัยน้ าชลประทานเพื่อที่จะหาปลาอยู่ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเอง โดยการน ามาแปรรูปเป็นปลา              
ตากแห้ง น ามาแปรรูปเป็นปลาส้ม และก็ปลาร้าตามสมควร หรือว่าจะเป็นปลาสดในการที่จะส่งตลาดของอ าเภอศีขรภูมิของเรา” 
  ฐานการเรียนรู้การสานเสื่อเกาะ เป็นฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของพ่อบ้านแม่บ้านและลูกๆ หลานๆ ที่ให้ความสนใจใน
การสานเสื่อเกาะ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังก่อให้เกิดรายได้อีกหนึ่ง การสัมภาษณ์ นางโสม ปัญญาเอก ผู้น ากลุ่ม
ทอเสื่อเกาะ กล่าวว่า “ขั้นตอนแรกเราก็พากลุ่มแม่บ้านเราไปเอาต้นเกาะ เอามาจากอ่างล าพอก พอเราได้มาประมาณพอสมควรน ามา
ตากแห้ง พอแห้งเสร็จก็เอามาฉีกออกเป็นมุมหนึ่ง เอาออกมุมหนึ่ง แล้วเราก็เหลืออยู่มุมที่ 2 เราก็เอามาฉีกแล้วเอามารีดให้แบนให้นุ่ม
แล้วเอามาสาน การย้อมส ี มีอุปกรณ์ดังนี้ ปี๊บ น้ า เตา แล้วเอาใบมะขามแก่มาก าหนึ่งเอามาต้มให้เดือดแล้วเอาสีเทลงไป พอสีได้ที่ก็เอา 
ต้นเกาะลงไปประมาณ 30-40 นาที แล้วเอามาให้แห้ง แล้วเอามารีดให้แบนนุ่มแล้วเอามาสาน เสื่อเกาะนี้ เป็นเสื่อท่ีสมัยปู่ย่าตายายเรา
ท า เราก็สานต่อกันมาเรื่อยๆ” 
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 นับได้ว่าชุมชนบ้านโคกสนวนมีจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุมชนที่มีความเป็นจุดเด่นที่ชูความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้
อย่างหลากหลาย  
 3. ความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน 
  เนื่ องจากชุมชนบ้านโคกสนวนโดยพื้นฐานเป็น ชุมชนที่ค่อนข้างมีความพร้อมทางด้ านการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามแนวคิดขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน โดย
ผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนในชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยเน้นการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 
เพื่อให้ทุกคนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ รวมไปถึงร่วมกันออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
ร่วมกันเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมในชุมชน 
  การสัมภาษณ์ นายบุญส่ง  นิสัยกล้า ผู้ใหญ่บ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “...แต่เดิม
ชุมชนบ้านโคกสนวนเป็นชุมชนที่ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ ด้านการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้านที่พักโฮมสเตย์ สมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยี ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการมากเท่าไหร่นัก 
ส่วนใหญ่จะต้อนรับแบบบ้าน ๆ ทั่วไป ไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชน  ต่อมาในปี 
พ.ศ.2561 ได้มีการประสานงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ที่ได้คัดเลือกบ้านโคกสนวนเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองให้มีความน่าสนใจ และจัดอบ ให้กับ
ตัวแทนชุมชนได้ไปอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการกล่าวต้อนรับ ทักทาย
นักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมชุมชนของเรา รวมไปถึงด้านที่พักโฮมสเตย์ในการบริหารจัดการที่พักให้มีความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 
และก็ยังมีการแนะน าเกี่ยวกับการจัดเมนูอาหารเช้า กลาง เย็น และอาหารว่าง เพื่อให้ชุมชนไดน ามาปรับมาใช้กับอาหารและขนม
พื้นบ้านของชุมชน ผมต้องขอขอบคุณโครงการจากทางมหาวิทยาลยัฯเป็นอย่างมากท่ีไดม้าให้ความรู้ ให้ค าแนะน า จนท าให้ชุมชนมีการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดีขึ้น อีกท้ังตัวแทนยังได้น าความรู้ที่ไปอบรมมาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย” 
  ทั้งนี ้ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนได้มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อลดเวลาและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต อีกทั้งทีมคณะกรรมการมีการจัดทีมท างานเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 4. ความพร้อมทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  จากการศึกษาและสัมภาษณ์พบว่า การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชน
มีส่วนร่วมและผลักดันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนมีความเป็นอยู่แบบเกษตร
พอเพียง ได้รับเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและปรับภูมิทัศน์ต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยชุมชนมี
การบริหารจัดการร่วมกันในชุมชน โดยมีคณะกรรมการในหมู่บ้านเป็นแกนน าหลักในการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนมีจุดเด่นและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การสัมภาษณ์ นางสุจิตรา  ทองอินทร์ กรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ กล่าวว่า “...ในปี พ.ศ.2561 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการทดลองจัดโปรแกรม
กิจกรรมน าเที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้มีการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการต้อนรับ การน ากิจกรรมน าเที่ยวในฐานต่างๆ รวมไปถึงที่พัก
โฮมสเตย์ ผลการจัดโปรแกรมทดลอง พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีเป็นที่น่าสนใจ แต่ยังคงมี
ค าแนะน าจากท่องเที่ยวในการปรับปรุงในเรื่องของเวลาในแต่ละฐานการเรียนรู้และบรรยากาศในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน เพื่อ ให้
ชุมชนได้น ามาพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ ไป” 
 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยังได้ให้ค าแนะน าและติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงผลกระทบด้านพัฒนาตามสมดุล 
3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามแนวคิดองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
อภิปรายผล 
 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกสนวน เมื่อพิจารณาจากบริบทความพร้อมของพื้นที่ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความพร้อมในบริบทของพื้นที่เป็นอย่างมาก ปัจจุบันอ่างเก็บน้ าล าพอกถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่
น่าสนใจและท าให้ชุมชนมีรายได้ ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นรายได้ภายในชุมชน เช่น ชุมชนเรือประมงวิถี
ชีวิตคนริมน้ า การเลี้ยงควายแบบดั้งเดิม (ควายน้ า) และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่กิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางประวัติศาสตร์กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของอุษาวดี                     
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พูลพิพัฒน์ (2545) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความ
สมดุลด้านความต้องการชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก   
 ความพร้อมทางด้านการบริการ จะเห็นได้ชัดจากการที่ชุมชนมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้การทอเสื่อ
เกาะหรือเสื่อกก ฐานเรียนรู้การท าขนมเนียล และฐานการเรียนรู้การแปรรูปปลา กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของแม่บ้านและผู้ที่สนใจ              
อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาวิธีการท าขนมโบราณให้คู่ควรแก่ชุมชนบ้านโคกสนวนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งฐานนี้จะเป็นฐานที่
ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของเทพรัตน์ 
จันทพันธ์ และวิวัฒน์ ฤทธิมา (2556) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา              
มีรูปแบบของฐานการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งลักษณะของฐานองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ 15 แห่ง การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา นั้นค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มีการก าหนด
ทิศทางโดยชุมชน การจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยที่ชุมชนมีบทในฐานะเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่     
ผู้มาเยือน และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กร ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาร่วมคิดร่วมวางแผน รวมไป
ถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันชุมชนบ้านโคกสนวน มีการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น                  
ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ การกล่าวทักทายนักท่องเที่ยว การจัดเมนูอาหารโดยการผสมผสานระหว่างอาหารพื้นบ้านกับอาหารทั่วๆ ไป 
ที่นักท่องเที่ยวสามารถรับประทานกันได้ทุกคน แต่ไม่ท้ิงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือการน าปลาจากอ่างล าพอกมาประกอบ
เมนูอาหารให้ได้รับประสาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวรับรู้ รวมไปถึง
ที่พักต่าง ๆ มีการคิดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน มีการจัดระบบการดูแลท าความสะอาดและพร้อมบริการนักท่องเที่ยวอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านโคกสนวนถือได้ว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจ นับได้ว่ามีความพร้อมในด้านการบริการและสร้างจุดแลนด์
มาร์คให้กับจังหวัดสุรินทร์ได้ดีอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต มะระโพด (2559) ที่กล่าวว่า กิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้วย
ความสมัครใจโดยไม่แสวงหารายได้ซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่พักค้างคืนหรือพักค้างคืนก็ได้ มีสถานที่และกิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้คนในท้องถิ่นและผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวโดยการตอบสนองต่อพฤติกรรมความคิดเห็นและความต้องการของ
นักท่องเทีย่ว 
 ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วม ในส่วนของการมีส่วนร่วมนั้น ชุมชนบ้านโคกสนวน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
ให้ความส าคัญในการร่วมกันผลักดันให้ชุมชนของตนเองนั้น เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์  เพื่อเป็นการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มีความน่าอยู่ น่าเที่ยว เหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ์ (2545) ที่กล่าวว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
สามเหลี่ยมทองค าในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางแผนฟื้นฟู ด้านการปฏิบัติการในการมีส่วนร่วม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ชุมชนบ้านโคกสนวน เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบกันมาอย่างยาวนาน ด้วยเพราะชุมชนริมน้ า    
ล าพอก ที่เป็นแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี มีพืชที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนได้ เช่นต้นกกที่ถูกน ามา
แปรรูปเป็นเสื่อเกาะ หรือเสื่อกก และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมา นอกจากนั้นชุมชนบ้านโคกสนวนจะมีการต้อนควาย
ออกมากินหญ้า และต้นบัวเล็กๆ ใต้น้ าทุกวัน และยังมีการท าขนมพื้นถิ่น อย่างขนมเนียลหรือที่เรียกกันว่า  พิซซ่าเขมร ที่เป็นขนม
โบราณสืบทอดมาตั้งตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งหาทานได้ยาก และยังเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่ นของชุมชนที่
หลากหลาย เช่น ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ การร าตรุษสงกรานต์ และเรือมอันเรที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
 องค์ประกอบส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโคกสนวน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จะพบว่า 
การเดินทางไปชุมชนบ้านโคกสนวน สามารถเดินทางได้ง่าย มีสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ านวยความสะดวก ในด้านที่พัก และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ส าคัญของจังหวัดได้ ภายใต้องค์ประกอบดังนี้                 
1) ลักษณะเฉพาะของชุมชน 2)กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 3)การเพ่ิมขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน 4)การก าหนดแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว และ 5) กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 
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การประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซม : ความทรงจ้าร่วมปฏิบัติการถ ้าหลวงในข่าวออนไลน์ 
The construction of Sergeant Sam Hero : Collective Memory of Luang Cave Operating 

 in Online News 
กุสุมา สุม่มาตร์1    

พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา)2 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซมเพื่อสื่อสารความทรงจ าร่วมในปฏิบัติการ
ถ้ าหลวง โดยศึกษาจากข่าวออนไลน์จ านวน 30 ข่าว ซึ่งจ าแนกข่าวออนไลน์เป็น 2 กลุ่ม คือ 1)ข่าวการสร้างอนุสรณ์สถานของจ่าแซม
ในข่าวออนไลน์ 2) ข่าวสิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม และผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้ประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซมเพื่อสื่อสาร
ความทรงจ าร่วมในปฏิบัติการถ้ าหลวงมีกลวิธีทางภาษา 4 กลวิธี ดังนี้ 1)กลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วย 1.1)การสื่อความหมาย                  
ความทรงจ านัยตรง 1.2)การตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์ 1.3)การใช้ค าระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค าที่สื่อความหมายถึงการ
สรรเสริญ 2)กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ประกอบด้วย 2.1)การใช้วัจนกรรมแสดงความรู้สึก 2.2)การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริง 
ประกอบด้วย การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาครัฐ การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชน 3)การใช้ประเพณี 4)การใช้
ขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลอง 
 
ค้าส้าคัญ: การประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซม, ความทรงจ าร่วม, ปฏิบัติการถ้ าหลวง, ข่าวออนไลน์  
 
Abstract 
 This academic article aimed at examining the language strategies used to constructed Sergeant Sam 
collective memory to convey meaning in online news. Data for the analysis came from 30 text, which classified 
online news into 2 groups: 1) news of the construction of the monument of Sergeant Sam in the online news 2) 
news about Sergeant Sam's capsule inventions It was found that the contents of language strategies used to 
communicate shared memories to convey meaning Sergeant Sam has four language strategies such as 1) lexical 
strategies consist of 1.1) denote meaning for memory communication 1.2) naming for the meaning of the 
memorial 1.3) positive meaning consist of lexical of satisfactory characteristics, lexical of praise 2) pragmatic 
strategies consist of speech acts of representatives by government sector, speech acts of representatives by 
private sector 3) using tradition 4) using a parade to celebrate. 
 
Keywords: The construction of Sergeant Sam Hero, Collective Memory, Luang Cave Operating,  
    Online News 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 ปฏิบัติการถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน–10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีทีมฟุตบอลและผู้ช่วยผู้ฝกึสอนทีมหมู
ป่าประสบภัยทางธรรมชาติหรือติดถ้ าเพราะปริมาณน้ าท่วมสูงจากเหตุการณ์นี้มีการร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคนไทยและชาว
ต่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมครั้งส าคัญ อีกทั้งมีการสื่อสารข่าวสารดังกล่าวไปทั่วโลก โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

                                                 
1 อาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, E-mail: kusuma3083@gmail.com 
  โทรศัพท์ 091-8618001 
2 อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

459การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



460 
 

 

ณ ถ้ าหลวง จังหวัดเชียงรายนั้นเกิดความสูญเสียหนึ่ง น่ันคือ จ่าเอกสมาน กุนัน หรือจ่าแซมเสียชีวิตในขณะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย   
 พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา) (2562:565)  กล่าวถึง “การเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของจ่าแซมเป็นที่กล่าวขวัญยกย่อง
และช่ืนชมในความมีจิตอาสาและเสียสละต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นวีรบุรุษแห่งถ้ าหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 10 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศนาวาตรี และทรงพระกรุณาให้จัดงานศพอย่างสมเกียรติ มีการจัดท าอนุสรณ์สถานเป็น               
รูปหล่อรูปเหมือน เพื่อตั้งไว้ที่อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนและสวนสุขภาพ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน” 
 การสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นที่ (space) ในรูปแบบอนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเป็นวิธีการสื่อสารความหมายในลักษณะรูปธรรม 
สื่อสัญลักษณ์แทนความหมายถึงบุคคล เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลรุ่นหลังได้รับรูเ้หตกุารณ ์เรื่องราวในอดีต ดังที่ อริยา อรุณินท์ (2562) 
กล่าวว่า “ความน่าสนใจของอนุสาวรีย์ในทางภูมิสถาปัตยกรรม ก็คือสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจกลายเป็น
อนุสรณ์สถาน เป็นภูมิทัศน์แห่งความทรงจ า และสื่อสาร สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้มาเยือน รับรู้ถึงเหตุการณ์ บุคคล ในอดีตได้” 
 การสื่อสารเรื่องการสร้างรูปหล่อ หรือรูปปั้นของนาวาตรีสมาน กุนัน จัดแสดงในอนุสรณ์สถาน ณ อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า               
นางนอนและสวนสุขภาพ อ าเภอจตุรพักตรพิมานดังกล่าว ปรากฏในข่าวสารช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์ 
โดยมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่น าเสนอข่าวสารดังกล่าว  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการสื่อสารเรื่องราวภายหลังนาวาตรี
สมาน กุนันเสียชีวิต มีลักษณะการบันทึกเรื่องราวของผู้เสียชีวิตที่ประกอบคุณงามความดีที่สังคมไทย และสังคมนานาชาติต่างรับรู้ในวง
กว้าง อาจกล่าวได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการสื่อสารความทรงจ าร่วม ดังท่ี Maurice Halbwachs (1992 : 28) กล่าวว่า“ความทรงจ า
ร่วมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมจดจ าได้ โดยปราศจากข้อจ ากัดเรื่อง เวลาและสถานที่” โดยการสร้างความทรงจ าร่วมใน
การศึกษานี้ ผู้เขียนวิเคราะห์จากตัวบทข่าวการจัดสร้างอนุสรณ์สถานจ่าแซมข่าวสิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม บทเพลงวีรบุรุษจ่าแซม              
ซึ่งตัวบท 3 กลุ่มนี้เป็นรูปแบบการสร้างความทรงจ าร่วมของจ่าแซม  
 อนึ่ง กระบวนการสร้างความจ าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่น่าสนใจในด้านการสอดประสานความทรงจ าร่วมให้เกิดคนไทยจดจ า   
จ่าแซม ซึ่งวูลฟ์ คานสไตน์เนอร์ (Wulf Kansteiner) (2002 :165) กล่าวถึง “กระบวนการสร้างความจ ามีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ ผู้สร้างความทรงจ า (Memory makers) ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ความทรงจ า (Memory consumers/users) วัตถุแห่งความทรงจ า 
(Visual objects)” โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเป็นผู้สร้างความทรงจ า คนไทยเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ความทรง
จ า อนุสรณ์สถานจ่าแซม ข่าวสิ่งประดิษฐ์แคปซูลจ่าแซม บทเพลงวีรบุรุษจ่าแซม เป็นวัตถุแห่งความทรงจ า  
 การบอกเล่าเรื่องราววัตถุแห่งความทรงจ าน้ันมีกลวิธีทางภาษาที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เขียนจ าแนกเป็น 4 กลวิธี ดังนี้ไขกุญแจ “กลวิธี
ทางศัพท์” หยั่งให้ลึกถึงเจตนา“กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์”เช่ือมสาระและความเป็นเรื่อง“การใช้เรื่องเล่า” ถอดรหัสวัฒนธรรม 
“การใช้ประเพณี” การใช้ขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซมเพื่อสื่อสารความทรงจ าร่วมในปฏิบัติการถ้ าหลวง 
 
ผลการวิจัย 
 กลวิธีทางศัพท ์
  กลวิธีทางภาษาระดับค าเป็นระดับทางหลักภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่เป็นองค์หนึ่งของการสร้างความทรงจ าร่วมของจ่าแซม 
โดยกลวิธีทางศัพท์มี 3 กลวิธี  ได้แก่ การสื่อความหมายความทรงจ านัยตรง การตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์ การใช้ค าที่มี
ความหมายเชิงบวก ดังนี้ 
  การสื่อความหมายความทรงจ านัยตรง คือ การใช้ค าศัพท์ความทรงจ า ระลึก ปรากฏร่วมกับค าค ากริยาที่แสดงให้เห็น
กระบวนการที่สัมพันธ์กับการกระท า เช่น ค าว่า เก็บ เลือก ซึ่งค ากริยานี้ช่วยให้เน้นให้ความทรงจ ามีลักษณะที่จับต้องได้ มีการ
เคลื่อนไหวในจินตภาพของผู้รับสาร โดยค าว่า “เลือก” สื่อให้เห็นว่าบันทึกความทรงจ าในรูปแบบอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ รูปปั้น 
ปฏิมากรรม มีลักษณะคัดสรรว่าจดจ าหรือมีภาพจ าจ่าแซมด้วยลักษณะกายภาพสวมชุดด าน้ า ดังตัวอย่างท่ี 1 
    “ก่อนหน้านี้ทางด้านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ระดมกลุ่มศิลปินเชียงรายกว่า 300 ชีวิต ร่วม
วาดภาพประวัติศาสตร์ เพื่อเก็บความทรงจ้าของภารกิจถ้้าหลวง และระลึกถึงความเสียสละ ความเป็นวีรบุรุษของจ่าแซม และวางแผน
จะสร้างปฏิมากรรมอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์เทิดทูนเกียรติประวัติของจ่าเอกสมาน กุนัน หรือจ่าแซม นักท้าลายใต้น้้าจู่โจมนอก
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ราชการกองทัพเรือ ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าว…ได้หารือกับอธิบดีกรมอุทยานฯ แล้วว่าจะมีการจ้างคนมาดูแล งบไม่
ต้องงบผมเอง อาจจะ 10 ล้านหรือเกินกว่านั้นไม่เป็นไร ส่วนการสร้างศาลาจัดแสดงภาพวาด และอนุสาวรีย์จ่าแซม ผมใช้งบตัวเอง 10 
ล้านบาทจะได้เร็ว ผมตั้งใจและอยากท้า ผมอยากให้ถ้้าหลวง แซม และฝรั่งท่ีมาช่วยจากทั่วโลกได้มีที่ระลึก ไม่อยากให้ทุกอย่างสาบสูญ
ไปกับเวลา ส่วนอนุสาวรีย์จ่าแซมที่เลือกปั้นในชุดด้าน้้า ผมคิดว่า ต้องเป็นความมุ่งมั่น เป็นท่าที่แซมมุ่งมั่นเข้าไปในถ้้า”  

ที่มา https://www.tnews.co.th/contents/471225 เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
 การตั งชื่อเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์ 
  ช่ือ หมายถึง ค าท่ีใช้เรียกคนสถานท่ีหรือสิ่งของโดยทั่วไป หรืออย่างเฉพาะเจาะจง(ราชบัณฑิตยสถานบัณฑิตยสถาน. 2546 
: 367) โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจและมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรร่วมกันคิดค้นแคปซูลด าน้ ากู้ภัยและตั้งช่ือเป็นอนุสรณ์ว่า“จ่าแซม”ซึง่เป็นการ
สร้างความทรงจ าร่วมที่ใช้วัตถุแห่งความทรงจ า และช่ือวัตถุแห่งความทรงจ าสื่อความหมายถึงจ่าแซมที่เสียชีวิตในปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยถ้ าหลวง ณ ถ้ าขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2561 :184) กล่าวว่า“การเรียกช่ือเป็นกลวิธี
ทางภาษาหนึ่งที่แสดงให้เห็นมุมมองและความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงได้เป็นอย่างดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม”กล่าวได้ว่า การเรียกช่ือหรือการตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์นี้ เป็นการสื่อสารความทรงจ าร่วมให้คนไทยจดจ าบริบท
สังคม นั่นคือ ผู้มีจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมในเหตุการณ์ถ้ าหลวง โดยมีจ่าแซมสนับสนุนภารกิจล าเลียงถังอากาศใน
ถ้ าขุนน้ านางนอนจนเสียชีวิต ดังตัวอย่างท่ี 2 
   “ไทยสร้าง 'จ่าแซม' แคปซูลด้าน้้ากู้ภัยจิ๋ว อีกทางเลือกไว้กู้ภัยในอนาคตคิดค้นเครื่องมือแคปซูลด้าน้้ากู้ภัยที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดในโลก โดยโรงเรียนนายร้อยต้ารวจและมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ตั้งช่ือว่า "จ่าแซม" เพื่อเป็นการร้าลึกถึงความเสียสละ
ของจ่าเอกสมาน กุนัน หลังเหตุการณ์ช่วย 13 ชีวิตสมาชิกฟุตบอลทีมหมูป่าที่ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน ซึ่งถือเป็นภารกิจระดับโลก และมี
หลายองค์กรระดมก้าลังช่วยเหลือทีมหมูป่าจนส้าเร็จ ส้าหรับประเทศไทย มีหลายหน่วยงานท่ีเล็งเห็นความส้าคัญของภารกิจกู้ภัย หนึ่ง
ในนั้นคือทีมงานจากโรงเรียนนายร้อยต้ารวจและมลูนิธิกู้ภยัร่มไทร ท่ีได้มีการคิดค้นเครื่องมือแคปซูลด้าน้้ากู้ภัยที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก
ซึ่งผ่านการทดลองแล้วภายใต้แรงดันน้้าโดยเตรียมพัฒนาไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้ทันเวลาหากเกิด
เหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันน้ีและเพื่อเป็นการร้าลึกถึงความเสียสละของจ่าเอกสมาน กุนันผู้จากไป” 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/808273 เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
 การใช้ค้าที่มีความหมายเชิงบวก  
  การใช้ค าที่มีความหมายเชิงบวก เป็นกลวิธีทางภาษาเพื่อสื่อความหมายสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งท่ีพึงปรารถนา  
ซึ่งประกอบด้วย ค าท่ีสื่อความหมายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และค าที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ เพื่อให้การสื่อสารความทรง
จ าร่วมของจ่าแซมเป็นไปในด้านดี ดังตารางท่ี 1 

ค้าที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค้าที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ 
ผู้กล้า วีรบุรุษ 
ผู้เสียสละ ฮีโร่ 
ความเสียสละ ช่ืนชม 
เสียสละ เกียรติ 
 เชิดชู 

เทิดทูน  
ยกย่อง 
สดุดี 

   จากตารางที่ 1 ค าที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีค านาม ได้แก่  ผู้กล้า ผู้เสียสละ มีนามวลี ได้แก่               
ความเสียสละ และมีค ากริยา ได้แก่ เสียสละ ซึ่งค าดังกล่าวปรากฏร่วมกับการบันทึกความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซม ผู้มีจิตอาสาปฏบิตัิ
ภารกิจล าเลียงถังอากาศ ในปฏิบัติการถ้ าหลวง ส่วนค าที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ เป็นการยกย่องจ่าแซม โดยมีค านาม ได้แก่ 
วีรบุรุษ ฮีโร่ ซึ่งมีความถี่สูงสุดในการปรากฏร่วมกับค าศัพท์จ่าแซม ตลอดจนมีค าขยาย เช่น ช่ืนชม เกียรติ เชิดชู เทิดทูน ยกย่อง สดุดี 
เพื่อการบันทึกความร่วมจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมจากคนในสังคมไทยยุคสมัยร่วมกับปฏิบัติการถ้ าหลวง  ส่งบันทึกความร่วมจ าข้าม
กาลเวลาไปยังยุคสมัยหนึ่งได้ 
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  จากการไขกุญแจ “กลวิธีทางศัพท์”เพื่อบันทึกความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมด้านกลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วยการสื่อ
ความหมายความทรงจ านัยตรง การตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์ และการใช้ค าที่มีความหมายเชิงบวก ทั้งนี้การใช้ค าที่มี
ความหมายเชิงบวกประกอบด้วยการใช้ค าระบุลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค าที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ  
 กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  
  วัจนปฏิบัติศาสตร์ เป็นแนวคิดการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ตามวัตถุประสงค์ เจตนาของการสื่อสาร ซึ่งแนวคิดนี้ Searle 
(1976 อ้างถึงใน สุภาพ กริ่งรัมย์ 2555 หน้า 24) กล่าวถึงประเด็นวัจนกรรมกล่าวโดยสรุปดังนี้  เป็นการกระท าโดยใช้ค าพูดเพื่อแสดง
เจตนาของผู้พูด ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขท่ีเหมาะสม  
  วัจนกรรมแบ่งประเภทเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ วัจนกรรมแสดงความรู้สึก(expressives) วัจนกรรมการบอกข้อเท็จจริง 
(representatives) วัจนกรรมชี้น า (directives) วัจนกรรมผูกมัด (commissives) วัจนกรรมการประกาศ(declaratives)  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารความหมายความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมในสื่อออนไลน์ พบว่ามีวัจนกรรม 2 ประเภท คือ 
  1) วัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressives) หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้พูดแสดงภาวะเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ 
ซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจในการเสียสละ การปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีสมชายชาติทหาร เพื่อสร้างความทรงจ าร่วมของความเป็นวีรบุรุษที่
มีความกล้าหาญ มุ่งมั่น แน่วแน่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้ าหลวง ซึ่งจะให้เห็นบทสัมภาษณ์ของนางวลีพร ผู้เป็นภรรยาของจ่าแซม               
ดังตัวอย่างที่ 3 
   “นางวลีพร กุนัน ภรรยาของจ่าแซม ให้สัมภาษณ์ผู ้สื ่อข่าวว่า ครั ้งแรกที ่เห็นหุ่นของพี ่แซมที่หล่ อส าเร็จแล้ว มี
ความรู้สึกว่าดีใจ และแปลกใจ ที่เหมือน... เหมือนพี่แซมมาก เมื่อเช้าได้นั่งเครื่องบินมาเชียงราย ไปร่วมงานที่วัดร่องขุ่น และนั่ง
รถยนต์มากับขบวนตลอดสองข้างทางที่ขบวนผ่านมา ชาวเชียงรายและชาวแม่สายรอรับและให้การต้อนรับพี่แซม เป็นอย่างดี และ
ช่ืนชม ตัวเองมีความรู้สึกว่าคงจะได้มาเชียงรายบ่อยขึ้น เพราะว่าถ้าคิดถึงพี่แซมเมื่อไหร่ก็จะได้มา เพราะเหมือนกับว่ามีหลัก และยัง
ใกล้ที่เกิดเหตุการณ์ด้วย และขอบคุณ อ.เฉลิมชัย ขอบคุณพี่น้องชาวเชียงราย ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น และขอบคุณเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานฯ ขณะเหมือนพี่แซมเป็นคนเชียงรายไปแล้ว” 

