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การประกอบพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ
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A study of a conservative form of
wrist-tying (Bai Si Su Kwan) ritual
Atsadawut Srithon3
Dr. Kaewta Jantaranusorn4

Abstract

The “Bai Si Su Kwan” or wrist-tying ritual is revolved around Isan
people’s belief that every person is born with “Kwan”, a spirit that acts as
his/her guardian. It would watch over a person, support his/her life, and escort
him/her everywhere. It is invisible and similar to mind or spirit that resides
within a human or an animal body. According to a Buddhist belief, our body
is a combination of two things – body and spirit or “Kwan”.
“Su Kwan Ritual”, sometimes called “Bai Si Ritual” or “Bai Si Su Kwan”,
is one of the most important traditional blessing ceremonies for Isan people,
which is done in almost every occasion for both a cause of goodwill and a
cause involving terrible things. Isan people use this ceremony to call back a
person’s wandering spirit to return to the person’s body. This ceremony could
be both a celebration of happiness and an act of consoling for Isan people’s
relatives and their visitors whose spirits might have gone so far away. Moreover,
it could also be done for anyone who has fortune or honorable elderlies who
have come to visit Isan people’s communities. This ceremony has therefore
been widely practiced across Isan region until the present.
The researchers are interested to study this ceremony by gathering
and recording information about it. The advantage would be that we have
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an opportunity to learn about our ancestors’ local wisdom shown through
ritual. Any interested persons would also realize the value of this ritual of
life. This study would furthermore contribute more data to be used for a
conservation and an inheritance of this cultural wisdom.
This study of the wrist-tying ceremony in a conservative form focused
on the context of ceremony, Phan Bai Si (centerpiece), “Mor Sood Kwan”
or the leading old prayer, and the order of phases of the ceremony. All
the elements were analyzed using a combination of viewpoints related to
multiculturalism. Structural functionalism was also employed as a theoretical
framework for comparing the remaining and disappearance of components of
the ceremony, the making of Phan Bai Si, and the leading old prayer within the
context of social power, for instance, as driven by competitions and creativity,
where people have overlooked traditional forms of practice, and alternatives
or innovations have been created for the different elements of the ritual.
The researchers had compiled the information in this account by interviewing
teachers of local wisdom, folk scholars who are leading old prayers, as well
as studying “Bai Tong” or classes of crafts from banana leaves, in order to
analyze and conserve the cultural uniqueness of “Bai Si Su Kwan” ritual.
Keywords : Wrist-tying ritual, conservatism
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ความส�ำคัญและที่มาของการศึกษา
บายศรีสู่ขวัญ ก�ำเนิดมาพร้อมกับพราหมณ์ทมิฬชาวอินเดียที่อพยพมา
สู่สุวรรณภูมิ หนังสือที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าอู่ทองกล่าวไว้ว่า “บาย” เป็นภาษา
เขมร แปลว่า ข้าว ข้าวอันเป็นสิริมงคล หรือข้าวขวัญ กล่าวคือ ข้าวที่หุงปรุงรส
โอชาอย่างดีเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องสังเวยให้เทวดาโปรด พิธีใดเป็นพิธีเทวดา
โดยตรง หรือต้องการที่จะอัญเชิญเทวดามาเป็นประธาน ต้องหาของสังเวยที่ดี
และมีสสี ะดุดตา ชาวทมิฬจึงมีเคล็ดลับความเชือ่ ในข้าวทีย่ อ้ มสีตามสีประจ�ำองค์
เทวดา รวมถึงใช้สเี พือ่ ดึงดูดความสนใจเทวดาฝ่ายอธรรมให้ไปรวมต่างหากไม่ให้
มาท�ำอัปมงคลให้โทษแก่มณฑลพิธีและบุคคล ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทยกับทมิฬมีความเป็นมาอย่างเดียวกัน เนื่องจากได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ต่าง ๆ แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบวงสรวงเทวดา นอกจากนี้ภาชนะบายศรี
(ถาดรองของบูชา) ต้องเป็นกระทงใบตองที่ท�ำส�ำหรับบรรจุอาหาร ภายหลังเอา
ภาชนะใบตองวางซ้อนกันขึน้ ไปแล้วเอาของบูชาตัง้ บนปากพาน โดยประเทศไทย
รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามากระทงใบตองหรือภาชนะใบตองก็ถูก
ประดิดประดอยให้สวยงามเป็นกระทงเจิม ซึ่งประดับตกแต่งที่ปากกระทงให้
มีความงดงามมีกระจัง มียอดแหลมตามศิลปะแบบไทย และรับอิทธิพลจาก
ประเทศลาวในการจัดเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีวัฒนธรรมการบูชาโดยการ
ท�ำขันหมากเบ็งหรือบายศรีปากชาม จากนั้นมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตาม
ยุคสมัยสืบมา
ขวัญ คือ จิตใจหรือจิตวิญญาณถ้าขวัญของผูใ้ ดอยูก่ บั ตัว ผูน้ นั้ จะมีความ
สุขกายสบายใจเป็นปกติ แต่ถ้าขวัญของผู้ใดหลบลี้หนีหาย ผู้นั้นจะมีลักษณะ
อาการตรงกันข้าม คนไทยจึงเชื่อว่าพิธีสู่ขวัญเป็นพิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่ม
พลังใจให้เข้มแข็ง เมือ่ มีขวัญทีม่ นั่ คงและพลังใจทีเ่ ข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การ
ประกอบภารกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลส�ำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย ซึ่งให้ก�ำลังใจ
กันเมื่อมีความทุกข์ใจหรือเสริมให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อมีความสุขความ
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พอใจอยู่แล้วก็สามารถท�ำได้ ทัศนาวดี ใจสว่าง. (๒๕๕๓). ค�ำสู่ขวัญ สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๐, จาก Gotoknow.org
พิธีบายศรีสู่ขวัญในภาคอีสานจะเรียกว่าสู่ขวัญหรือสูดขวัญ ตามความ
เชื่อของคนอีสานเชื่อกันว่าคนที่เกิดมา มีขวัญประจ�ำกาย มีหน้าที่ในการพิทักษ์
รักษา ขวัญเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลประคับประคองชีวิต คอยเลี้ยงดู และ
ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง เป็นสิง่ ไม่มตี วั ตนคล้ายจิตหรือวิญญาณแฝงอยูใ่ นตัวคน
และสัตว์ ซึง่ ขวัญตามความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา เชือ่ ว่าในร่างกายเรามี ๒ สิง่
รวมกัน คือร่างกายและจิตใจ หรือขวัญ
ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะบันทึก รวบรวม และศึกษาพิธกี รรมบายศรี
สู่ขวัญซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษานั้นคือได้ทราบถึงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษที่แสดงผ่านพิธีกรรม และยังได้ผู้สนใจได้ตระหนักถึงคุณค่าพิธีกรรม
แห่งชีวิตคือ การสู่ขวัญ แล้วพร้อมที่จะอนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลเรื่องพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ดั้งเดิม)