https://www.thairath.co.th/content/1444625 
  2) วัจนกรรมการบอกข้อเท็จจริง (representatives) หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองกับความเป็นจริงของถ้อยค าที่
พูดออกไป โดยข้อเท็จจริง คือ ผู้สร้างความทรงจ า (Memory makers) สื่อสารโดยใช้ข้อเท็จจริงรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
จัดสร้างรูปหล่อ อนุสรณ์สถานของจ่าแซม ตลอดจนรายงานความส าเร็จหลังการจัดสร้าง ทั้งนี้ ผู้สร้างความทรงจ า (Memory makers) 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สร้างความทรงจ าภาคเอกชน ผู้สร้างความทรงจ าภาครัฐ โดยผู้สร้างความทรงจ าภาคเอกชน หมายถึงอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ที่ด าเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน รูปปั้นของจ่าแซม ณ ถ้ าขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ส่วนผู้สร้างความ
ทรงจ าภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการด าเนินการจัดสร้างอุทยานวีรบุรุษนาวาตรีสมาน กุนัน(จ่าแซม) ณ สวนสุขภาพอ าเภอ                   
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วัจนกรรมการบอกข้อเท็จจริงมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1) การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชน คือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้แจ้งข่าวสารรายละเอียด
ความคืบหน้าของการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน รูปปั้นของจ่าแซม ณ ถ้ าขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีการให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
ประกอบการรายงานข้อเท็จจริง ดังตัวอย่างที่ 4 
   “อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ รูปปั้นจ่าแซม ได้ส่งไปยัง กรุงเทพมหานคร แล้ว เพื่อขยายถอดพิมพ์ขนาดจริง 
เป็นโฟม และน ามาปั้นดินน้ ามัน จากนั้นน ามาถอดพิมพ์ หล่อขึ้นมาพร้อมกับขัดเกลา ท าสี จากนั้นจะเอามาตั้งไว้ที่นี่ คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 4 เดือน โดยจะใช้งบประมาณประมาณ 10 ล้านบาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งงบประมาณที่ใช้ เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมด ในวันนี้ จะ
ใช้เงิน 1 ล้านบาท ชุดแรก เพื่อไปซื้อไม้มาเริ่มท าโครงสร้างของศาลาแล้ว และหากสร้างเสร็จก็ยกให้เป็นสมบัติของชาติ แรงบันดาลใจท่ี
จะท าอนุสรณ์สถาน คือ มาจากความมุ่งมั่นของจ่าแซม ที่ เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และ ในฐานะคนไทยคนหน่ึง จะท าอนุสรณ์
สถานแห่งนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ และ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
เห็น และเก็บไว้เป็นความทรงจ า จึงได้ตัดสินใจท าอนุสรณ์สถาน ย้ าเตือน ไม่ให้กาลเวลา ท าให้ทุกคนลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้ อาจารย์
เฉลิมชัย กล่าว” 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1343666 เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
  จากตัวอย่างข้างต้น การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชนมีการให้ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่นเวลา 4 เดือน จ านวน
งบประมาณหรือเงิน 10 ล้านบาท การให้ข้อเท็จจริงเป็นล าดับ ได้แก่ ข้ันตอนแรกใช้เงิน 1 ล้าน ซื้อไม้เพื่อสร้างศาลาอนุสรณ์สถาน                
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เป็นที่น่าสังเกตว่าวัจนกรรมดังกล่าวมีการสื่อสารความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซม จากค าว่า เสียสละชีวิต  ความทรงจ า ตลอดจน
ภาคเอกชนสื่อสารด้านประโยชน์ต่อสาธารณชน ดังจะเห็นได้จากหากสร้างเสร็จก็ยกให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า บันทึก
ความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมในรูปแบบอนุสรณ์สถานรูปหล่อน้ันมีคุณูปการต่อประเทศไทย เพื่อเป็นสมบัติของประเทศสืบต่อไป 
   2.2) การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการเป็นผู้สื่อสารพิธีเปิดอนุสรณ์สถานรูปปั้น
ของจ่าแซม ณ สวนสุขภาพอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตัวอย่างที่  5 
   “คณะสมาชิก สนช. ร่วมพิธีมอบอนุสรณ์สถานจ่าแซม นาวาตรี สมาน กุนัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้้ากุดแคน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบ
เงินสมทบทุนตั้งมูลนิธิจ่าแซมเพื่อผู้ยากจน คนยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
  รองประธาน สนช. คนท่ีสอง ได้ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสดุดีวีรชน นาวาตรี สมาน กุนัน  พร้อมมอบเงินสมทบทุน
เพื่อก่อตั้ง "มูลนิธิจ่าแซมเพื่อผู้ยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส"  ผ่านนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ 
คณะสมาชิก สนช. ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับหนังสือจากนายมวล อุปแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 และนายวิชัย กุนัน 
บิดาของนาวาตรี สมาน กุนัน เพ่ือขอให้ทาง สนช. ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานด้าเนินการจัดท้า
ถนนลาดยางทางเข้าสู่อุทยานวีรบุรุษนาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่แวะชมอนุสาวรีย์
ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดไป 
  ส้าหรับการจัดสร้างอนุสรณส์ถานน้ี จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดแีละความเสียสละในการปฏบิัติหนา้ที่
ของนาวาตรี สมาน กุนันท์ อดีตนักท้าลายใต้น้้าจู่โจมนอกราชการ ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี             
ณ วนอุทยานถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
โดยการประสานงานจากนายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนส้าคัญของประชาชนชาวร้อยเอ็ดต่อไป” 

http://radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=10410 เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
 จากตัวอย่างข้างต้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นหน่วยงานราชการที่ด าเนินการจัดสร้าง อุทยานวีรบุรุษนาวาตรี              
สมาน กุนัน (จ่าแซม) ข้อเท็จจริงเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ใหญ่บ้านและสนช.ในการของบประมาณสนับสนุน
ถนนลาดยางทางเข้าสู่อุทยานวีรบุรุษนาวาตรีสมาน กุนัน(จ่าแซม) ตลอกจนระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าว
ได้ว่าการสื่อสารความทรงจ าร่วมนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐมีบทบาทร่วมกับคนในชุมชน นั่นคือ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนของคนในชุมชน 
หมู่บ้านหนองคู อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของจ่าแซม  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า อุทยานวีรบุรุษแห่งนี้ 
เป็นบันทึกความทรงจ าร่วมที่ภาครัฐมีบทบาทร่วมพัฒนาท้องถิ่นชัดเจน ภายหลังการจากไปของวีรบุรุษ 
 ถอดรหัสวัฒนธรรม “การใช้ประเพณี”  
  ถอดรหัสวัฒนธรรม“การใช้ประเพณี”หมายถึงการสอดแทรกสื่อสารความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมร่วมกับประเพณี              
แห่เทียนเข้าพรรษา กล่าวถือ ช่างแกะสลักเทียนเข้าพรรษาแกะสลักเทียนเป็นรูปจ่าแซม เพื่อใช้ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัด
นครราชสีมา ดังตัวอย่างที่ 6 
   “ปั้นเทียนอาลัย 'จ่าแซม' วีรบุรุษถ้้าหลวงร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช 
  12 กรกฎาคม 2651 -ที่วัดเดิม อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่างแกะสลักเทียนได้สร้างสรรค์รูปปั้นจ่าเอกสมาน กุนัน 
หรือจ่าแซม อดีตหน่วยซีลนอกราชการ วีรบุรุษถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ 13 ชีวิตสมาชิกทีมหมู
ป่าอะคาเดมี ท้ังนี้เพื่อเป็นการอาลัยและร้าลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษถ้้าหลวง...ทุกปีตนมักจะแกะสลักเทียนเป็นรูปนักการเมือง
ต่างๆ แต่ในปีนี้ตนคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะแกะสลักเทียนมากเท่ากับวีรบุรุษถ้้าหลวงคนนี้แล้ว โดยรูปปั้นเทียนจ่าเอกสมานเป็นรูป
ท่ายืนตรง สวมชุดนักประดาน้้า ด้านหลังสะพานถังออกซิเจน มีขนาดความสูงของเทียนรวม 150 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาปั้นแกะสลัก
นาน 5 วันซึ่งรูปปั้นจะถูกน้าไปจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเทียนพรรษาของวัดเดิมที่เตรียมเข้าร่วมประกวดประเพณีแห่เทียน
พรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27-28 กรกฎาคมนี้” 

https://www.thaipost.net/main/detail/13284 เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
 จากตัวอย่างข้างต้น บันทึกความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมในรูปแบบเทียนเข้าพรรษาเป็นการก าหนดความหมายให้งาน
ประเพณีแห่เทียนร่วมพรรษาปี พ.ศ.2561 เป็นสื่อความทรงจ าร่วมว่าปฏิบัติการถ้ าหลวงมีวีรบุรุษจ่าแซม ซึ่งแตกต่างกับงานประเพณี
แห่เทียนร่วมพรรษาปีอ่ืนๆที่นักการเมืองมีส่วนร่วมรูปแบบแกะสลักเทียน สอดคล้องกับ Astrid Erll (2011 อ้างถึงใน ดลลดา ช่ืนจันทร์ 
2558 : 32) หน้าที่ของสื่อที่มีต่อความทรงจ าร่วมว่า“การช้ีน า(cues) คือสิ่งก าหนดความหมาย สิ่งนี้ไม่อาจใช้ได้นอกบริบทของ
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วัฒนธรรมที่ความทรงจ านั้นด ารงอยู่ ดังนั้น ข้อตกลงของสังคมหรือธรรมเนียมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของสื่อในการช้ีน าเพื่อท า
ความเข้าใจหรือตีความเนื้อหาสารไปในทิศทางต่างๆ” 
     การใช้ขบวนแห่เพ่ือเฉลิมฉลอง  
   การใช้ขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลอง หมายถึง การใช้รูปแบบงานเฉลิมฉลองจัดแสดงเป็นริ้วขบวนในระหว่างเคลื่อนย้ายจาก
วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย มายังถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งระหว่างทางมีขบวนการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ช่ือว่า “ร านกร า
โต” เป็นริ้วขบวนต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ดังตัวอย่างที่ 7 
   “13 ธันวาคม 2561 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุญ์พืช นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมศิลปินชางเชียงราย                  
ผู้ร่วมกันปั้นรูปปั้น ‘นาวาตรีสมาน กุนัน’ หรือ ‘จ่าแซม วีรบุรุษถ้้าหลวง’ อดีตทหารเรือหน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ
หรือหน่วยซีลและวาดภาพเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะคาเดมี 13 คนที่ติดอยู่ในถ้้าหลวง วนอุทยานแห่งชาติถ้้าหลวง-ขุน
น้้านางนอน ต้าบลโป่งผา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้น้าขบวนแห่รูปหล่อจ่าแซม ออกจากวัดร่องขุ่น ต้าบลป่าอ้อดอนชัย อ้าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อน้าไปตั้งเอาไว้ที่หน้าศาลาอนุสรณ์สถานท่ีถ้้าหลวงน้ันพบว่าตลอดรายทางมีฝนตกลงมาแต่คณะก็ยัง
เดินทางต่อไปและมีประชาชนออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่น 
   โดยเมื่อขบวนมาถึงหน้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่าเด็กนักเรียนต่างแต่งกาย
ด้วยชุดชนเผ่า ประจ้าชาติพันธุ์ต่างๆ ออกมาต้อนรับ รวมทั้งมีการเต้นแสดงร้านกร้าโตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ก่อนจะมีการคล้อง
พวงมาลัยที่รูปหล่อจ่าแซม”  

https://www.naewna.com/likesara/382656 
  จากตัวอย่างข้างต้น การใช้ขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลอง เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยประกอบสร้างความเป็นวีรบุรุษของจ่าแซมให้เด่นชัด
ว่า จิตอาสา ความเสียสละ ความกล้าหาญของจ่าแซมได้รับการยกย่อง โดยคนในชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมแสดงความยินดีที่รูปหล่อ
ของจ่าแซมเดินทางมาถึงพื้นที่ของตน และเป็นรูปแบบการประชาสมัพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายหนึ่ง เพื่อท่ีชาวไทยได้รับรู้ว่า 
ณ ถ้ าหลวง บริเวณหน้าศาลาอนุสรณ์สถานมีรูปหล่อจ่าแซม 
 
อภิปรายผล 
 การสื่อสารความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับจ่าแซมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นกลวิธีทางภาษาอันหลากหลาย             
ในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทต่อการสร้างความทรงจ าร่วมดังที่ Astrid Erll (2011 อ้างถึงใน 
ดลลดา ช่ืนจันทร์ 2558: 32) กล่าวว่า “การเผยแพร่ (circulation) สื่อสามารถข้ามผ่านพื้นที่ (across space) ไปได้กว้างไกลในระดับ
ที่การสื่อสารต่อหน้าไม่เคยท าได้ การแพร่กระจายของสื่อความทรงจ านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมและในยุคโลกาภิวัฒน์
ท าให้สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่สามารถส่งข่าวสารข้ามโลกในเวลาอันรวดเร็ว”  
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซมเพื่อสื่อสารความทรงจ าร่วมในปฏิบัติการถ้ าหลวงมีกลวิธีทางภาษา 4 กลวิธี 
ดังนี้ 1)กลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วย 1.1)การสื่อความหมายความทรงจ านัยตรง 1.2)การตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายอนุสรณ์ 1.3)การใช้
ค าระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ค าที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ประกอบด้วย 2.1)การใช้              
วัจนกรรมแสดงความรู้สึก 2.2) การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริง ประกอบด้วย การใช้วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาครัฐ การใช้              
วัจนกรรมบอกข้อเท็จจริงของภาคเอกชน 3) การใช้ประเพณี 4) การใช้ขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลอง 
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ประวัติศาสตร์สังคมที่ปรากฏในสมุดหมายเหตุโรงเรียนบ้านเกษม  
ต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี1 

Social History in Seven Daily Notes of Bankasem School, Kasem Sub-District 
Trakan Phuetphon District, Ubon Ratchathani Province 

เจนจิรา  สารผล2 
ชนนิกานต์  เบิกบาน3 

 พิชญา  ผิวละมุน4 
 นิโลบล  นาคพลังกลู5 

 บุญชู  ภูศรี6 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมจากสมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบ้านเกษม จ านวน 6 เล่ม จาก พ.ศ.2511 -
2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะการจดบันทึก ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านและวัด และความทันสมัยที่ปรากฏใน
สมุดจดหมายเหตุรายวัน  
 ผลการศึกษาพบว่า มีการบันทึก 3 ลักษณะคือ 1)การบันทึกรูปแบบของวันเสาร์และวันอาทิตย์ 2)การวันบันทึกรูปแบบของ
วันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ 3)การบันทึกรูปแบบของวันราชการปกติ วันจันทร์ถึงศุกร์ ประเด็นความสัมพันธ์ของโรงเรยีนกับบ้าน
และวัด พบว่า โรงเรียนสัมพันธ์กับบ้านและวัดในลักษณะให้บริการแรงงาน กล่าว คือ น านักเรียนไปช่วยกิจกรรมของวัดและหมู่บ้าน 
ส่วนวัดให้บริการสถานที่ในการท ากิจกรรมทางศาสนา และความทันสมัยที่ปรากฏในสมุดจดหมายเหตุ พบว่ามีความทันสมัยในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คือ อาคาร สถานท่ี ระบบน้ าประปา และความทันสมัยทางด้านสาธารณสุข  
 
ค าส าคัญ: ประวัติศาสตร์สังคม, สมุดจดหมายเหตุรายวัน, โรงเรียนบ้านเกษม  
 
Abstract 
 This study is the study of social history in six daily notes of Bankasem school from 2511 B.E. to 2529 B.E. 
The aim of this study is to investigate writing's pattern, relationship between the school, villages, and temples 
including modernity which appears in the daily notes.  
 The results showed that there are three writing's patterns which are 1) Saturday and Sunday writing 2) 
Holiday writing 3) Monday to Friday writing The study of the relationship between the school, the villages, and 
the temples revealed that the school associates to the villages and the temples in term of labour services. 
Students were brought to help temples' and villages' activities as Buddhist monks provided places for religious 
activities. Moreover, the modernity which appears in the daily notes showed the infrastructure's modernity which 
are buildings, places, water supply systems and public health.  
 
Keywords: Social history, daily notes, Bankasem school  
                                                 
1   บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการ เร่ือง “ประวัติศาสตร์สังคมที่ปรากฏในสมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบ้านเกษม อ าเภอตระการพืชผล  
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ความเป็นมาของปัญหา 
  ประวัติศาสตร์สังคม เป็นเรื่องราวทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ของผู้คน พฤติกรรมและกิจกรรมทางสังคม 
โดยการตัดสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมบางประการออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ ประวัติศาสตร์สังคม (เคร็ก เจ.เรโนลด์ส. 
2522 : 3) ประวัติศาสตร์สังคมก็คือ การสร้างภาพชีวิตของสังคมทุกระดับช้ัน โดยการศึกษาชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป หรือคน             
ตัวเล็กตัวน้อย หรือศึกษากลุ่มคนที่เป็นตัวแทนชนช้ันหรืออาชีพ อันจะเป็นการท าให้เข้าใจสภาพชีวิตในอดีตได้ (เคร็ก เจ.เรโนลด์ส . 
2522 : 4)  
  ประวัติศาสตร์สังคมนอกจากจะปรากฏในคติชาวบ้าน (คติชนวิทยา) ข้อมูลทางนิรุกติศาสตร์ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้นยัง
พบว่า ประวัติศาสตร์สังคมยังปรากฏอยู่ในสมุดหมายเหตุรายวัน ซึ่งจากค าอธิบายของกระทรวงธรรมการ กล่าวไว้ว่าหัวข้อที่ต้องเขียน
ลงในสมุดหมายเหตุรายวันจะประกอบไปด้วย ประวัติของโรงเรียน ระเบียบการของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน การบ ารุงรักษาโรงเรียน หลักการและแนวคิดของครูใหญ่ บ าเหน็จบ านาญและเหตุการณ์ส าคัญ
ในโรงเรียน สมุดหมายเหตุแต่ละเล่มจะมีการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ เวลา เหตุการณ์  
  แหล่งที่ค้นพบสมุดหมายเหตุรายวันโดยมากจะค้นพบตามโรงเรียนเก่า วัด และในพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งยังได้รับการสืบทอดต่อๆ กัน
มา ซึ่งคณะผู้ศึกษา ได้พบสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม ที่ข้อมูลในบันทึกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และเหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียนหรือเหตุการณ์ในชุมชนที่โรงเรียนมีความเกี่ยวข้อง   
 โรงเรียนบ้านเกษม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2462 
โดยช่วงปี พ.ศ.2462-2468 ได้ใช้ศาลาท่ีวัดเกษมส าราญเป็นสถานที่การเรียนการสอน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สอน ต่อมาในช่วงปี 
พ.ศ. 2468-2486 ก านันโหลย ทองเลิศ (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็นนายจรรยา พจนศิลป์) ได้ท าการย้ายสถานศึกษาจากเดิมที่วัดเกษม
ส าราญไปตั้งที่วัดสิงหาญ จนเมื่อถึงปี พ.ศ.2486 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกษมดังที่ปรากฏในปัจจุบัน (พระครูเกษมธรรมา               
นุวัตร. 2540 : 110-112) 
 จากการส ารวจสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม พบว่าข้อมูลในเอกสารเป็นการบันทึกเรื่องราวประจ าวันที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ประเพณีต่างๆ วันส าคัญของไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้านเกษมและโรงเรียนเครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน เอกสารสมุดหมายเหตุรายวันดังกล่าวมีการบันทึกตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2462 มาถึงปัจจุบัน ทางคณะด าเนินกิจกรรม
โครงงานบูรณาการจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสงัคมที่ปรากฏในสมุดจดหมายเหตุรายวัน แต่เนื่องจากสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้าน
เกษมในช่วงปี พ.ศ.2462-2500 อยู่ระหว่างการศึกษาของบุญชู ภูศรี ส่วนสมุดหมายเหตุรายวันในช่วงปี พ.ศ.2501-2510 ไม่พบ
เอกสารในช่วงเวลาเพราะได้เกิดการสูญหายของเอกสาร ทางคณะด าเนินกิจกรรมโครงงานบูรณาการจึงได้ศึกษาสมุดหมายเหตุรายวัน
ในช่วงปี พ.ศ.2511-2529 เนื่องจากเห็นถึงความส าคัญของสมุดหมายเหตุรายวันคือโรงเรียนบ้านเกษมเป็นโรงเรียนที่ความเก่าแก่ควบคู่
กับชุมชนมายาวนาน เคยเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของต าบล และความเจริญที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นท่ีแรก 
  คณะผู้จัดท าโครงการ มีความสนใจที่จะศึกษาสมุดจดหมายเหตุโรงเรียนบ้านเกษมในช่วง พ.ศ. 2511 -2529 เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสังคมไทย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้มี
การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในสังคมอีสาน การศึกษาในช่วงดังกล่าวจะท าให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์สังคมในช่วงของการพัฒนา
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบันทึกสมุดจดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านเกษมกับบ้านและวัด  
 3. เพื่อศึกษาความทันสมัยที่ปรากฏในสมุดจดหมายเหตุโรงเรียนบ้านเกษม 
 
ผลการวิจัย 
 ความเป็นมาของโรงเรียนบ้านเกษม 
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  โรงเรียนบ้านเกษม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในช่วงปี พ .ศ. 
2462 โดยช่วงปี พ.ศ. 2462- 2468 ได้ใช้ศาลาท่ีวัดเกษมส าราญเป็นสถานที่การเรียนการสอน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สอน ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ.2468-2486 ก านันโหลย ทองเลิศ (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็นนายจรรยา พจนศิลป์) ได้ท าการย้ายสถานศึกษาจากเดิมที่วัด
เกษมส าราญไปตั้งท่ีวัดสิงหาญ จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2486 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกษมดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 
 สมุดจดหมายเหตุ  
  สมุดจดหมายเหตุรายวัน คือสมุดที่ใช้บันทึกหัวข้อที่จะประกอบไปด้วย ประวัติของโรงเรียน ระเบียบการของโรงเรียน                
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน การบ ารุงรักษาโรงเรียน หลักการและแนวคิดของ
ครูใหญ่ บ าเหน็จบ านาญและเหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียน 
  สมุดจดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบ้านเกษม พบว่ามีการบันทึกสมุดจดหมายเหตุตั้งแต่ ปี พ.ศ.2464 เป็นต้นมา แต่บางช่วง
ต้นฉบับได้สูญหายไป เช่น ต้นฉบับเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2500-2511 ได้หายไป ส่วนในช่วงแรก 2464-2499 นั้น ต้นฉบับอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาของบุญชู  ภูศรี 

   
 ลักษณะการบันทึกสมุดจดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม  
  จากการศึกษาในบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม จะพบว่าลักษณะของการจดบันทึกจะเป็นการจดด้วย
ลายมือ ผู้บันทึกจะเป็นครูใหญ่หรือครูน้อยที่ได้รับหน้าที่รักษาการการแทน เรื่องราวที่บันทึกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
การบันทึกในวันหยุดและการบันทึกการมาโรงเรียนตามปกติ ในการบันทึกวันหยุดอย่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จะรูปแบบการเขียน
ดังนี้คือ  
   ในการบันทึกรูปแบบของวันเสาร์และวันอาทิตย์ในกรณีที่เป็นวันหยุด มีดังนี้ 
    1. การบันทึกวันราชการปกติ  
     การบันทึกในวันปรกติ คือ การบันทึกในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ จากการศึกษา พบการบันทึกสมุดจดหมายเหตุรายวัน 
6 ลักษณะ ดังนี้   
      1) ขึ้นต้นด้วยการลงวันน้ีที่ บันทึกเกี่ยวกับการเข้าออกของนักเรียน และลงท้ายด้วยลายมือช่ือ 

 
    2) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี บันทึกเกี่ยวกับการลาของครูน้อยในโรงเรียน ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ 

  

วันพุธท่ี 30 เมษายน  2512 
 วันน้ีได้ขอจ าหน่าย ด.ช. สมาน  ส าเภานนท์ นักเรยีนช้ันประถมปีที่ 3 กับ ด.ช.สมภาร ส าเภานนท์ นักเรียนช้ันประถมปีที่ 1            
ซึ่งย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่โรงเรียนบ้านดอนสาย ทางโรงเรียนได้ขอจ าหน่ายออกจากทะเบยีนบัญชี แต่วันนี้เป็นไป เหตุการณ์
อย่างอื่นเรียบร้อย 

อ้วน จันทวลี 
       
 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2512 
  วันน้ีนายพรมมา ทองเลิศ  ลาป่วยมีก าหนด 1 วัน  แต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2512 ถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2512 รวม 2 วัน
เหตุการณ์อย่างอื่นเรียบร้อย 

อ้วน จันทวลี 
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    3) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี  บันทึกเกี่ยวกับการไปราชการของครูภายในโรงเรียน ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ 

 
 
     4) ขึ้นต้นด้วยการลงวันน้ี บันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมประจ าวันสุดสัปดาห์ ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ อย่างเช่น 

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2512 
 วันน้ีนายอ้วน จันทวะรี ครูใหญไ่ปประชุมรับเงินเดือนท่ีอ าเภอ งานในหน้าท่ีราชการข้าพเจ้าท าการแทน อน่ึงวันน้ีเป็นวันสิ้น
สัปดาห์  ได้ให้นักเรยีนเข้าห้องประชุมสวดมนตรไ์หว้พระและได้อบรมนักเรยีนที่ห้องประชุมในเรื่อง ความสะอาด การน าเครื่องเล่น
ต่างๆเข้ามาในห้องเรียน  เหตุการณ์อื่นๆ ปรกต ิ   

พรมมา ทองเลิศ 
 
    5) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี บันทึกเรื่องการท างานของภารโรงในโรงเรียน ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2511 
      วันน้ีภารโรงล้อมรั่วต่อจากวนัก่อน สั่งให้ครูประจ าช้ันอบรมนกัเรียนของตน เสร็จแล้วจึงเลิกเรียนได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ เรียบร้อย 

อ้วน จันทวลี 

 
    6) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี  บันทึกเรื่องการร่วมการท ากิจกรรมระหว่างโรงเรียน ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ 

วันศุกร์ที่ 17  มกราคม 2512 
 วันน้ีในกลุ่มเกษมได้จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีการศึกษา 2511 การแข่งขันปีนี้ได้แบ่งเป็นสาย 3 สาย สายที่  1 ร.ร. บ้านเกษม
กับ ร.ร. บ้านนาค า สายที่ 2 ร.ร. บ้านค าสมิงกับโรงเรยีนบ้านสมดี สายที่ 3 ร.ร. บ้านกดุยาลวน บ้านหนองเอาะและบ้านคึม  
การแข่งขันกีฬาในวันนี้นักกีฬาพยามตั้งอกตั้งใจ แข่งอย่างเต็มความสามารถและหัวหน้ากรรมการทุกคนได้ปฏิบัติเป็นอยา่งดี  
การแข่งขันได้เสร็จลงไปในวันเดียวและด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

อ้วน จันทวลี 
 
   2. ในการบันทึกรูปแบบของวันเสาร์และวันอาทิตย์  
     ในกรณีที่เป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ มีลักษณะการบันทึกเป็น 4 ลักษณะ คือ  
     1) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี บันทึกว่าหยุดวันเสาร์เต็มวัน หรือหยุดวันอาทิตย์เต็มวัน และลงท้ายด้วยการลงลายมือช่ือ  
     2) ขึ้นต้นด้วยการลงวันท่ี บันทึกว่า หยุดวันเสาร์ หรือ หยุดวันอาทิตย์  ลงท้ายด้วยการลงลายมือช่ือ  
     3) ขึ้นต้นด้วยการลงวันที่ บันทึกว่า โรงเรียนหยุดประจ าสัปดาห์  เหตุการณ์ปรกติ ลงท้ายด้วยการลงลายมือช่ือ 
อย่างเช่น 
      4) ในการบันทึกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในกรณีที่ไม่ใช่วันหยุด ขึ้นต้นด้วยการลงวันที่ บันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ท า ลงท้ายด้วยลายมือช่ือ อย่างเช่น 

วันอาทิตย์ที่  29  ธันวาคม  2511 
 วันน้ีเป็นวันน้ีนัดประชุมกลุ่ม ครูใหญ่ในกลุ่มได้มาประชุมพร้อมด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
เกี่ยวการแข่งขันกรีฑาและงานวันเด็กและข้อราชการอื่นๆ  เลิกประชุม 11.00 น. 

            อ้วน  จันทวลี 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2518 
 ครูใหญ่ไปราชการที่อ าเภอ  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับมอบหมายในหน้าท่ีแทนจนกว่าจะกลับมา เหตุการณ์อื่นๆ ปกติ 
                                                                                                                                            ลายมือช่ือ 
                                                                                                                                           แทนครูใหญ ่
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   3. ในการวันบันทึกรูปแบบของวนัหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ 
    ขึ้นต้นด้วยการลงวันที่ และบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการหยุด เช่น คณะครูได้มาประชุมกัน เป็นต้น สุดท้ายคือ 
การลงลายมือช่ือ อย่างเช่น 

วันจันทร์ที่ 30  ธันวาคม  2511 
 วันน้ีได้สั่งปดิในวันท่ี 31 ธันวาคม 2511 ซึ่งเป็นวันข้ึนปีกว่า และสั่งปิดในวันท่ี 1 มกราคม 2512 ซึ่งเป็นวันข้ึนปีใหญ่รวม 2 วัน  
อย่างอื่นปรกต ิ

อ้วน จันทวล ี
 
 ความสัมพันธข์องโรงเรียนบ้านเกษมกับชุมชน 
   โรงเรียนบ้านเกษมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกษม พบในการเขียนสมุดหมายเหตุรายวันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชุน
บ่อยครั้ง ในท่ีนี้จะแยกเป็น 3 กรณี คือ   
    1) ความสัมพันธ์กับหมู่บ้าน  
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้าน จะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการบริการแรงงาน เช่น การช่วยสร้างสะพานข้ามห้วยที  
และการช่วยเตรียมพื้นท่ีจัดงาน ดังต่อไปนี้  

    
   2) ความสัมพันธ์กับวัด 
    วัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกษมนั้น มีจ านวน 2 วัด คือ วัดสิงหาญและวัดเกษมส าราญ ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับวัด
ทั้ง 2 แห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์กับวัดสิงหาญ เป็นลักษณะการน านักศึกษาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น 
ส่วนความสัมพันธ์กับวัดเกษมส าราญเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะการอุปถัมภ์ กล่าวคือ เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ได้มีส่วน
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียนเป็นประจ า ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

     
   จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ที่ปรากฏในสมุดจดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบ้านเกษม จังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2529 โดยในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ให้มี
ความสามัคคีแน่นแฟ้นกันมากยิ่งข้ึน 
 ความทันสมัยท่ีปรากฏในสมุดจดหมายเหตุโรงเรียนบ้านเกษม 
  ความทันสมัยที่ปรากฏในสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม ได้แก่ 1)การสาธารณสุข 2)การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน ดังต่อไปนี้  
    1) การสาธารณสุข 
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     พบการบันทึกการปลูกฝีให้แก่นักเรียน โดยการปลูกฝี หมายถึง การน าวัคซีนเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตรงรอยที่กรีด
ไว้ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554)  ดังตัวอย่างท่ีพบการบันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม 
 

           
  นอกจากการปลูกฝีแล้วยังพบเรื่องการซื้อยาสมัยใหม่ ซึ่งจากเดิมมีการซื้อยาจากร้านยาค าดี โอสถ แต่ภายหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการไปรับยาจาก สปอ. ดังตัวอย่างที่พบการบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม 

             
   2) ความทันสมัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) หมายถึง ระบบและการบริการพื้นฐาน เช่น ระบบคมมาคมและพลังงานที่
ประเทศหรือองค์กรใช้เพื่อท าให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกได้สองประเภท ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น 
ทางหลวง รถ  โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ระบบกฎหมายหรือข้อระเบียบต่างๆ หรือสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลต่างๆ  
     โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนบ้านเกษมที่ปรากฏในสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียน พบ 3 ประเด็น คือ  
      1. การสร้างหอสมุดโรงเรียนบ้านเกษม 
      2. การสร้างบ้านพักครู ดังตัวอย่างท่ีพบการบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม 
     3. การซื้อจักยาน เป็นการซื้อจักยานใหม่ให้ส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ดังตัวอย่างที่พบการบันทึกในสมุด
หมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษม 

                        
                 ภาพสมุดหมายเหตุรายวัน เกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านพักครู 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านเกษมจะเห็นได้ว่า สิ่งที่บันทึกในสมุดหมายเหตุมีการบันทึกแบ่งออกเป็น
วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันราชการ เรื่องราวท่ีบันทึกก็เป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนและวัด 
ท าให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคน กิจกรรมที่ท าร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดเป็นความทันสมัยเกิดเป็น
ผลิตผลของคนในโรงเรียนที่ร่วมสร้างด้วยกันอย่างเช่น การเกิดขึ้นของน้ าประปา การเกิดขึ้นของการเกษตร เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. เมื่อมีการจัดท าสมุดจดหมายเหตุรายวัน เรียบเรียงเป็นภาพและพิมพ์เป็นภาษาไทยปัจจุบันก ากับทุกวัน เพื่อรักษา
ต้นฉบับให้คงอยู่ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา และโรงเรียนบ้านเกษม เพื่อให้ชุมชนได้รับชม ภาพถ่ายจาก
ต้นฉบับและหากต้องการศึกษาสามารถท่ีจะศึกษาได้ 
  2. จัดนิทรรศการสมุดจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลในท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกษม เพื่อให้ชุมชนได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในเรื่องราวในอดีตของตนเอง และน าเรื่องราวและวิถีปฏิบัติที่ดีงาม เข้มงวด ของคนในอดีตมาขับเคลื่อนโรงเรียนและชุมชน
ต่อไป   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา ลักษณะการบันทึกสมุดจดหมายเหตุรายวันท่ีปรากฏในพื้นที่ต่าง ๆ  
  2. ศึกษาพัฒนาการของการจดบันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน  
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ผ้ามัดหม่ี: กรณีศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
A CASE  STUDY OF PATTERN MUDMEE SILK, BAN KHWAO DISTRICT,CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
ชลิตรัฐ สรุฤทธิพงศ์1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง
คือ กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านผ้ามัดหมี่ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์ และน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่าผ้ามัดหมี่อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบของการทอผ้าไหมมัดหมี่ทางเส้นพุ่ง และลวดลายเป็นหมี่
ลวด หมี่ขั้น หมี่ร่าย และหมี่ขั้นในตัว ลักษณะของลวดลายมาจากการต่อยอดของลวดลายดั้งเดิมและมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัว 
เช่น ลายฟองน้ า ลายหมี่เอี้ยวเยี่ยวควาย ลายหมี่คั่น หมี่ขอ ลายขาเปีย ลายหมี่ข้อ ลายโคมห้า โคมเก้าเจาะดอก ลายกุญแจ เป็นต้น  
 
ค าส าคัญ:  ลายผ้าไหมมัดหมี่ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were  to study the pattern of Mudmee Silk fabric of Ban Khwao District 
Chaiyaphum Province.  A sample was selected by the group  who wearing's  at Ban Khwao, Amphoe Khwao, 
Chaiyaphum Province. The research instruments were an observation and interview. descriptive analysis. 
   The results are as follows: the Mudmee fabric found in Ban Khwao district, Chaiyaphum province had the 
pattern of weaving Mudmee silk in the dart line. And the pattern is the vertical direction , the dumplings, the 
Madmee,  Mee-Ruat , Mee-Khan ,Mee -Rai and Mee-khan formed the pattern. And the pattern of the pattern 
comes from the extension of the original pattern Or from the surrounding nature, such as the sponge pattern, 
striped muey pattern,  Mee Khan pattern, Mee-Kor pattern ,Kha-pia pattern, Mee-Kor pattern, Khom-ha pattern, 
Khom Kao Jao Dok pattern, key pattern, etc. 
 
Keyword: Pattern Mudmee Silk 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 เอกลักษณ์ของลายผ้าเป็นการสะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนที่เช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ก่อให้เกิด
จินตนาการคิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่เป็นอีกหนึ่งศิลปะของการ
ประดิษฐ์ลวดลายบนเส้นใยก่อนน าไปทอเป็นผืนผ้า ซึ่งมขีั้นตอนการสร้างลวดลายคือจะต้องน าเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยไหมไปค้นล าหมี่ให้
ได้ตามจ านวนที่เหมาะสมกับลวดลาย แล้วจึงน าไปขึงเข้ากับ “โฮงหมี่” โดยจะใช้เชือกมัดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี เรียกว่าการ 
“โอบ” ในอดีตใช้เชือกกล้วย ต่อมานิยมใช้เชือกฟางพลาสติก การมัดจะต้องมัดให้แน่นตามลวดลายที่ก าหนดไว้  แล้วน าไปย้อมสี 
จากนั้นตากแดดให้แห้ง เมื่อน ามาแก้เชือกออกจะเห็นส่วนที่มัดไว้ไม่ติดสีที่ย้อม หากต้องการให้ลวดลายมีหลายสี จะต้องมัดโอบอีก
หลายครั้งตามความต้องการ ต าแหน่งที่มัดให้เกิดลวดลายนั้น จะต้องอาศัยทักษะเชิงช่างที่ช านาญและแม่นย า ส่วนกระบวนการทอนั้น 
ช่างทอผ้ามัดหมี่จะต้องระมัดระวัง ทอผ้าตามล าดับของหลอดด้ายมัดหมี่ที่ร้อยเรียงล าดับไว้ให้ถูกต้อง และจะต้องใช้ความสามารถใน
การปรับจัดลวดลายที่เหลื่อมล ้ากันที่เกิดจากกระบวนการย้อมสีให้ออกมาสวยงาม กลวิธีการทอผ้ามัดหมี่จึ งเป็นภูมิปัญญาด้านงาน
ช่างฝีมือดั้งเดิมที่ต้องอาศัยทักษะเชิงช่างช้ันสูง 
 ลวดลายมัดหมี่ที่มีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณนั้นส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต               
ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายบายศรี ลายกวาง ลายนกยูง              
ลายเต่า ลายพญานาค ฯลฯ 
 รูปแบบของผ้ามัดหมี่ที่เป็นที่รู้จักและนิยมท ากันแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันคือ  

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โทรศัพท์ 099-6525697,  Email: Chalitrat@windowslive.com 
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  1. มัดหมี่ทางเส้นพุ่ง  เส้นพุ่งหรือด้ายพุ่ง (ในการทอผ้า) หมายถึง เส้นด้ายที่ใช้ส าหรับพุ่งไปมา สลับกับเส้นยืนเพื่อให้
ขัดกันเป็นผืนผ้า ด้ายเส้นพุ่งนี้มักพันหรือม้วนอยู่ในหลอด บรรจุในกระสวยเพื่อความสะดวกในการสอด หรือพุ่งด้าย มัดหมี่ทางเส้นพุ่ง
คือการมัดลายบนเส้นใยทางพุ่งจากนั้นจึงน าไปย้อมแล้วแกะเชือกฟางที่มัดออก จากนั้นจึงน ามาปั่นหลอดใส่กระสวยเพื่อทอมัดหมี่ทาง
พุ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยและลาว นิยมมัดลวดลายลงในเส้นใย 

 
  2. มัดหมี่ทางเส้นยืน  เส้นยืนหรือด้ายยืน หมายถึง เส้นด้ายชุดหนึ่ง ที่เรียงอยู่ในแนวขวาง โดยจะมีเส้นพุ่งคอยขัดสลับให้
กลายเป็นผืนผ้า ในการทอผ้า ช่างทอจะต้องเตรียมเส้นด้ายยืนเอาไว้ก่อนเสมอ โดยอาจมีความยาวหลายสิบเมตรการเตรียมด้ายยืนเป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก และใช้เวลามาก มัดหมี่ทางเส้นยืน คือการมัดลวดลายบนเส้นยืนท่ีถูร้อยเข้ากับฟันหวีและขึงไว้บนกี่ส าหรับการทอผ้า 

 
  3. มัดหมี่ทางเส้นพุ่งและเส้นยืน คือการผสมผสานทั้งสองเทคนิคข้างต้นเพื่อเป็นการย้ าลวดลายให้มีความคมชัด              
การมัดหมี่ทางเส้นพุ่งและเส้นยืนต้องอาศัยความช านาญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ลวดลายที่มัดตรงกันทั้งทางพุ่งแล ะทางยืนในขณะ              
ที่ทอ  

   
 รูปแบบของผ้ามัดหมี่ (ทางพุ่ง) ที่ถูกจัดตามกระบวนการการผลิต และลวดลายที่พบ ได้แก่ 
  1. ผ้ามัดหมี่ลายหมี่ลวด  คือรูปแบบของลวดลายที่มีการสะท้อนกันกลับไปกลับมาต่อเนื่องกันไปทั้งผืน ซึ่งเกิดจากเทคนิค
การค้นหัวหมี่ที่ค้นกลับไปกลับมาตามจ านวนล าหมี่ที่ค้น โดยเว้นล าหมี่ล าสุดท้ายไว้หนึ่งล าเพื่อเป็นแกนกลางของจุดต่อเนื่องกันของ
ลวดลาย ลวดลายของหมี่ลวดมักจะเป็น ลายหมี่ที่มีลักษณะเป็นดอกๆ 

 
  2. ผ้ามัดหมี่ลายหมี่คั่น คือหมี่ที่มีรูปแบบของลวดลายเป็นทางลง เกิดจากการทอเส้นใยมัดหมี่สลับกับด้ายสีพื้น ด้ายควบ 
และด้ายมับไม ซึ่งในการทอต้องใช้กระสวยหลายอันตามจ านวนของสีเส้นพุ่ง พบการทอลายหมี่คั่นได้มากในผ้าซิ่นมัดหมี่ของกลุ่ม              
ชาติพันธ์ุไทลาว เช่น ผ้ามัดหมี่ลายสาเกตุลายประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด และผ้ามัดหมี่ลายขอนารีสลับคองเอี้ย อ าเภอคอนสวรรค์จังหวัด
ชัยภูมิ 
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  3. ผ้ามัดหมี่ลายหมี่ร่าย ลายหมี่ร่ายคือลายหมี่ที่มีลวดลายเฉลียงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเทคนิคของการมัดหมี่ 
การค้นหัวหมี่ และการออกแบบลายหมี่ เพื่อให้ลวดลายมีความต่อเนื่องกัน การมัดหมี่ร่ายต้องอาศัยความช านาญในการวัดลวดลายใน
ขณะทีม่ัดเป็นอย่างมาก 

  
  4. ผ้ามัดหมี่ลายหมี่คั่นในตัว หมี่คั่นในตัวมีรูปแบบของการมัดและการค้นหมี่เช่นเดียวกันกับหมีล่วด เพียงแต่ลวดลายที่มัด
จะมีการมัดล ายาวไว้เพื่อเป็นการคั่นลายหมี่ในตัว เช่นเดียวกับลายหมี่คั่น ข้อดีของลายหมี่คั่นในตัวคือการทอผ้ามัดหมี่ที่ ออกมาคล้าย
กับการทอผ้ามัดหมี่ลายหมี่คั่น เพียงแต่ใช้กระสวยในทอส าหรับลายหมี่เพียงแค่กระสวยเดียว 

 
 

 อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่มีช่ือเสียง มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน 
โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนนานเกือบ 200 ปี  เริ่มจากการทอเพื่อใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้มีการเพื่อใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ  
เช่น งานแต่งงาน ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ใช้เป็นของไหว้ส าหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่งงาน งานบวชใช้แต่งตัวนาค 
และผู้ที่ไปร่วมงาน ผู้คนจะแต่งกายด้วยผ้าไหมทั้งหญิงและชาย เป็นการประกวดประชันทั้งฝีมือการทอและการตัดเย็บกัน ผ้าไหม
มัดหมี่บ้านเขว้า เริ่มเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปเมื่อประมาณ พ.ศ.2523 สมัยนายถนอม แสงชมภู ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอขณะนั้น ได้น าผ้าไหม
ส่งศูนย์ศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ด้วยคุณภาพของผ้าไหม ลวดลายที่แปลกตา และผีมือที่ประณีต จึงได้รับความสนใจ มีผู้สั่งทอเป็น
จ านวนมาก ต่อมาปี พ.ศ.2530 ร้อยตรีสุนัย ณ อุบล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้น เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านผ้าไหม ได้ให้
การส่งเสริมการผลติและได้สง่ผ้าไหมบ้านเขว้าเข้าประกวดในโครงการของศูนย์ศิลปาชีพ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร 
ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ หลังจากน้ันผ้าไหมบ้านเขว้าได้มีการพัฒนาเรื่อยๆเห็นได้จากการได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2545 ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้าได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าระดับ 5 ดาวของจังหวัด
ชัยภูมิ และได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศในโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในการประกวดสินค้า OTOP ของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นด้วยความงดงามประณีตโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลายผ้าไหมมัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
        1. ข้ันเตรียมการ การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา สร้างความรู้และความเข้าใจในการด าเนินการวิจัยร่วมกัน 
        2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ 
     3. ด าเนินการการจัดกระท าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 ลวดลายผ้ามัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีการจ าแนกหมวดหมู่ทั้งลายหมี่พื้นฐาน ลายทั่วไปที่พบเห็น และลาย
สร้างสรรค์ ซึ่งลวดลายที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือ ลายหมี่ ลายพื้นฐาน หมี่หน่วย หมี่ขอ และพบเห็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่จาก       
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยชาวบ้านได้น าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี  เช่น               
ลายฟองน้ า ลายหมี่เอี้ยวเยี่ยวควาย ลายหมี่คั่น หมี่ขอ ลายขาเปีย ลายหมี่ข้อ ลายโคมห้า โคมเก้าเจาะดอก ลายกุญแจ เป็นต้น             
ส่วนลวดลายที่เป็นท่ีนิยมผลิตในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านเขว้าคือ ลายหมี่ขอ ในรูปแบบของหมี่ลวด ซึ่งรูปแบบของลายขอมีความหลากหลาย
และมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละลวดลาย ส่วนลายเชิงหรือตีนอ าเภอบ้านเขว้า มีรูปแบบของลายเชิงที่มีความโดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์คือ ลายตีนหยักใส่สนน้อยคั่นด้วยลายหมี่หมากจับ โดยมีการน าลายหมี่หน่วยหรือลายหมี่ขอมาเป็นองค์ประกอบใน
การตกแต่ง ผสมผสานด้วยลายหมี่หมากจับ ก่อนจะขึ้นลายหลักของผ้าเป็นลายต่างๆ ซึ่งลวดลายผ้าไหมมัดหมี่อ าเภอบ้านเขว้า                   
มีลวดลายสวยงาม และมีชื่อเรียกแต่ละลวดลายดังปรากฏดังนี้ 

  

 
ภาพลวดลายผ้าไหมมดัหมี่อ าเภอบ้านเขว้า 

 
  ลวดลายผ้ามัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ลายหมี ่ ช่ือลาย จ านวนล า 

 

ขอพวง 49 ล า 

 

ขอน้อย 49 ล า 

 

ขอทบ 49 ล า 
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ขอสี่ 49 ล า 

 

ขออุ้มบุญ 49 ล า 

 

ขอกอตะไคร ้ 49 ล า 

     

  อุ้มท้อง 49 ล า 

     

  ขอแง้น 49 ล า 

     

  ขอหัวใจว่าง 49 ล า 

     

  ขอใหญ ่ 49 ล า 

     

  ขอข้าวหลามตัด 49 ล า 

     

  ขอโทรศัพท ์ 49 ล า 

 
 ตัวอย่างลายเชิงหรือตีนซิ่นตามรูปแบบของอ าเภอบ้านเขว้า 

 
 รูปแบบของลายเชิงที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเขว้าคือ ลายตีนหยักใส่สนน้อยคั่นด้วยลายหมี่หมากจับ 
จากนั้นน าลายหมี่หน่วยหรือลายหมี่ขอมาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่ง จากนั้นจึงปิดด้วยลายหมี่หมากจับ 

ลายหมากจับ 

ลายหมากจับ 

ลายตีนหยักคองเอี้ย 

ลายสนน้อย 

ลายขอประยุกต ์
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ล้วนมีการทอที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้
เรียนรู้มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนเกิดความช านาญอย่างแท้จริง ลวดลายส่วนใหญ่เป็นลายมัดหมี่ลายโบราณแตกต่างกันไป              
การเรียกช่ือลายผ้าเอกลักษณ์หรือการจัดกลุ่มของลายจะมีต้นแบบของการคิดลายมาจากรูปทรงรูปร่างของสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว หรือ
การตั้งช่ือลวดลายจะคิดจากอะไรก็ได้ตามแต่จินตนาการหรือคิดตามสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ผ้าทอมัดหมี่จึงนับเป็นภูมิปัญญาที่
สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ (2550) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายในงานผ้าปักด้วยมือส าหรับใช้ในงานเคหะสิ่งทอ พบว่า ลวดลายที่เหมาะสมกับการน ามาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคพบเห็นและสร้างความประทับใจถือได้ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีคุณค่าและความหมายเชิงวัฒนธรรม โดย
รูปแบบและเทคนิคของลวดลายผ้าปักโบราณล้านนา ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบจากลวดลายธรรมชาติ แล้วน ามาท าการ
ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าที่เน้นเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เป็นการประยุกต์ลวดลาย
ผสมผสานกับแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว และสอดคล้องกับการศึกษาของชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (2538) ที่ได้ศึกษาลวดลายผ้า :สื่อ
สัญลักษณ์ของลาวเวียง(จันทร์) กล่าวว่าการสื่อความหมายของลวดลายผ้ามีทั้งในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม ในระดับปัจเจกนั้นมุ่ง
แสดงออกถึงคุณสมบัติของตนเองเป็นส าคัญ ส่วนระดับกลุ่มนั้นลวดลายผ้าเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมโดยมุ่งแสดงความสมบูรณ์ทาง
สังคมอันเป็นอุดมคติหลักผ่านความหมายที่ฝังอยู่ในลวดลายที่เ ช่ือมโยงกับพิธีกรรมและความเช่ือโดยเฉพาะลายนาค นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงคุณ จันทจร (2552: 133) ที่ได้ศึกษาถึงการผลิตผ้าไหมในภาคอีสานล้วนมีอัตลักษณ์ของตนเองที่บ่งบอก
ถึงความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมของชาวอีสาน ที่มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่าง นอกจากนี้ยังมีผลต่อ
เทคโนโลยีการผลิต อันจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย เช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก จังหวัดมหาสารคาม 
ผ้าแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้ายกทอง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ความรู้ ความสามารถอันนี้จะท าให้ผืนผ้าที่ผลิตได้สามารถตอบสนอง              
วิถีชีวิตของผู้คนชาวอีสานได้เป็นอย่างดี  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบของการทอผ้าไหมมัดหมี่ทางเส้นพุ่ง และลวดลายเป็น             
หมี่ลวด หมี่ขั้น หมี่ร่าย และหมี่ขั้นในตัว พบลวดลายมากที่สุดคือ ลายหมี่ ลายพื้นฐาน หมี่หน่วย หมี่ขอ และพบลายประยุกต์ขึ้นมาใหม่ 
มีการน ามาออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ และตั้งช่ือลาย เช่นลายฟองน้ า ลายหมี่เอี้ยวเยี่ยวควาย ลายหมี่คั่น หมี่ขอ ลายขาเปีย                
ลายหมี่ข้อ ลายโคมห้า โคมเก้าเจาะดอก ลายกุญแจ เป็นต้น ส่วนลวดลายที่เป็นท่ีนิยมผลิตในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านเขว้าคือลายหมี่ขอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาเป็นลวดลายอื่นๆ และควรเพิ่มสีสันเพื่อท าให้เกิดความสะดุดตาง่ายต่อการจดจ าและผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ง่ายขึ้น 
 2. ควรมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลาย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3. ควรบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้  เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงนอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน 
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ซาระบับและคว้านหม้อ: เครือ่งแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน 
Zarabub and Kwunmor refers to the attire that reflected the honor of the world heritage city 

of Luang Prabang toward the commoner 
คมกฤช ฤทธ์ิขจร1 

บทคัดย่อ 
 ซาระบับและคว้านหม้อ: เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน ผลการศึกษาพบว่า              
ซาระบับและคว้านหม้อของราชส านักหลวงพระบาง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาจากเดิมที่เคยเป็นเครื่องชุดที่บุคคลธรรมดาหรือ
สามัญชนไม่สามารถสวมใส่ได้ แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวกับความเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก    
เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์และความเช่ือของราชส านักหลวงพระบาง กลับกลายมาเป็นชุดที่น ามาสวมใส่ในงาน“แห่วอปีใหม่”
โดยงานพิธีนีถู้กสร้างขึ้นมาใหม่โดยให้ช่ือว่าแห่นาง “สังขาน” นับจากวันนั้นชุดซาระบับจึงกลายมาเป็นมาเป็นชุดแต่งานของสามัญชน
ทั่วไปอย่างแพร่หลายแล้วในประเทศลาว 
 
ค าส าคัญ: ซาระบับ, คว้านหม้อ, เมืองมรดกโลก, หลวงพระบาง  
 
ABSTRACT 
 The result of the study on Zarabub and Kwunmor had found that the royal court of Luang Prabang had 
been changed through dates and times. Formerly, the royal attires were not allowed to be worn by the ordinary 
people or commoner but, at present they had become the tourism products for the world cultural heritage site. 
From the attire that indicated the ranks and honor as well as beliefs in the royal court of Luang Prabang, it has in 
turn become the costumes to wear in the event of “the New Year's Parade” which was rebuilt and named as 
"Ms Sangkhan parade”. From that day, Zarabub attire has widely become the wedding costume among the 
commoners in Laos. 
 
Keyword:  Zarabub, Kwunmor, honor of the world heritage city, Luang Prabang 
 
บทน า 
 หลวงพระบางได้รับการยกสถานภาพเป็น “เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม” ของส านักงานมรดกโลกแห่ง UNESCO 
สหประชาชาติ ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2538 เน่ืองจากยังคงความดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ หัตถศิลป์ที่พบ
หลักฐานในเมืองหลวงพระบางจ านวนมากตามวัดวาอาราม รวมถึงงานหัตถศิลป์ของราชส านักลาว ที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่า               
เชิงช่าง เป็นศิลปะช้ันสูงที่มีความวิจิตรบรรจง นอกจากนี้ยังมีชุดซาระบับและคว้านหม้อ ที่เป็นศิลปะเชิงช่างช้ันสูงด้านอาภรณ์ของ            
ราชส านักลาวอีกด้วย “ชุดซาระบับและคว้านหม้อ” เป็นเครื่องแต่งกายพระราชทานที่พระมหากษัตรยิ์ลาวไดร้ับพระราชทานให้กับสตรี
ที่มีบรรณดาศักดิ์ เพื่อประกอบพระยศ เพื่อใช้ในพระราชพิธี หรือพิธีการส าคัญราชส านักหลวงพระบาง (คณะกรรมการแห่งชาติลาว. 
2546) 
 ความส าคัญของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม โดยค าว่า “มรดกโลก” (World 
Heritage Site) คือ สถานท่ีอันได้แก่ ทะเลสาบ ทะเลทราย ภูเขา ป่าไม้ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงเมือง ซึ่งผ่านการคัดเลือก
โดยองค์การยูเนสโก้ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งนั้นที่ธรรมชาติหรือมนุษยชาติได้สรรสร้างขึ้นและควรที่จะปกป้องสิ่งเหล่านั้น 
เพื่อให้ตกทอดไปถึงอนาคตสิ่งต่างๆ ท่ียกเป็นมรดกโลกแต่ละที่เป็นทรัพย์สินของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่
และแต่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น  (คณะกรรมการแห่ชาติลาว. ม.ป.ป., 
2546) ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า เมืองหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรลาวในอดีตมาก่อน เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจ เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญระดับภูมิภาค ที่สามารถเช่ือมต่อระหว่างยูนาน เวียดนามตอนเหนือ และกับเมืองต่างๆ ตาม
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ชายฝั่งทะเลอันดามันร่วมถึงอ่าวไทยด้วยเช่นกัน เมืองหลวงพระบางราชธานีของราชอาณาจักรลาวในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของ
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา   
 เมืองหลวงพระบางได้ถูกก าหนดให้เป็นเขตในอารกัขาทางตอนเหนือ ซึ่งหมายถึงเขตการปกครองโดยอ้อม ขณะที่ทางตอนกลาง
และตอนใต้จะถูกปกครองในฐานะอาณานิคมโดยตรง และในปี พ.ศ.2442 (แพทรีเชีย ชีสแมน. 2536) หลวงพระบางได้ถูกปกครองเป็น
หน่วยการปกครองเดียวกันกับอาณานิคมสว่นอ่ืนๆ ของฝรั่งเศส แต่กระนั้นฝรั่งเศสก็ยังคงความเป็น “ราชครน” หรือเมืองที่ประทับของ
เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกษัตริยแ์ห่งราชอาณาจักรลาวท้ังประเทศ การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสังคมนิยม
ได้ถูกน าไปก าหนดและจ าแนกศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และแนวทางการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ                   
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองหลวงพระบางเป็นช่วงเวลาที่ปะทะและประสานกับโลกทัศน์ของคนท้องถิ่นกับคนตะวันตก ที่ถูกน าเข้ามา
โดยเจ้าอาณานิคม บ้านเมืองถูกท าลายจากโจรฮ่อ และเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่
หลวงพระบาง ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของเมืองหลวงพระบาง และในคณะเดียวกันในสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์กับศรีสว่างวัฒนาได้มี
การปรับปรุงและพัฒนางานช่างศิลปะแห่ราชส านักหลวงพระบางทุกสาขา จนตกทอดเป็นมรดกให้กับเมืองหลวงพระบาง ในระยะ
ต่อมารวมถึงชุดการแต่งการ ชุดซาระบับและคว้านหม้อหรือมงกุฎผ้า ของราชส านักหลวงพระบางด้วย (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2553)โดย
ชุดซาระบับหมายถึง เครื่องแต่งกายที่สูงศักดิ์ของสตรีช้ันสูงเมืองหลวงพระบางซึ่งบอกถึงยศศักดิ์ของผู้สวมใส่และครอบครอง สามัญชน
ทั่วไปไม่มีสิทธ์ิที่จะสวมใส่ได้ และคว้านหม้อ หมายถึง มงกุฎที่ท าด้วยผ้าและทองค า ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทานให้กับสตรีที่
ได้รับบรรดาศักดิ์ของลาว ถือเป็น เครื่องราช ประเภทศิราภรณ์  หลวงพระบางในอดีต เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลาวมีกษัตริย์               
พระราชินี พระบรมวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ หลายพระองค์ได้ประทับที่พระราชวังหลวงพระบาง รวมถึงข้าราชการช้ันผู้ใหญ่                      
เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปวัฒนธรรม มีศิลปะเชิงช่างหลากหลายแขนง รวมถึงหัตถศิลป์ราชส านัก 
การปักสะดึงกรึงไหม การทอผ้า งานช่างทอง เงิน ที่มีผลงานและความงามท่ีวิจิตรบรรจง 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวอ้างสนับสนุนแนวความคิดข้างต้นดังกล่าวคือ ชนชาติลาวเป็นชาติที่มีความสามารถใน
งานศิลปะ หัตถศิลป์ที่พบหลักฐานในเมืองหลวงพระบาง จ านวนมากตามวัดวาอาราม รวมถึงงานหัตถศิลป์ของราชส านักลาว ที่มีความ
โดดเด่นและมีคุณค่าเชิงช่าง เป็นศิลปะช้ันสูงท่ีมีความวิจิตรบรรจง ชุดซาระบับและคว้านหม้อ เป็นศิลปะเชิงช่างช้ันสูงด้านอาภรณ์ของ
ราชส านักลาว “ชุดซาระบับและคว้านหม้อ” เป็นเครื่องแต่งกายพระราชทาน ที่พระมหากษัตริย์ลาวได้รับพระราชทานให้กับ สตรีที่มี
บรรณดาศักดิ์ เพื่อประกอบพระยศ เพื่อใช้ในพระราชพิธี หรือพิธีการส าคัญราชส านักหลวงพระบาง และชุดซาระบับและคว้านหม้อ 
เป็นชุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องแต่งกายของชาวมองโกล ซึ่งมีการแพร่กระจายเข้ามาในเขตราชอาณาจักรลาว ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1353 
สมัยเจ้าฟ้างุ้ม ซึ่งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งในยุคนั้นมีการติดต่อสัมพันธไมตรี ค้าขายกับต่างประเทศโดยผ่านเข้ามาทางเมือง
หลวงพระบางในขณะนั้น จึงท าให้อิทธิพลจากต่างชาติแพร่กระจายเข้ามายังอาณาจักรล้านช้างโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง               
(ศุภชยั สิงห์ยะบุศย์. 2553) จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และเมืองหลวง
พระบาง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 ผู้วิจัยได้เห็นซาระบับและคว้านหมอที่ทรงคุณค่าของราชส านักหลวงพระบางได้ถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและการปรุงแต่งจากเดิมโดยกลายเป็นชุดที่ใช้ในการประกวดนางงามหรือน ามาเป็นชุดที่ใช้ในการแต่งงาน
ของคนทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวและสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีการแพร่กระจายเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ หรือแม้แต่การน าชุด ซาระบับและคว้านหม้อให้ชาวต่างชาติสวมใส่ในกิจกรรมต่างๆ ถือว่าเป็นการท าให้หน้าที่ของ                
ชุดซาระบับและคว้านหม้อเปลี่ยนไปจากโครงสร้างหน้าท่ีเดิม 
  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องซาระบับและคว้านหม้ออาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน                                      
ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของเครื่องของสตรีผู้สูงศักดิ์ ว่าซาระบับและคว้านหม้อที่เป็นอาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เปลี่ยนจากกลุ่มสตรีผู้สูงศักดิ์ที่นุ่งห่มมาสู่สามัญชนได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาซาระบับและคว้านหม้ออาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาบทความเรื่องซาระบับและคว้านหม้ออาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน ผู้ศึกษาเลือก
ศึกษาซาระบับและคว้านหม้อ เมืองหลวงพระบาง สปป .ลาว ในช่วงลงพื้นหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561                
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1.1  แบบสังเกต ใช้ในการสังเกตสภาพทั่วไปของการแต่งกายในงานบุญประเพณีของคนหลวงพระบาง 
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  1.2  แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 การส ารวจเบื้องต้น เป็นการส ารวจพ้ืนท่ีก่อนการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.2 การสังเกต ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมกับสังเกต และจดบันทึกอย่างเป็นระบบ 
   2.3 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ตามกรอบการวิจัยเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ และตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.  การน าเสนอผลการวิจัย ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์   
 
ผลการวิจัย 
 ซาระบับและคว้านหม้ออาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน 
  จาการสัมภาษณ์เจ้านิถาคง สมสนิท (Nithakhog Somsanith. 2562:สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพ านักอยู่ในราชส านัก 
หลวงพระบางและนักวิชาการลาว “ซาระบับ” ถือเป็นของสูง ไม่ใช้เครื่องประดับที่ผู้หญิงสามัญทั่วไปจะน ามาสวมใส่ได้                  
ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคร่งครัด ชุดซาระบับ เป็นชุดที่ทรงคุณค่าแฝงไว้ในคติความเช่ือประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงเป็นการ               
บ่งบอกถึงชาติตระกูลของผู้สวมใส่โดยไม่ต้องมีค าอธิบายใดๆ ในสังคมวัฒนธรรมลาว ด้วยหากสตรีสามัญชนที่ไม่มียศศักดิ์เพียงพอหรือ
คนหลวงพระบางเรียกว่า “บุญหัวบ่ฮอด” น ามาสวมใส่แล้ว “บุญหัวสิหมด” ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าบุญวาสนาไม่ถึงแล้วน าซาระบับมา                   
สวมใส่ ก็จะท าให้ชีวิตผู้ที่สวมใส่ตกต่ าไม่เจริญ ชุดซาระบับในราชส านักหลวงพระบางประกอบด้วย อาภรณ์ 3 ส่วน ด้วยกัน คือ  
   1. เสื้อปัด เป็นเสื้อท่ีมีลักษณะแขนยาว รูปแบบคลายเสื้อจีนด้านหน้าป้ายทับกันมีไส้ไก่หรือเชือกผูกไว้ด้านข้างตรงเอว 
คอเสื้อจะเป็นคอปีนทรงสูง ประดับตกแต่งด้วยอัญมณีและเส้นทองค าเส้นเงินมีลวดลายเฉพาะชั้นยศผู้ที่ได้รับพระราชทาน ผ้าปักบนคอ
เสื้อถือ เป็นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับพระราชทาน ของราชส านักหลวงพระบาง 
 