ศึกษาและวิเคราะห์พธิ กี รรมบายศรีสขู่ วัญในรูปแบบอนุรกั ษ์นยิ ม (แบบ
- ความเป็นมาของพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ
- ความเป็นมาของหมอสูดหรือหมอขวัญ
- วิเคราะห์การล�ำดับตัวบทในพิธีกรรมสู่ขวัญ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บายศรี บาย มาจากภาษาเขมร แปลว่า ข้าว และ ศรี มาจากภาษา
สันสกฤต แปลว่า สิริมงคล มิ่งขวัญ “บายศรี” จึงมีความหมายว่า ข้าวขวัญ
หรือข้าวที่มีสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญ บายศรีจะมีเครื่องประกอบ คือ ข้าวสุกที่หุง
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ตักเอาที่ปากหม้อ ไข่ต้ม และมีเครื่องบริวาร คือ ส�ำรับคาวหวานประกอบอีก
ด้วย บายศรีเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งแฝงคติความเชื่อเรื่อง
การท�ำขวัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ ของคนไทย ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
ศาสนาพราหมณ์ เช่น การเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน และการตาย
ต้องท�ำขวัญ รับขวัญ การเซ่นบวงสรวงบูชาเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่า “บายศรี” ว่าหมายถึง เครือ่ งเชิญขวัญหรือรับขวัญ ท�ำด้วยใบตองรูปคล้าย
กระทงเป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามล�ำดับ เป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น
หรือ ๙ ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยอยู่ในบายศรีและมีไข่ขวัญ
เสียบอยู่บนยอดบายศรี ค�ำว่า “บายศรี” เกิดจากค�ำสองค�ำรวมกันคือ “บาย”
เป็นภาษาเขมรแปลว่า “ข้าว” และค�ำว่า “ศรี” เป็นภาษาสันสกฤต แปล
ว่า “มิ่งขวัญ สิริมงคล” รวมความแล้ว “บายศรี” ก็คือ ข้าวขวัญหรือข้าวที่มีสิริ
มงคล เราจึงพบว่าตัวบายศรีมักมีข้าวสุกเป็นส่วนประกอบและมักขาดไม่ได้ แต่
โดยทั่วไปเราจะหมายถึงภาชนะที่จัดตกแต่งให้สวยงามเป็นพิเศษด้วยใบตองท�ำ
เป็นกระทง หรือใช้พานเงินพานทองตกแต่งด้วยดอกไม้เพื่อเป็นส�ำรับใส่อาหาร
คาวหวานในพิธีสังเวยบูชาและพิธีท�ำขวัญต่าง ๆ
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของบายศรี นั้ น ไม่ มี ห ลั ก ฐานแน่ น อนแต่ มี
ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาแล้ว เนือ่ งจากมีการกล่าวถึงบายศรี
ในวรรณกรรมมหาชาติคำ� หลวง กัณฑ์มหาราชซึง่ แต่งในสมัยอยุธยาว่า “แล้ว ธ ก็
ให้บอกบายศรีบอกมิง่ ” อีกทัง้ ศิลปวัตถุตลู้ ายรดน�ำ้ สมัยอยุธยาก็ปรากฏเรือ่ งราว
เกี่ยวกับบายศรี อย่างไรก็ดีเชื่อว่าบายศรีนี้น่าจะได้คติมาจากพราหมณ์ เพราะ
บายศรีต้องใช้ใบตองเป็นหลัก ซึ่งตามคติของพราหมณ์เชื่อว่าใบตองเป็นของ
บริสุทธิ์สะอาดไม่มีมลทินของอาหารเก่าแปดเปื้อนเหมือนถ้วยชาม จึงน�ำมาท�ำ
ภาชนะใส่อาหารเป็นรูปกระทง ต่อมาจึงมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้น โดยทั่วไป
บายศรีจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ บายศรีของราษฎร และบายศรีของหลวง
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อนึง่ การทีต่ อ้ งมีการท�ำขวัญต่าง ๆ นัน้ ก็เพราะคนโบราณเชือ่ ว่าร่างกาย
ของมนุษย์ทกุ คนจะมีขวัญก�ำกับอยู่ เมือ่ ขวัญได้รบั การกระทบกระเทือนก็จะตก
หรือหนีหายไปจากกาย ที่เรียกว่า ขวัญหนี ขวัญหาย ขวัญบิน ฯลฯ ท�ำให้เจ้า
ตัวไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย จึงต้องมีการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตนหรือ
อาจจะเป็นการรับขวัญผู้มาเยือนเพื่อเป็นสิริมงคลก็ได้ นอกจากการท�ำขวัญคน
แล้วยังสามารถท�ำขวัญสัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วย อมรรัตน์ เทพก�ำปนาท.
(๒๕๔๙, มกราคม ๑๗). บายศรีเครื่องใช้ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. หน้า ๑.
งานศึกษาของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (๒๕๒๙ : ๖๐) กล่าวว่าส�ำหรับ
คนไทยในอินเดียและพม่านั้นมีทั้งค�ำเรียกขวัญคนและขวัญข้าว ส่วนคนไทยใน
ประเทศไทยนั้นยังมีค�ำเรียกขวัญสัตว์ เช่น ช้าง และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เสาเรือน
เรือ และเกวียนอีกด้วย พิธีกรรมเรียกขวัญที่เก่าแก่ท่ีสุดที่คนไทยมีคือพิธีกรรม
เรียกขวัญคนป่วย เนื้อหาในบทเรียกขวัญเพื่อรักษาผู้ป่วยประกอบด้วยการเชิญ
ผีฟ้า ผีแถน รวมทั้งผีบรรพบุรุษลงมาคุ้มครอง รักษาและชักชวนขวัญที่ตกใจหนี
ไปอยู่ในป่าเขาหรือแม่น�้ำล�ำธารให้กลับคืนมาร่างกายของผู้ป่วยตามเดิม
งานของ มาลี สิทธิเกรียงไกร (๒๕๓๘ : ๑๑๔) กล่าวว่าชาวผู้ไทมีความ
เชื่อที่บอกเล่าสืบต่อกันมาว่า คนที่เจ็บป่วยขวัญได้หนีออกจากร่างกาย ญาติพี่
น้องจึงต้องเชิญหมอเหยามาท�ำพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนมา เมื่อขวัญกลับเข้าสู่
ร่างกายแล้วคนผู้นั้นก็จะกลับมาเป็นปกติสุขเช่นเดิม ส�ำหรับประเทศไทยภาย
หลังที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้มีการเพิ่มเติมภาษาบาลีลงในบทเรียกขวัญ
ด้วย โดยจะอัญเชิญพระรัตนตรัยมาปกปักรักษาผู้ป่วย ในตอนขึ้นต้นหรือตอน
จบของตัวบทเรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล
การสูข่ วัญ เป็นพิธกี รรมส�ำคัญทีผ่ กู พันอย่างแนบแน่นกับการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ และเป็นพิธกี รรมหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ในพลังอ�ำนาจอันลึกลับ
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้เพราะคนในกลุ่มชาติพันธ์ุไทมีความเชื่อเกี่ยว
กับองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนมีส่วนประกอบส�ำคัญ ๒
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ส่วน ได้แก่ ส่วนที่มีตัวตน คือ ร่างกาย และส่วนที่ไม่มีตัวตน คือ ขวัญ (รุจินาถ
อรรถสิษฐ, ๒๕๔๘ : ๓)
ขวัญ เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และมีอิทธิพลต่อการ
ด�ำรงตนของส่วนประกอบทีม่ ตี วั ตนหรือร่างกาย เจ้าของขวัญก็จะมีชวี ติ ปกติสขุ
แต่เมื่อใดที่มีเหตุท�ำให้ขวัญออกจากร่างกายไปเจ้าของขวัญก็จะมีภาวะผิดปกติ
ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือมีอาการเจ็บป่วย และถึงแก่ความตายได้ ด้วยเหตุ
นี้ จึงจ�ำเป็นต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับขวัญในทุกช่วงที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิด
ขึ้นกับชีวิตของคนในครอบครัวและในสังคมรอบตัว อาทิ พิธีสู่ขวัญเด็กทารก
พิธีสู่ขวัญนาค พิธีสู่ขวัญบ่าวสาว พิธีสู่ขวัญผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบภัยต่าง ๆ พิธีสู่
ขวัญบุคคลที่ได้รับต�ำแหน่งใหม่ ฯลฯ
นอกจากนี้คนในกลุ่มชาติพันธ์ุไทยังมีความเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์สิ่งนั้นจะมีขวัญอยู่ด้วย ดังเช่นสังคมไทยซึ่ง
เป็นสังคมเกษตรกรรม คนในสังคมมีอาชีพหลักคือ ท�ำนา เนื่องจากการท�ำ
นาจะต้องใช้ควายเป็นแรงงานส�ำคัญ ดังนั้นหลังจากชาวนาได้ปลูกข้าวด�ำกล้า
เรียบร้อยแล้ว ชาวนาจะเลือกเอาวันดีเป็นมงคล เป็นวันประกอบพิธสี ขู่ วัญควาย
อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อควาย อีกทั้งเป็นการขอขมาต่อ
ควายทีไ่ ด้กระท�ำรุนแรงและท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมในระหว่างการใช้แรงงานควาย
เพื่อการท�ำนา (ทวี เขื่อนแก้ว, ๒๕๔๑ : ๑๘๑)
ขวัญหมายถึงวิญญาณของคนเรามี ๓๒ ขวัญตามอวัยวะหรือตามอาการ
๓๒ สมัยก่อนพระพุทธศาสนายังไม่แผ่เข้ามาสู่ลาวหรือชาวอีสาน ยังไม่มีค�ำว่า
วิญญาณมาใช้ดังในวรรณกรรมเรื่องก�ำพร้าผีน้อย เมื่อบางเรียกเอาขวัญของ
นางเอกไปให้พญาแถน ขวัญออกจากร่างนางเอกก็ตาย ต่อมาใช้ค�ำว่าวิญญาณ
ซึ่งหมายถึงศูนย์รวมทั้งหมดของขวัญ แต่ชาวอีสานยังคงเรียกขวัญเช่นเดิมแต่
โบราณมา (ประมวล พิมพ์เสน, ๒๕๕๔ : ๑๖๕)
โอกาสที่จะสู่ขวัญ ทุกโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ เช่น
จะสละโสดมาสูช่ วี ติ คู่ จะละเพศฆราวาสไปสูส่ มณะ จะเดินทางไกล จะไปรบหรือ
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กลับจากการรบ หรือในโอกาสอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้มคี วามหวัน่ วิตก เมือ่ สูข่ วัญแล้วก็จะ
สบายใจ บางครั้งคนต่างถิ่นเดินทางมาภาคอีสานหากเป็นคนส�ำคัญที่ชาวอีสาน
เคารพนับถือก็จะท�ำพิธีสู่ขวัญให้ เช่น เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชาวเมือง
ชนบทท�ำพิธสี ขู่ วัญให้กบั สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เมือ่ ครัง้ มาตรวจ
ราชการทีภ่ าคอีสาน หมอสูด มิใช่หมอพราหมณ์ แต่เป็นผูช้ ำ� นาญในการสวดเรียก
ขวัญ ปัจจุบนั คนนิยมเรียกหมอพราหมณ์ซงึ่ เป็นการเรียกทีไ่ ม่ถกู ต้องทีถ่ กู ต้องจะ
ต้องเรียกว่า หมอสูด

สัมผัสค�ำ
ค�ำสู่ขวัญจะมีสัมผัสหลายแบบ ทั้งที่เป็นแบบร่ายและแบบกลอนสิบ
นอกจากนี้ ยังมีค�ำเสริมค�ำสร้อยเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะเสริม
เข้ามาข้างหน้าสักหนึง่ ถึงสามค�ำหรือบางครัง้ อาจมีเสริมถึงห้าค�ำ ส่วนค�ำสร้อยที่
เติมเข้ามาข้างหลังจะเป็นการเน้นค�ำกริยาทีม่ อี ยูใ่ นประโยคหรือวลีทอี่ ยูข่ า้ งหน้า
บางครั้งต้องการค�ำและความหมายหรือสัมผัสเพิ่มขึ้น จึงเติมจนออกมาเป็นร่าย
กราย ๆ จะอย่างไรก็ตามขอให้มีสัมผัสชาวอีสานจะเรียกกลอนหมด

แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษา
ความหมายของวัฒนธรรมในทางวิชาการมักมองว่าวัฒนธรรมเป็นระบบ
คุณค่า ระบบความหมาย ระบบความคิด ที่คนในพื้นที่หรือในดินแดนหนึ่งมีอยู่
ร่วมกัน เช่น ในประเทศไทยต้องมีระบบคิด ระบบความหมาย คุณค่าทุกอย่าง
เหมือน ๆ กัน ดังนัน้ การมองในลักษณะนีเ้ ป็นการมองทีต่ ายตัว หยุดนิง่ คล้ายว่า
เป็นแก่นแท้ แต่ในทางมานุษยวิทยาได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
สัมพันธ์ (Cultural Relative) ซึ่งหมายความว่าต่างคนต่างมีวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเองที่แตกต่างกัน ซึ่งความคิดเช่นนี้ช่วยให้เราลดความมีอคติต่อกัน รวมทั้ง
การดูถูกดูแคลนระหว่างวัฒนธรรมลงไปได้บ้าง (อานันท์ กาญจนพันธ์, ๒๕๕๑)
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ความเป็นพหุวัฒนธรรมได้ถูกยอมรับและถูกพูดถึงกันอย่างมากใน
วงวิชาการและสังคมการเมือง โดยเฉพาะสังคมตะวันตกที่ถกเถียงเกี่ยวกับ
พหุวัฒนธรรมในแนวความคิดเสรีนิยม และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (อานันท์
กาญจนพันธ์, ๒๕๕๑) ซึ่งอธิบายได้ว่า ความคิดแบบเสรีนิยมจะเชื่อว่า ปัจเจก
ท�ำคนเท่าเทียมกันหมด โดยไม่ค�ำนึงถึงชาติพันธุ์ เพศ และศาสนา อย่างไรก็ตาม
ก็ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานอิสรภาพ เสรีภาพ
นักคิดในแนวนี้เน้นให้เห็นว่า มีความซับซ้อนของพหุวัฒนธรรมที่มีมุมมองเรื่อง
ลักษณะลูกผสมทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เชิงซ้อน ดังนั้นแนวความคิดนี้จึง
มองวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเลื่อนไหลได้
ส�ำหรับความคิดแนวหลังสมัยใหม่จะเน้นลักษณะลูกผสมทางวัฒนธรรม
โดยชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์สามารถซ้อนทับกันได้ ซึ่งท�ำให้คนสามารถเป็นสมาชิก
หลายชุมชนได้โดยไม่ต้องผูกติดกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ตายตัว ดังที่
พอล กิลรอย (Paul Gilroy) ได้เสนอว่า ความเป็นชาติพันธุ์เป็นกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ที่ไม่มีวันจบสิ้น