 
         ภาพที่ 1 เสื้อปัด 
 
 
    2. ผ้าเบี่ยงหรือผ้ารองกราบ (ผ้าสไบ) มีความกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร 80 เซนติเมตร นิยม
ทอด้วยไหนช้ันดีหรือใช้ผ้าไหมจากต่างประเทศในการทอจะสอดด้วยเส้นทองค าหรือเส้นเงินเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
 
            
         ภาพที่ 2 ผ้าเบี่ยงหรือผ้ารองกราบ (ผ้าสไบ) 

 
 
   3. ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นราชส านักหลวงพระบาง ประกอบด้วย ซิ่น 3 ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น โดยหัวซิ่นจะมีความ
กว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร นิยมทอด้วยไหมช้ันดีด้วยวิธีเกาะล้วงหรือวิธีขิดลาย สอดแทรกด้วยเส้นทองค าหรือเส้นเงินตัวซิ่น 
เป็นส่วนท่ีมีความกว้างที่สุดของผ้าซิ่น มีความกว้างประมาณ 50 เซนติเมตรนิยมในผ้าไหมตา่งประเทศ ซึ่งนิยมใช้ผ้าไหมจากประเทศจีน
มาปักประดับตกแต่งลวดลายเพิ่มขึ้นเพื่อสื่อถึงยศศักดิ์ของผู้ได้รบัพระราชทานผ้าซิน่นั้น โดยใช้เส้นทองค าหรือเส้นเงินและอัญมณีปักลง
ไปบนผืนผ้า ส่วนตีนซิ่นจะมีความกว้างประมาณ 10–20 เซนติเมตร ใช้ผ้าไหมเนื้อดีปักลายด้วยเส้นทองค า เส้นเงิน และอัญมณีที่มีค่า 
รูปแบบจะเป็นแถบยาวตามความยาวของผ้าซิ่น ลวดลายจะเป็นลายเฉพาะยศของผู้ที่ได้รับพระราชทาน ตีนซิ่นถือเป็นศิราภรณ์ที่                
บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของที่ได้รับราชทานเช่นกัน 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 3 หัวซิ่น                   ภาพท่ี 4 ตัวซิ่น                               ภาพที่ 5 ตีนซิ่น 
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 ลวดลายบนชุดซาระบับ 
   นักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านิถาคง สมสนิท (Nithakhog Somsanith. 2562:สัมภาษณ์) เช่ือว่าจากการศึกษา
ลวดลายของชุดซาระบับมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะตัว ซึ่งลวดลายจะเป็นตัวบงบอกถึงช้ันยศศักดิ์ของผู้ที่ได้รับพระราชทาน                  
ชุดซาระบับนั้น เช่นลายหงส์ ลายมังกร ลายสิงห์ จะใช้ได้เพราะผู้ที่มียศพระราชินีเท่านั้น หรือลายดอกไม้ ลายผีเสื้อ ลายนก ก็จะเป็น 
ผู้ที่มียศต่ าลงมา เป็นต้น ชุดซาระบับลวดลายจะเป็นตัวก าหนดว่าผู้สวมใส่ในพระราชพิธีหรือพิธีนั้นมียศใด เป็นพระราชินี เจ้าหญิง               
ราชนิกุลและขุนนางช้ันผู้ใหญ่ ลวดลายจะแตกต่างกันออกไป ลวดลายทั้งหมดจะปรากฏอยู่บน คอเสื้อ ตัวซิ่นและตีนซิ่น ซึ่งเป็นจุดที่
สามารถสังเกตได้ง่าย ลวดลายจะแฝงไว้ถึงคติความเช่ือ ความมีอ านาจ เช่น ลายหงส์ ลายมังกร ลายสิงห์ สื่อถึงผู้มีอ านาจสูงสุดฝ่าย
หญิงซึ่งหมายถึงพระราชินี  

 
 
ภาพที่ 6 ลวดลายบนชุดซาระบบั 
 
 
 
 

 คว้านหม้อ หรือมงกุฎผ้า 
   ชนชาติลาว ให้ความส าคัญกับการสวม“คว้านหม้อ” หรือมงกุฎผ้า เพราะคนลาวถือว่าเป็นเครื่องศิราภรณ์ช้ันสูงสุดของฝ่าย
หญิงของราชส านักหลวงพระบาง ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ได้เป็นการผิดขนบธรรมเนียมประเพณีมีสืบทอดกันมาในอดีต 
“คว้านหม้อ”ท าด้วยผ้าไหมสีแดงสด ตกแต่งติดด้วยรูปเทพพนมที่ท าจากทองค า ตกแต่งเป็นระยะกระจายรอบมงกุฏ ปักด้วยเส้นค า
หรือทองค า เส้นเงิน และเส้นไหม เมื่อน ามาใช้ในโอกาสส าคัญจะมกีารน าดอกไม้สดมาตกแต่งบริเวณขอบของคว้านหม้อท้ังด้านบนและ
ด้านล่าง  
 
 
 
               ภาพท่ี 7 คว้านหม้อ หรือมงกุฎผ้า 
 
  
 
 
   เช่ือว่าการน าคว้านหม้อหรือมงกุฎผ้ามาใช้ในสังคมชนช้ันสูงของลาวนั้น เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรมองโกล                
ซึ่งสตรีมองโกลจะนิยมสวมใส่ ถ้าผู้ที่มียศสูงของมองโกลจะดูที่หมวก จะมีการสวมหมวกท่ีมีลักษณ์เดียวกันกับคว้านหม้อของราชส านัก
ลาวหลวงพระบาง แต่จะมีผ้าเป็นแถบยาวปิดลงมาด้านข้างบริเวณหู ด้วยดินแดนแถบอาณาจักรมองโกลมีภูมิประเทศที่หนาวเย็น             
และ มีลมแรง ซึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมการใช้หมวกผ้าหรือมงกุฎผ้าแบบชาวมองโกล จึงมีการแพร่กระจายลงมาถึงดินแดนแถบ               
หลวงพระบาง แต่มีการตัดทอนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของลาว ที่ชาวลาวหลวงพระบางเรียกว่า คว้านหม้อหรือเลิงเถิน  
คว้านหม้อใช้เพื่อประดับเกล้ามวยผมของสตรีช้ันสูงในโอกาสที่ต้องแต่งกายเต็มยศ ในงานพระราชพิธีต่างๆ เพื่อบงบอกถึง “ศักดิ์”              
อันสูงส่งเหนือสตรีอื่นใดในราชพิธีและงานแต่งงาน คว้านหม้อนอกจากจะเป็นเครื่องประกอบในการแบง่ยศศักดิ์แล้วในแง่ของประโยชน์
การใช้งานเป็นการใส่เพื่อเก็บตีนผมหรือไรผมให้เรียบร้อยสวยงามเพื่อความสุภาพ 
 คติความเชื่อในการเลือกดอกไม้ในการประดับบนคว้านหม้อ 
   จากการจาการสัมภาษณ์ เจ้านิถาคง สมสนิท (Nithakhog Somsanith. 2562:สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นเคยพ านักอยู่ในราชส านัก
หลวงพระบางในอดีต ได้กล่าวว่า การน าดอกไม้สดมาตกแต่งบริเวณขอบของคว้านหม้อทั้งด้านบนด้านล้าง นิยมใช้ดอกรักสดหรือ
ดอกไม้ที่เป็นมงคลขนาดเล็กมาประดับตกแต่ง ไม่นิยมน าดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้ป่ามาตกแต่งเนื่องด้วยเช่ือว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในป่า     
ไม่เหมาะสมที่จะน ามาตกแต่งเป็นเครื่องประดับของคนในรั้วในวัง 
 การท าชุดซาระบับและคว้านหม้อ 
   จากการสัมภาษณ์ คุณแก้วมนตรี (2562:สัมภาษณ์) นักอนุรักษ์และนักสะสมผ้าโบราณราชส านักชาวลาวและนักวิชาการ
ลาว การท าชุด ซาระบับและคว้านหม้อ ในอดีต ทางราชส านักจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าชุดซาระบับและคว้านหม้อมา
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ให้ช่างฝีมือ เพราะวัสดุที่น ามาใช้เป็นของสูงค่ามีราคาสูงบางชนิดต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  สถานที่ในการท าชุดซาระบับและ           
คว้านหม้อ จะมีการก าหนดสถานที่ให้ช่างฝีมือท างานได้เฉพาะในที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น ช่างฝีมือไม่สามารถน างานกลับไปท าที่บ้านได้ 
ช่างทอผ้า ช่างปักผ้า จะต้องอยู่ในท่ีที่ทางราชส านักก าหนดให้ ซึ่งถือว่าเป็นช่างหลวงผู้ท างานถวายให้กับพระเจ้าแผ่นดิน   
   ซาระบับและคว้านหม้อ อาภรณ์ที่ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มของสตรีผู้สูงศักดิ์ แต่ยังแฝงไว้ซึ่งคุณค่าทางหัตถศิลป์ของ              
ราชส านักหลวงพระบาง ด้วยหน้าที่และจารีตประเพณี แบบแผนที่มีการก าหนดไว้อย่าชัดเจนและเคร่งครัด เป็นเครื่องบงบอกถึง              
ชาติตระกูล ยศศักดิ์ของผู้สวมใส่ ซาระบับและคว้านหม้อจึงเป็นอาภรณ์ที่ทรงคุณค่าแห่งเมืองหลวงพระบางอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ชุดซาระบับและคว้านหม้อ 
 
   จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ลาว ในปี พ.ศ. 2538 เมืองหลวงพระบางได้เปลี่ยนแปลงจากที่เคยสงบเงียบกลายเป็นเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบางได้ถูกน าเสนอให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่อนานาชาติ รัฐบาล สปป.ลาว
ได้ชูภาพลักษณ์ของหลวงพระบางว่าเป็นดินแดนที่พ านักของกษัตริย์ที่สืบเนื่องมายาวนานที่สุดเมืองหนึ่งในโลก (อรไท ผลดี. 2537) 
และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ ความมั่นคงของประเพณีพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม สืบทอดกัน
มากว่ากึ่งสหัสวรรษ และประการส าคัญชาวหลวงพระบางยังธ ารงประเพณีวัฒนธรรมไว้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็น
ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และต้นแบบความเป็นคนชาติลาว จึงท าให้หลวงพระบางเป็นเมืองที่น่าสนใจเชิงการท่องเที่ยวประกอบกับ
การที่หลวงพระบาง ถูกสมญานามว่า“ราชธานีแห่ความทรงจ า โดยถูกเก็บง าไว้ภายใต้การปกครองของรัฐชาติสังคมนิยม ที่เกือบจะปิด
ประเทศจากโลกภายนอกเป็นเวลาเกือบ 1 ทศวรรษเศษ ยิ่งตอกย้ าให้หลวงพระบางกลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ
โหยหาที่อยากจะมาเยือนยิ่งข้ึน เมื่อมีการเปิดประเทศเมืองหลวงพระบางจึงมีนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาเพื่อมาเที่ยวชมและบริโภคมรดก
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน พร้อมทั้งนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก และท าให้
เมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จึงท าให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็น พื้นที่ทางสังคมใหม่ของผู้คนที่หลากหลายทั้งเช้ือ
ชาติศาสนาเข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสลับซับซ้อนของวัฒนธรรม (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.2553) นั่นคือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้ไปส่งผลให้คุณค่าในบางอย่างลดลงหรือขาดหายไป ซาระบับและ                
คว้านหม้อเครื่องแต่งกายที่ทรงคุณค่ากลับได้ถูกลดค่าความสง่างามในเชิงสัญลักษณ์ลงจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงพระบาง  

 
 

    ภาพที่ 9 ชุดซาระบับและคว้านหม้อ 
 
 
 

 
  ซาระบับและคว้านหมอท่ีทรงคุณค่าของราชส านักหลวงพระบางได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและการปรุงแต่งจากเดิม
จะเป็นเครื่องชุดที่บุคคลธรรมดาสามัญชนจับต้องหรือสวมใส่ไม่ได้ ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวกับความเป็นเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จากเครื่องทรงที่ทรงคุณค่าทางยศศักดิ์และความเช่ือถือศรัทธาของราชส านักหลวงพระบาง เป็นเครื่อง              
แต่งกายที่บง่บอกถึงยศศักดิ์ของสตรีที่สูงศักดิ์เทียบช้ันกษัตริย์ของราชส านัก กลับกลายมาเป็นชุดที่น ามาแต่งกันในงานแห่วอปีใหม่โดย
ประดิษฐ์สร้างงานนี้ขึ้นมาใหม่โดยให้ช่ือว่าแห่นางสังขาน และการน าชุดซาระบับมาเป็นชุดแต่งานของสามัญชน นางสังขานตัวละคร               
ผู้ถือก าเนิดจากนิทานต านานพญากบิลพรหม และถูกยกระดับให้โดดเด่นท่ีสุดในขบวนแห่วอและบุญปีใหม่ ตั้งแต่ให้มีการประกวดนาง
สังขาน ตัวละครที่ถูกก าหนดขึ้นจนกลายเป็นตัวเอกของงาน เพื่อสร้างความหน้าสนใจในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเอา
ต านานนิทานความเช่ือของคนมาปรุงแต่งเพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยว การที่เธอถูกปกป้อ งจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและในทุก
อิริยาบถท่ีเธอเยื้องย่างกายจะถูกประดิษฐ์สร้างเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดในขบวนแห่วอและงานบุญปีใหม่ ถึงขนาดให้ความส าคัญ
เหนือกว่าการแห่วอของพระเถระ และแห่วอพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดแต่ดั้งเดิมของจารีตประเพณีการแห่วอในงานปีใหม่ของ 
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ชาวหลวงพระบางแต่โบราณกาล ผลจากการเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอีกมุ่มหนึ่งที่กิจกรรมบางอย่างหรือพิธีการบางอย่างได้
ปรากฏขึ้น อย่างเช่นการแห่นางสังขานที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่นั้นได้น าเอาชุดเครื่องทรงซาระบับและคว้านหม้อที่ทรงคุณค่าของ    
ราชส านักหลวงพระบางมาย่ ายี และใช้แต่งกายนางสังขานโดยไม่ค านึงถึงจารีตประเพณีดั้ งเดิม เพียงเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวหรือการน ามาเป็นชุดเจ้าสาวของสามัญชนในงานแต่งงาน และซ้ าร้ายไปกว่านั้นกลับกลายเป็นสินค้าในธุรกิจการถ่ายรูป
แต่งงานของร้านถ่ายรูปซึ่งน ามาใช้โดยไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความทรงเกียรติของชุดที่มีไว้ใช้ในราชส านัก  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  การน าชุดซาระบับและคว้านหม้อมาเป็นชุดนางสังขาน เพื่อใช้ในงานสงกรานต์เพื่อธุรกิจทอ่งเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง   
      เมืองมรดกโลก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การน าชุดซาระบับมาใช้เป็นชุดเจ้าสาวสามญัชนและการน ามาเป็นสินค้าในธุรกิจรบัจ้างถ่ายรูป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จะเห็นได้ว่าซาระบับและคว้านหม้อท่ีเป็นอาภรณ์แห่งยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจากเครื่องทรงสตรีที่มียศศักดิ์ได้
ลงไปสู่สามัญชนแล้ว สรุปได้ว่าหลวงพระบาง ในฐานะเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีการบิดเบือนจากความเป็นจริงตามจารีตดั้งเดิม
ของเมืองหลวงพระบาง ในทางศิลปะและวัฒนธรรมการประดิษฐ์สร้างดังกล่าวนั้นเพียงเพ่ือการท่องเที่ยวโดยขาดความรู้อาจท าให้ผู้คน
ที่เข้ามายังเมืองหลวงพระบางเข้าใจผิดในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างไม่ถูกและอาจจะหลงเชื่อว่าสิ่งที่พบเห็นนั้นคือจารีตประเพณีแบบ
ดั้งเดิมและที่ถูกต้อง การเข้ามาของยูเนสโก เป็นเหมือนดาบสองคมในระบบโครงสร้างหน้ าที่ดั้งเดิมของชุดซาระบับและคว้านหม้อ 
ระบบโครงสร้างหน้าท่ีในระบบสังคม มีกระบวนการที่ส าคัญที่ท าให้ระบบสังคมนั้นๆ เกิดระเบียบซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางสังคมแสดงให้
เห็นเป็นค่านิยมและความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ เช่นเดียวกับชุดซาระบับและคว้านหม้อในอดีตได้ถูกสังคมและวัฒนธรรม
ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นบรรทัดฐานว่าจะน าไปใช้ได้กับบุคคลใดหรือชนช้ันใดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ชัดเจนไม่สามารถ
น าไปใช้แบบอื่นได้ หากมีการน าไปใช้ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจากบรรทัดฐานที่สังคมและวัฒนธรรมนั้นๆได้สร้างไว้ ถือว่าเป็นการ
ก าหนดเพื่อให้สังคมนั้นมีระเบียบแบบแผ่นและเป็นการยอมรับของคนในสังคมนั้นๆ สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ที่นักคิดชาว
อเมริกัน พาร์สัน (2554 : เว็บไซต์) ได้กล่าวไว้ว่า บรรทัดฐานเป็นตัวก าหนดการกระท าระหว่างกัน ระบบสังคมที่สามารถจะรักษาระบบ
ไว้ได้จะต้องท าหน้าที่เป็นส าคัญคือ ระบบสังคมจะต้องมีวัตถุประสงค์และด าเนินไปเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เมื่อยูเนสโกเข้ามา 
เพื่อให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกและเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ  ด้านจากสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งท าให้หน้าที่และวัตถุประสงค์ของชุดซาระบับและคว้านหม้อเปลี่ยนหน้าที่ไปจากขนบประเพณีด้ังเดิม จากผลของ
การเป็นเมืองมรดกโลก และเมื่อเมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมืองมรดกของโลกผู้คนจากทุกมุมโลกก็โหยหาที่จะเขามาสัมผัส ท าให้
กระแสการท่องเที่ยวตามเข้ามาในเมืองหลวงพระบาง การเข้ามาของชาวต่างชาติเริ่มท าให้ วิถีสังคมวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเมืองมรดกโลกและกระแสการท่องเที่ยว การน าชุดซาระบับและคว้านหม้อมาประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่โดย
สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน โดยน าชุดซาระบับและคว้านหม้อมาใช้เป็นเครื่องชุดแต่งกายของ
นางสังขาน ชุดท่ีใช้ในการประกวดนางงามหรือน ามาเป็นชุดที่ใช้ในการแต่งงานของคนทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวและสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีการแพร่กระจายเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือแม้แต่การน าชุดซาระบับและคว้านหม้อ
ให้ชาวต่างชาติสวมใส่ในกิจกรรมต่างๆ ถือว่าเป็นการท าให้หน้าที่ของชุดซาระบับและคว้านหม้อเปลี่ยนไปจากโครงสร้างหน้าที่เดิม ซึ่ง
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สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ที่นักคิดชาวอเมริกัน พาร์สัน (2554 : เว็บไซต์) ที่กล่าวว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในโลก
ตะวันตกท่ีเข้ามาตามกระแสของเมืองมรดกโลกท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม การน าชุดซาระบับและคว้านหม้อ ไปประดิษฐ์
สร้างเป็นชุดเจ้าสาวของสามัญชนซึ่งได้รับอิทธิพบการจัดงานแต่งงานแบบสากลมีงานเลี้ยงเต้นร าและมีการแต่งกายที่ได้อิทธิพลจาก
ต่างประเทศที่น าเอาชุดที่มีแบบแผนในการใช้ตามระบบทางสังคมอื่นเข้ามาผสมบนรวมกับสังคมอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งในอดีตตามระบบ
แบบแผนและโครงสร้างหน้าที่ชุดซาระบับและคว้านหม้อจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่มียศสูงศักดิ์เท่านั้น สามัญชนทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ได้             
ถือว่าผิดขนบธรรมเนียมประเพณี แต่เมือมีการประกาศให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมการแต่งงานแบบสากล               
เข้ามาและน าเอาแบบแผนอื่นเขามาจึงท าให้มีการลอกเลียนแบบและน าเอาชุดที่มีขนบประเพณีแบบดั้งเดิมออกมาใช้โดยไม่ได้ยึดติดใน
ด้านโครงสร้างหน้าท่ีเดิมแต่น าเอารูปแบบของชุดซาระบับและคว้านหม้อมาใช้เป็นชุดแต่งงานและมีการตัดทอเดิมแต่ให้มีความแปลก
ไปจากเดิมแต่งยังคงโครงสร้างของชุดดั้งเดิมอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ส านักเยอรมัน ฟริตซ์ เกรบ 
และวิลเฮล์ม สมิดท์ (2552 : เว็บไซต์) กล่าวว่า มนุษย์ไม่ชอบสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเอง แต่ชอบยืมวัฒนธรรมจากที่อื่นที่มีการ
แพร่กระจายไปยังวัฒนธรรมปลายทาง และวัฒนธรรมปลายทางจะต้องเหมือนวัฒนธรรมต้นก าเนิดไม่มากก็น้อย อาจจะเหมือนในเชิง
ปริมาณหรือรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นการยิบยืมทางวัฒนธรรม มากกว่าการสร้างวัฒนธรรมใหม่ เช่นเดียวกับที่สามัญชนในหลวงพระบางที่
ได้รับอิทธิพลการจัดงานแต่งงานแบบชาวตะวันตกที่แพร่กระจายเข้ามายังเมืองมรดกโลกและการน าเอาชุดซาระบับและคว้านหม้อที่
เป็นเครื่องสูงที่ใช้ในราชส านักน ามาตัดทอนเพิ่มเติมเป็นชุดแต่งงานของผู้หญิง ถึงเป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มีการหยิมยืมเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายของราชส านักออกมาใช้แต่มีการลดหรือเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปในชุดซาระบับนั้น ดังนั้นการเข้ามาของยูเนสโก
และการยกเมืองหลวงพระบางให้เป็นเมืองมรดกโลกนั้น ถ้ามองย้อนกลับไปค าว่า“เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม”การเข้ามาของ
ยูเนสโกได้ช่วยท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองหลวงพระบางยังคงอยู่ได้จริงหรือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      หน่วยงานองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งประเทศไทย และ สปป.ลาว สามารถน าบทความนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประชุมสัมมาทางวิชาการได้ 
 2. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
      ควรมีการศึกษาบทความเรื่อง เครือ่งทรงราชส านักด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
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ทัศนศิลป์ปริทัศน์ : นิทรรศการศิลปะ 3 มิติ  กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม 

Visual Arts Review : 3Dimensions Art Exhibition; The Activities for Learning Management  
in Art Department ; Phadungnaree School  Maha Sarakham Province  

 
วรยุทธ จันทมูล1 

บทคัดย่อ 
        บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานที่เรียนในรายวิชาศิลปะทุกแขนง ในรอบปี
การศึกษา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักเรียนไปสู่นักเรียนด้วยกัน ท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการแสดงเนื้อหาด้วย
สื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยมีรูปแบบ เนื้อหา สื่อ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการจัดกิจกรรมเสริม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในเนื้อหาด้านศิลปะมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ทัศนศิลป์ปริทัศน์, ศิลปะ 3 มิติ, กิจกรรมประกอบการเรียนศิลปะ 
 
Abstract 
 This article aims to present the concept for organizing visual art education activities at the secondary 
school to balance the content of art and cultural content. The results are follows : 
 The “Discipline Based Art Education” concept used in conjunction with the concept of “Thai Wisdom Arts 
Education” is one of many way  organizing visual art education activities at the secondary school to balance 
the content of art and cultural content. 
 
Keywords: Visual Arts Review,   
 
บทน า 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการจัดเนื้อหาหลักสูตรมีลักษณะที่
เป็นไปตามแนวคิดของพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline Based Art Education) มุ่งเน้นการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 4 แกนหลัก 
คือ ประวัติศาสตร์ศิลป์ (Art History) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) และศิลปะปฏิบัติ (Art Practicum) 
หากแต่ในทัศนะของนักเรียน เมื่อกล่าวถึงวิชาศิลปะ นักเรียนจะนึกถึงการเรียนในแกนศิลปะปฏิบัติ (Art Practicum) เท่านั้น ด้วยเหตุ
ที่ครูผู้สอนให้ความส าคัญในแกนนี้มากเป็นพิเศษ ที่เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเรื่องใกล้ตัว
นักเรียนมากที่สุด ครูผู้สอนกลับให้ความส าคัญน้อย เนื้อหาดังกล่าวจัดอยู่ในแกนประวัติศาสตร์ศิลป์ (Art History) สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) และศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) ท าให้นักเรียนที่มีทักษะเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไม่ครบถ้วน มีผลให้การเรียนการสอน
วิชาศิลปะไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการเรียนการสอนวิชาศิลปะระดบัมัธยมศึกษา ในฐานะที่เป็นรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรนั้น เพื่อช่วย
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มีความเช่ือมั่น อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกอย่างอิสระใน
ศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญคือ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) มุ่งให้นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้าง
และน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ 
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คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2)ดนตรี(Music) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทาง
ดนตรีอย่างอิสระ เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
แขนงดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 3)นาฏศิลป์(Performing Art)มุ่งให้นักเรียนมีความรู้                
ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
  เวททีี่เป็นทางการ ในการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน คือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ยังไม่เพียงพอกับนักเรียนที่ต้องการแสดงออกถึงอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพวกเขา 
เพราะมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ารว่มแข่งขันเพียงกิจกรรมละ 1 ทีม จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงออก
ด้านศิลปะของนักเรียนในระดับโรงเรียน เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครบทุกแกนตามแนวคิดของ                    
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline Based Art Education) 
 
นิทรรศการศิลปะ 3 มิติ: โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 นิทรรศการศิลปะ 3 มิติ เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนผดุงนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานที่เรียนในรายวิชาศิลปะทุกแขนง ในรอบปีการศึกษา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ในรูปแบบการจัด
นิทรรศการเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักเรียนไปสู่นักเรียนด้วยกัน ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จากการแสดงเนื้อหาด้วยสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยมีรูปแบบ เนื้อหา สื่อ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร บทเรียนหรืองานวิชาการไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งนิทรรศการเพื่อการศึกษามีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ (วิวรรธน์ จันทร์เทพย์. 
2548) 
  1.  เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้วยรูปแบบต่างๆ 
  2.  ส่งเสริมให้ผู้ชมมีทัศนคติท่ีดีทางการศึกษา 
  3.  เปิดโอกาสให้ผู้ชมหรือผูเ้รียนไดม้ีทางเลือกในการเรียนรู้หรอืการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 
  4.  นิทรรศการที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้จัดว่าเป็นนิทรรศการเพื่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  5.  รูปแบบของนิทรรศการเพื่อการศึกษาอาจเป็นทั้งนิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคลื่อนที่ หรือนิทรรศการถาวร 
  6.  นิทรรศการทางการศึกษาสามารถจัดได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน บริเวณในโรงเรียน นอกโรงเรียน และสถานท่ี
ทั่วไปในชุมชน 
 
มิติของผู้น าเสนอผลงาน  Art Exhibitors 
 กิจกรรมในนิทรรศการศิลปะ 3 มิติ  ประกอบไปด้วย การประกวดวาดภาพ การร้องเพลง การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์
บนเวที  และการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน ผลงานนักเรียนที่น าเสนอมีหลายระดับตามศักยภาพของนักเรียน โดยเริ่มจาก 
1)การเลียนแบบ(Imitationalism Theory) เป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเลียนแบบไว้ให้เหมือนท้ังรูปร่าง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 
2)สร้างรูปทรงท่ีสวยงาม(Formalism Theory) เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุ(เส้น รูปร่าง รูปทรง สี น้ าหนัก 
พื้นผิว บริเวณว่าง) และเทคนิควิธีการต่างๆ 3)แสดงอารมณ์ (Emotional Theory) เป็นการสร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆ ทั้งที่เป็น
อารมณ์อันเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของนักเรียนที่ถ่ายทอดลงไปในช้ินงาน 4)แสดงจินตนาการ(Imagination Theory)               
เป็นงานท่ีแสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝันท่ีแตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจ า 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมประกอบการจดัการเรยีนรู้ด้านศิลปะ 

 
มิติของผู้น าเสนอผลงาน Artistic Audiences 
         นักเรียนผู้ร่วมชมกิจรรมนิทรรศการ เป็นผู้รับรู้ประสบการณ์ทางศิลปะ การรับรู้เป็นกระบวนการหรือตีความแห่งการสัมผัสที่
ได้รับออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย ซึ่งใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีมาก่อน (Hilgard.1971,อ้างถึงในปรียาพร                  
วงศ์อนุตรโรจน์. 2546:151) นักเรียนที่ร่วมชมนิทรรศการศิลปะ มีโอกาสได้แสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ นักเรียน
เกิดการพิจารณาแยกแยะ ศึกษาองค์รวมของงานศิลปะและแยกออกเป็นส่วนๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ 
และความสัมพันธ์ต่างๆ ในด้านเทคนิควิธีการแสดงออก น าข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ทางด้าน
สาระ และทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่น ามาแสดงในนิทรรศการ โดย
นักเรียนผู้ร่วมชมให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ท้ังในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆ ด้วยการติชมเพื่อให้ได้
ข้อคิดน าไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ ประเมินตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธีวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าใน
ผลงานศิลปะช้ินนั้น  
 การวิภาควิจารณ์ผลงานของกลุ่มนักเรียนด้วยกัน เป็นกระบวนการที่นักเรียนผู้เข้าชมได้ฝึกฝนทักษะวิจารณ์งานศิลปะ(Art 
Criticism) เป็นการพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นผลต่อการช่ืนชม เลือกสรร หรือให้การตัดสินว่างานศิลปะมีคุณค่า
หรือไม่ และสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุผลใดในการวิจารณ์แต่ละครั้งจะต้องมีผลงานศิลปะเป็นสื่อ 

 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมประกอบการจดัการเรยีนรู้ด้านดนตรี นาฏศลิป ์
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มิติของผู้จัดนิทรรศการ Exhibition organizers 
 นิทรรศการศิลปะ 3 มิติ เป็นกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัด
มหาสารคาม ได้บรรจุไว้ในแผนงานประจ าปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานที่เรียนในรอบปี
การศึกษา หรือเป็นการสรุปผลงานศิลปะในแต่ละแขนงนั่นเอง ครูผู้จัดนิทรรศการ Exhibition organizers ได้ใช้กระบวนการ A-I-C 
A-Appreciation I-Influence C-Control เพื่อเป็นการสะท้อนประสบการณ์ในอดีต/สภาพปัจจุบันกับจินตนาการถึงความมุ่งหวังใน
อนาคตของเยาวชนทุกคน นอกจากนี้เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจออกมาอย่างแท้จริง  บางเรื่องราวที่ไม่
สะดวกใจที่จะพูดโดยเปิดเผยก็สามารถสะท้อนออกมาเป็นบทเพลง หรือสัญลักษณ์รูปทรง/สี แทนการพูด/เขียนหนังสือ พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู้อื่นสามารถซักถามข้อมูลความหมายได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้เยาวชนที่ไม่ค่อยกล้าพูดได้ร่วมอธิบาย
ความคิด/ประสบการณ์ของตน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดเอง ท าเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก              
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกรอบและวางแผนกิจกรรมเสริมประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นต้น ทั้งเนื้อหาและ
วิธีการแกน่ักเรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ และช่วยช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้มีการจัด
กิจกรรมเกมและนันทนาการ เป็นการเล่นเกมสร้างสรรค์ การแสดงออกซึ่งความคิด การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การใช้ไหวพริบและ
แสดงออกในเรื่องนันทนาการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างช้ินงาน จากการแสดงออกด้วยกิจกรรมต่างๆ และมีการน าเสนอ               
ในรูปแบบด้วยตนเองและแบบกลุ่ม ประการส าคัญกิจกรรมเสริมประกอบการจัดการเรียนรู้นี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าเรียนได้มีส่วนร่วม                
ในการปลูกจิตส านึกอีกด้วย เป็นความมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถท่ีจะน าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเอง   
 

 
ภาพที่ 3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบการจัดการเรยีนรู้ศลิปะ 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม                
ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน                     
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 
บทสรุป 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ เนื้อหาในหลักสตูรเป็นไปตามแนวคิด
ของพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline Based Art Education) เนื้อหามี 4 แกนหลักคือ ประวัติศาสตร์ศิลป์(Art History) 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ศิลปะวิจารณ์(Art Criticism) และศิลปะปฏิบัติ(Art Practicum) หากแต่ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับ
ศิลปะปฏิบัติ (Art Practicum) มากเป็นพิเศษ  ส่วนแกนประวัติศาสตร์ศิลป์(Art History) ที่มีเนื้อหาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้สอนกลับให้ความส าคัญน้อยที่สุด  
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การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
The Study Elderly People’s Life quality follow Buddhist Approach in Municipality Muang 

Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province 
พระทองค า  กตปุณโญ1 

อุรสา  พรหมทา2 
จ าเนียร  พลหาญ3 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส ารวจ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ใช้หลักธรรมค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนา หลักภาวนา 4 ประการ ได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา               
จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เป็นเครื่องช้ีน าทาง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกเช่ือมั่น
ในตนเอง สุขใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมีความเบิกบานใจที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่การดูแลผู้สูงอายุยังคงปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเหมาะสมตามสภาพ
บริบทของสังคมไทย  
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย,ุ แนวพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 The purpose of the research is to study a development of the elderly people’s life quality follow 
Buddhist Approach in Municipality Muang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province.  The research 
instruments were an observation form, and an interview form then presented with photos and drawing by means 
of a descriptive analysis.   
 The results are as follows: The research found that Use the Dharma doctrines according to the 4 prayers 
of Buddhism: Physical Development, Moral Development, Emotional Development and Wisdom Development.               
Is a guide Resulting in a better quality of life for the elderly, both physically and mentally Have a feeling of self-
confidence Happy every time participating in Buddhist activities And have joy in doing activities with others 
Although currently facing various social and environmental changes But care for the elderly continues to be 
practiced consistently according to the context of Thai society. 
 