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก
ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับสิง่ เหล่านัน้ ซึง่ ชุมชน กลุม่ ชน หรือในบางกรณีปจั เจกบุคคลยอมรับ
ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ซึง่ ถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปยังคนอีกรุน่ หนึง่ นี้ เป็นสิง่ ทีช่ มุ ชนและกลุม่ ชนสร้าง
ขึ้นมาอย่างสม�่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์
ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท�ำให้คนเหล่านั้น
เกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่อง ก่อให้เกิดความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
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แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม
แนวคิดทางสังคม (Social Thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์
โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์ ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระท�ำ
โดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ กรณีที่คิดคนเดียวก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
ด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้นจึงคงอยู่ได้
Emory Bogardus ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็นความคิดเกี่ยว
กับการสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือ
ปัจจุบัน เป็นการคิดร่วมกันของเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ เป็นความคิด
ของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเรื่องรอบตัวของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ของสังคม
แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือท�ำให้ปัญหาบรรเทาลง
ความคิดความอ่านที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว และใช้การได้ดีก็จะได้รับการ
เก็บรักษาสืบทอดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” อาจารย์วราคม ทีสุกะ ให้ความ
หมายว่า “แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษย์ เกิดจากการรวมกันเป็นกลุม่
เป็นก้อนของมนุษย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป และปัญหาที่ประสบ
ความคิดนีเ้ ป็นทีย่ อมรับกันในหมูม่ นุษย์ ไม่สญ
ู หาย มีการสืบความคิดกันต่อไป”

ประเภทของแนวคิดทางสังคม
เรียบเรียงจากความคิดของ Bogardus ได้ ๕ ประเภท เรียกว่า “แนวทาง
ห้าสายของความคิดมนุษย์” (Five Lines of Human Thought) ดังนี้
๑. ความคิดเกีย่ วกับจักรวาล เป็นความคิดของคนโบราณเกีย่ วข้องกับ
ลักษณะของสากล จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล มนุษย์
ยุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและวิญญาณ มีความคิดความเชือ่ ในเรือ่ งเทพเจ้า
ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาต่าง ๆ เช่น ลัทธิเทพเจ้าองค์เดียว (Monotheism)
ลัทธิเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) สิ่งเหล่านี้ท�ำให้มนุษย์เกิดความกลัวและ
ความหวัง อุดมการณ์และการบูชายันต์ด้วยชีวิต
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๒. ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ในขั้นนี้มีระดับความคิดเชิงปัญญาสูงขึ้น
แต่ก็ยังเป็นความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจักรวาลเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและ
ไม่มชี วี ติ แต่ไม่เกีย่ วกับศาสนาหรือไม่ใช่ความคิดทีส่ นองความจ�ำเป็นทางศาสนา
ความเชื่อมนุษย์พยายามลดความคลุมเครือหาความกระจ่างในสิ่งแวดล้อมของ
จักรวาล
เกณฑ์คำ� อธิบายต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลีย่ นแปลง
และหาแก่นสารในความซับซ้อน มนุษย์ได้พบว่าในยุคนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ เชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ และรู้ว่าในที่สุดทุกสิ่งจะต้อง
แตกดับไป มนุษย์พยายามสร้างความหมายสูงสุดของสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีอคติ
ตามความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นของตน
๓. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและความรู้
ทางปรัชญาเพียงพอแล้ว มนุษย์ก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ
โครงสร้างและหน้าที่ของการคิดการกระท�ำหรือการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจ�ำ ความฝันและสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ซึ่ง
เป็นที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่
๔. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ ความรู้สึกเกี่ยวกับ หิน ดิน น�้ำ อากาศ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวมนุษย์ และมนุษย์จำ� เป็นต้องรูจ้ กั เพือ่ ป้องกันอันตราย หรือ
ใช้ประโยชน์จากสิง่ เหล่านี้ การคิดเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี้ ท�ำให้มนุษย์ได้บอ่ ถ่านหิน
บ่อน�ำ้ มัน บ่อแก๊ส น�ำมาปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง ความคิดความรูอ้ ันแยบยล
ของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์รจู้ กั ใช้ประโยชน์จากวัตถุตา่ ง ๆ สามารถควบคุมธรรมชาติ
ได้ นั่นคือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย
๕. ความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ ในประวัติศาสตร์
มนุษย์มีความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนทีท่ ำ� ให้กบั เรือ่ งต่าง ๆ ใน ๔ ข้อแรก และได้หนั มาสนใจเรือ่ งของเพือ่ น
มนุษย์เมือ่ ไม่นานมานีโ้ ดยอาศัยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความคิดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับสังคม ภาระหน้าที่ความ
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ผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคม ลักษณะของชีวิตสังคม แนวโน้มทางสังคม
ปัญหาสังคม หลักการการศึกษาวิเคราะห์สังคมอันเป็นความคิดพื้นฐานของ
สังคมศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่

ความคิดทางสังคม
๑. ปรั ช ญาชี วิ ต สั ง คมไทยหรื อ สั ง คมอื่ น ความคิ ด ทางสั ง คมอาจ
แสดงออกในรูปของปรัชญาชีวิต หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้ง
แนวทางการไปสูเ่ ป้าหมาย สังคมแต่ละสังคมจะมีปรัชญาชีวติ ของสังคมด้วย เช่น
กรณีของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็นแบบเรียบง่าย รักอิสระเสรี โอบอ้อมอารี
มีศีลธรรม
๒. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจ�ำชาติ ประจ�ำสังคม
สังคมไทยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เรียกว่า พุทธศาสตร์ ครอบคลุมความ
คิดด้านต่าง ๆ ของสังคม ทั้งครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการ
ปกครอง
๓. ประวัติศาสตร์ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดทาง
สังคม เป็นข้อมูลที่ประมวลเรื่องราวความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ เช่น การจัด
ชุมชน การท�ำมาหากิน การปกครองบังคับบัญชา วิธตี อ่ สู้ การป้องกันการรุกราน
๔. วรรณคดี เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ข้อมูลทางสังคม เป็นการบันทึก
เรื่องราวทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทาน
ต�ำนาน จะมีแง่มุมแสดงให้เห็นถึงความละเอียดลออต่าง ๆ
๕. ภูมิปัญญาไทย หรือความรู้พื้นบ้าน ศึกษาได้จากด้านอนามัย
สาธารณสุข เช่น ยาสมุนไพร ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ การช่าง
ประเภทต่าง ๆ การรบ การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรม
๖. สุภาษิต เป็นคติ ค�ำพังเพย ปริศนาค�ำทาย ค�ำสูดขวัญ มีอยู่ในแหล่ง
ต่าง ๆ ที่เป็นสังคม ชุมชน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๑. กลุ่มตัวอย่างที่จัดท�ำพานบายศรีสู่ขวัญและเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ
คุณครูปราณี เหลาจ�ำปา โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการท�ำพานบายศรีสู่ขวัญ
๒. คุณพ่อสุรเดช แซงผุย เจ้าพิธีหรือหมอสู่ขวัญ
๓. ศึกษาจากตัวบทสูดขวัญของอาจารย์ประมวล พิมเสน ครูภมู ปิ ญ
ั ญา
อีสาน

รูปแบบการศึกษา
๑. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือภูมิปัญญาอีสานในการ
วิเคราะห์บทสูดขวัญของอาจารย์ประมวล พิมเสน (ครูภูมิปัญญาอีสาน)
๒. สัมภาษณ์เรื่องของการจัดท�ำพานบายศรีสู่ขวัญจากคุณครูปราณี
เหลาจ�ำปา โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และ
สัมภาษณ์เรื่องหมอสูดขวัญจากคุณพ่อสุรเดช แซงผุย เจ้าพิธีในการประกอบ
พิธีกรรมสู่ขวัญ แถบอ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
๓. การศึกษาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและข้อมูลจากงานไหมจังหวัด
ขอนแก่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๑. แบบสัมภาษณ์เรื่องพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญในรูปแบบอนุรักษ์นิยม
(แบบดั้งเดิม) โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูล
๒. หนังสือภูมิปัญญาอีสานโดยการวิเคราะห์บทสูดขวัญของอาจารย์
ประมวล พิมเสน ครูภูมิปัญญาอีสาน (กรณีศึกษาตัวบทสูด)
๓. แนวคิดทางทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
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วิธีการด�ำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
๑. วางแผนการด�ำเนินงาน
๒. ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของบายศรี
๓. ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อ�ำเภอ
หนองเรือ (เรื่องพานบายศรี), บ้านหนอแสง ต�ำบลบ้านเรือ อ�ำเภอภูเวียง (เรื่อง
หมอสูด) และ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช อ�ำเภอเมือง (วิเคราะห์ล�ำดับตัวบทสูด)
๔. รวบรวมข้อมูลที่ได้มา
๕. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา
๖. สรุปผลการศึกษาคติความเชือ่ ในประเพณีและพิธกี รรมบายศรีสขู่ วัญ
และการล�ำดับความคิดของการสู่ขวัญ

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาคติความเชื่อในประเพณีพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญและการ
ล�ำดับความคิดจะเห็นได้ว่าการจัดท�ำพานบายศรีมีวิวัฒนาการในการจัดท�ำ
ไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการจัดท�ำและบุคคลในการจัดท�ำพาน
บายศรีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการแข่งขันท�ำให้การจัดท�ำพานบายศรีในรูป
แบบเดิมลดน้อยลง เพราะบายศรีทถี่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่นนั้ มีความสวยงามกว่า
แบบเก่าและความสะดวกสบายจากการบริการรับจัดท�ำพานบายศรีผา่ นรูปแบบ
ร้านรับจัดท�ำและอิทธิพลกระแสนิยมจากการรับรูปแบบพานรองฐานบายศรี โดย
มีการน�ำพานไม้ขันโตกของทางภาคเหนือมาใช้ในการจัดท�ำบายศรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญในภาคอีสานจะเรียกว่าสู่ขวัญ ตามความเชื่อของคน
ไทยเชื่อกันว่าคนที่เกิดมา มีขวัญประจ�ำกาย มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา ขวัญ
เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลประคับประคองชีวิต คอยเลี้ยงดู และติดตามไป
ทุกหนทุกแห่ง เป็นสิ่งไม่มีตัวตนคล้ายจิตหรือวิญญาณแฝงอยู่ในตัวคนและสัตว์
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ซึ่งขวัญตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่าในร่างกายเรามี ๒ สิ่งรวมกัน
คือร่างกายและจิตใจ หรือขวัญ
การท�ำเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปแทนเขาพระสุเมรุ โดยยอดของบายศรีบางที่
จะประดับด้วยไข่ต้ม หรือดอกบัว แทนการก�ำเนิดใหม่ การคงอยู่หรือตัวแทน
พระพรหม ดังนั้นบายศรีจึงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการแทนเขาพระสุเมรุที่
เชื่อมภพภูมิทั้งหลายโดยเฉพาะสวรรค์กับมนุษย์ บายศรีจะใช้ในการบูชาเหล่า
ทวยเทพ หรือการสู่ขวัญเพื่อเชื่อมต่อเทวดากับมนุษย์
กลุ่ มเป้าหมายของการเรียนการสอนการจั ดท�ำ พานบายศรี สู ่ ข วั ญ
นักเรียนที่สนใจในเรื่องของการท�ำพานบายศรี ทางโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เป็นการสอนในวิชาชุมนุม สามารถท�ำงานและมีรายได้เสริมระหว่างเรียนและ
การจัดตั้งชุมนุมขึ้นกลุ่มนักเรียนที่สนใจส่วนมากจะเป็นสาวประเภทสองหรือ
ผู้ชายที่รักในการท�ำงานละเอียดและมีจิตใจที่เย็น กลุ่มคนเหล่านี้ต้องคิดค้นสิ่ง
แปลกใหม่ในการแข่งขันเพือ่ เอาชนะทีมทีร่ ว่ มแข่งขันและตลาดในการจ้างจัดท�ำ
พานบายศรีสู่ขวัญ
รูปแบบและแนวคิดในการท�ำพานบายศรี การจัดท�ำพานบายศรีของ
นักเรียนโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นการปลูกฝังให้รจู้ กั การแบ่งเวลาในการท�ำงาน
ให้รจู้ กั ประหยัดเงินจากผูป้ กครองและเป็นการฝึกให้นกั เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่
แปลกใหม่เนือ่ งจากในสนามการแข่งขันก�ำหนดมาว่าให้แข่งขันพานบายศรีอสี าน
แท้จริงหรือพานบายศรีแบบประยุกต์ ส่วนมากมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันเพื่อสร้าง
ชือ่ เสียงและเงินรางวัลเป็นก�ำลังใจต่อการลงแข่งขันในแต่ละครัง้ หากจัดท�ำพาน
บายศรีในแบบอีสานดัง้ เดิมจะไม่ได้รบั ความความสนใจในงานเพราะปัจจุบนั การ
จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญไม่ถือในขนบของการท�ำพานบายศรีสู่ขวัญ ส่วนมากจะ
เป็นการว่าจ้างโดยดูที่สีสันความละเอียดและความสวยงามของต้นบายศรีจึง
ท�ำให้การสอนการท�ำพานบายศรีแบบดัง้ เดิมเลือนหายไปจากกลุม่ การจัดท�ำพาน
บายศรีสู่ขวัญ
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การจะเป็นหมอสูดได้ตอ้ งเป็นผูป้ ระพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบโดยการรักษาศีล
ทุกวันพระและวันอังคาร การประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญจะประกอบในวันที่เป็น
มงคลโดยหมอสูดจะเป็นคนหาวันมงคลจากต�ำราที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและ
หมอสูดสามารถจะประกอบพิธีกรรมแต่งแก้หรือสะเดาะเคราะห์ได้ถ้าอายุตรง
ตามครูของแต่ละสายตั้งไว้ การประกอบพิธีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผ้าขาวที่ได้มาตอน
ยกครูเป็นผ้าขาว ๕ ศอก คายจะประกอบได้ดว้ ยเงินเหรียญ เหล้าขาว ๑ ขวด ไข่
๑ ฟอง ข้าวเหนียว ๑ กระติบ และเครื่องสังเวยพราหมณ์จัดใส่ถาดโดยมีอาหาร
คาวหวาน น�้ำดื่ม จัดเตรียมให้เต็มถาดเพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนเครื่อง
บูชาพานบายศรีจะประกอบด้วย ผ้าถุง ๑ ผืน ผ้าสไบหรือผ้าขาวม้า ๑ ผืน ผ้า
โสร่ง ๑ ผืน กล้วยน�้ำหว้าสุก ๑ หวี ยอดกล้วยและยอดอ้อยอย่างละ ๑ คู่ เทียน
รอบหัว ๑ คู่ ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ปลาย่างหรือไก่ต้ม ๑ จานใหญ่ ให้ผู้รับการ
สู่ขวัญหันหน้าไปสู่ราศีประจ�ำวัน ซึ่งมีดังนี้
วันอาทิตย์ ราศีอยู่ทิศ ปัจจิม วันจันทร์ ราศีอยู่ทิศ พายัพ วันอังคาร
ราศีอยู่ทิศ บูรพา วันพุธ ราศีอยู่ทิศ อุดร วันพฤหัสบดี ราศีอยู่ทิศ อีสาน
วันศุกร์ ราศีอยูท่ ศิ ทักษิณ วันเสาร์ ราศีอยูท่ ศิ อาคเนย์ เมือ่ นัง่ แล้วให้ประนมมือ
ไปทางทิศหัวใจ ซึง่ หัวใจนัน้ อยูป่ ระจ�ำทิศต่าง ๆ ดังนี้ วันอาทิตย์ หัวใจอยูท่ ศิ อุดร
วันจันทร์ หัวใจอยู่ทิศ หรดี วันอังคาร หัวใจอยู่ทิศ อีสาน วันพุธ หัวใจอยู่ทิศ
บูรพา วันพฤหัสบดี หัวใจอยู่ทิศ อาคเนย์ วันศุกร์ หัวใจอยู่ทิศ พายัพ วันเสาร์
หัวใจอยู่ทิศ ทักษิณ จากนั้นจึงหันกลับมาทิศราศีประจ�ำอยู่

ข้อปฏิบัติของการเป็นหมอสูดขวัญ
หมอสูดต้องรักษาศีล ๘ ทุกวันพระและทุกวันอังคาร เหตุทเี่ ป็นวันอังคาร
เพราะเชือ่ ว่าวันอังคารเป็นวันแข็งหรือวันทีท่ ำ� สิง่ ทีด่ กี จ็ ะดีให้เป็นวันจัดพิธมี งคล
ไม่ควรจัดพิธีอวมงคลและหมอสูดก็จะเดินทางไปประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์
หรือแต่งแก้ ให้แก่บ้านที่มาติดต่อไว้ก่อนหน้า โดยทางบ้านที่จะประกอบพิธีจะ
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มาสอบถามเรือ่ งการจัดเตรียมสิง่ ของในการประกอบพิธี โดยหมอสูดจะเดินทาง
ไปประกอบพิธีและน�ำเฉพาะเครื่องบูชาครูติดตัวไป

การคะล�ำหรือข้อห้ามของการเป็นหมอสูดขวัญ
การทีห่ มอสูดมีขอ้ คะล�ำหรือข้อห้ามทีส่ ำ� คัญ เช่น ห้ามกินอาหารบนเรือน
ศพ ไม่กนิ สัตว์ทตี่ ายเอง ไม่กนิ อาหารเหลือเศษจากคน ไม่กนิ ของทีน่ ำ� ไปไหว้หลัง
จากเสร็จพิธี และไม่เดินลอดราวตากผ้า เป็นต้น ทุกวันพระและวันอังคาร เหล่า
นี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการควบคุมสังคม หรือพฤติกรรมของคน โดยอีกนัย
ก็คือ เตือนให้คนมีสติตลอดเวลานั่นเอง เพราะหากหมอสูดคนใดเกิดท�ำผิดข้อ
คะล�ำก็จะกลายเป็นปอบ ซึง่ เป็นสถานะทีต่ ำ�่ ต้อยและได้รบั การดูถกู จากชาวบ้าน
ในชุมชน และการปรับเปลีย่ นสถานะของคนมาเป็นคนทีส่ ติไม่ดกี ว็ า่ เกิดขึน้ ได้โดย
ไม่ขนึ้ กับสภาพเศรษฐกิจใด ๆ ทัง้ สิน้ ถ้าหากคนใดผ่านความเชือ่ ตรงนีม้ าได้ ก็ถอื
ได้ว่าเป็น ผีฟ้า ผู้มีสถานะที่สูงส่งกว่าคนทั่วไป
หมอสูด เป็นผูช้ ำ� นาญในการสวดเรียกขวัญ โดยการสูข่ วัญจะมีการล�ำดับ
ความคิดโดยอาศัยความเชือ่ ของชาวอีสานคือ และความเชือ่ ในพระพุทธศาสนา
โดยเป็นการบูรณาการในตัวบทหรือคาถาสูดขวัญ ล�ำดับแรกกล่าวถึงพระพุทธ
คุณ พระธรรมคุณ และพระสงฆ์คณ
ุ มีการไหว้พระบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ จาก
นั้นก็สอดแทรกความเชื่อเรื่องผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาโดยการอัญเชิญเพื่อมาร่วม
และมาเป็นมงคลในการประกอบพิธี และต่อด้วยความเชือ่ เรือ่ งศาสนาพราหมณ์
คือเป็นการสู่ขวัญโดยตัวบทหรือคาถาก็แตกต่างกันไปตามครูหมอสูดที่สืบทอด
กันมา (ประมวล พิมพ์เสน, ๒๕๕๔ : ๑๖๕)
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ล�ำดับพิธีการสู่ขวัญ
กล่าวค�ำบูชาดอกไม้หรือค�ำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ ฯ
การผูกแขนพราหมณ์ การผูกแขนเรียกพราหมณ์เพื่อมาประกอบพิธี
โดยสมมุติว่าพราหมณ์เป็นชูชกในวรรณกรรมพระเวสสันดร
บัดนีข้ า้ จะบายเอาฝ้ายมงคลอันประเสริฐมาผูกข้อต่อ
แขนเจ้าอิพอ่ พราหมณ์ อันหนึง่ นางมีเทียนกับดอกไม้ขา้ วต้ม
ไข่นางมัด ทั้งปัจจัยเงินค�ำสิพร�่ำพอละบวนแล้วอ้นหนึ่งเมือง
กลึงของเจ้าฝนตกดีหรือว่าบ่นางอมิตะดาแก้นเหง้าเมียเจ้า
เป็นจั่งใด๋ บัดนี้นิได้เชิญหมอพราหมณ์ลงมาเชิญเอาขวัญ
หลานน้อยมาฮอดงายพอดีกนิ ข้าวน�ำ้ ส่ามปลาส่าก่อนกินข้าว
แล้วให้พ่อพราหมณ์เอิ้นเอาขวัญหลาน ขวัญหลานไปตกน�้ำ
ให้พ่อพราหมณ์ลงงม ขวัญหลานไปตกตมให้พ่อพราหมณ์
เนียงคัน้ ขวัญหลานไปอยูท่ ปี แดนใด๋ให้พอ่ พราหมณ์นำ� เสาะ
ซอกเอาจนได้ สิมีรางวัลให้ เหล้าสามเพสิย่อมอบ มอบแล้ว
หน้าห่านี้หมอพราหมณ์เฒ่าจงเจริญ...
ไหว้พระ
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏฺิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
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ระลึกผู้มีคุณ
พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต
ธัมมะปูชา มะหาปัญญะวันโต
สังฆะปูชา มะหาโภคะวาโห
มาตาปิตุนังคุนังวันทามิ
อาจาริยังคุนังวันทามิ ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยามะ ฯ
ค�ำนอบน้อมพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ค�ำอัญเชิญเทวดา
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป
รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา
จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐัน
ตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัส
สะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะ
ทัน ตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ค�ำสูดขวัญ
ศรีศรีสิทธิชัยยะมังคละ		
ป่าสาทะสัทธา
อาคมพรหมวิเศษ		
อดิเรกปวรา
ฝูงข้าทั้งหลาย			
ขวานขวายมาบาศรี
ใส่พานดีอ่องต่อง		
ฝูงพี่น้องเถ้าแก่วงศา
มวลกันมาสะพรั่ง		
ถ้วนหน้านั่งยังยาย
ทั้งหญิงชายทุกถ้วนหน้า		
ทั้งแม่ป้าลุงอาว์
มีศรัทธาใจชอบ			
ประกอบยามดี
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วันดิถีอมุตตะโชค		
อุตตะมะโยคราชา
อุตตมะเสฏฐา			
อุตตมะไชยา
เป็นลาภาล�้ำเลิศ			
ประเสริฐผาบแพ้ข้าเศิกศัตรู
วันนี้สัพพัญญูทงแก่นแก้ว		
ทรงผ่านแผ้วผาบสงสาร
ช�ำนะมารหนีนอกเขต		
จบเพศพร้อมทะรงธรรม
ปสิทธิเตโช			
ปสิทธิวิลาศ
ให้มีอ�ำนาจเหมือนดังพระอินทา มีเดชาเหมือนจักรพรรดิราช
ขอถวายพรแก้วอาจ ๔ ประการ แถมสมภารทุกสิ่ง
ไว้เป็นมิ่งมุงคุล			
ให้มีบุญยศกว้าง
อยู่สืบสร้างสมณะธรรม		
ผญาดีเฮียนพร้อมพร�่ำ
อรรถากถาพร�่ำทั้งฎีกา		
ทั้งโยชนาแปดหมื่นสี่พันขันธ์
โดยพลันแจ้งจอด		
ตราบต่อเท้าฮอดพันวัสสา
ก็ข้าเทอญ			
ชยตุ ภวังค์ โหตุ สพพทา
วิดฟาย (พรมน�้ำมนต์โดยพ่อพราหมณ์)
สาธุ สาธุ สาธุ เด้อ น�้ำนี้ แม่นอุทธกังวิเศษ สามารถ
ปัดเหตุ ฮ้อนหายจ้อยบ่อเหลือ ซิดไปเหนือซิดไปใต้ ซิดไปไทย
ทางล่าง เฮ็ดให้ใสสว่างแจ้ง เห็นฮู้ป่องธรรม ไผผู้มีกรรมฮ้าย
บ่ซ�ำบายหายสร่วง เคยเจ็บหน่วงปวดร้าว คราวนี้กะสิหาย
น�้ำวิดฟายแก้วนี้ พระมุนีจอมปราชญ์ ศาสดาเอกแก้ว ประ
ทานแล้วจั่งซิดไป ฟ้งไปถืกคนไข้ ไอจามปวดป่วง กะให้หาย
สร่วงซ�ำ้ มีแฮงฟืน้ สร่วงเซา ฟ้งไปถืกผูเ้ ฒ่า ผมขาวแข่วหล่อน
กะให้กลับหนุ่มแน่น สองเต้าเต่งตึง ฟ้งไปถืกเด็กน้อย กะให้
หนุ่มเป็นสาว ฟ้งไปถืกผู้สาว กะให้งามคือนางฟ้า อย่าได้มี
ไฝฝ้า ให้ผิวพรรณผุดผ่อง ให้เจ้าเหลื่อมม่องม่อง ผู้บ่าวย้อง
ทั่วเมือง ฟ้งไปถืกหัวล้านกะให้ผมป่งใหม่ คิดอันใดท�ำอันใด๋
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กะให้ได้สมเจ้าปรารถนา ฟ้งไปถือพ่อลุงแม่ปา้ อาวอาน้าบ่าว
กะให้ก้าวหน้าเจริญล�้ำบ่อถอย ฟ้งไปถืกผู้ช่อย กะให้เป็นพ่อ
ผู้ใหญ่ ฟ้งไปถืกพ่อผู้ใหญ่ กะให้เป็นพ่อก�ำนัน ฟ้งไปถืกนาย
พัน กะให้เป็นนายพลพู้นเด้อ ฟ้งไป ถืกนายอ�ำเภอ กะให้
เป็นผู้ว่า ฟ้งไปถืกพ่อค้า กะให้มีก�ำไร ฟ้งไปถืกผู้ใด๋กะ ให้ฮุ่ง
เฮืองเด้ออีพ่อ ฟ้งไปถืกนักศึกษา มมร. กะให้ได้เกรด เอ ทุก
คนเด้อ จัตตาโร ธัมมาวัฒฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง สาธุ
สาธุ สาธุ...