Keyword: Elderly People, quality follow Buddhist Approach 
 
บทน า 
 สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขย่อมเกิดจากรากฐานการด าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นส าคัญ เริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือ ครอบครัว 
ซึ่งแต่ละครอบครัวต่างมีบิดา มารดา ผู้สูงอายุเป็นเสาหลัก ที่ล้วนมีการปลูกฝังสิ่งดีงาม การอบรมบ่มเพาะให้ลูกหลานเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สามารถท่ีจะเผชิญกับสังคมภายนอกได้อย่างมั่นคง (ภูริชญา เทพศิริ. 2555) ค่านิยมในวิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับการดูแล
บิดามารดาผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาในเรื่องกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ปลูกฝังมาในสังคมไทยยาวนาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักค าสอนเรื่องไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา หรือเรียกโดยย่อว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็น
หลักการในการพัฒนามนุษย์ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ศีลสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนามนุษย์ในด้านพฤติกรรมของมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมให้ดีงาม จิตตสิกขา หมายถึง หลักการในการพัฒนามนุษย์ในด้านจิตใจให้มีความมั่นคงในคุณงามความดี มีจิตใจสงบสุข 
และปัญญาสิกขา หมายถึงหลักในการพัฒนามนุษย์ในด้านสติปัญญาเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือการประยุกต์ใช้หลัก 

                                                           
1นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม, โทรศัพท์ 058-0070254 
2,3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาวนา 4 อันได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา โดยกายภาวนาและศีลภาวนา เป็นการพัฒนาทางร่างกาย
และพฤติกรรมที่เนื่องด้วยร่างกาย จิตตภาวนา เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา ปัญญาภาวนา  เป็นการพัฒนาให้เกิดสติปัญญา
เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเหล่านี ้ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน
ความประพฤติ ด้านจิตใจ และด้านปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต. 2551) ท าให้มนุษย์ทุกคนที่น้อมน าหลักตามแนว
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกแง่มุมของการด าเนินชีวิตจะมีความสุขทั้งกายและใจ สามารถพ้นจากความทุกข์ได้ 
และถือเป็นการเจริญรอยตามค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ (สนธยา พลศรี.  2545) 
 จากสภาพปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจากการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2566 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย จะมีจ านวน
เพิ่มขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 
พ.ศ. 2576 ดังนั้นการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญ ภาครัฐจึงมีก าหนดมาตรการเตรียมการรองรับให้การดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยก าหนดหนดแผนยุทธศาสตร์ “การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคม
ผู้สูงอายุ” ซึ่งได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560)  
 ปัญหาท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และอายุมากกว่า 80 ปี มีความเสื่อมของสติปัญญา 
สาเหตุส าคัญได้แก่ ภาวะสับสน สมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้า การแยกหาสาเหตุจ าเพาะเป็นสิ่งส าคัญ แต่บางครั้งท าได้ยากเนื่องจาก
มักจะพบสาเหตุร่วมกันได้บ่อย ดังนั้นจึงต้องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาทุกประการที่อาจเป็นสาเหตุพฤติกรรมที่อันตราย เช่น                  
การเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ การออกไปโดยไร้จุดหมาย และหลงทาง ต้องได้รับการแก้ไขโดยการวางแผนการดูแลที่ดี (สุเทพ อาชานันทกุล 
และจันทนา อาชานัยนันท์.  2562 : เว็บไซต์) นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นการ
สูญเสียบทบาทจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุราชการ การเกิดภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียคู่สมรสหรือผู้ใกล้ชิด หรือการ           
ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม การดูแลไม่เต็มที่ การเห็นคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ทุกคนมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความสุขทางโลก อันเป็นสาเหตุท าให้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เอาใจใส่
ดูแลต่อบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งก าลังมีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นผู้สูงอายุที่ขาดการดูแลเอาใจใส่
จากลูกหลาน เกิดความเสื่อมทางคุณภาพชีวิต และกลายเป็นปัญหาสังคม ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ลืมนึกถึงไปว่าผู้สูงอายุยังต้องการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสง่างาม น่าเคารพนับถือ ท าให้ผู้ที่ ได้พบเห็นมีแต่ความช่ืนใจและเจริญใจ มีการยอมรับจากสังคม                         
การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่างๆ อีกหลายประการ ซึ่งการได้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถด ารงวิถีชีวิตที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น กระท าได้หลายแนวทาง อาทิเช่น การดูแลเอาใจใส่เรื่อง
สุขภาพ การจัดหาอาหารที่ถูกหลักอนามัย การส่งเสริมให้ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย การให้เงินทองสิ่งของเพื่อใช้ส่วนตัว หรือการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุโดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การจัดให้มีสถานสงเคราะห์คนชรา 
หรือการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องช้ีน าทางชีวิตให้ประพฤติปฏิบัติ ล้วนเป็นทางเลือกที่ส าคัญต่อผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดก่อให้เกิดความอบอุ่น คนในครอบครัวก็จะมีความสุข 
  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามก็เช่นเดียวกัน เป็นกลุ่มบุคคลผู้สูงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง             
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง และการด าเนินวิถีชีวิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
จะท าให้รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง น้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ต้องการพึ่งพามากขึ้น รู้สึกขาดความอบอุ่น 
ก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม เป็นผู้ที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากบุตร
หลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ดังนั้น หากมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพื่อน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงวิถีชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่สังคม ด้วยการใช้หลักธรรมค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องช้ีน า ย่อมจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น อีกทั้งผลการวิจัยครั้งนี้สามารน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง                     
แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมไทยได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม พร้อมกับการลง 
พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการส ารวจ สังเกตและสัมภาษณ์  ดังนี ้
   1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  
   2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
    2.1  แบบส ารวจ ใช้ส ารวจพ้ืนท่ีที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  
    2.2  แบบสังเกต ใช้ในการสังเกตสภาพทั่วไป และที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ   
    2.3  แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดและตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1 การส ารวจเบื้องต้น เป็นการส ารวจพื้นที่ก่อนการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการก าหนดพื้นที่เพื่อให้
การเก็บข้อมูลในขั้นต่อไปได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
    3.2 การสังเกต ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมกับสังเกต ซักถามข้อมูลที่ยังสงสัยและจดบันทึกอย่าง
เป็นระบบ 
    3.3 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ตามแนวทางประเด็นข้อมูลอย่างกว้าง ๆ และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อหา
ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
   5.  การน าเสนอผลการวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย พบว่า สุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง             
ขาดการออกก าลังกาย ด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ดี จิตใจดี ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว ผู้สูงอายุ               
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวพอสมควร และได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลทุกเดือน                
ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวก อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีสิ่งรบกวน 
ส าหรับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้มีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาภาวนา 4 ได้แก่ กายภาวนา                 
ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา มาเป็นเครื่องช้ีน า โดยหลักธรรมด้านกายภายนา มีการดูแลผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและ
พฤติกรรมที่แสดงออก ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก าลังกายตามวัย การพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาโรคตามอาการ การจัดหาอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัยและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย การจัดท าทางเดินทางเท้าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการเฝ้าระวังและ                   
การป้องกันโทษภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุ เช่น การหาอุปกรณ์ป้องกันการลื่นหกล้ม ด้านศีลภาวนา มีการส่งเสริมให้มี
สัมพันธภาพกับสังคม โดยการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การเข้าร่วมสรงน้ าพระเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ การท าบุญตักบาตร
ในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถ เช่น เป็นวิทยากรอบรมการท าบายศรี การเป็นผู้น าทางศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีการดูแลด้วยการสร้างความมีวินัย ทั้งการท างานและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเอง เพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและ
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้ด้วยความอบอุ่นและความสุข ด้านจิตภาวนา มีการดูแลด้านจิตใจ โดยฝึกท าจิตใจให้อ่อนโยน มีความสุขเบิกบาน
อยู่เสมอ เพื่อลดความวิตกกังวล และลดภาวะซึมเศร้า เช่น พาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ การท าความสะอาดบริเวณวัด การสังสรรค์
กับเพื่อนวัยเดียวกัน การเข้าร่วมในขบวนแห่งานประเพณีต่างๆ ด้านปัญญาภาวนา มีการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุเข้าใจในสัจธรรมธรรมชาติ
ของชีวิต โดยการส่งเสริมให้เข้าวัดฟังธรรม สวดมนต์ รักษาศีล ฝึกสมาธิใหม้ีจิตใจทีม่ั่นคง เป็นการหล่อหลอมจิตใจและมองสิ่งทั้งหลาย
อย่างเข้าใจและเป็นสุข  
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ภาพที่ 1 การร่วมงานบุญประเพณ ีเป็นกิจกรรมทีส่ร้างสัมพันธภาพรว่มกันในสังคม 

 

 
ภาพที ่2 การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ รักษาศลี การฝึกสมาธิใหม้ีจติใจทีม่ั่นคงและอ่อนโยน 

 

 
ภาพที่ 3 การให้ความรู้เป็นธรรมวิทยาทานในโอกาสต่างๆ 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีการดูแลบิดามารดาผู้สูงอายุโดย
การน้อมน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าภาวนา4 เป็นเครื่องช้ีน าทางได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา 
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นท้ังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาพบว่า สมาชิกในครอบครัว
ไทยพุทธส่วนใหญ่ยึดมั่นและปฏิบัติหลักธรรมค าสอนที่ว่า การดูแลบิดามารดาสูงอายุถือเป็นมงคลแห่งชีวิต เป็นสิ่งดีงาม สอดคล้องกับ
พุทธพจน์ในมงคลสูตรแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 39 ข้อที่ 6 หน้า 117-118 ที่ว่า“การไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิต และการบูชาผู้ที่
ควรบูชา เป็นมงคลอุดม และการได้มีโอกาสดูแลบิดามารดาผู้สูงอายุนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจ เพราะบิดามารดาสูงอายุคือผู้ให้ก าเนิด
ดังค าสอนในพระไตรปิฎก เล่มที่ 39 ข้อที่ 6 หน้าท่ี 188 ที่ว่า“...การบ ารุงบิดามารดานั้นย่อมน ามาซึ่งการสรรเสริญในโลกนี้ และละโลก
ไปแล้วก็จะนามาซึ่งสุขในสวรรค์ ด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าเป็นมงคล”(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์ธรรมคุณ ธมุมพโล (แก้วแจ่มศรี) (2553)ที่ได้ศึกษาทัศนคติต่อความสุขใน
พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษาและ              
ผลการวัดระดับทัศนคติที่มีต่อความสุขในพระพุทธศาสนา พบว่า ผลรวมด้านความเชื่ออ านาจในตนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อความสุข
ในพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยคุณลักษณะทั่วไปอื่นๆ โดยภาพรวมตามสมมุติฐานระดับ
ทัศนคติต่อความสุขในพระพุทธศาสนาพบวา่ พุทธศาสนิกชนได้เพิ่มศรัทธาความเช่ือตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหาโอกาส
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เข้าร่วมท ากิจกรรมในวัด จึงเป็นเหตุที่จะได้รับความสุขในชีวิตอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการมีความสุขในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้                   
มีความสุขจากการมีเพื่อนท่ีเป็นกัลยาณมิตร และมีความสุขท่ีสามารถด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ (2554) ทีก่ล่าวถึงการศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่า 
สภาพการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุมีปัญหาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่วนด้านการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันพบว่า 
ผู้สูงอายุต้องการมีการดูแลสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยมีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องค่าใช้จ่าย พร้อมจัดตั้งองค์กรต่างๆ ก าหนด
นโยบายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาพบว่า 
พระพุทธศาสนาใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักในการพัฒนามนุษย ์แต่ถ้าจะพัฒนาใหค้รอบคลุมการพัฒนามนุษย์นั้น
ต้องพัฒนาทั้ง5 ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญญา ส าหรับการประยุกต์ใช้หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม              
ตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุได้ประยุกต์ใช้หลักการดูแลสุขภาพตามหลักไตรสิกขาโดยสอดคล้องกับ                    
หลักภาวนา 4 ได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา อีกทั้งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของภิรมย์ เจริญผล 
(2553) เรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอาย”ุพบว่าสาเหตุทีผู่้สูงอายุเข้ารับการอุปการะในสถาน
สงเคราะห์เนื่องจากไม่มีผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย และอยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข ส่วนสภาพปัญหา 4 ด้านที่พบคือ 1)ด้านร่างกาย 
พบโรคในผู้สูงอายุ 2)ด้านจิตใจพบว่าผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลเรื่องโรคทางกาย 3)ด้านสังคม พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกันให้เป็นสุข 4)ด้านเศรษฐกิจและรายได้ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จะได้รับบริการจากสถานสงเคราะห์ นอกจากนี้     
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) และการศึกษาของบังอร ธรรมศิริ (2549:47-56)ระบุว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านจิตใจและสังคมคือ ต้องการความรัก ความเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ ต้องการความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  
 ดังนั้นการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงต้องการความรัก               
ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสุข ความผูกพัน และเข้าใจซึ่งกันและ
กัน ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง อีกทั้งการให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็น
สิ่งทีน่ ามาสู่ความผาสุกให้แกค่รอบครัวอย่างยั่งยืน 
 
สรุปผล 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ใช้หลักธรรมค าสอน ตามแนว
พระพุทธศาสนา หลักภาวนา 4 ประการ ได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง เกิดความรัก ความอบอุ่น ไม่ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว และสุขใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิ รักษาศีล เดินจงกรม สวดมนต์ ไหว้พระ ศึกษาธรรมะ ตลอดจนเกิดความอบอุ่นผูกพันเมื่อได้
ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว และจะมีความเบิกบานใจที่ได้เข้าท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถึงแม้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ปัญหาการมีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ปัญหาที่เกิดจากปัจจัย                    
การบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาผู้สูงอายุกับบุตรธิดา แต่การดูแลบิดามารดาผู้สูงอายุยังคงมีปรากฏอยูอ่ย่างเหนียวแน่น  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.   ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีอื่น เพื่อให้เห็นความแตกต่างในหลากหลายรูปแบบ 
 2.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยให้
สามารถด ารงวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข 
 3.  ผู้น าชุมชนควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า ไม่โดดเดี่ยว และช่วยให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย 
 4.  หน่วยงานที่ดูแลด้านวัฒนธรรมควรปลูกฝังค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่เยาวชน  ให้รู้จักตอบแทนบุญคุณและ                   
เลี้ยงดูบุพการีอย่างสม่ าเสมอ  เพราะจะเป็นท่ีพึ่งที่ส าคัญให้แก่ผู้สูงอายุ และจะพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

Report on Developing the Learning Integration Packages Focused on Thai Language 
Skills to Develop the Learning Achievement on ‘Any Love is Precious Love you.’ 

extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students 
 นิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยม
ค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3)เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า  
  1. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
 โดยสรุป ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเหมาะสมท้าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค้าส้าคัญ: ชุดการเรียนการสอน, บูรณาการทักษะภาษาไทย, รักใดเปี่ยมค่าล้า้รักเจา้เอย 
 
Abstract 
 The purposes of the study were: 1)to develop the learning integration packages focused on Thai Language 
skills in the Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’extracted from the Story of ‘Indo’ 
for Mattayomsuksa4 Students to have the efficiency met the criteria of 80/80; 2)to compare the learning 
achievement by applying the learning integration packages  focused on Thai Language skills in the Thai Language 
Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ to be higher than the 
criteria of 80 %; and 3) to evaluate the students’ satisfaction toward learning through the learning integration 
packages focused on Thai language skills in the Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love 
you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students. The results of the study indicated that:  
  1.The efficiency of the learning integration packages focused on Thai Language skills in the Thai 
Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ was 
84.92/84.94, which was higher than the assigned criteria of 80/80.  
  2.The students’learning achievement after learning was higher than the assigned criteria at the 
statistically significant level of .01.  
  3.In general, the students’ satisfaction toward learning through the learning integration packages was at 
the highest level with the mean of 4.56.  
 In conclusion, the learning integration Packages Focused on Thai Language Skills in The Thai Language 
Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 
Students were efficient to encourage the students to get better results in learning and satisfy toward learning at 
the highest level.  

                                                           
1 อาจารย์โรงเรียนบัวใหญ่ อา้เภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Email: Kantitat_j@kkumail.com , โทรศัพท์ 091-0168-248 
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Keyword: Learning Integration Packages, Focused on Thai Language Skills, ‘Any Love is Precious Love you.’  
      extracted from the Story of ‘Indo’.   
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนซึ่งเป็นก้าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก (กระทรวง  
ศึกษาธิการ. 2551: ความน้า) และได้กล่าวถึงความส้าคัญของภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท้า ให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการด้ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 34) การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่าง
เดียว หากมุ่งหวังให้นักเรียนน้าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                     
มีประสิทธิผลใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องรักษา
ภาษาไทยไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติด้วย 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเป้าหมายส้าคัญคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้จาก
การท้างานเป็นกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนมี
ผลการเรียนระดับ 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 45.15 ถือว่ายังต่้ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนบัวใหญ่ก้าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน ในช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ควรเน้นการเรียนทักษะเฉพาะด้านความสามารถและทักษะในวิทยาการและ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ (กรมวิชาการ. 2545: 1-23) 
 จากผลการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ของโรงเรียนบัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงคิดหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการเรีย น
การสอนให้มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือ ชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพราะว่าชุดการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 9 ได้กล่าวถึงการใช้ชุดการเรียนการสอนไว้ว่า             
ชุดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากกว่าในช้ันเรียนปกติ 
นักเรียนจะเรียนเร็วหรือช้าตามความสามารถของตน คือ นักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าก็สามารถเรียนรู้ได้ แม้ใช้เวลามากกว่าโดยไม่ต้อง
แข่งขันกับผู้อื่นและนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วก็ใช้เวลาตามความสามารถโดยไม่ต้องรอคอยผู้อื่น นักเรียนทุกคนสามารถเลือกสื่อการเรียน 
วิธีเรียน และก้าหนดเวลาที่จะประเมินตนเองได้ ขณะที่เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามล้าพัง หรือปรึกษาหารือท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
หรือขอค้าแนะน้าจากครูผู้สอนก็ได้          
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนท้าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาที่เรียนซึง่สอดคล้องกับ กฤตอร บุปผามาลา (2555: 95) ได้ทดลองใช้ชุดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนแล้วพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ตลอดจนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนอีกด้วย
และหากจะดียิ่งข้ึนถ้าครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทักษะเข้าด้วยกัน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ก้าหนดไว้ว่า 
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส้าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้ก้าหนดไว้ว่า“การจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ในทุกวิชา” นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการยังเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการจะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เชื่อมโยงผสมผสาน
กับหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์ในการจัดความซ้้าซ้อนของเนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร และตอบสนอง
ความสามารถในหลายด้านของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ ที่สามารถท้าให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทางความคิด และฝึกทักษะในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (เว็บไซต์)              
ที่ได้กล่าวว่า “การสอนแบบ “บูรณาการ”( Integrate curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกันโดยไม่เน้นการ
เรียนเป็นรายวิชานั้น ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์จะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ 
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มนุษย์จ้าเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาง่ายๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การที่โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชาจะท้าให้การเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของ
นักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเช่ือมโยงของสิ่งที่เรียน กับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้นหลักสูตที่เน้นการสอนแบ บ
บูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาวิชา
ต่างๆ ท้ังยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถน้าเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการยังช่วยลดความซ้้าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ้านวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มี
โอกาสใช้ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและ
เนื้อหาสาระไปพร้อมกัน” การจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่หลากหลาย และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก้าหนด หลักการส้าคัญของการเรียนการสอนแบนี้ก็คือ ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
เอื้อให้ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ประสบการณ์เดิมสู่ห้องเรียน ครูจะต้องจัดการเรียนให้เด็กมีเสรีภาพในการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียน
น้ากระบวนการการวิจัยมาใช้ผสมผสานกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการใช้ข้อมูลใหม่ๆ รวมถึงการจัดประสบการณ์และการเรียน             
การสอนใหม่ๆ มาจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน (กรมวิชาการ. 2545 : 10) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะ
ภาษาไทยเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการอ่านการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสะกดค้า การเว้นวรรคตอนการใช้ภาษาไม่เหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล การเขียนสรุปความ การอ่านจับใจความส้าคัญ การอ่านตีความและขยายความไม่ได้ และมีความรู้เรื่องหลัก
ภาษาไทย และการศึกษาวรรณคดีไทยไม่แจ่มแจ้งจึงท้าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย รหัส ท31101  เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ซึ่งหมายถึงเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงในแบบเรียนที่
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนได้จัดท้าหน่วยการเรียนรู้ขึ้นใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 โดยการตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ให้คล้องจองกันเพื่อการจดจ้า 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 นมัสการคุณานุคุณหนุนน้า หน่วยที่ 2 รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย หน่วยที่ 3 เฉลยนิทานกลฉงนจิต และหน่วยที่ 4 
ลิขิตรัตนโกสินทร์ถึงถิ่นตะนาวศรี ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องรักใด
เปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอยหรืออิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ที่ผู้เรียนมีความสับสนและไม่เข้าใจทั้งจากที่มา ประวัติผู้แต่ง การแปรความ 
ลักษณะค้าประพันธ์และเรื่องของการเพิ่มค้าท้าให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนจึงได้จดัท้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยนี้ขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสนองความรู้  ความสามารถ ความถนัด และความ
ต้องการของนักเรียน ตลอดจนสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน้าความรู้ความสามารถไปใช้ในการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ดังกรอบแนวคิดที่ใช้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใด
เปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน  9 ห้องเรียน จ้านวน 437 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนบัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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   2.1 ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอยส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน แบบบูรณาการทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   2.4 แบบประเมินชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเป่ียมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 สร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย 
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด้าเนินการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้ 
        3.1.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        3.1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสรา้งชุดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่มีประสทิธิภาพ
จากเอกสาร ต้ารา หนังสือ คู่มือการสร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53-66) ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
        3.1.3 ศึกษาวิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
        3.1.4 ก้าหนดเนื้อหาสาระที่จะสร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารัก
เจ้าเอย ซึ่งเป็นเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
        3.1.5 วิเคราะห์หลักสูตรและก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อก้าหนดพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน 
หลังจากเรียนชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยจบแล้ว 
        3.1.6 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 82-164) และส้าอาง โม้ลา (2555: 35-209) 
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยสาระส้าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ 
        3.1.7 สร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีลักษณะชุดการสอน และมีองค์ประกอบของชุดการสอน  ได้แก่ลักษณะของชุดการเรียนการสอนแบบ             
บูรณาการทักษะภาษาไทยประกอบด้วย ค้าช้ีแจงเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอน ค้าแนะน้าส้าหรับครู ค้าแนะน้าส้าหรับนักเรียน 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส้าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ บัตรค้าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรเสริมเพิ่มความรู้ บัตรค้าถาม                
บัตรค้าถาม บัตรเฉลย บัตรสรุปความรู้ สามารถจัดให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนเป็นรายบุคคลก็ได้ ส่วนประกอบของชุดการเรียน
การสอนแบบบรูณาการทักษะภาษาไทย ประกอบด้วย 
    1. ปก 
    2. ค้าน้า 
    3. สารบัญ 
    4. ค้าช้ีแจงเกี่ยวกับชุดการเรยีนการสอน 
    5. มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส้าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรยีนรู้ 
    6. ข้ันตอนการเรียนชุดการเรียนการสอน 
    7. บัตรค้าสั่ง 
    8. บัตรเนื้อหา บัตรเสริมความรู้ บตัรค้าถาม บตัรเฉลย และบัตรสรปุความรู้ 
    9. บรรณานุกรมค้านา้  
  โดยชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท31101 
เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ประจ้าภาคเรียนที่ 1 นี้ เป็นชุดการเรียนการสอนที่ใช้จัดการเรียนการสอนจ้านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
จ้านวน 14 ช่ัวโมง จากหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้นิยามศัพท์
เฉพาะเป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้ใหม่ให้ร้อยเรียงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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   นมัสการคุณานุคุณหนุนน้า (ค้านมัสการคุณานุคุณ) รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย (อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง) เฉลย
นิทานกลฉงนจิต (นิทานเวตาล) ลิขิตรัตนโกสินทร์ถึงถิ่นตะนาวศรี (นิราศนรินทร์ค้าโคลง) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้คู่มือ
ครู และจัดท้าชุดการเรียนการสอนจ้านวน 14 ชุด ใช้จัดการเรียนการสอน 14 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1 ชุด ดังนี ้
    ชุดการเรียนการสอนที่ 1 ความรู้เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามา
จัดการเรียนการสอน คือ สาระการอ่านและสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ ความหมายของวรรณคดี และวรรณกรรม, ประเภท
ของวรรณคดี, ความส้าคัญและประโยชน์ของวรรณคดี และการอ่านจับใจความส้าคัญ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 2 ประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระ                  
การเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียนการสอน คือสาระการอ่านและสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ ประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จ            
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย,การอ่านตีความเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และการตอบค้าถามจากการอ่านเรื่องอิเหนา ตอนศึก              
กะหมังกุหนิง  
    ชุดการเรียนการสอนท่ี 3 ความเป็นมาเรื่องอิเหนา ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียน            
การสอน คือสาระการอ่านและสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ ที่มาของเรื่องอิเหนา, ความหมายของค้าศัพท์และส้านวนที่ปรากฏ
ในเรื่องอิเหนา และการอ่านตีความ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 4 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียน
การสอนคือ สาระการอ่าน สาระการเขียน และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ เนื้อเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงการเขียน
ผังมโนทัศน์จากการอ่านเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และการอ่านตีความ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 5 คุณค่าของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระ             
การเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียนการสอน คือ สาระการอ่านและสาระการเขียน ได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากเรื่องอิเหนา 
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, รสในวรรณคดี, เขียนหนังสือนิทานภาพจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และมารยาทในการเขียน 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 6 การอ่านบทร้อยกรอง ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียนการสอน 
คือสาระการอ่านและสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่การอ่านบทร้อยกรอง,บทอาขยานหลักจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
, การวิเคราะห์และวิจารณว์รรณคดี เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, การตอบค้าถามจากการอ่านเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง   
    ชุดการเรียนการสอนที่ 7 การแต่งค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามา
จัดการเรียนการสอน คือ สาระการอ่าน สาระหลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง, ตอบค้าถามเกี่ยวกับเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, 
ลักษณะค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพและแผนผังกลอนสุภาพ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 8 การเพิ่มค้าประเภทค้าประสม ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียน
การสอนคือ สาระการอ่าน และสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าประสม และประเภทของค้าประสม 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 9 การเพิ่มค้าประเภทค้าซ้อน ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียน
การสอน คือสาระการอ่านและสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าซ้อน,ประโยคจากค้าซ้อน และตอบค้าถามจากการอ่านเรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 10 การเพิ่มค้าประเภทซ้้า ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการเรียนการ
สอน คือสาระการอ่านและสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าซ้้า, ตัวอย่างค้าซ้้า, ตอบค้าถามจากการอ่านเรื่องอิเหนาตอนศึก            
กะหมังกุหนิง และผังความคิดหรือผังมโนทัศน์จากการอ่าน 
    ชุดการเรียนการสอนท่ี 11 การเพิ่มค้าประเภทค้าสมาสและค้าสนธิ ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามา
จัดการเรียนการสอน คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน และสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าสมาส, ค้าสนธิ, การเขียนค้าสามาส 
และการเขียนค้าสนธิ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 12 ค้าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่น้ามาจัดการ
เรียนการสอน คือ สาระการอ่าน และสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, การอ่านตีความ 
    ชุดการเรียนการสอนที่ 13. การออกเสียงค้าท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ที่
น้ามาจัดการเรียนการสอน สาระการอ่าน สาระการฟัง การดู และการพูด และสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าที่มาจากภาษาบาลี 
สันสกฤต, การอ่านออกเสียงค้าท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  
    ชุดการเรียนการสอนที่ 14 ค้าราชาศัพท์ ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ท่ีน้ามาจัดการเรียนการสอน คือ 
สาระการอ่าน และสาระหลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ค้าราชาศัพท์, ตอบค้าถามจากการศึกษาเรื่องค้าราชาศัพท์ และการอ่านแปลความ
และการอ่านขยายความ 
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        3.1.8 น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งแบบประเมินชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Content Validity)   
        3.1.9 ปรับปรุงชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ        
        3.1.10 น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะน้าไปทดลองใช้ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
ได้เสนอแนะ ดังนี้ 
     -  ด้านการจัดรูปเล่ม ควรออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงช้ัน 
     -  รูปภาพไม่ควรใส่มาก เนื่องจากเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     -  ด้านการพิมพ์ ควรใช้ตัวหนังสือให้มีความเหมาะสมกับระดับช่วงช้ัน 
     -  เนื้อหาควรให้ชัดเจน โดยที่เนื้อหาที่ไม่จ้าเป็นไม่ควรน้ามาเสนอ 
     -  ด้านการใช้ภาษายังไม่ค่อยดีนักในแต่ละชุด ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมและสละสลวย 
        3.1.11 น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าได้แก้ไขปรับปรุงชุดการเรียนการสอนตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไว้ก่อนน้าไปทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนต่อไป 
        3.1.12 น้าชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้น้าชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน          
บัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยท้าการทดลอง 3 ครั้ง ดังนี ้
     ครั้งที่ 1 แบบ 1 : 1 ทดลองใช้กับนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนอก
เวลาเรียน การทดลองครั้งนี้เพื่อส้ารวจข้อบกพร่องของบทเรียนความเหมาะสมของการใช้ภาษา เวลา และเนื้อหาขณะทดลองผู้ศึกษา
ค้นคว้าจะซักถามข้อบกพร่องจากนักเรียนในขณะท้าการศกึษาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่า
ล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลปรากฏว่า ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยม
ค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ยังต่้ากว่าประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงได้ปรับปรุง
ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละ
เรื่องย่อยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
      1. สาระการเรียนรู้ที่น้ามาเสนอมีมากเกินไป และยาวเกินไป ท้าให้ไม่น่าสนใจมากนัก 
      2. ควรมีภาพประกอบเหมาะสมจะท้าให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
   หลังจากได้พัฒนาปรับปรุงชุดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเรือ่ง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แล้วได้น้ามาทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น 
แต่ยังต่้ากว่าประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงได้ปรับปรุงชุดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความคิดของนักเรียน ดังนี้     
      1. สาระที่น้ามาเสนอมีมากเกินไป และยาวเกินไปท้าให้ไม่น่าสนใจ 
      2. ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
      3. ภาพประกอบควรให้เหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    หลังจากท่ีได้พัฒนาปรับปรุงชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย 
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ได้น้ามาทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนสูงขึ้น การทดลองครั้งนี้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 72.38/72.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้คือ 80/80 
     ครั้งที่ 2 แบบ 1 : 10 หรือแบบกลุ่มเล็ก น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใด
เปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากครั้งท่ี 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 9 คน เป็น
นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน แล้วท้าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ยังต่้ากว่าค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่วางไว้  จึงได้ปรับปรุง ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย 
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความคิดของนักเรียนดังน้ี 
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      1. เนื้อหาควรกระชับ 
      2. ควรใช้ภาษาง่าย ๆ 
    ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น้าคะแนนของนักเรียน จากการท้าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมาค้านวณหาค่าเฉลี่ย           
ร้อยละ(E1) และค้านวณหาค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน(E2) ซึ่งปรากฏว่า ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 79.21/79.44 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (รายละเอียดในภาพผนวกหน้า 178-179) ที่ก้าหนดไว้คือ 80/80 ผู้วิจัยได้น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาปรับในด้านเนื้อหา ค้าถามในบัตรค้าถาม 
และรูปภาพ หลังจากนั้นได้น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไปทดลองครั้งท่ี 3 ต่อไป 
     ครั้งท่ี 3 แบบ 1 : 100 (ขั้นภาคสนาม) ผู้วิจัยน้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใด
เปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบัวใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
30 คน น้าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว หลังจากนั้นน้าคะแนนของนักเรียน จากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย 
เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มาค้านวณหา E1 และ E2 เพื่อหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ คือ 80/80 ซึ่งได้ค่า E1=84.92 และ E2=84.94 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง 
รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ 84.92/83.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ  80/80  
        3.1.13 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองโดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่ได้ทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก้าหนดไว้แล้ว
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน  45 คน 
     - ก่อนเรียนให้นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นแจกชุดการเรียนการสอนแต่ละชุดให้นักเรียนได้
ศึกษาและท้าความเข้าใจ หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
     - ให้นักเรียนท้าแบบฝึกหัดหรือบัตรสรุปความรู้ของแต่ละชุด เมื่อนักเรียนอ่านชุดการเรียนการสอน ครบทั้ง 14 
ชุด ชุดละ 1 ช่ัวโมง เมื่ออ่านเสร็จสิ้นท้ัง 14 ชุดแล้ว ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ้านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และท้าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้า
รักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พร้อมทั้งช่วยกันเฉลย และเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยครูก็จะอธิบายเพิ่มเติม
ให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
        3.1.14 จัดพิมพ์ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ฉบับจริง แล้วน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดย
สรุป ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรีย นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4             
มีประสิทธิภาพเหมาะสมท้าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ครูน้าไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประเด็นดังนี้ 1)จากผลการทดลองพบว่า ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยม
ค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/84.94 กล่าวคือ นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการท้าแบบฝึกหัด ในชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้ง 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.92 และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.94 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย 

502 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



503 
 
เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 
แสดงว่า ชุดการเรียน การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม คือศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ ศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนและทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ โดยค้านึงถึงมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ความเหมาะสมของเนื้อหากับกิจกรรม การเรียน
การสอนให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย 
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหาและด้านสื่อประกอบการจัดการเรียน            
การสอนและผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่ อให้ได้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีภาพประกอบและ             
มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนในการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสามารถของตนเองและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แสดงว่าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย  
เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถน้าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ กฤตอร บุบผามาลา (2555 : 51) ได้สร้างชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
86.07/86.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ และการศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.76 แสดงว่าชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 สามารถน้าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน อาจกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด                 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ84.92/84.94 
 2. นักเรียนท่ีได้เรียนโดยชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อ งรักใดเปี่ยมค่าล้้า                 
รักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดมีทั้งหมด 17 ข้อ ระดับมากมี 3 ข้อ 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง 
รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้า รักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 รวมถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยม
ค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการสร้างชุดการเรียนการสอน 
      1.1 ควรศึกษาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ให้ละเอียดและวิเคราะห์หลักสูตร รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้
ก้าหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับช้ัน ความรู้ของนักเรียนเพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
      1.2 ศึกษาหลักการสร้างชุดการเรียนการสอนทีด่ีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      1.3 ชุดการเรียนการสอนที่สรา้งขึ้นจะต้องผ่านการหาประสิทธิภาพก่อนน้าไปใช้ในสถานการณจ์ริง 
 2. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 
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       2.1 ก่อนใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละชุด ครูผู้สอนและนักเรียนต้องท้าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องเน้นผู้เรียนในเรื่อง  
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่อง รักใดเปี่ยมค่าล้้ารักเจ้าเอย ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการควรสนับสนุนให้มีการน้านวัตกรรมประเภทชุดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทักษะภาษาไทยมาใช้ประกอบการสอน โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
           3.1 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะในสาระอื่นๆ และระดับช้ันอ่ืน 
      3.2 ควรศึกษาค้นคว้าเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาไทย ด้วยชุดการ 
เรียนการสอนกับวิธีสอนหรือแบบการสอนอื่นๆ  
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เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ : แนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
Giant Straw Puppet: the Guidelines for Managing Festival To Promote Tourism 

 In Maha Sarakham Province 
อัจฉรี  จันทมูล1      

ประเทศ  ปัจจังคะตา2 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางทางการจัดการเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคาม 
พื้นที่วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงคือ เทศกาลหุ่นฟางยักษ์จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบส ารวจ 
แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ มีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ขับเคลื่อน
งานหลัก โดยการบริหารจัดการวางแผนเตรียมด าเนินการในทุกด้าน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อาทิเช่น มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน มีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างครอบคลุม มีการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้มีการจัดบริการที่พักแบบกระท่อมปลายนาสร้างจากฟาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าพักช่ืนชมความงดงามและ
สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติในยามค่ าคืนของหุ่นฟางเรืองแสง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
ถือเป็นการส่งเสริมงานเทศกาลไม่ให้สูญหายและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ: หุ่นฟางยักษ์,  การท่องเที่ยว 
  
Abstract 
 This research aims to study the guidelines for managing The Huge Straw Puppets Festival. To promote 
tourism in Maha Sarakham Province Specific research area is selected Giant Straw Puppet Festival, Maha 
Sarakham Province The tools used for data collection were observation forms and interview forms. And 
presenting the research results by descriptive analysis method 
 The research found that Guidelines for managing the Huge Straw Puppets Festival .There is the Tourism 
Business Association of Maha Sarakham province as the main driver. By managing, planning, preparing to proceed 
in all aspects In order for the event to be completed Effective And having the highest achievement, such as 
having the board of directors and the operating committee There are preparation places in the event. There is a 
wide range of public relations through the media. Provides basic infrastructure services With systematic security 
In addition, there is a cottage-style accommodation at the end of the hut, built from straw. So that tourists who 
are interested in staying at the hotel will appreciate the beauty and experience the natural atmosphere in the 
night of the glowing straw puppet. Which tourists are very interested in tourism activities Is considered to 
promote the festival not to be lost and generate income back to the community in another way 
 
Keyword: Giant Straw Puppet, Tourism 
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ความเป็นมาของปัญหา 
  ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน อุทยาน ประวัติศาสตร์ 
ศาสนสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน เทศกาล  งานประเพณี งานศิลปหัตถกรรม                    
ที่พัฒนามาเป็นสินค้าประจ าท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอัธยาศัยไมตรี ล้วนมีการผสมผสานสอดคล้องและเป็นจุดเด่น  
หรือจุดขายของประเภทการท่องเที่ยวนั้นๆ ที่เพิ่มความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้อย่างกลมกลืน (ชลิต ชัยครรชิด และคณะ.   
2544 : 177-179)   
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยอาศัย
การท่องเที่ยวเป็นแกนหลักดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมความแปลกตาของเทศกาลงานประเพณีและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ได้ก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาด
ในประเทศ ภายใต้ช่ือ“amazing ไทยเท่”ในแนวคิด“เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา”เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ วิถีไทย“เท่”ในมิติที่             
ร่วมสมัยให้เกิดการรับรู้และสร้างมุมมองใหม่ต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง อันจะก่อให้เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย น าไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  (การท่องเที่ยว                  
แห่งประเทศไทย. 2561 : เว็บไซต์)   
 จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดในพื้นที่เมืองรอง มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง จึงได้ช่ือว่าเป็น“ตักสิลาแห่งอีสาน”จังหวัดมหาสารคาม            
มีการจัดงานที่ส าคัญเป็นประจ าทุกปีและได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา อาทิเช่น งานนมัสการพระธาตุนาดูน งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและ
กาชาด เป็นต้น และงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ในบริเวณพื้นที่ลานข้างหมู่บ้านสีวลี ริมถนนสายมหาสารคาม-
โกสุมพิสัย ระหว่างวันท่ี 26ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 1มกราคม พ.ศ.2562 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์สง่เสรมิการท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Community Events บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
 ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางการจัดการเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม โดยผลการวิจัยครัง้นี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานเทศกาลได ้หรือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม หรือบูรณาการในจังหวัดอื่นๆ ได้อีก 
หรือเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มทัวร์ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ แล้วสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวเช่ือมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแหล่งอื่นๆ ภายในจังหวัดมหาสารคามได้ ประการส าคัญคนในท้องถิ่นและ
หน่วยงานผู้จัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหน และพร้อมที่จะช่วยกันส่งเสริมสืบสานงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์      
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเทศกาลหุ่นฟางยักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1.1 แบบส ารวจ ใช้ส ารวจพื้นที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ความน่าสนใจของงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ จากสภาพที่
พบเห็นแล้วบันทึกลงในแบบส ารวจ  
  1.2  แบบสังเกต ใช้สังเกตสภาพทั่วไปของการจัดงาน ตั้งแต่การเตรียมงาน การด าเนินการจัดงานและที่เกี่ยวข้องต่างๆ    
ในระหว่างการจัดงานเทศกาล 
  1.3  แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดและ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 การส ารวจเบื้องต้น เป็นการส ารวจพ้ืนท่ีก่อนการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการก าหนดพื้นที่เพ่ือให้การ 
เก็บข้อมูลในขั้นต่อไปได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
   2.2 การสังเกต ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมกับสังเกต  ซักถามข้อมูลและจดบันทึกอย่างเป็นระบบ 
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   2.3 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ตามแนวทางประเด็นที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้ อมูลอย่างกว้างๆ และสามารถที่จะ
สัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 5.  การน าเสนอผลการวิจัย เชิงพรรณนาวิเคราะห์   
 
ผลการวิจัย 
 แนวทางการจัดการเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคาม พบว่างานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ที่จัด
ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ในบริเวณพื้นที่ลานข้างหมู่บ้านสีวลี ริมถนนสายมหาสารคาม -โกสุมพิสัย ระหว่าง
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562 โดยผู้ขับเคลื่อนงานหลักคือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการวางแผนเตรียมด าเนินการเพื่อให้การจัดงาน
เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ยิ่งใหญ่อลังการ เชิญชวนให้นักท่องเท่ียวได้เที่ยวชมความงดงามและสนุกสานเพลิดเพลินฟรีตลอด 7วัน 7คืน              
โดยคณะกรรมการด าเนินงานได้มีการจัดการประชุม แถลงข่าว ปรับแต่งพื้นที่จัดงานเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จัดเตรียมบริเวณ              
จอดรถ จัดเตรียมเวที จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายแสดงสัญลักษณ์ จัดเตรียมเต็นท์เพื่อให้ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก             
ตลอดจนการประสานงานกับทุกส่วนงาน อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย อาทิเช่น วิดีโอ หนังสือพิมพ์ เฟสบุคของ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์ที่สุด 
 ก่อนการจัดงานในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีงาน
แถลงข่าวงาน “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์” ขึ้นที่บริเวณที่จัดงาน(คันแทนาเธียเตอร์) ข้างหมู่บ้านสีวลี และที่ห้างสรรพสินค้าเสริมไทย              
คอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานขอนแก่น และคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจ านวนมาก 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเท่ียวงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ ์ 
 

 
 

ภาพที่ 2  มีป้ายสัญลักษณ์หา้ม ปา้ยชี้แจง และป้ายขอความร่วมมือในงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์  
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ภาพที ่3 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการจัดงาน และนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงาน 

 

                                                     
ภาพที่ 4 เสื้อสัญลักษณ์ในงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ ์

 
 การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ ครั้งท่ี 2 ณ ลานข้างหมู่บ้านสีวลี ริมถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย บนพื้นที่กว่า 35ไร่ มีพิธี
เปิดงานที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 และงานมีให้ชมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 นักท่องเที่ยว                 
ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยงามของหุ่นฟางยักษ์และชมการแสดง การประกวดต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยในการจัดงานครั้งนี้                   
มีแนวทางการจัดการที่ดี เพื่อใหก้ารท่องเที่ยวเทศกาลหุ่นฟางยักษข์องจังหวัดมหาสารคามมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการจัดเตรียมความพร้อม                  
ทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเป็นคณะกรรมการอ านวยการหลักในการจัดงาน 
  2. สถานที่ในการจัดงาน มีการประชุมการจัดงาน มีการประสานงานกับฝ่ายเทศบาล ฝ่ายต ารวจรักษาความปลอดภัย               
ฝ่ายต ารวจจราจร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน  
  3. การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลากหลายประเภทอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสัญลักษณ์อื่นๆ เช่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ท่ีสวยงามตามถนนสายส าคญั ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ได้เป็นจ านวนมาก   
  4. สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีห้องน้ าที่สะอาดไว้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว              
ในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งมีหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อให้บริการยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  5. การรักษาความปลอดภัย มีการจัดระเบียบและมีสัญลักษณ์หรือการช้ีแจงตามจุดต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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  6. เส้นทางคมนาคม มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร เพื่อคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน 
ในทุกเส้นทาง เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังมีการประกาศแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าจะมีการปิดกั้น
เส้นทางใด เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ 
 ในการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีกิจกรรมเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ด้วยข้าวจี่เรืองแสง              
ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวมหาสารคามในวิถีชีวิตชาวอีสานที่แตกต่างจากที่อื่น และสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวทีม่าเที่ยวงาน 

                  
 การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยงามของหุ่นฟางอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการจัดงาน จึงได้มีการขยายเวลาจัดงานออกไปอีก จนถึงวันท่ีสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.
2562 และหุ่นฟางยักษ์ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นหุ่นฟางยักษ์เรืองแสงท่ีสร้างสีสันความความโดดเด่นสวยงามในยามค่ าคืนอีกด้วย และ
เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่มาเที่ยวชมหุ่นฟางยักษ์เรืองแสง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มาเป็นครอบครัวได้พา
บุตรหลานมาถ่ายภาพประทับใจกับหุ่นฟางยักษ์เรืองแสง และเดินลอดอุโมงค์ไฟที่มีความยาวประมาณเกือบร้อยเมตร ประกอบกับ
ในช่วงค่ าอากาศเย็นสบายท าให้มีประชาชนให้ความสนใจมาเดินเที่ยวชมหุ่นฟางเรืองแสงเป็นจ านวนมาก และที่สร้างความแปลกตา
แปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวคือ มีกระท่อมปลายนาสร้างจากฟางให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัย เพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยอีกรูปแบบหนึ่ง  

                   

                   

                   
ภาพที่ 7 หุ่นฟางยักษ์เรืองแสง  และอุโมงคไ์ฟลอดใต้ท้องช้าง 3 เศียร 

ภาพที่ 6 บ้านจากฟางให้นักท่องเที่ยวให้บริการ
นักท่องเที่ยวพักผ่อนค้างคืน 

 

ภาพที่ 5 กิจกรรมเคาทด์าวน์ต้อนรับปีใหม่ 2562  
           ด้วยข้าวจี่เรืองแสง 
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อภิปรายผล 
 การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมเติมเต็มการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งได้สร้าง                   
อัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม จนกลายเป็นภาพจ าใหม่แก่นักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่              
แต่แตกต่าง ตลอดจนเป็นเวทีศิลปะให้ชาวบ้าน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความสามารถในการรังสรรค์ภูมิปัญญา              
ในการท าหุ่นฟาง อันเป็นการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ประการส าคัญเป็นการส่งเสริมคนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ส านึกรักบ้านเกิด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศุภิสรา ประเสริฐ (2551:196-210) ที่ว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร เป็นวิธีการหนึ่งในการ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยเห็นว่าควรมีการอนุรักษ์เรื่องของภาษาญัฮกุร ท้ังการพูดและการเขียน ตลอดจน
การแต่งกายอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และควรส่งเสริมให้มีการละเล่นตามประเพณีของชาวญัฮกุรเป็นประจ าทุกปีและอย่างต่อเนื่อง  
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมประสงค์ อ่อนแสง (2551:188-191) เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเพียงพอ มีลักษณะกิจกรรมท่ีโดดเด่น 
มีศิลปกรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาสืบทอดประเพณีท้องถิ่นไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของทัดดาว 
บุญปัญญาโรจน์ (2545:100-109) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟ้าตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
พบว่าแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟ้ามีความพร้อมในองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 3 ประการคือ 1)มีสิ่งดึงดูดใจ 2)มีเส้นทาง
คมนาคมเข้าถึง 3)มีสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2543:5)ที่กล่าวว่า                    
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ความรู้และความภูมิใจในลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
โบราณคดี สถานที่ต่างๆ ตกแต่งให้สวยงามสอดรับและเป็นอัตลักษณ์ของเทศกาลงานประเพณีแต่ละแห่งที่จัดขึ้นไว้บริการให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากหน่วยงานด้านการท่องถิ่นได้มีการประสานความร่วมมืออนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น  
ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมได้อย่างยั่งยืน   
 
สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางการจัดการเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคาม 
   การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ ครั้งท่ี 2 ในบริเวณพื้นท่ีลานข้างหมู่บ้านสีวลี ริมถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ระหว่าง
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 บนเนื้อที่กว่า 35 ไร่ โดยผู้ขับเคลื่อนงานหลักในครั้งนี้คือสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม น าโดย นายปฏิมา เหล่าชัย มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด
มหาสารคามอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อส่งเสริมและเติมเต็มการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม              
ให้เกิดความโดดเด่น เพื่อเป็นเวทีศิลปะให้ชาวบ้าน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้สร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักแก่คน
ท่ัวไป สามารถน ารายได้กลับมาสู่ชุมชน โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและคณะท างาน ได้มีการบริหารจัดการ
วางแผนเตรียมด าเนินการทุกส่วนงานเพ่ือให้การจัดงานสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ท าให้การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพอย่างน่าพอใจ ซึ่งแนวทางการจัดการที่ดีคือ 1)มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน                
2)มีการจัดเตรียมสถานที่ 3)มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายประเภทอย่างครอบคลุม 4)มีสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้บริการ
อย่างทั่วถึง 5)มีเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย มีการจัดระเบียบและมีสัญลักษณ์หรือการช้ีแจงตามจุดต่างๆ 
นอกจากน้ียังมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามอีกทางหนึ่ง โดยจัดให้มีกระท่อมปลายนาสร้างจาก
ฟาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักเพื่อช่ืนชมความงดงามของหุ่นฟางเรืองแสงและสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติในยามค่ าคืน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวท้ังภาครัฐและเอกชน ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาล อีกทั้งเป็น
การเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มทัวร์ที่เข้ามาท่องเที่ยวในงานเทศกาลที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 คนในท้องถิ่นที่จัดงานเทศกาลเกิดความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะช่วยกันสืบสานงานเทศกาลอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

510 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



511 

 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานเทศกาลที่โดดเด่นอ่ืนๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยว 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร 
The innovative fabric with aromatic herbs 

นิ่มนวล จันทรุญ1    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพรและบริการวิชาการ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ การถอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดสอบ สกัดสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และ น าเสนอข้อมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนา/นวัตกรรมกลิ่นหอมสมุนไพร เพื่อทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหอมสมุนไพร สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ได ้และเพิ่มความหอมของสมุนไพรลงในเนื้อผ้า ทนต่อการซักล้าง จึงน าเอากระบวนการท าผ้าหอม สาธิตให้ความรู้และ
บริการวิชาการให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้า การศึกษา/พัฒนา/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมสมุนไพรเป็นการทดลองออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าหอมสมุนไพร ให้กลิ่นหอมที่ต้องการ เคลือบลงในเนื้อผ้าทอให้มีกลิ่นหอมติดทนนาน และให้บริการวิชาการ กลุ่มทอผ้า 
OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มมูลค่าผ้าทอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: สมุนไพร, การนวัตกรรม, ผ้าหอม 
 
Abstract 
 This research aims to Innovation of fragrant fabric products with herbs and academic services the samples 
were selected purposively. Research tools include Removing Knowledge Exchange learning, testing,Extract, Data 
analysis, And presents descriptive data were analyzed. Found that the development / innovation of aromatic 
herbs can add value to the product and add the aroma of herbs into the fabric Resistant to washing. Therefore, 
making fragrant fabric Demonstrate knowledge and academic services to target groups. To increase the fabric 
value Education / development / innovative fabrics aromatic herbs. Is an experiment to design herbal fragrant 
fabric products. The desired fragrance. Coated into a woven fabric for a long lasting fragrance. And provide 
academic services OTOP Weaving Group in Maha Sarakham Province. Further increase the value of textile fabrics 
and publicity. 
 
Keywords: Herbs, innovation, fragrant fabric 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 จากต านานความหอมของชาววังในอดีต กลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะ ในการสร้างสรรค์ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ด้วยการน าสูตรน้ าปรุงชาววังโบราณของสยาม ผสมผสานกับน้ าพระพุทธมนต์ที่สรงผ่านองค์พระ ผสมความหอมเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่า
ของคนไทย น้ าปรุงสูตรโบราณของคนไทยภาคกลาง ปรุงจากการร่ าดอกไม้สดในน้ าสะอาดตลอดเวลา 24 ชม. เป็นเวลา 25 วัน โดย
ผลัดเปลี่ยนดอกไม้ตามสูตรทุกๆ 3 ชม. อบควันเทียนเกสรทั้ง 9 ทุก 4 ชม. แล้วหมักผสมรวมกับวัตถุดิบต่างๆอีกมากมาย หมักทิ้งไว้ 
12-15 เดือน จนได้น้ าปรุงสีทอง และเต็มไปด้วยละอองผงทองค าเปลวจากน้ าพระพุทธมนต์ ต่างจากความหอมของชาวลาวที่ ใช้ความ
หอมจากอ้มเนียม ใบเล็บครุฑ ขมิ้นและอื่นๆ เมื่อน าไปใช้ อบร่ าผ้า,ใช้แทนน้ าหอม ค าว่า"หอมติดกระดาน"การันตีความหอมของน้ าปรุง
ไทยได้ถึงคุณภาพว่า ในอดีตจะมีค าพูดติดปากว่า สาวชาววังนี่นั่งที่เรือนไหนก็ "หอมติดกระดาน" เนื่องจากสมัยก่อนสาวชาววังจะใช้น้ า
ปรุงแต้มที่ผิว ใส่ผม และ น าไปอบร่ าเสื้อผ้าที่สวมใส่ วิธีการท านั้นประณีต วิจิตรบรรจงมากๆ เวลาไปนั่งคุยที่เรือนไหน พอลากลับไป
แล้ว กลิ่นยังติดกระดานอยู่เลย คนภายนอกจึงมักจะพูดเสมอว่า "หอมแบบชาววัง หอมติดกระดาน" เพราะวัตถุดิบที่ดี และปรุงตาม
ขั้นตอน ด้วยส่วนผสมสมุนไพรที่ดี เป็นน้ าหอมที่มีกรรมวิธีอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกดอกไม้แต่ละพันธุ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพื่อน าไปผสมกับน้ าสะอาด และท าการหมักอย่างยาวนานหลายเดือน เพื่อให้ได้น้ าปรุงที่สะอาดบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมติดทนนานเม่ือใช้
                                                 