การผูกแขน
เมื่อพราหมณ์สูดขวัญจบแล้วญาติพี่น้องจะเอาข้าว ไข่ กล้วย ใส่มือ
เจ้าของขวัญมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ให้พราหมณ์ผูกข้อมือให้ ปกติจะผูกข้อมือ
ซ้ายเพราะแขนซ้ายถือเป็นแขนขวัญ เป็นแขนทีอ่ อ่ นแอใช้งานหนักไม่ได้ เป็นแขน
ที่น่าทะนุถนอม เวลาผูกข้อมือให้ทุกคนยื่นมือขวาออกไปพยุง (โจม) แขนของ
เจ้าของขวัญที่พราหมณ์ก�ำลังท�ำพิธีผูกข้อมือให้ ถ้าอยู่ห่างก็ยื่นมือจับแขนหรือ
แตะตัวกันต่อ ๆ มาเป็นเส้นสายเหมือนเชือก แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกายและ
ใจเป็นอย่างยิ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญ เมื่อ
ผูกข้อมือเสร็จแล้วให้ผู้เป็นเจ้าของขวัญประนมมือไหว้ผู้ให้พรเป็นการรับเอาพร
เมื่อพราหมณ์ผูกเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นโอกาสของญาติมิตรทั่วไปจะเข้ามาผูกข้อ
มือให้กับเจ้าของขวัญ

ด้ายผูกแขน (ด้ายผูกข้อมือ)
ถือเป็นของดี ของศักดิ์สิทธิ์ควรรักษาไว้ อย่าพึ่งดึงทิ้งให้ล่วง ๓ วันเสีย
ก่อนจึงดึงออก เวลาทิ้งอย่าทิ้งลงที่สกปรกเพราะด้ายผูกแขนเป็นของขาวของ
บริสทุ ธิเ์ ป็นจุดรวมแห่งจิตใจบริสทุ ธิห์ ลายดวงจึงควรรักษาไว้ให้ดี ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เคย
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เล่าให้ฟงั ว่าด้ายผูกแขนทีเ่ ก็บรักษา ไว้เป็นของศักดิส์ ทิ ธิ์ ป้องกันอันตรายได้ เช่น
มีโจรมาปล้น อธิษฐานขอให้จติ ทุกดวงช่วยก็จะปลอดภัยจากอันตรายได้และเป็น
เสน่หด์ งึ ดูดจิตใจให้คนรักใคร่ชอบพอได้ การผูกแขนทีจ่ ะอ�ำนวยประโยชน์สขุ ให้
แก่เจ้าของขวัญควรประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
- ผู้ผูก หรือพราหมณ์		
- ผู้รับผูก หรือเจ้าของขวัญ
- ผู้เกี่ยวข้อง คือญาติมิตร		
- ค�ำกล่าวขณะที่ผูก
จากนัน้ เป็นการผูกแขนและอวยพรของญาติพนี่ อ้ งทีม่ าร่วมงานเป็นอัน
เสร็จพิธี

อภิปรายผล

หมอสูด เป็นผู้ช�ำนาญในการสวดเรียกขวัญ ปัจจุบันคนนิยมเรียกหมอ
พราหมณ์จึงเป็นการเรียกที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องจะต้องเรียกว่า หมอสูด การ
สู่ขวัญจะมีการล�ำดับความคิดโดยอาศัยความเชื่อของชาวอีสานคือ การนับถือ
ผี การนับถือความเชื่อเรื่องพระพรหม การนับถือพระพุทธเจ้า โดยมีรูปแบบ
การผสมผสานในตัวบทสูดขวัญ โดยล�ำดับแรกกล่าวถึงพระพุทธคุณพระธรรม
คุณ และพระสงฆ์คุณ มีการไหว้พระบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ และมีการสอดแทรก
ความเชือ่ เรือ่ งผี สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ทวดา โดยการอัญเชิญเพือ่ มาร่วมและมาเป็นมงคล
ในการประกอบพิธี และต่อด้วยความเชือ่ เรือ่ งศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดูคอื เป็นการสู่
ขวัญรวมถึงตัวบทผูกข้อมือหมอสูดขวัญ โดยตัวบทหรือคาถาก็แตกต่างกันไปตาม
ครูหมอสูดทีส่ บื ทอดกันมา การคงอยูห่ รือการสูญหายไปในบางส่วนของพิธกี รรม
หรือการจัดท�ำพานบายศรีขึ้นอยู่กับบริบทอ�ำนาจทางสังคม อาทิ การแข่งขัน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมองข้ามของเดิมจนท�ำให้พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ
เริ่มเป็นไปในทางการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
๑.๑ จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริบทอ�ำนาจทางสังคมมี
ส่วนให้การคงอยู่หรือการสูญหายไปในบางส่วนของพิธีกรรมสู่ขวัญหรือการจัด
ท�ำพานบายศรีขึ้นผ่านการแข่งขัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมองข้ามของ
เดิมจนท�ำให้พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญเริ่มเป็นไปในทางการสร้างสรรค์งานที่แปลก
ใหม่
๑.๒ ควรมีการพัฒนางานในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น เช่น การจัดท�ำวีดีทัศน์
เผยแพร่ข้อมูลและให้ความส�ำคัญในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามผ่านต้นฉบับ
อนุรักษ์นิยมก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นความทันสมัยสวยงามวิจิตรผ่านผล
งานที่ถูกสร้างสรรค์ที่เรียกว่า “พานบายศรีสู่ขวัญ”
๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
๒.๑ อยากให้ผู้ศึกษาครั้งต่อไปแสดงให้เห็นวิถีชีวิตผ่านพิธีกรรมการ
เหยา ผีฟ้า และหมอสูดขวัญ
๒.๒ ควรมีการส�ำรวจข้อมูลทีก่ ว้างมากยิง่ ขึน้ โดยดูในเรือ่ งพืน้ ทีข่ องการ
ยังคงรักษาซึ่งการประกอบพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ
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การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพ่อครัวไทย
ในโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดสนุก
บุญธรรม ข่าขันมะณี๑

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบและประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพ่อครัวไทยในโรงแรมและภัตตาคาร
(รวมร้านอาหาร) ในจังหวัดกลุม่ สนุกตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบ
อาหารและโอกาสในการพั ฒ นาตนเองของพ่ อ ครั ว และการสรรค์ ส ร้ า งเมนู อ าหารให้
เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสถาน
ประกอบการโรงแรมและภัตตาคารในมาตรฐานครัวและเป็นแนวทางในการพัฒนาตามความ
ต้องการของพ่อครัวในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอาชีพพ่อครัว
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบอาหารไทยทุกระดับ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มใน
โรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุกและผู้บริหารของสถานประกอบการจังหวัดละ
ประมาณ ๕๐ คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน ๕ ระดับตามวิธีไลเคิร์ท และการ
สัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึง่ โครงสร้าง เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
โดยวัดองค์ประกอบ ๖ ด้าน ด้านละ ๕ ข้อ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการ
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร และด้านการจัดการขององค์กร โดยก�ำหนดความเชือ่ มัน่ ที่ ๙๕%
ค่าความคลาดเคลือ่ น ๕% เมือ่ เปรียบเทียบองค์ประกอบแต่ละด้านของทัง้ ๖ ด้านของแต่ละ
จังหวัดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงานพ่อครัว, จังหวัดกลุ่มสนุก,
มาตรฐานวิชาชีพ
_________________________________
๑

ประธานหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
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Competency assessment of Thai chef performance
in hotels and restaurants of SANUK province group
Boontham Khakhanmanee2

Abstract

The research aimed to analyze, compare and evaluate the roles,
capabilities and career prospects of chefs in provincial Thailand according to
professional standards of catering staff. Chefs are important to tourism
industry and the promotion of restaurants and hotels through provision of
authentic Thai cuisine. They are essential to attracting increased volume of
both Thai and overseas visitors to re-visit provincial Thailand.
A quantitative method, a survey, was employed, using Likert’s scale
questionnaires coupled with semi-structured in-depth interviews. The
questionnaires were analyzed to determine levels of agreement and
satisfaction among respondents. Convenience sampling was used to select
50 respondents from each province, which included Thai chefs at all levels
(cook helper, demi chef, chef de parties, sue chef, and executive chef).
Data analysis was conducted against six criteria: training and
development, career competency, work environment, creativity, corporate
loyalty, and organization management. 95 percent of reliability and 5 percent
of standard deviation were applied when comparing each individual
component of the six areas under focus in each province. There was a
significance of difference between all the provinces.
_________________________________

Chairman of Hotel and Restaurant, Tourism and Service Industry College, Nakhon
Phanom University.
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ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย

ศักยภาพพ่อครัวไทยหรือผูป้ ระกอบอาหารเพือ่ จ�ำหน่ายในโรงแรมและ
ภัตตาคารตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการ
จัดการบริการอาหารให้มีคุณภาพ รสชาติ และความสะอาดปลอดภัย เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปรุง ประกอบการอาหาร จะต้องมีความสามารถในการผลิต
อาหารให้มคี วามเหมาะสมทัง้ ด้านคุณภาพ ปริมาณ และรสชาติ รวมทัง้ การรักษา
ความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเตรียมจนถึงการ
ให้บริการแก่ลูกค้า พ่อครัวจึงต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องขั้นตอนวิธีการปรุงอาหาร
ให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ รสชาติ สุขอนามัย และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการปรุงอาหาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญบุคคลที่ต้องการเลือกอาชีพพ่อครัว
เป็ น อาชี พ หลั ก นอกจากนี้ ผู ้ ส นใจที่ จ ะประกอบอาชี พ นี้ จ ะต้ อ งมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน ความคิดใหม่ ๆ ในการสรรค์
สร้างเมนูอาหาร และควรเลือกประกอบอาหาร จัดสรรรายการที่สอดคล้องกับ
ความรู้และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค อันเป็นหัวใจหลักอันส�ำคัญของการ
ประกอบอาชีพนี้
จากพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยในปี ๒๕๖๐ (ยุวดี นิรตั น์ตระกูล,
๒๕๕๙ : ๒๒) ปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจออกท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๙ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นคนไทยกว่า ๑,๐๐๐ คน พบว่าคนไทยร้อยละ ๘๙ มีการท�ำกิจกรรม
หรือประสบการณ์ดา้ นอาหารระหว่างการเดินทาง ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของนักท่อง
เที่ยวทั่วโลกกว่าร้อยละ ๕๒ นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยร้อยละ ๙๑ สนใจที่จะ
รวมกิจกรรมด้านอาหารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวปี ๒๕๖๐ ด้วย
นักท่องเทีย่ วชาวไทยตัง้ ใจจะเดินทางท่องเทีย่ วบ่อยขึน้ และไกลขึน้ กว่าปี ๒๕๕๙
คิดเป็นร้อยละ ๖๘ และ ร้อยละ ๖๗ ตามล�ำดับ อีกทัง้ ต้องการเดินทางท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศมากขึน้ อีกด้วย โดยยังคงมุง่ ความสนใจไปทีป่ ระเทศในภูมภิ าคเอเชีย
(ร้อยละ ๘๖) รองลงมา ได้แก่ ยุโรป (ร้อยละ ๔๔) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ
๑๔) นอกจากนี้ร้อยละ ๗๑ ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่าง
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ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีนี้ที่ร้อยละ ๔๗ มีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่วนนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการท่องเทีย่ วในประเทศอย่าง
เดียวในปี ๒๕๖๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ จากเดิมร้อยละ ๔๖ ในปี ๒๕๕๙
ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่นยิ มเดินทางท่องเทีย่ วร่วมกับครอบครัวแบบพ่อแม่ลกู
(ร้อยละ ๕๕) และแบบคูร่ กั มากทีส่ ดุ (ร้อยละ ๕๔) และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ใน
ปี ๒๕๖๐ ทีจ่ ะถึงนี้ ผลส�ำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเทีย่ วไม่เพียงแต่เป็นการ
ออกเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นไลฟ์สไตล์รูป
แบบหนึง่ ของคนไทย ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าคนไทยเล็งเห็นว่าประสบการณ์ดา้ นการท่อง
เทีย่ วเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในชีวติ นอกจากนีผ้ ลส�ำรวจยังช่วยยืนยันในสิง่ ทีพ่ วก
เราต่างรู้กันดีอยู่แล้ว นั่นก็คือคนไทยชื่นชอบอาหารและประสบการณ์การรับ
ประทานอาหาร และได้ให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์ด้านอาหารในการ
ท่องเที่ยวด้วย จากผลส�ำรวจยังท�ำให้ทราบถึงความต้องการที่แตกต่างและ
หลากหลายของแต่ละบุคคล
รายการอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศนิยม ปัจจุบัน
อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และได้รับการบรรจุอยู่ในรายการอาหารของ
ภัตตาคารเกือบทั่วโลก ดังนั้นความต้องการแรงงานนี้มีมาก เช่น ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ หรือแม้แต่ครัวไทยในภัตตาคารของโรงแรมและส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ประกอบธุรกิจในการประกอบอาหารเอง ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การให้ข้อมูล
ทางโภชนาการของส่วนประกอบอาหารไทย ด้วยการจัดนิทรรศการ การสัมมนา
และการเผยแพร่ผา่ นสือ่ ทุกประเทศ รวมทัง้ การเข้าถึงข้อมูลด้านนีไ้ ด้สะดวกและ
ง่ายขึน้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจถึงคุณค่าทางอาหารและเกิดความไว้วางใจในอาหาร
ที่รับประทานและคุณสมบัติของอาหารทั้ง ๕ หมู่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักสด
และผลไม้ที่น�ำมาประกอบอาหารว่าสิ่งใดมีประโยชน์ และสามารถป้องกันโรค
ต่อร่างกายได้ อีกทัง้ ยังมีการเผยแพร่ถงึ คุณค่าของผักสมุนไพรท้องถิน่ ไทยแต่ละ
แหล่งที่มีคุณค่าเป็นทั้งอาหารที่รักษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูกาล
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นอกจากนี้ความเชื่อทางศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ได้ท�ำให้ประชาชนหัน
มาสนใจและตื่นตัวในการเลือกอาหารที่จะบริโภคอย่างระมัดระวังมากขึ้น
พิจารณาส่วนประกอบแต่ละชนิดว่ามีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการต่อ
ตนเองและครอบครัวเพียงใด จึงได้เกิดมีกลุ่มการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ตามกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ นอกเหนือจากอาหารธรรมดาทีบ่ ริโภคกันเป็นประจ�ำ
เช่น อาหารมังสวิรัต อาหารเจ อาหารชีวะจิต อาหารดุลยภาพบ�ำบัด อาหาร
เฉพาะโรค อาหารทีป่ ระกอบและปรุงจากผัก สมุนไพร ร้านอาหารปลอดสารพิษ
หรือปลอดผงชูรสเป็นต้น
โอกาสในการพัฒนาตนเองของพ่อครัวและการสรรค์สร้างเมนูอาหารให้
เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วแต่ละกลุม่ ซึง่ แนวโน้มตลาดแรงงาน
ต้องการผูป้ ระกอบอาชีพพ่อครัวมากขึน้ เพราะพ่อครัวไทยทีม่ ปี ระสบการณ์เป็น
เวลากว่า ๑๐ – ๑๕ ปีขึ้นไป ในสถานประกอบการมักลาออกไปประกอบกิจการ
เป็นของตัวเองท�ำให้มตี ำ� แหน่งว่างมากขึน้ และเมือ่ แรกรับบุคคลในอาชีพพ่อครัว
ไทยมักจะรับในต�ำแหน่งงานของผูช้ ว่ ยก่อนเสมอ เพือ่ ช่วยงานและเรียนรูจ้ ากพ่อ
ครัวไทยที่ทำ� งานอยูก่ ่อนแล้ว การที่โรงแรมหรือภัตตาคารมีพ่อครัวที่มศี ักยภาพ
สูงท�ำให้เกิดแรงดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความน่า
เชื่อถือให้กับสถานประกอบการโรงแรมด้านมาตรฐานครัวและภัตตาคาร
กลุ่มจังหวัดสนุกเป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีพื้นที่ติดกับประเทศลาวมีเพียงแม่น�้ำโขงกั้นเป็นเขตแดนและประกอบกับอยู่
ใกล้กับประเทศเวียดนามซึ่งมีระยะทางจากพรมแดนไทยจังหวัดนครพนมไปยัง
พรมแดนตอนกลางของประเทศเวียดนามเพียง ๑๙๔ กิโลเมตร และจาก
จุดดังกล่าวยังสามารถเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะได้อีกด้วย และระยะจาก
พรมแดนไทยจังหวัดนครพนมไปยังประเทศจีนตอนใต้เพียง ๑,๑๕๓ กิโลเมตร
เท่านัน้ เอง ด้วยเหตุนเี้ องการเดินทางท่องเทีย่ วจึงมีความสะดวกขึน้ และประกอบ
กับกลุ่มจังหวัดสนุกเองก็มีชนเผ่าต่าง ๆ อีกหลายชนเผ่าและหลายเชื้อชาติ
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประกอบอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้ง
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นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เนื่องจากอาหารไทยมีความหลากหลายและเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อครัวไทยในโรงแรมและภัตตาคาร
ทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการเป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมการท่องเทีย่ วใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงแรมและภัตตาคารของกลุ่มสนุกให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพ่อครัวในโรงแรมและภัตตาคารกลุ่ม
สนุกตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
๒. เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินความต้องการของพ่อครัว
ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอาชีพพ่อครัวโรงแรมและภัตตาคาร
กลุ่มสนุก
๓. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพ่อครัวในการปฏิบตั ิ
งานในโรงแรมและภัตตาคาร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดย
ใช้วิธีการศึกษา ๑) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดย
ศึกษาข้อมูลจากบทความวิทยานิพนธ์ หนังสือ อินเทอร์เน็ต และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง ๒) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบอาหารไทย
ในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุก จังหวัดละ ๕๐ คนโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คือการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยแบ่ง
ประชากรออกเป็นแต่ละจังหวัด ให้แต่ละกลุม่ มีความเป็น Heterogeneous กัน
คือมีความแตกต่างกันภายในกลุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซึ่ง
ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมาเอง โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารจากหน่วยงานที่จัดท�ำฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลการบริการของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยในการสร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์
ขอบเขตของเนื้ อ หา เป็ น การประเมิ น และวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
ศักยภาพพ่อครัวไทยในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุก ซึ่งประกอบ
ด้วยด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของพ่อครัวไทย หรือผู้ประกอบอาหารเพื่อยก
ระดับอาหารไทยในร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ให้มีศักยภาพในการ
ด�ำเนินงาน
ขอบเขตประชากร ๑) ผูป้ ระกอบการโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
ในจังหวัดกลุม่ สนุก ๒) พ่อครัวทุกระดับในร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมใน
จังหวัดกลุม่ สนุก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมายและสุ่มจ�ำนวนกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามโดยก� ำ หนดช่ ว งเวลาแก่ ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประมาณ ๒ อาทิตย์ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาผู้ศึกษาจะเป็นผู้ตรวจนับ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพ่อครัวไทย
ในโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดสนุก ผู้ศึกษาได้น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การประเมินศักยภาพการปฏิบตั งิ านของพ่อครัว
ไทยในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุก
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ค่า ส่วนเบี่ยงเบน
เกณฑ์
เฉลี่ย มาตรฐาน