1 เจ้าหน้าทีว่ิจยั สถาบันวจิัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail: nim_msu@yahoo.com, โทรศัพท์ 0900244679 
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งาน จะท าให้กลิ่นกายหอม สรรพคุณจากสมุนไพรยังช่วยบ ารุงผิว อบผ้าให้หอม และป้องกันแมลงมากัดกินผ้าด้วย บุหงาร าไปในแบบ
ดั้งเดิมคือการน ากลีบดอกไม้หอมชนิดต่าง ๆ อย่างเช่น กระดังงา มะลิหรือพิกุลมาท าให้แห้งและน าไปอบร่ าด้วยเทียน ตามด้วยการปรุง
ด้วยน้ าปรุงและพิมเสน จากนั้นน าไปบรรจุในถุงผ้าโปร่งหรือเครื่องจักสานที่มีการประดิษฐ์ให้สวยงาม ดอกไม้ด้านในจะส่งกลิ่นหอมโชย
ออกมา เหมาะกับการน าไปวางไว้ในหีบหรือตู้เก็บเสื้อผ้า ท าให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆ ซึ่งจะแตกต่างจากในปัจจุบันที่เป็นการน า
ดอกไม้แห้งมาผสมกับน้ าหอมและย้อมสีให้สดขึ้น 
 สมุนไพรให้กลิ่นหอมท างานแบบเดียวกับสเปรย์ฉีดรีดเรียบ เป็นการท างานบนเส้นใยบนเสื้อผ้า สารสกัดสมุนไพรจะช่วยให้ผ้า
หอม สดช่ืน เสื้อผ้าของคุณจึงหอมสดช่ืนและใช้งานได้นานกว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ เพื่อบริการวิชาการในกลุ่ม OTOP 
อาจารย์ ผุสดี แซ่ลิ้ม จากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และ ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษากระบวนการตกแต่งส าเร็จผ้าไหม โดยการ เติมกลิ่นน้ ามันหอมระเหย หรือ
คุณสมบัติที่ต้องการของสมุนไพรไทยให้กับผ้าไหม ด้วยการใช้สารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน (β-Cyclodextrin) ซึ่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวยึดเหนี่ยวให้น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรติดกับผ้าไหม รวมถึงศึกษาความคงทนของกลิ่นของสมุนไพรใน
ผ้าไหม  และวิธีการเติมกลิ่นให้กับผ้าไหมหลังผ่านการใช้งาน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ผ้าไหมมีคุณสมบัติที่ได้จากสมุนไพรไทย เช่น กลิ่น
หอมที่สามารถช่วยผ่อนคลาย ไล่แมลง หรือมีสารยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากสมุนไพร
ต่างๆ อาทิเช่น น้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร กลุ่มอบเชย ตะไคร้ ไพล แมงลัก สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางกลุ่ม
น้ ามันหอมระเหยจากเลมอน กะเพรา มะกรูด  ลาเวนเดอร์ ดอกส้ม กระดังงา มะลิ กุหลาบ จันทน์หอม แฝกหอม คาโมมายล์ ตะไคร้
หอม ยูคาลิปตัส ตะไคร้บ้าน ดอกบัว ดอกจ าปา ฯลฯ มีสมบัติเกี่ยวข้องกับภาวะทางอารมณ์ ช่วยผ่อนคลายความกังวล ลดความกระวน
กระวาย ลดความเครียด บรรเทาอาการปวดศีรษะ และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นน้ ามันหอมระเหย ลาเวนเดอร์ จูนิเปอร์ โรสแมรี่               
คาโมไมล์ ส้ม เลมอน เสม็ดขาว มีศักยภาพลดปฏิกิริยาของอาการภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้น้ ามันหอมระเหยเปบเปอร์มินท์ และสมุนไพร
ต่างประเทศ เช่น Baccharis spartioides, Rosmarinus officinalis และ Aloysia citriodora มีสมบัติไล่ยุง แลธมอด เป็นต้น สารภี 
สายหอม จากโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ การศึกษากระบวนการอบหอมผ้าไหมของชาวไทยกูย 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการอบหอมผ้าไหมของชาวไทยกูย อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการอบหอมผ้าไหม และศึกษาคุณสมบัติของผ้าไหมด้านความคงทนของกลิ่นหอมและสี
ของผ้าไหมหลังผ่านกระบวนการอบ โดยใช้ระดับอุณหภูมิ 3 ระดับคือ 60 0C  80 0C และ 100 0C ศึกษาความคงทนของกลิ่นหอม 
และสีของผ้าไหมโดยเก็บไว้ในสภาพปกติและในขวดโหลปิดสนิท วางไว้ในร่มและได้รับแสงแดด 1 ช่ัวโมง อาจารย์ผุสดี แซ่ลิ้ม (2556) 
จากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และ ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา จากภาควิชาเทคโนโลยี  ชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษากระบวนการตกแต่งส าเร็จผ้าไหม โดยการเติมกลิ่นน้ ามันหอมระเหย หรือคุณสมบัติที่
ต้องการของสมุนไพรไทยให้กับผ้าไหม ด้วยการใช้สารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน (β-Cyclodextrin) ซึ่งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นตัวยึดเหนี่ยวให้น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรติดกับผ้าไหม รวมถึงศึกษาความคงทนของกลิ่นของสมุนไพรในผ้าไหม 
และวิธีการเติมกลิ่นให้กับผ้าไหมหลังผ่านการใช้งาน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ผ้าไหมมีคุณสมบัติที่ได้จากสมุนไพรไทย เช่น กลิ่นหอมที่
สามารถช่วยผ่อนคลาย ไล่แมลง หรือมีสารยับยั้งแบคทีเรีย    
 สรุปว่าการน าเอาสมุนไพรมาสกัดกลิ่นหอมเพื่อใช้บรรจุลงไปในเนื้อผ้าทอมือด้วยการอบ การรีด การตกแต่งกลิ่นส าเร็จด้วย               
ไมโครแคปชูลกลิ่น เป็นการน ากลิ่นมานวัตกรรมใช้กับผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอและทนต่อการชักล้าง คือนวัตกรรมที่ใช้ร่วมกับ               
ภูมิปัญญามาแต่โบราณในการอบผ้าให้หอมด้วยควันเทียนเพราะควันมีคุณสมบัติในการเกาะติดเสื้อผ้าได้นานผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการ
สกัดกลิ่นสมุนไพรแบบง่ายๆด้วยการกลั่นไอน้ าแล้วน ามาอบผ้าให้ได้กลิ่นหอม ทดสอบร่วมกับการใช้ไมโคแคปซูล เพื่อแนะน าให้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้ และกลุ่มทอผ้า OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษา/พัฒนา/นวัตกรรมผลิตภณัฑผ์้าหอมสมุนไพร 
 2. เพื่อทดลองออกแบบผลิตภัณฑผ์้าหอมสมุนไพร 
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
       เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP เลือกสมุนไพรและวิธีสกัดกลิ่น ตัวอย่างประชากร ได้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจ                
ความเป็นตัวแทนที่เช่ือถือได้ของตัวอย่างที่เลือกมา ที่ไม่มีอคติ และไม่ยุติธรรม ในการวิจัยส่วนใหญ่นั้น ประชากรจะต้องเป็นตัวแทน 
ของประชากรที่ต้องการศึกษา เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อลดจ านวน
ประชากร การสุ่มแบบง่าย พิจารณาถึงความน่าเป็นไปได้ของตัวอย่างและเกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มสามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายได้ และ
การเลือกสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองสกัดกลิ่นที่หาง่ายและคนส่วนใหญ่รู้จักคือตะไคร้หอม และสามารถ น ากระบวนการสกัดไปใช้กับ
สมุนไพรตัวอื่นได้ 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
     ใช้การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์/บอกเล่า สังเกตบันทึกตัวอย่าง การทบทวน/วิเคราะห์ 
เอกสาร ตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปและรายงานผล การค้นคว้าเอกสารวิชาการการสกัดกลิ่น
หอมจากสมุนไพร ทั้งงานวิจัย และการสกัดกลิ่นหอมของชาววังและการนึ่งอบผ้าหอมของชาวกุย เขมร เพื่อสรุปกระบวนการและน ามา
ทดลองสกัดกลิ่นจากสมุนไพรที่เลือกในพื้นท่ี แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน สกัดและทดลองใช้ และสาธิตให้ความรู้กับประชาการ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกต ถอดบทเรียน และ สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจัย การสกัดกลิ่นหอมจากสมุนไพร และความรู้จากภูมิปัญญาการสกัดกลิ่นหอมจากสมุนไพรหอมใช้อบผ้าของกลุ่มเขมร 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ การอบร่ า การท าน้ าปรุงหอมต ารับชาววัง เพื่อน ามาเปรียบเทียบและแยกวัสดุที่มีและแตกต่างจากพื้นที่ หาวัสดุ
ทดแทนที่มีในพ้ืนท่ี เพื่อลดรายจ่าย เช่น การสกัดกลิ่นตะไคร้หอม น ามาทดลองใส่ในเนื้อผ้าทอมือและรีดให้สมุนไพรติดทนนานบนผืน
ผ้า และน าออกบริการในกลุ่มวิสาหกิจและกลุ่ม OTOP  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล    
  การจ าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ขั้นเตรียมการ คัดเลือกพื้นที่ใน
การบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการสกัดกลิ่นหอม ทดสอบ ตัวอย่างผ้าหอม ด าเนินการตามแผน กิจกรรม ขั้นด าเนินการ            
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร วิเคราะห์วัตถุดิบที่มีในชุมชน ภูมิปัญญาความสามารถในการใช้สมุนไพรรีดเรี ยบผ้าหอม ด าเนินการจัด
กระท าข้อมูลและทดลอง บริการวิชาการและสาธิตการใช้สมุนไพรรีดผ้าหอม 
 น าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร พบว่า การอบผ้าหอมของชาวไทยภาคกลางต่างจากภาคอีสาน สมุนไพร
อีสานใช้ อ้มเนียมหอม ใบเล็บครุฑ กระบวนการนึ่งแบบง่ายๆ แต่การอบเทียนหอมของชาววังภาคกลางมีความพิถีพิถันละเอียดอ่อน
มาก จึงน าเอากลิ่นหอมของสมุนไพรมาใช้เพิ่มความหอมด้วยไมโครแคปชูล โดย แยกสีของผ้า ประเภทผ้า น าผ้าไปช่ัง ตวงน้ ายา ผ้า 
100g น้ าสะอาด 200 cc น้ ายา 10 g น าผ้าลงแช่ ขยี้ 10-15 นาที น าขึ้นมานวด รีด ด้วยลูกกลิ้ง จนเรียบหมาดๆ น าไปผึ่งลม น าผ้ามา
รีดจนแห้งทั้ง 2 ด้าน  รีดตามแนวเส้นพุ่งและไมโครเอนแคปซูเลชัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งมีการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมความคงตัวของ
น้ ามันหอมระเหย การสกัดกลิ่นสมุนไพร มีขั้นตอนดังนี้  
  1. เตรียมสมุนไพรที่ต้องการได้แก ่ดอกกุหลาบ ตะไคร ้
  2. น ามาตัดคดัแยก 
  3. เตรียมโถแก้วขนาด 1 ลิตร บรรจุเอทานอลเกรดอาหาร ปรมิาณ 500 มิลลิลิตรปิดฝาให้มดิชิด 
  4. ใส่สมุนไพรที่เตรียมไว้ให้เตม็โถแก้วน าไปวางในตู้เย็น 4-8 องศาเชนเชียส นาน 12 ช่ัวโมง  
  5. กรองเอากากออก 
  6. เหลือสารละลายเอทานอลในโถแก้ว แล้วเติมสมุนไพรเพิ่มลงไป น าไปแช่ในตู้เย็น 4-8 องศาเชลเชียส นาน 12 ช่ัวโมง 
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  7. ท าซ้ าเช่นข้อ 4 และ 6 เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลิ่นในสารละลายจนกว่าจะพอใจ 
  8. น าสารละลายเอทานอล เทใส่ขวดฝาเกลียวทึบแสงปดิให้มิดชิดเกบ็ไว้ในตู้เย็นรอน าไปใช้งาน 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพการสกัดกลิ่นสมุนไพรด้วยเอทานอล 

 
ภาพที่ 2 : น าผ้ามาช่ังน้ าหนัก เพื่อค านวณปรมิาณของเหลวท่ีจะซมึเข้าไปในผืนผ้าได้ทั่วถึง ผ้า 100 กรัมต่อน้ ายา 10 กรัม   

ให้เปียกท่ัวท้ังผืน ทิ้งไว้ 10-15 นาท ี

 
ภาพที่ 3 : รีดด้วยเตารีด ปรับอุณหภูมิ 130 องศาเชลเชียส ใหร้ีดตามเส้นพุ่ง กลับไปกลับมา ให้เรียบ 

 

  
ภาพที่ 4 รีดเส้นพุ่งกลับไปกลบัมาให้เรียบ 

 

  
ภาพที่ 5 ผ้าจะมีกลิ่นหอมตดิทนนาน สามารถซักได้ถึง 30 ครั้ง กลิ่นหอมจางลง เป็นการน าเอาสมุนไพรที่สกัดกับน้ ามัน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร วิธีท าผ้าหอมของภาคอีสานใช้การนึ่งสมุนไพรเช่น มะเกลือ 
เนียม อ้ม ใบเล็บครุฑ ขมิ้น ฯลฯ พร้อมกับผ้าเป็นภูมิปัญญาของชาวขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ เช้ือสายเขมร และ ส่วย อุปกรณ์และ
กระบวนการท าความละเอียดพิถีพิถัน แตกต่างจากวิธีการของชาววัง มีการท าน้ าปรุง อบเทียนร่ าและอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้สะดวก
และง่ายในการน าไปใช้ การนวัตกรรมน าเอากลิ่นสมุนไพรที่สกัดได้ไปปรับใช้ ตามรูปแบบไมโครแคปซูล โดยแยกสีของผ้า ประเภทผ้า 
น าผ้าไปช่ัง ตวงน้ ายา ผ้า 100g น้ าสะอาด 200 cc  น้ ายา 10 g  น าผ้าลงแช่ขยี้10-15 นาที น าขึ้นมานวด รีด ด้วยลูกกลิ้ง จนเรียบให้
เนื้อผ้าหมาดๆน้ า น าไปผึ่งลม น าผ้ามารีดจนแห้งท้ัง 2 ด้าน  รีดตามแนวเส้นพุ่งและไมโครเอนแคปซูเลชัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งมีการ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมความคงตัวของน้ ามันหอมระเหย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การน าเอาสมุนไพรมาสกัดกลิ่นหอมเพื่อใช้บรรจุลงไปในเน้ือผ้าด้วยการอบ การรีด การตกแต่งกลิ่นส าเร็จ ด้วยไมโครแคปชูล 
กลิ่นที่สกัดจากสมุนไพร เป็นการน ากลิ่นมานวัตกรรมใช้กับผ้าทอมือเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าทอและทนต่อการชักล้าง คือนวัตกรรมที่ใช้
ร่วมกับภูมิปัญญามาแต่โบราณในการอบผ้าให้หอมด้วยควันเทียนเพราะควันมีคุณสมบัติในการเกาะติดเสื้อผ้าได้นานผู้วิจัยได้ศึกษา
ขั้นตอนการสกัดกลิ่นสมุนไพรแบบง่ายๆด้วยการกลั่นไอน้ าแล้วน ามาอบผ้าให้ได้กลิ่นหอม ทดสอบร่วมกับการใช้ไมโคแคปซูลสเปร์และ
รีดผ้าให้เรียบมีกลิ่นหอมติดทนนาน เพื่อสาธิตเผยแพร่ให้กับประชากรเป้าหมายกลุ่มทอผ้าOTOP ในจังหวัดมหาสารคามได้เรียนรู้และ
ขยายสู่เครือข่ายต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  การใช้น้ ามันสมุนไพรหอมระเหยสกัดในท้องถิ่นมาใช้เพิ่มมูลค่าผ้าทอมือให้กับผ้าทอมือ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอ
ได้ ควรปรับเปลี่ยนใช้สมุนไพรตามที่มีและหาง่ายในพ้ืนท่ีเป็นการสร้างเอกลักษณ์ประจ าถิ่นมีความแตกต่าง  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป   
  การประยุกต์งานวิจัยที่มีความยากซับซ้อนปรับขมวดข้ันตอนการท างานให้กระซับและง่ายข้ึนให้ความรู้ เข้าใจ แล้วน าไป
บริการวิชาการ และสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละที่ กับบุคคลทั่วไป โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นเรียนใหม่ เป็นการย่น
ระยะเวลาในช้ันเรียน เป็นสิ่งท่ีนักวิจัยต้องมอบให้กับสังคม  
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ฮูปแต้ม : กรณีศึกษาวิเคราะห์ฮูปแต้มที่ปรากฏบนผนังสิมอีสานวัดป่าเรไรย์จังหวัดมหาสารคาม 
Hup Taem: A case study of Hupep's analysis that appears on the wall of Isan Temple, Wat 

Rareai. Mahasarakham province 
สถิตย์  เจ็กมา1 

กีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์2 
บุญชู  ศรีเวียงยา3  

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม) ที่ปรากฏบนผนัง สิมวัดป่าเรไรย์ จังหวัด
มหาสารคาม และเพื่อศึกษาค าจารึกและค าอ่านอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์             
เก็บข้อมูลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และและน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม) สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่หมวดที่  1 เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
พระมาลัย อดีตพุทธะ และเรื่องทศชาติชาดกพระเวสสันดรชาดก หมวดที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่ น ได้แก่พระลัก-พระลาม
หรือรามเกียรติ์ หมวดที่ 3 เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้แก่ การท ามาหากิน ประเพณีวัฒนธรรม จากการศึกษาค าจารึก และ                 
ค าอ่านอักษรธรรม พบว่ามีอักษรธรรมที่ปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง รวม 48 แห่ง การแต้มฮูป พบว่ามีการแบ่งภาพ
ออกเป็นภาพด้านในและด้านนอก ตามรูปแบบดังนี้ 1)ด้านนอกเขียนเร่ืองพระลัก-พระลาม และมหาชาติ(เวสสันดอนชาดก) 2)ด้านใน
เขียนภาพพระพุทธประวัติ พระมาลัย และอดีตพระพุทธเจ้า 
 
ค าส าคัญ:  จิตรกรรมฝาผนัง, อักษรธรรม 
 
Abstract  
 The Research to study the inscriptions and word read of Dhamma letters that appear on the murals 
painting of Rayrai temple. The sample population uses a specific selection method including knowledgeable 
people group and related worker groups. The tools used in the research are survey, observation, Interview, 
collect data from studies and gather the documents, books, journals and related research and field data. The 
data obtained were analyzed according to the objectives and presented the research results by descriptive 
analysis method. 
 The research found that Murals painting (Hoop Taem) can be divided into 3 major categories, including 
Category 1, Buddhism, including Phra Malai, the former Buddha, and the story of Tassachat Chadok Phra 
Wessandorn Chadok. Category 2, folk literature, including Phra Lak-Phra Ram or Ramayana. Category 3, the 
folkway, including livelihoods, and traditions from the study of inscriptions and words read of Dhamma letters, It 
was found that there are 48 Dhamma letters appeared on the Murals painting wall. The Hoop points were found 
to be divided into inner painting and outer painting according to the following format: 1,) Outside the wall, 
writing the story of Phra Lak - Phra Ram and Maha Chat (Wessondhon Chadok) 2) Inside the wall, the painting of 
Phra Malai and the former Buddha image. 
 
Keywords: Wall painting, Dhamma  
 
                                                 
1 นักวิชาการศึกษาช านาญการ, รองผู้อ านวยการสถาบันวิจยัศิลปะฯ สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  โทรศัพท์ 094-5428980, Email: Sathit.j@live.com 
2 นักวิชาการศึกษาช านาญการ สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โทรศัพท์  094-5428711 
3 นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ช านาญการ สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

517การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2



518 
 
ความเป็นมาของปัญหา 
 จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ส่วนใหญ่ช่างเขียนมักนิยมเขียนไว้ตามผนังโบสถ์หรือที่ภาคอีสานเรียกว่าสิม ภาพปรากฏหลักฐาน
อยู่มากในปัจจุบันท่ีมีลักษณะรูปแบบเฉพาะหลากหลาย เป็นศิลปะที่คุณค่าแสดงความงามจากเรื่องราวท้ังคดีโลกและคดีธรรม โดยผ่าน 
รูปทรง สี ปริมาตร และจัดองค์ประกอบ ตามจิตนาการของช่างผู้รังสรรค์ ภาพสะท้อนให้มีมโนภาพ ชีวิตจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของชนพ้ืนถ่ิน  
  เรื่องราวที่ช่างถ่ายทอด มักเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน เป็นเรื่องที่ช่างประทับใจและเลื่อมใสศรัทธาหากแบ่งเรื่องราว
ในฮูปแต้มเป็นหมวดใหญ่ๆ แบ่งได้เป็น 3 หมวดคือ หมวดที่ 1 เรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ เรื่องในทศชาดก
โดยเฉพาะเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องที่พบมากที่สุด เรื่องราวของพระสาวก พระมาลัย อดีตพุทธะ เทพชุมนุม เป็นต้น เรื่องประเภทน้ีมีอยู่
แทบทุกวัดที่มีฮูบแต้ม เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนานี้ช่างจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษโดยจะให้พ้ืนท่ีในการเขียนมาก ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ที่ผนัง
ด้านในและเขียนด้วยความประณีตให้สีสันสวยงาม หมวดที่ 2 เรื่องที่เป็นนิทานประโลมโลกหรือวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น สินไช พระลัก
พระลาม อรพิมปาจิตต์ กาละเกด สุริวงศ์ จันทโครบ เป็นต้น เรื่องเล่าของท้องถิ่นนี้จะบอกได้ว่าชาวบ้านย่านนั้นชมชอบนิทานเรื่องใด 
รูปจากนิทานส่วนใหญ่พบท่ีผนังด้านนอกแต่ก็มีบางวัดที่วาดไว้บนผนังด้านในและหมวดที่ 3 เรื่องราวท่ีแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน รูปวิถีชีวิต
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องหลัก เช่น พุทธประวัติชาดก เรื่องเล่าวรรณกรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตชาวบ้าน
นั้น ช่างแต้มท า 2 ลักษณะคือ   
  วาดรูปชีวิตชาวบ้านเพื่อสื่อเรื่องราวโดยตรง ลักษณะนี้รูปที่วาดไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จ าเป็นต้องมีในเนื้อเรื่องหลัก แต่ช่างแต้ม
เจตนาน ามาเขียนแทรกไว้เพื่อบอกเล่าโดยตรง อีกลักษณะหนึ่งคือไม่เจตนาวาดเพื่อสื่อเร่ืองราว รูปประเภทน้ีสะท้อนชีวิตชาวบ้านโดย
ทางอ้อม โดยรูปจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหลัก แต่ช่างแต้มใส่ลักษณะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและการรับรู้ของตนลงไป เช่นวาด               
พระนางมัทรีนุ่งซิ่นลายล่องหาบกะต่าไปหาผลไม้ วาดอาศรมพระเวสสันดรเป็นเฮือนอีสาน วาดบ้านชูชกเป็นตูบ วาดภาชนะใส่น้ าของ
นางอมิตตาเป็นครุน้ า เป็นต้น (สุมาลี เอกชนนิยม. 2548:44-45) ความส าคัญจิตรกรรมที่วาดลงบนผนังมีคุณค่าในด้านหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่มีคุณค่า เป็นสมบัติของชาติ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้หากมีการพัฒนาสามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  ปัจจุบันภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ บ้านดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2525 ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ผ่านมาแล้วหลายปี สภาพย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัจจุบันมีนกพิราบเข้ามาอาศัยอยู่ท าให้ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังบางส่วนถูกมูลนกท าให้ภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม) เสียหายจากสารบางชนิดที่มีอยู่ในมูลนกพิราบ การบูรณะต้อง
ได้รับอนุญาตและด าเนินการโดยกรมศิลปากร จากสภาพปัญหาการวิจัยจะท าให้ทราบเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏบน              
ผนังสิมวัดป่าเรไรยย์์ และท าการบันทึกภาพนิ่งให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงเมื่อเวลาผา่นไป และท าให้ทราบถึงค าจารึกและ
ค าอ่านอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายส าหรับคนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวท่ีมาเข้าชมได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่ปรากฏบนผนังสิมวัดป่าเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาค าจารึกและค าอ่านอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) วัดป่าเรไรย์ย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผูศึกษาไดก าหนดวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
       1. การวิจัยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยท าการศึกษาการศึกษาจากเอกสารที่เป็นข้อมูลขั้น
ทุติยภูมิ ไดแก ต ารา คูมือหนังสือ บทความ อินเทอรเน็ต รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
       2. การวิจัยภาคสนาม เพื่อศึกษาเรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังและอักษรธรรมที่ปรากฏบนผนังสิมวัดป่าเรไรย์  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างไดคัดเลือกแบบเจาะจง ดังนี ้
           1. กลุ่มผู้รู้คือ กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม) สภาพในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถอ่านและปริวรรตอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดป่าเรไรย์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรม 
รูปแบบ สีสัน ลวดลายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และเป็นบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป จ านวน 20 คน  

518 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
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           2. กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดมหาสารคาม ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มช่าง              
วาดภาพจิตรกรรม จ านวน 10 คน  
           3. กลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือการวิจัย  
  1. แบบส ารวจเพื่อใช้ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรม 
  2. แบบสังเกต ใช้สังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยู   
  3. แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง       
(ฮูปแต้ม)  
 การรวบรวมข้อมูล 
  1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. การเก็บข้อมูลจากภาคสนามในพื้นที่ท่ีท าการศึกษาวิจัย    
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. ศึกษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสารต่างๆ อย่างละเอียดพรอมกับจัดระบบหมวดหมูตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
       2. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จากการส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์  
       3. น าข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ และน าไป
วิเคราะห์ สรุปผล และตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม) ที่ปรากฏบนผนังวัดป่าเรไรย์ พบว่าวัดป่าเรไรย์เดิมชื่อวัดบ้านหนองพอก 
ในปี พ.ศ.2485 พระครูพิสัยนวการเป็นผู้ริเริ่มเปลี่ยนช่ือเป็นวัดป่าเรไรย์ สร้างข้ึนเมื่อคร้ังพระอธิการเหยวเป็นเจ้าอาวาส โดยมีพระครู
จันทรสรีรัตนคุณ เจ้าคณะอ าเภอนาดูนเป็นผู้ด าริให้สร้าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2224 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2460 และสิมวัดป่าเรไรย์ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 217 วันที่ 22 ธันวาคม 2536  
พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งานอยู่ที่ บ้านหนองพอก ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  รูปแบบสิม วัสดุ และโครงสร้างสิม 
(โบสถ์) อีสานก่ออิฐถือปูนมีขนาดยาว 9.30 เมตร กว้าง 5.80 เมตร เป็นสิมลักษณะเดียวกันกับวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ อ าเภอ      
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แต่ในส่วนของหลังคา และเสารับปีกนกรอบด้านได้บูรณะในลักษณะสมัยปัจจุบัน การก่อสร้างเป็น
โครงสร้างแบบใช้ผนังรับน้ าหนัก ด้านหน้ามีประตูทางเข้า 1 ช่อง ผนังด้านข้างเจาะหน้าต่าง ฝั่งละ 2 ช่อง บันไดทางเข้าสิมปั้นเป็นรูป
ตัวมอม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2460 ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งด้านนอกและ
ด้านในเป็นเรื่องพุทธประวัติพระมาลัย ภาพอดีตพระพุทธเจ้าส่วนผนังด้านนอกเขียนเร่ืองพระลัก พระลาม และพระเวสสันดร
นอกจากนี้ยังได้แทรกเรื่องราวภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้ได้อย่างกลมกลืน เขียนโดยช่างแต้มช่ือนายสิงห์ เป็นชาวบ้านคลองจอก 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยทางเข้าสิม มีราวบันไดด้านหน้าท าเป็นรูปสิงห์และมีรูปปั้นรูปคนอยู่หน้าสิงห์ด้านละ 1 คนผนังด้านนอกเขียนภาพ
เต็มทั้ง 4 ด้าน ด้านในเขียนภาพพระองค์ใหญ่หลายองค์  มีลายแจกันดอกไม้สลับ ด้านนอกเขียนเรื่องพุทธประวัติพระมาลัย              
พระเวสสันดรชาดก  
 การแต้มฮูปที่สิมวัดป่าเรไรย์ พบว่าฮูปแต้มวาดโดยช่างพื้นบ้าน ช่ือนายสิงห์ วงศ์วาด เป็นชาวบ้านคลองจอบ ต าบลปะหลาน 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีส่วนในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่สิมวัดโพธารามบ้านดงบัง 
การแต้มฮูปมีการแบ่งภาพออกเป็นภาพด้านในและด้านนอก ตามรูปแบบดังนี ้
       ด้านนอกเขียนเรื่องพระลัก-พระลาม และมหาชาติ (เวสสันดอนชาดก)  
        ด้านในเขียนภาพพระพุทธประวัติ พระมาลัย และอดีตพระพุทธเจ้า  
เรื่องที่น ามาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม)มักจะปรากฏให้เห็นตามวัดในภาคอีสาน เป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านมีรูปแบบการวาดดังนี้ 
        1. การแต้มฮูป มีการเขียนตัวอักษรก ากับเพื่อบอกช่ือ 
        2. การแต้มฮูป มีการเขียนตัวอักษรก ากับเพื่ออธิบายเหตุการณ์ 
        3. การแต้มฮูป มีการเขียนตัวอักษรก ากับเพื่อบอกสถานท่ี 
   เทคนิคสี วัดป่าเรไรย์เขียนเรื่องพระมาลัยใช้สอนมนุษย์ในเรื่องนรกและสวรรค์ เรื่องราวส่วนใหญ่จะใช้สีครามในการ
เขียน ลักษณะรูปแบบต้นไม้จะดูสูงใหญ่ แล้วเขียนใบไมเรียงแถวเป็นเส้นโค้ง ดูเป็นพุ่มสวยงามแทรกเรื่องราวภาพวิถีชีวิตของชาวบ้าน
การแตงกาย การไวผม สภาพสังคม การท าบุญ ความเป็นอยู่ประจ าวัน การเลี้ยงดูบุตร การประกอบอาชีพ การค้าขาย การล่าสัตว์                    
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ขับร้อง ฟ้อนร า เป็นต้น นับเป็นแหล่งท่ีให้ทั้งความงามและความรูสึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้คนอีสานในอดีตอย่างดียิ่ง (สุทธิพงศ ศรีชุมพล. 
2560) 
 ฮูปแต้มที่ปรากฏบนผนังสมิวัดป่าเรไรย์ 
  ผนังด้านใน มีฮูปแต้มปรากฏให้เห็นทั้ง 4 ทิศ ดังนี ้
        ผนังด้านในทิศตะวันออก หรือด้านทางประตูเข้าสิม เป็นตอนพระมาลัยเสด็จโปรดสัตว์นรก นิยมเขียนเรื่องพระมาลัยใช้
สอนมนุษย์ในเรื่อง นรกและสวรรค์ เพื่อให้ผู้ชมภาพแล้วเกิดความซาบซึ้ง เร่งท าความดีละเว้นความช่ัว (คือกุศโลบายในการเล่าเรื่อง
นรก-สวรรค์ผ่านพระมาลัยเพื่อให้คนท าความดี)  
        ผนังด้านทิศใต้ ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประกอบด้วย ตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร  ตอนชายพระริกาสองพี่น้องเอา
ข้าวมธุปายาส ตอนพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์สู่เมืองสังกัสสนคร 
       ผนังด้านทิศตะวันตก ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน  
        ผนังด้านทิศเหนือ ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ตอนทรงสดับพิณสามสายพระอินทร์ดีดพิณถวาย ตอนพระมาลัย และ
ปรากฏภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี 
 จากการสังเกตพบว่าภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ถูกจัดองค์ประกอบของภาพเป็นสองส่วนตามแนวนอนของผนัง ส่วนบน
ของผนังเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ ปรากฏอยู่ 3 ด้าน ด้านละ 6 ภาพ สลับ
กับภาพแจกันที่ประดับด้วยดอกบัว นอกจากจะเป็นการจัดองค์ประกอบศิลป์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของคนในท้องถิ่นและช่างที่แต้มฮูป  
  ผนังด้านนอก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏให้เห็นท้ัง 4 ทิศ ดังนี้ 
       ผนังด้านนอกทิศตะวันออก และผนังทิศเหนือ  ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง เก่ียวกับเรื่อง พระลัก พระลามหรือ
รามเกียรติ์ มีตอนส าคัญ คือ ตอนก าเนิดนางสีดา ตอนทศกัณฑ์ลักพาตัวนางสีดา ตอนการท าสงครามระหว่างกองทัพของพระลัก-               
พระลาม กับ กองทัพของทศกัณฐ์  และช่างได้สอดแทรกภาพวิถีชีวิตผสมผสานในเรื่องไว้ด้วย     
       ผนังด้านนอกทิศใต้ และทิศตะวันตก ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเรื่อง พระเวสสันดร  ประกอบด้วยตอน
ต่างๆ ได้แก่กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนปเวสน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพล กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์นครกัณฑ์       
   การวาดภาพจิตรกรรมในภาคอีสาน เป็นการใช้ภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยีของท้องถิ่ น จิตรกรรมฝาผนัง                          
มีส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ ช้ันพ้ืน คือ ช้ันท่ีใช้เป็นพื้นส าหรับเขียนภาพจิตรกรรมนิยมก่ออิฐถือปูน ทั้งภายในและภายนอกแบบดั้งเดิม
ของชาวอีสาน จากคุณสมบัติของปูนฉาบเมื่อแห้งให้สีขาว ย่อมส่งผลต่อความสว่าง ท าให้การสัมผัสด้วยสายตาเกิดความรู้สึกสะอาด 
เบาสบาย ไม่ทึบตัน ไม่อึดอัดไม่หนัก มีลักษณะของสีที่เป็นกลาง หากน าสีใดๆ มาระบายทับย่อมท าให้สีนั้นๆ ปรากฏคุณค่าของสีได้
เด่นชัด ช้ันรองพื้น เป็นช้ันที่เตรียมไว้ส าหรับเขียนลวดลาย ตัวภาพวัสดุส าคัญปูนขาวและส่วนผสมโดยเตรียมพื้นให้เกิดสีแตกต่างกัน 
ขั้นสี เป็นช้ันท่ีเขียนด้วยสีแสดงออกทางด้านกรรมวิธี รูปทรงและเนื้อหา ตามแห่งมุ่งหมาย เทคนิคเทมเพอร่า ซึ่งเป็นการเขียนลวดลาย 
ตัวภาพโดยผสมผงสีกับตัวประสาน คือยางบง ด้วยวิธีระบาย ทา กระทุ่ง ตัดเส้น ลงบนช้ันรองพื้นที่แห้งปราศจากด่าง ก็จะได้ช้ันสี  สีที่
น ามาใช้ได้แก่ สีฝุ่น หรือศัพท์ทางศิลปะเรียนว่า รงควัตถุ กับตัวประสาน ช่วยให้เกาะติดประสานกับช้ันรองพื้นคงทนสีฝุ่น  ส าหรับ
เขียนจิตรกรรมฝาผนัง จ าแนกออกได้ 2 ประเภทคือ ผงสีอินทรีย์ และผงสีอนินทรีย์ ผงสีอินทรีย์  ได้จากผลิตผลจากธรรมชาติ อาทิ พืช 
ได้แก่ ผงสีน้าเงินจากคราม ผงสีเหลืองจากกรง ขมิ้น แก่นขนุน ผงอนินทรีย์ คือ ผงสีที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ เช่น ผงสีด าจากคาร์บอน
ผ่านการเผาไหม้สารอินทรีย์อย่างไม่สมบรูณ์ เช่น การเผาไหม้ของไม้คราบเขม่าควันไฟ หรือสีเคมีส าเร็จรูป เช่น สีเงิน พู่กัน ใช้ รากต้น
ล าเจียก ทุบปลาย ตกแต่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ เช่น กระกระทุ้ง หรือแตะสี การระบาย การตัดเส้น การถู หรือการปิดทอง 
การใช้ฟูกันด้วยวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดน้ าหนักของสี เกิดระยะเส้น ระนาบ รูปทรงลงสีลวดลาย ตัวภาพ ดินสอ ใช้ส าหรับร่างภาพ 
ก่อนลงสี (ประยูร อุลุซาฏะ. 2533 : 6) 
 จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) วัดป่าเรไรย์ สามารถจ าแนกตามเนื้อเรื่องออกได้สองกลุ่มคือ กลุ่มเนื้อเรื่องทาง
ศาสนาและกลุ่มเนื้อเรื่องทางวรรณกรรมท้องถิ่น บุญเรือง สมประจบ (2553) กล่าว่าจิตรกรรมฝาผนังอีสานส่วนใหญ่เขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 จิตรกร (ช่างแต้ม) จ าแนกออกได้สามกลุ่มคือ กลุ่มช่างพื้นบ้านแท้ กลุ่มช่างที่รับอิทธิพลจากช่างหลวงกรุงเทพฯ และกลุ่ม
ช่างที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมผสมล้านช้าง-กรุงเทพฯ จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มเนื้อเรื่องทางศาสนาเกี่ยวกับไตรภูมิ ส ารวจพบจานวน 11 วัด 
จ าแนกออกได้สามกลุ่ม คือกลุ่มแม่น้าโขงพบจ านวน 4 วัด กลุ่มอีสานกลางพบจ านวน 3 วัด กลุ่มอีสานใต้พบจ านวน 4 วัด) 
 อักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) มีการจัดล าดับเรื่องราว
เช่ือมต่อกันบนผนังโดยใช้เส้นที่เป็นระดับของพื้นดิน โขดหิน ต้นไม้ลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่วาด ประกอบกับ            
การบรรยายด้วยตัวอักษรธรรม เพื่อสื่อความหมายในเหตุการณ์ต่างๆ ท าให้ตัวละคร สถานที่เหตุการณ์นั้นๆ มีความส าคัญมากขึ้น                   
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ซึ่งจะท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในวรรณกรรมอีสานมากขึ้น ตามเหตุการณ์ที่ช่างต้องการน าเสนอโดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนที่ส าคัญ               
ในเรื่องจะถูกน ามาวาดเพื่อสื่อให้ผูชมเห็นเป็นเสมือนเรื่องย่อของเนื้อหาทั่งหมด อย่างไรก็ดีภาษาอักษรธรรมในปัจจุบันก็ยังต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปลและอธิบายความอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดป่าเรไรย์ ถ้าแบ่งตามผนังของสิม
มีทั้งหมด 4 ด้าน แยกเป็นผนังภายในและผนังภายนอก พบว่าผนังภายในด้านทิศตะวันออกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 1 แห่ง ผนังด้านทิศ
ใต้ปรากฏอยู่ 2 แห่ง ผนังด้านทิศตะวันตก ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรธรรม และผนังด้านทิศเหนือมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 2 แห่งมีเรื่องราว
เกี่ยวกบัพุทธประวัติพระมาลัยและอดีตพุทธะ ส่วนผนังด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 13 แห่ง ทิศใต้มี
อักษรธรรมปรากฏอยู่ 9 แห่ง ทิศตะวันตกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 11 แห่ง และผนังด้านทิศเหนือมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 10 แห่ง รวม
มีอักษรธรรมที่ปรากฏอยู่ผนังด้านนอก 48 แห่ง มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เวสสันดรชาดก พระลัก-พระลาม อักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ ในส่วนผนังด้านใน ปรากฏตัวอักษรธรรมอยู่ 3 ด้านประกอบด้วย ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้และ             
ทิศเหนือ ดังนี ้
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศตะวันออก  
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศตะวันออก มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 1 แห่ง กล่าวถึงตอนพระมาลัยโปรดสัตว์นรก สรุป
ได้ตามตารางดังต่อไปนี ้