t

p

๑. ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ

๔.๓๘

๐.๖๗

๓.๕๐ ๑๔.๖๖๒ ๐.๐๐

๒. ด้านความคิดสร้างสรรค์

๔.๑๒

๐.๖๗

๓.๕๐ ๑๐.๓๘๙ ๐.๐๐

๓. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

๔.๒๘

๐.๖๓

๓.๕๐ ๑๓.๘๔๕ ๐.๐๐

๕. ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร

๔.๐๐

๐.๘๑

๓.๕๐

๖.๘๗๔

๖. ด้านการจัดการขององค์กร

๓.๔๗

๑.๐๖

๓.๕๐

๐.๒๙๖ ๐.๓๘๔

๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ศักยภาพการปฏิบตั งิ านของพ่อครัวไทยในโรงแรม
และภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุก มีศักยภาพด้านทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการอบรมและพัฒนา และด้านความจงรักภักดี
ส�ำหรับด้านการจัดการองค์กรยังไม่สามารถผ่านการประเมินศักยภาพได้
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ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การประเมินศักยภาพการปฏิบตั งิ านของพ่อครัว
ไทยในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุม่ สนุกด้านทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
เพศ

n

ค่าเฉลี่ย
(X)

หญิง

๖๘

๓๘.๗๒

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
๗.๓๙

ชาย

๕๖

๓๖.๓๔

๗.๕๕

ค่าผล
ต่างของ
คะแนน
เฉลี่ย
๒.๓๘

t

p

๑.๗๖๙

๐.๐๗๙

จากตารางที่ ๒ พบว่า แม่ครัวได้คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๗๒ คะแนน ส่วน
พ่อครัวได้คะแนนเฉลีย่ ๓๖.๓๔ ต่างกัน ๒.๓๘ คะแนน จากการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test พบว่าไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การประเมินศักยภาพการปฏิบตั งิ านของพ่อครัว
ไทยในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุม่ สนุก ด้านทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและวุฒิการศึกษาต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

เพศ

๑๒๒.๖๐

๑

๑๒๒.๖๐ ๒.๓๕ ๐.๑๒๘

วุฒิการศึกษา

๖๒๙.๙๐

๒

๓๑๔.๙๕ ๖.๐๔๑ ๐.๐๐๓

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวุฒกิ ารศึกษา

๖๘.๙๙

๒

๓๔.๔๙ ๐.๖๖๒ ๐.๕๑๘

ความคลาดเคลื่อน

			
รวม
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MS

F

p

๖๑๕๑.๔๙ ๑๑๘ ๕๒.๑๓ ๖.๘๗๔ ๐.๐๐
๖๙๖๖.๓๙ ๑๒๓

จากตารางที่ ๓ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวุฒิการศึกษาไม่มี
อิทธิพลต่อทักษะตามสมรรถนะวิชีพ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า
วุฒิการศึกษามีอิทธิพลท�ำให้ค่าเฉลี่ยทักษะวิชาชีพต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนเพศไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ

การอภิปรายผล
การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพ่อครัวไทยในโรงแรมและ
ภัตตาคาร ด้านทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพมีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพพ่อครัวในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุกเป็นอันดับแรกของ
การประกอบอาชีพด้านพ่อครัว และการอบรมและพัฒนามีความจ�ำเป็นที่ท�ำให้
อาชีพพ่อครัวมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท�ำเมนูอาหารของโรงแรมและ
ภัตตาคารของจังหวัดในกลุ่มสนุกเป็นอย่างมาก และพ่อครัวในโรงแรมและ
ภัตตาคารในจังหวัดกลุ่มสนุกมีทักษะด้านการจัดการองค์กรมีค่าคะแนนต�่ำ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นพ่อครัวในโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดกลุ่ม
สนุกไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
๑. ควรใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านพ่อครัวไทยใน
จังหวัดกลุ่มสนุก โดยการจัดเป็นโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการอบรม
พ่อครัวให้มีความรู้ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการเดินทางไปท�ำงานยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการ
เผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
๒. เสนอหน่วยงานภาครัฐในการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารของ
พ่อครัวไทยเพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพและอาหารไทยให้
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เข้มแข็ง

๓. การพัฒนาทักษะในอาชีพพ่อครัวในโรงแรมและภัตตาคารควรมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านของสมรรถนะในอาชีพพ่อครัว
๔. การน�ำผลวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อให้
เกิดการต่อยอดและพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑. การท�ำวิจยั เรือ่ งการประกอบอาหารแต่ละชนเผ่าเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ผูป้ ระกอบอาหารในแต่ละชนเผ่าเพือ่ อนุรกั ษ์และส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้มคี วาม
เป็นเอกลักษณ์
๒. การยกระดับความสามารถ คุณภาพ และมาตรฐานฝีมอื แรงงานของ
ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารไทยให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว
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ผีปู่ตา : มเหสักข์กับพิธีกรรมของชาวผู้ไทกะตาก
พรรณวดี ศรีขาว๑

บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาการด�ำรงอยูข่ องพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าและบทบาทหน้าทีข่ องพิธเี ลีย้ ง
ผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตาก บ้านโนนหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผีปตู่ าหรือมเหสักข์ของชาวผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอม เป็น
ผีบรรพบุรษุ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ และการประกอบอาชีพของชาวผูไ้ ทบ้านโนน
หอมมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านเชื่อว่าผีปู่ตาเป็นผีที่นับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณไม่
สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเริ่มนับถือกันมาแต่เมื่อใด เมื่อลูกหลานอพยพโยกย้ายถิ่นฐานก็น�ำ
ความเชือ่ นีม้ าพร้อม ทัง้ ยังเชือ่ ว่าแต่เดิมผีปตู่ าเป็นบุคคลส�ำคัญของชุมชนดัง้ เดิมก่อนจะย้าย
ถิน่ ฐานมายังบ้านโนนหอม เมือ่ เสียชีวติ ไปชาวบ้านจึงกราบไหว้และนับถือสืบมาจนทุกวันนี้
การเรียกขานผีปู่ตาว่ามเหสักข์ของชาวผู้ไทกะตากกลุ่มนี้ สืบเนื่องมาจากถิ่นฐาน
ดั้งเดิมที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นเมืองส�ำคัญทางฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงและมีมเหสักข์คอยดูแล
ปกปักรักษาเมือง เมื่อเดินทางย้ายถิ่นฐานและตั้งรกรากยังพื้นที่ใหม่ จึงน�ำเอาความเชื่อ
ดัง้ เดิมของตนมาด้วย เพือ่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจระหว่างการเดินทางท่ามกลางภยันตรายและ
เป็นที่ยึดมั่นทางใจในการใช้ชีวิตในดินแดนใหม่ บทบาทหน้าที่ของพิธีเลี้ยงผีปู่ตาที่มีต่อชาว
บ้านและชุมชนผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอมมี ๓ ประการ คือ บทบาทหน้าทีใ่ นการสืบทอด ฮีต
คองของผูไ้ ทกะตาก บทบาทหน้าทีใ่ นการเชือ่ มความสัมพันธ์คนในชุมชน และบทบาทหน้าที่
ในการสร้างก�ำลังใจแก่ชาวบ้าน
ค�ำส�ำคัญ : ผีปู่ตา, พิธีกรรมเลี้ยงผี, ชาวผู้ไทกะตาก, บ้านโนนหอม จังหวัดสกลนคร
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Phee Pu Ta : The Ancestral Spirit and
Phu Tai Katak Ritual
Pannawadee Srikhao2