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

พฺรมไลโผฑสฑันารฺกแลเจาเฮิย พระมาลัยโผดสัตว์นรกแลเจา้เฮย 

ภาพที ่1 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศตะวันออก 
 
 ภาพจิตรกรรมฝาผังด้านใน ทิศใต้ 
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศตะวันออก มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 2  แห่ง กล่าวถึงชายหนุ่มสองพี่น้องถวายข้าว
มธุปายาสแด่พระพุทธเจ้า สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ภาพที ่2 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านใน ทิตใต ้
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศเหนือ 
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศตะวันออก มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 2  แห่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยสรุปได้ตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

มะไลหฺมรืแลเหฺมรื แล เหฺมาะเฮย มาลัยหมื่น แล เหมาะเฮย 
 

2 

 

พฺระมไลเขาเมิงนารฺกแล 
 

พระมาลัยเจา้เมืองนรก แล 

ภาพที ่3 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านใน ทิศเหนือ 
 

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

ชายพฺระริกา ๒ พินฺองอุาเขามะทพฺูระยาสถฺ
วายพฺระเจาแล 

ชายพระริกา ๒ พี่น้องเอาข้าว
มธุปายาส ถวายพระเจา้แล 

2 

 

ไปถวยเขา _ _ _ แลเจ้า ไปถวายข้าว _ _ _ แลเจ้า 
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 ** อธิบายศัพท์ 
  “เหมาะ”หรือ“หมอ” ส านวนในภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง “เพื่อน, สหาย เหมาะเฮย” จึงหมายถึง“เพื่อนเอ๋ย”,“สหายเอ๋ย” 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันออก 
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันออก มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่  13 แห่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระลัก-พระลามหรือ
รามเกียรติ์ สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

พฺรยาลามจ_ิอัอไปข งฺนาสิ_แล 
 

พระยาลามจึงออกไปขอนางสดีาแล 

2 

 

พฺรยาลามกับพฺระลักไปแล 
 

พระยาลามกับพระลักไปแล 
 

3 

 

เทาะละภิชฺนพ แล ทรพีชนพ่อแล 
 

4 

 

สังขิปพฺรริจันเหัลฺวคฺวฺายแล สังคีพพะลิจันทรเ์ลวควายแล 
 
 

5 

 

พฺระรักปฺวฺงพฺระลามอยตฺุนไมมะนโิคฑแล พระรักป่วง พระลามอยูต่้นไมม้ณี
โคตร 

6 

 

พฺระลามกินมัามะนิโคดเปันลิงอยุทินิแล พระลามกินหมากมณโีคตรเป็นลิงอยู่
ที่น่ีแล* 
* หมายถึง ภาพท่ีว่านั้นอยู่ตรงนี ้

7 

 

พฺระลามกัปพฺระรักมาเถิงตฺนมะนิโคฺฑแล พระลามกับพระรักมาเถิงต้นมณี
โคตรแล 

8 

 

ราปพฺระนาสฺวรอุานฺางสิมาเถิงพฺรยฺาคุฑแล ราพนาสรูเอานางสี(ดา)มาเถิงพระยา
ครุฑแล 

9 

 

พฺรลามอุาพรฺลักไฑักฺวงค ากัปมาอุานฺอฺงอยุทินิแล พระลามเอาพระลัก ได้กวางค า
กลับมาเอาน้องอยู่ท่ีนี่แล 

10 

 

ราปพฺระนาสฺวรอุานฺางสิฑาแล ราพนาสรู เอานางสีดา แล 

11 

 

พฺระลามข นางสิฑาแล 
 

พระลามขอนางสีดา แล 
 

12 

 

พฺระฤๅส ิ
 

พระฤๅษ ี
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13 

 

พฺรฺย___ข นฺางสิฑาแล พระยา___ขอนางสีดาแล 

ภาพที ่4 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันออก 
      อธิบายศัพท์ 
  ค า “เหัลฺว”หรือ“เลว” หมายถึง รบราฆ่าฟัน,ต่อสู้,ท าร้าย, ขว้างปา เช่น รบเลว ป่วง หมายถึง อาการเสียสติ, หลงสติ 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศใต้ 
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศใต้ มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 9 แห่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกสรุปได้ตามตาราง
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

(ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากร่องรอยอักษรลบ
เลือนมาก) 
 

(ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากร่องรอย
อักษรลบเลือนมาก) 
 

2 

 

ทัสฺสาพอรแล ทศพรแล 

3 

 

พฺราเวัฑทานชาง 
 

พระเวสทานช้าง 

4 

 

พฺรามทฺองแตฺกตายแล พรามณ์ท้องแตกตายแล 

5 

 

หามพฺรามไปถิมแล หามพรามณไ์ปถิ่มแล 

6 

 

พฺรเหัวฑทานหฺมา 
 

พระเหวดทานหม้า 

7 

 

พฺรเวัฑทานรฺฑ พระเวสทานรถ 

8 

 

กัน _ริอพฺร กินน้ าเรือนพรามณ ์

9 

 

พรามหลงทางไปเมิองไปลง _ _ _ _ เจา _ _ _ 
_ ฑิไจ _ _ _ _ _ _หลานตน 

พรามณห์ลงทางไปเมืองไปลิง(คราฐ) 
_ _ _ _เจ้า _ _ _ _ ดีใจ _ _ _ _ _ 

_หลานตน 
ภาพที ่5 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศใต ้

      อธิบายศัพท์ 
  ถิ่ม = ทิ้ง 
  พระเหวด = พระเวสสันดร 
      หม้า = ม้า  
 รถ ในท่ีนี้หมายถึง ราชรถ 
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันตก 
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันตก มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 11 แห่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวสสันดรชาดก สรุปได้
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

ปันพฺรามมเถิงนายพานปาแล บ้ันพราหมณ์มาเถิงนายพรานป่า แล 

2 

 

พฺรามมืนลฺมเทังผากันหาชาลิแลนหินแล พราหมณ์มื่นลม้เทิงผ้ากณัหา ชาลี
แลนหนีแล 

3 

 

ปันพฺระลสืีปัอทางพฺรามแล บั้นพระฤาษีบอกทาง พราหมณ์แล 

4 

 

มะทีธหาลไัมแล มัทฺธีหาลูกไม้แล 

5 

 

หฺรฺฑพฺระเหัวฑแล หดพระเหวดแล 

6 

 

พฺรฺยาเวัฑมาเถิงสาลาแกฺวกุแล พระยาเวสมาเถิงศาลาแก้วกู่แล 

7 

 

ปันทานลัแล บั้นทานลูกแล 

8 

 

ปันทานเมิอแล บั้นทานเมียแล 

9 

 

พฺระยฺยาอ_ิข_นางมะทิแล 
 

พระยาอินทร์ ขอนางมัทฺธีแล 

10 

 

พฺรฺยาอินอาเมิอมาสรฺงไหพฺรยฺา เวฑ_ _ _ _หิน
แล 

พระยาอินทร์เอาเมียมาส่งให้พระยา
เวส_ _ _ _หนี่แล 

11 

 

เติผุปฺนซาง เติผูเ้ป็นช่าง 

ภาพที ่6 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศตะวันตก 
       อธิบายศัพท์ 
  บ้ัน = บท , ตอน 
  เถิง = ถึง 
  ลูกไม้ = ผลไม ้
  หด = รดน้ า , ฮดน้ า , สรงน้ า 
  พระเหวด = พระสันดร 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศเหนือ 
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  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศเหนือ มีตัวอักษรธรรมปรากฏอยู่ 10 แห่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระลัก-พระลาม สรุปได้
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล าดับท่ี ภาพอักษรธรรม ค าจารึก ค าอ่าน 
1 

 

(ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากร่องรอยอักษรลบ
เลือนมาก) 
 

(ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากร่องรอย
อักษรลบเลือนมาก) 
 

2 

 

ลาปพฺรนาสฺวรไทเขาอาลสุาวไปฑวฺงน าแล ราพนาสรูให้เขาเอาลูกสาวไปด่องน้ า
แล 

3 

 

ทาวพิปพิฑุหุราแล ท้าวพิบพีดูหูราแล 
 

4 

 

หุลามานกัปพิเพักเขาเมิงลังกาแล หุละมานกับภิเภก เข้าเมืองลังกาแล 

5 

 

เขาอานางสิฑาไสแพไหฺลน าหินหันแล เขาเอานางสีดาใส่แพไหลน้ าหนี หัน้
แล 

6 

 

ผาสาสนางสิฑาหูละมานเขามาหานางสิฑาอยูผา
สาสแล 

ผาสาทนางสีดา หลูะมาน เข้ามาหา
นางสีดาอยูผ่าสาทแล 

7 

 

พฺรฺยานากัปเพฑัเป็นคฺนเอานางสฑิาไปไวเมิง
แหงตฺนแล 

พญานาคกลับเพศเป็นคนเอานางสี
ดาไปไว้เมืองแห่งตนแล 

8 

 

พฺรฺยาลามฺมะราสลฺปกันทินิแล 
 

พระยา ลามมรัาช รบกันท่ีนี่แล 

9 

 

ขุรชิวหาแลฺปฑินเปันขฺวคฺนตฺกน าหลุะมานเอามื
โต่งอาแล 

ขุนชิวหาแลบดิ้นเป็นขัว คนตกน้ าหุ
ละมานเอามือโต่งเอาแล 

10 

 

ผัวเมิงเมิงลังกาเขาน ายิงชางเผิกแล ผอกเมือง เมืองลังกาเขาน ายิง
ช้างเผือกแล 

ภาพที ่7 แสดงภาพตัวอักษรธรรม ค าจารึก และค าอ่าน ภาพจติรกรรมฝาผนังด้านนอก ทิศเหนือ 
 อธิบายศัพท์ 
  ค าจารึก “ฑวง” นั้นจากการศึกษาพบว่า ในการเขียนค าภาษาถิ่นผู้เขียวหรือผู้จารึกจะใช้อักษร ฑ. เพื่อออกให้ออกเสียง ด. 
แทนอักษร ล. ซึ่งออกเสียง ล. เช่น “ด่องน้ า” แทน “ล่องน้ า” (ปล่อยให้ไหลไปตามน้ า) “แลบดิ้น” แทน“แลบลิ้น” เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของการออกเสียงเฉพาะบางท้องถิ่นของภาคอีสานเท่านั้น 
  ท้าวพิบพี = พญาภิเภก 
  หูรา     = โหรา 
  หุละมาน  =  หนุมาน 
  ลังกา     =  กรุงลงกา 
  ผาสาท  =  ปราสาท 
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  กลับเพศ  =  แปลงกาย 
  พระยาลามมะราช หมายถึง พระยารามราช คือ พระราม 
  แลบดิ้น   =  แลบลิ้น 
  โต่ง , ต่ง  =  ช้อนหรือรองรับ เช่น “เอามือต่งน้ า” หมายถึง “เอามือรองรับน้ า” 
  ผอกเมือง  =  ต าแหน่ง และ/หรือ ภาระหน้าที่ ในเมืองนั้นท่ีคอยสอดส่องดูแลสิ่งต่างๆที่เกดิขึ้นภายในเมือง 
  น ายิง      =  ตามไปยิง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องฮูปแต้ม : กรณีศึกษาวิเคราะห์ฮูปแต้มที่ปรากฏบนผนังสิมอีสานวัดป่า เรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม สามารถ
แบ่งกลุ่มเรื่องราวท่ีช่างน ามาถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ หมวดที่ 1 เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา พระมาลัย อดีตพุทธะ และเรื่องทศชาติชาดกพระเวสสันดรชาดก หมวดที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น ได้แก่พระลัก-
พระลามหรือรามเกียรติ์ หมวดที่ 3 เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้แก่ การท ามาหากิน ประเพณีวัฒนธรรม  
 จากการศึกษาค าจารึก และค าอ่านอักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดป่าเรไรย์ สรุปได้ว่ามีอักษรธรรมที่
ปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรมบนฝาผนังรวม 48 แห่ง อักษรธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่าเรไรย์ ถ้าแบ่งตามผนังของสิม                      
มีทั้งหมด 4 ด้าน แบ่งเป็นผนังด้านในและผนังด้านนอก พบว่าผนังภายในด้านทิศตะวันออกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 1 แห่ง ผนังด้านทิศ
ใต้ปรากฏอยู่ 2 แห่ง ผนังด้านทิศตะวันตก ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรธรรม และผนังด้านทิศเหนือมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 2 แห่งมีเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติพระมาลัยและอดีตพุทธะ ส่วนผนังด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 13 แห่ง ทิศใต้                  
มีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 9 แห่ง ทิศตะวันตกมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 11 แห่ง และผนังด้านทิศเหนือมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 10 แห่ง              
ซึ่งเป็นอักษรธรรมที่ช่างวาดภาพเขียนไว้เพื่อใช้อธิบายภาพโดยเน้นภาพที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญ ลักษณะของตัวอักษรดูไม่ค่อยสวยงาม
แต่ก็สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจภาพวาดได้เป็นอย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องฮูปแต้ม : กรณีศึกษาวิเคราะห์ฮูปแต้มที่ปรากฏบนผนังสิมอีสานวัดป่า เรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า                   
ฮูปแต้ม วาดโดยช่างพื้นบ้าน ช่ือนายสิงห์ วงศ์วาด เป็นชาวบ้านคลองจอบ ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) วัดป่าเรไรย์ ช่างได้วาดเร่ืองราวบนฝาผนังและแบ่งสัดส่วน การด าเนินเรื่องของวรรณกรรมอีสาน                      
มีลักษณะเช่ือมต่อกันบนผนังสิม ช่างแต้มวางโครงเรื่องโดยคัดเอาตอนส าคัญในเร่ืองในการถ่ายทอดเร่ืองราวประกอบกับการใช้
ค าอธิบายซึ่งในสมัยนั้นใช้ “อักษรธรรม” ในการบรรยายภาพ เรื่องที่พบอักษรธรรมมากที่สุดได้แก่ พระลัก-พระลาม มีอักษรธรรม
ปรากฏอยู่ 23 แห่ง รองลงมาเป็นเรื่องเวสสันดรชาดก มีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 20 แห่ง ซึ่งจะพบตัวอักษรธรรมอยู่ในภาพจิตรกรรม               
ฝาผนัง อยู่บริเวณผนังด้านนอก ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระมาลัย จะพบได้ที่ผนังด้านในของสิม
ซึ่งมีอักษรธรรมปรากฏอยู่ 5 แห่ง ภาพจิตรกรรมที่พบเป็นฝีมือการวาดของช่างพื้นบ้านจึงไม่แปลกที่ในแต่ละเรื่องมักจะปรากฏภาพ               
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นสอดแทรกอยู่เป็นระยะ เช่น การล่าสัตว์ งานประเพณี การตีกลอง การร่ายร า เป็นต้น 
 การศึกษาค าจารึกและค าอ่านอักษรธรรม ในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ โดยใช้วิธีปริวรรตตามตัวอักษรที่ปรากฏทีละ
ตัวอักษร แล้วแปลเป็นค าอ่านซึ่งเป็นความหมายไปในตัว สามารถท าให้เราเข้าใจเรื่องราวของวรรณกรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพ
จิตรกรรมผนัง ท่ีผ่านมานับร้อยปีได้ในระดับหนึ่ง  
 เทคนิคการแต้มฮูป สีที่ช่างน ามาใช้ได้จากผลิตผลจากธรรมชาติ อาทิ พืช ได้แก่ ผงสีน้ าเงินจากคราม ผงสีเหลืองจากขมิ้น                
แก่นขนุน ผงอนินทรีย์ คือ ผงสีที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ เช่น ผงสีด าจากคาร์บอนผ่านการเผาไหม้ สารอินทรีย์อย่างไม่สมบรูณ์ เช่น                 
การเผาไหม้ของไม้คราบเขม่าควันไฟ หรือสีเคมีส าเร็จรูป เช่น สีเงิน พู่กัน ใช้รากต้นล าเจียก ทุบปลาย ตกแต่งให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ เช่น กระกระทุ้ง หรือแตะสี การระบาย การตัดเส้น การถู หรือการปิดทอง การใช้ฟูกันด้วยวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดน้ าหนัก
ของสี เกิดระยะ เส้น ระนาบ รูปทรงลงสีลวดลาย ตัวภาพ ดินสอ ใช้ส าหรับร่างภาพ ก่อนลงสี  สีที่พบในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่า
เรไรย์ ส่วนใหญ่จะใช้สี ครามหรือน้ าเงิน สีแดงชาด สีด า สีเขียว 
 การวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะท าให้เข้าใจเรื่องราวที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังท าให้ทราบถึงค าจารึกและค าอ่าน
อักษรธรรมอีสานที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนในชุมชน ผู้ที่เข้าชมตลอดจนผู้ทีสนใจ และ
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงสืบค้นเมื่อเวลาล่วงเลยไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรมีการเข้ามาตรวจสอบความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ก่อนที่ภาพจะเลือนลาง
หายไปมากกว่านี ้
 2. ภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
โบราณสถานเพ่ือต่อยอดและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างจริงจัง 
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การจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
The collection of clippings in Isan Culture of Information sections, The Research Institute of 

Northeastern Art and Culture, Mahasarakham University 
       ภานุ พรมเทศ1 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ให้สามารถค้นหา ได้อย่างรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ใช้กฤตภาค 100 รายการ เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบโปรแกรม 
ผลการวิจัยพบว่า ฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ระดับดีมาก จากการศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 โดยสรุปการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ :  ฐานข้อมูล, กฤตภาค 
 
Abstract 
 The research aims to develop the collection of clippings contains articles related to art and culture in 
northeastern region in the form of database to be able to search quickly according to the need and to study the 
satisfaction of users.  This collection of clippings are in the database uses MySQL database management program 
and uses PHP language to communicate with the database, using 100 clipping lists as data for testing the 
program. The research found that database can be used at a very good level. From the study of satisfaction 
Users are satisfied at a high level. 
 In conclusion, collection of clippings in Isan Culture of Information sections, The Research Institute of 
Northeastern Art and Culture, Mahasarakham University is very efficiently. 
 
Keyword: Databases, Clipping 
 
บทน า 
 งานสารสนเทศ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน                 
การค้นคว้าวิจัย โดยจัดหา จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้ทุกรูปแบบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้บริการส าหรับบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
งานสารสนเทศ มีการบอกรับหนังสือพิมพ์มติชนรายวันจ านวน 1 ฉบับต่อวัน การคัดเลือกข่าวสาร บทความ ความรู้ต่างๆ ที่มีเนื้อ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสานจากหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อจัดท ากฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์และ
สื่อดิจิทัล จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการจัดการให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณของหนังสือพิมพ์ได้เพิ่มจ านวนมากขึ้น             
ทุกวันและพื้นท่ีจัดเก็บมีไม่เพียงพอ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลกฤตภาคด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้เป็นแนวทางส าหรับ                  
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เก็บข้อมูลรายการกฤตภาคด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์                    
สื่อดิจิทัล และให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลกฤตภาคด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบค้นข้อมูลกฤตภาคให้เป็นระบบ สะดวก
และรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อจัดเก็บกฤตภาคด้านศิลปวัฒนธรรมอสีาน  

                                                        
1 นักเอกสารสนเทศช านาญการพิเศษ  สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โทรศัพท์ 081-5462695,  
  Email:phanu.p@msu.ac.th 
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใช้โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังน้ี 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้บริการศึกษาค้นคว้าในงานสารสนเทศ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2558  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เข้าใช้บริการศึกษาค้นคว้าในงานสารสนเทศ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2558  จ านวน 30 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  
  2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1 ฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการ
ติดต่อกับฐานข้อมูล 
   2.2  แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
  3. วิธีการพัฒนาฐานข้อมูล  
   1. ก าหนดปัญหา ความเหมาะสม และจุดมุ่งหมาย เป็นการศึกษาจากสภาพการให้บริการในปัจจุบัน พบว่าการค้นหา
เนื้อหาข่าว บทความ บนหน้าหนังสือพิมพ์ ท าให้เกิดความล่าช้า เสียเวลาในการค้นหา 
   2. ก าหนดความต้องการของข้อมูล การศึกษาความต้องการของการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นการ
วิเคราะห์ จุดมุ่งหมาย ความต้องการ ของผู้ใช้ประกอบด้วย  
    2.1 ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
    2.2 ต้องการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นผ่าน Online 
    2.3 ต้องการระบบที่สามารถจัดเก็บและค้นคืนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   3. การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจ าลองเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูล 
  4. พจนานุกรม ฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
   5. การออกแบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูลและการออกแบบส่วนผลลัพธ์ ดังนี ้
    5.1 การออกแบบส่วนน าเข้า ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยเน้นถึงการแสดงข้อมูลบนจอภาพที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน                  
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูลและหน้าจอส าหรับการค้นหาพร้อมการแสดงผล โดยมีการออกแบบหน้าจอดังนี้ 
     5.1.1 หน้าจอส่วนน าเข้าข้อมูล ประกอบด้วย  
      5.1.1.1  รหัสกฤตภาค (ClippingID) หมายถึง รายการกฤตภาค 
      5.1.1.2  ช่ือหนังสือพิมพ ์(NewsPaper) หมายถึง ช่ือหนังสือพิมพ์ 
      5.1.1.3  วันท่ี (NPDate) หมายถึง  วันท่ีหนังสือพิมพ์ 
      5.1.1.4  หน้า (NPPages) หมายถงึ หน้าท่ีปรากฎ 
      5.1.1.5  ผู้แต่ง (Author) หมายถึง ช่ือเจ้าของกฤตภาค 
      5.1.1.6  ช่ือเรื่อง (Title) หมายถึง ช่ือเรื่องกฤตภาค 
     5.1.2 หน้าจอส าหรับการค้นหาพร้อมการแสดงผล ประกอบด้วยการค้นหาจากผู้แต่งและค้นหาจากช่ือเรื่อง   
    6. การพัฒนาฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้น าโครงร่างที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  มาสร้าง
ฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในการพัฒนาฐานข้อมูลใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการ
ติดต่อกับฐานข้อมูล 
    7. ทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้น าฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ไปทดสอบผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตโดย
จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เบื้องต้นโดยการบันทึกรายการกฤตภาค จ านวน 100 รายการ รวมทั้งการ
ทดสอบค้นหา กฤตภาค พร้อมแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ให้ได้ตรงกับความต้องการ และจัดท าคู่มือการใช้
งานฐานข้อมูล 
    8. การติดตั้งและประเมินผลฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน หลังจากท่ีได้ท าการทดสอบจนมีความมั่นใจ
แล้วว่าสามารถใช้งานได้ จึงติดตั้งฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ไว้ที่เครื่องให้บริการภายในงานสารสนเทศ สถาบันวิจัย
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ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ท าการค้นหากฤตภาคและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    4.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2558 ณ งานสารสนเทศ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะน าวิธีการสืบค้นกฤตภาคจากฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
    4.2  แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
    4.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  จากการศึกษาการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอสีาน ผู้วิจยัได้ศึกษาและมีรายละเอียด ดังนี ้
      1.1 รายละเอียดของฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในส่วนการน าเข้าข้อมูลกฤตภาค เป็นการเพิ่มข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยรหัสกฤตภาค ช่ือหนังสือพิมพ์ วันท่ี ช่ือคอลัมน์ เลขหน้า ผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง บันทึกเพิ่มเติมดังภาพประกอบ 

 
 ภาพที่ 1  หน้าจอส่วนการน าเข้าข้อมูลกฤตภาค 

 
    1.2 รายละเอียดของฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในส่วนของการค้นหาพร้อมการแสดงผล ประกอบด้วย                
การค้นหาจากค าขึ้นต้นของช่ือเรื่อง และค้นหาจากค าบางส่วนของช่ือเรื่อง ดังภาพประกอบ     

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอส่วนการค้นหาพร้อมการแสดงผล 
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ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลการค้นหาจากค าขึ้นต้นของช่ือเรื่อง 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลการค้นหาจากค าบางส่วนของช่ือเรื่อง 

 
  1.3  รายละเอียดของฐานข้อมูลกฤตภาคศลิปวัฒนธรรมอีสาน ในส่วนของการค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้บริการที่ 
http://rinac.info/cpn/ ดังภาพประกอบ   

 
ภาพที่ 5 หน้าจอหลักทางเว็บไซตฐ์านข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการค้นหาทางเว็บไซต ์
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ภาพที่ 7  หน้าจอแสดงผลกฤตภาคทาง online 

 
  2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสบืค้นข้อมูลและ                 
ด้านการช่วยเหลือ ปรากฏดังตารางต่อไปนี ้

รายการประเมิน   SD ระดับความพึงพอใจ 
1.   การสืบค้นข้อมูล 
     1.1  ความสะดวกในการเรียกใช้เมนูหรือปุ่มค าสั่ง 
     1.2  สามารถค้นหาข้อมลูได้รวดเร็ว 
     1.3  รูปแบบการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลอ่านเข้าใจง่าย 
     1.4  รายงานผลการสืบค้นข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
     1.5  แสดงผลการสืบค้นข้อมลูไดร้วดเร็ว 
     1.6  ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร 

 
3.60 
3.63 
3.56 
3.53 
3.66 
3.73 

 
.50 
.49 
.50 
.50 
.47 
.52 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.62 .50 มาก 
2.    ช่วยเหลือ 
     2.1  การเรยีงล าดับเนื้อหา  ภาพประกอบ  ชัดเจน 
     2.2  แสดงผลได้รวดเร็ว 
     2.3  คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลมเีนื้อหาชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

 
3.80 
3.86 
3.83 

 
.61 
.68 
.59 

 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.83 .63 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.69 .54 มาก 

 จากตารางแสดงว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =3.69)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อปรากฏดังนี้ 
  1. ด้านการสืบค้นข้อมูล พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร ( =3.73) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ( = 3.53) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านช่วยเหลือ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก ( =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ แสดงผลได้รวดเร็ว ( =3.86) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การเรียงล าดับเนื้อหา 
ภาพประกอบชัดเจน ( =3.80) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
  1.  จากผลการพัฒนาฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสานพบว่า ได้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพราะฐานข้อมูล                  
กฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน ได้น าโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP)                 
ในการติดต่อกับฐานข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร เดชชัย (2548: 128-134) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บและ              
ค้นคืนสารสนเทศอีสานบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ดับลินคอร์เมทาดาทา 
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน พบว่าในด้านการสืบค้น
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องอ่านผลการสืบค้นหน้าจอจึงค านึงถึงขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม ชัดเจน และอ่านง่ายเป็น
ส าคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ตรีเสน่ห์จิต (2542 : 56 - 59)  ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ทางด้านโบราณวัตถุสถานไทย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ผลการจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ท าให้ได้ฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุมการท างาน ดังต่อไปนี้ 
   1.1  สามารถบันทึกข้อมูลกฤตภาค เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูล 
   1.2  สามารถค้นหากฤตภาคได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   1.3  สามารถค้นหาจาก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง 
  2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก               
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านการสืบค้นข้อมูล รองลงมาคือด้านการช่วยเหลือ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการอบรมบุคลากรให้เข้าใจระบบฐานข้อมูล เพื่อให้บริการแกผู่้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 
 2.  ควรมีการศึกษาคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลให้เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาด 
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