Abstract

The paper aims to study the dynamics of the ancestral spirit and
functional of the ancestral spirit ritual of the Phu Tai Katak at Ban Nonhom
of Sakon Nakhon Province.
The results revealed that the ancestors of the Phu Tai Katak at Ban
Nonhom have an important position in the daily life and occupation since
the remote past. Initially, the ancestral spirits were important ancestors of
the original community. When they passed away, they were worshipped and
respected like God by the younger generation and this tradition continues
until today. Some assumption about ancestral spirits were ghosts who were
inherited from ancient ancestors. When they had settled down in a
particular place, they brought their ancestral spirits. The Phu Tai Katak called
ancestral spirits as ‘Mahesak ’ because it was the traditional settlement of
the villagers who were living on the left bank of the Mekong River and they
guarded the city. When migrated to new areas, they continue to practice their
original beliefs in order to be safe and protect from the evils and harmful
effects of migration. The roles of the ancestral spirit of the Phu Tai Katak Ban
Nonhom consisted of three function as : 1) The role of inheritance tradition
of the Phu Tai Katak, 2) The role in connecting people in the community and
3) The role of encouraging the villagers.
_________________________________
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บทน�ำ
ชาวผู้ไทเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่มากทางตอนเหนือของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มักอาศัยอยูร่ มิ แม่นำ�้ โขง มีถนิ่ ก�ำเนิดจากทางฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้ โขง
แต่กอ่ นนีเ้ คยมีบา้ นเมืองใหญ่และมีเจ้าผูค้ รองของตนเอง ในหมูช่ าว ผูไ้ ทแบ่งเป็น
หลายสาขา ต่างพูดส�ำเนียงแตกต่างกันออกไป หมูบ่ า้ นของพวกผูไ้ ทอยูก่ นั เป็นหมู่
ใหญ่ทวั่ ไปในจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี พวกนีน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนาแต่ยงั นับถือผีปยู่ า่ ตายาย (เอ. คาร์ และ อี. ไซเดนฟาเดน, ๒๕๐๙
: ๓๖-๓๗) แล้วได้ยา้ ยถิน่ ฐานและมาตัง้ รกรากอันมัน่ คงในประเทศไทยตามหมูบ่ า้ น
ต่าง ๆ เป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี
จังหวัดสกลนครมีชาวผูไ้ ทอาศัยอยูห่ ลายกลุม่ เช่น กลุม่ ผูไ้ ทกะป๋อง ผูไ้ ท
ชะเงย ผูไ้ ทกะตาก โดยอาศัยอยูจ่ ำ� นวนมากในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในอ�ำเภอพังโคน อ�ำเภอ
สว่างแดนดิน อ�ำเภอบ้านม่วง อ�ำเภอวานรนิวาส อ�ำเภอกุสมุ าลย์ อ�ำเภอกุดบาก
อ�ำเภอวาริชภูมิ อ�ำเภอพรรณนิคม และอ�ำเภอเมือง จึงนับได้วา่ สกลนครเป็นพืน้ ที่
ส�ำคัญในการตัง้ ถิน่ ฐานของชาวผูไ้ ท ด้วยเป็นพืน้ ทีเ่ หมาะแก่การตัง้ บ้านเรือนมีแหล่ง
น�ำ้ สมบูรณ์และภูมนิ เิ วศเหมาะสมแก่การท�ำการเกษตรและการด�ำรงชีวติ
บ้านโนนหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่หนึ่งที่ชาวผู้ไท
กะตากมาแปงป่าถางไม้เพือ่ ปลูกบ้านและปลูกฝังวัฒนธรรมของผูไ้ ทกะตากทีน่ ำ�
ติดตัวมาจากฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้ โขง ทัง้ ภาษา เรือ่ งเล่ามุขปาฐะ อาหารการกิน การ
แต่งกาย รวมถึงความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม น่าสนใจว่าปัจจุบันชาวผู้ไท
กะตากยังสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมของตนเอาไว้ ทั้ง “ภาษาผู้ไท” ที่ใช้
สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ใหญ่ วัยรุ่นและ
เด็กเล็ก หรือ “อาหาร” ทีย่ งั คงท�ำส�ำรับรับประทานในครัวเรือนและต้อนรับแขก
ผู้มาเยือน “เครื่องแต่งกาย” ที่ชาวบ้านมักสวมใส่กันในประเพณีส�ำคัญ รวมถึง
พิธีกรรมส�ำคัญที่สัมพันธ์กับชีวิตและจิตใจของผู้ไทกะตาก
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ความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวผู้ไทกะตากบ้านโนนหอมสืบทอดและ
รักษาไว้อย่างเหนียวแน่นคือ ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาและพิธีเลี้ยงผีปู่ตา โดยจะจัด
พิธีเลี้ยงผีปู่ตาขึ้นทุกปี โดยมีเจ้าจ�้ำเป็นผู้ประกอบพิธีและมีชาวบ้านจ�ำนวนมาก
จากในและนอกชุมชนเป็นผู้เข้าร่วมพิธีด้วย น่าสนใจว่าท่ามกลางสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน พิธีเลี้ยงผีปู่ตายังด�ำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้
อย่างไร
บทความนีจ้ ะศึกษาพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าของชาวผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอม โดย
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีเลี้ยงผีปู่ตา และวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของพิธีเลี้ยงผีปู่ตาที่มีต่อผู้คนต่อชุมชนโนนหอม โดยใช้กรอบแนวคิดการ
ศึกษาพิธีกรรมของวิคเตอร์ เทอร์เนอร์และแนวคิดบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม
บาสคอม ซึง่ การศึกษานีจ้ ะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ความเชือ่ และการ
ด�ำรงอยูใ่ นปัจจุบนั ของพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าของชาวผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอมมากยิง่ ขึน้

ผู้ไทโนนหอม ผู้ไทกะตาก คือใคร?
ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่มากในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม
สกลนคร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท บริเวณเมือง
แถงและเมืองไล (ปัจจุบนั ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม)
ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (๒๕๑๕ : ๒๑๘) ได้กล่าวไว้ใน
พงศาวดารเมืองแถงและพงศาวดารเมืองไลว่า “กล่าวกันว่าแรกเริม่ เดิมทีกอ่ นที่
ชนชาติไทจะอพยพลงมาสยามได้ตั้งอยู่ที่สิบสองจุไทนี้มาก่อน ค�ำว่าสิบสองจุไท
ตรงกับสิบสองเจ้าไท เพราะดั้งเดิมไทที่ตั้งอยู่ในแว่นแคว้นนี้ได้แยกกันอยู่เป็น
สิบสองเขตเป็นอิสระต่อกัน ทุกวันนี้พลเมืองที่อยู่ในที่นั้นก็เป็นไทและโดยมาก
เรียกว่า “ผู้ไท”
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นอกจากนี้ ใ นหนั ง สื อ วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสกลนคร (๒๕๔๒ : ๘๘) ยังกล่าวถึงการอพยพ
เคลือ่ นย้ายของชาวผูไ้ ทจากประเทศเวียดนามมายังประเทศลาวและประเทศไทย
ว่ามีด้วยกันหลายสาเหตุ ประการแรก มาจากปัจจัยด้านพื้นที่และทรัพยากร
ประการที่สอง มาจากเหตุผลด้านการเมืองภายในของกลุ่มชาวผู้ไท ประการ
สุดท้าย เกิดจากภาวะสงครามจึงต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน การเคลื่อนย้าย
เข้ามาในประเทศไทยครัง้ แรกปรากฏในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมือ่
พ.ศ. ๒๓๒๑ เป็นชาวผู้ไทเมืองทัน ลาวพวน และลาวเวียง ครั้งที่สองเข้ามาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อคราวเกิดศึกที่เมือง
เวียงจันทน์ พ.ศ. ๒๓๖๙ โดยเกลี้ยกล่อมและชักชวนหัวหน้ากลุ่มชาวผู้ไท ญ้อ
โย้ย ข่า โส้ และกะเลิงจากเมืองวัง เมืองค�ำเกิด เมืองโปน เมืองพิน เมืองนอง
เมืองค�ำอ้อค�ำเขียว โดยเดินทางข้ามแม่นำ�้ โขงมาตัง้ บ้านเมืองอยูย่ งั เมืองกาฬสินธุ์
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
เมื่อถูกกวาดต้อนมายังประเทศไทยก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปตั้ง
ถิน่ ฐานอยูต่ ามทีต่ า่ ง ๆ ดังความทีป่ รากฏในประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก
เล่ม ๔ (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒ : ๒๒๕-๒๒๖ อ้างถึงใน ปกกสิณ ชาทิพฮด, ๒๕๖๐
: ๖๒) ความตอนหนึง่ ว่า ครัน้ ในจุลศักราช ๑๒๐๗ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๘๘) เจ้า
อุปราชเมืองเวียงจันทน์ซงึ่ มาอยู่ ณ กรุงเทพฯ รับอาสาจะไปปราบ จึงโปรดให้พระ
มหาสงครามเป็นแม่ทัพ ขึ้นไปรวบรวมกองทัพหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกสี่ทัพ
เป็นคนหมืน่ เศษ แยกเป็นสีท่ างไปตีเมืองวัง เมืองจะโปน เมืองพิน เมืองนอง เมือง
เชียงร่ม เมืองผาบัง พลเมืองเหล่านัน้ ต่างแตกหนีเข้าป่าไปสิน้ แต่งให้ออกเทีย่ ว
กวาดครอบครัวก็ถกู ปืนและหน้าไม้ ล้มตายมาก จับได้บา้ ง เกลีย้ กล่อมได้บา้ ง...
ภายหลังนายทัพนายกองพากันกลับลงมาเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทได้ครอบครัว
มาใหม่เป็นคนเมืองวัง เมืองจะโปน เมืองนอง เมืองพิน เมืองค�ำม่วน รวม ๒,๔๕๘
คน โปรดให้ถามดูว่าจะสมัครตั้งอยู่ต�ำบลใดก็ให้ตั้งตามใจสมัคร กลุ่มผู้ไทที่ถูก
กวาดต้อนมาที่อาสาและสมัครใจอยู่ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ท้าวโรงกลาง
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เมืองวัง สมัครอยูบ่ า้ นปะขาวพังงาขึน้ เมืองสกลนคร อย่างไรก็ตามในพงศาวดาร
ฉบับนีไ้ ม่ปรากฏข้อมูลแน่ชดั ว่ามีผไู้ ทกะตากอพยพเข้ามาในประเทศไทยรัชสมัย
ใด แต่หากพิจารณาข้อมูลข้างต้นสันนิษฐานได้ว่าชาวผู้ไทจ�ำนวนมากเริ่มเข้ามา
ตั้งรกรากในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาว
ผู้ไทกะตากจึงน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนเกลี้ยกล่อมมาในคราวนั้น
ข้อความในพงศาวดารข้างต้นแสดงให้เห็นประวัติการย้ายถิ่นฐานของ
ชาวผู้ไทกะตากและได้มาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทย ดังบันทึกของแอเจียน
แอมอนิเย ชื่อหนังสือว่า “Voyage Dans le Laos, Tome Premier ๑๘๙๕”
แปลเป็นภาษาไทยโดย ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์ (๒๕๓๙ : ๑๒๔๑๒๕) ใช้ชื่อหนังสือว่า “บันทึกการเดินทางในลาว ภาค ๑ พ.ศ. ๒๔๓๘” บันทึก
นี้เขียนขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๒๘ กล่าวถึงคนเผ่าผู้ไทว่าอาศัยกระจาย
อยู ่ แ ถบนครพนม มุก ดาหาร และสกลนคร ในบั นทึ ก เรี ย กว่ า สกลนครว่ า
“สะขุน” (Sakhun ou Sakun) โดยได้ผสมผสานกับคนหลายกลุ่มทั้งชาวลาว
ชาวอานามและชนชาติอื่น ๆ ชาวผู้ไทรู้จักท�ำนา หาปลา และเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ สุวทิ ย์ ธีรศาศวัต (๒๕๓๘ : ๒๖-๒๗) ได้ศกึ ษาทีม่ าและประวัติ
ของชาวผู้ไท พบว่า ชาวผู้ไทมีหลายกลุ่มด้วยกันทั้งกลุ่มที่มาจากเมืองวัง เมือง
ค�ำอ้อ เมืองตะโปน (เซโปน) เมืองกะปอง โดยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ อ�ำเภอสหัสขันธ์ อ�ำเภอค�ำม่วง อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ อ�ำเภอเขาวง อ�ำเภอ
นาคู จังหวัดสกลนคร อ�ำเภอเมือง อ�ำเภออ�ำเภอพังโคน อ�ำเภอสว่างแดนดิน
อ�ำเภอบ้านม่วง อ�ำเภอวานรนิวาส อ�ำเภอกุสมุ าลย์ อ�ำเภอกุดบาก อ�ำเภอวาริชภูมิ
อ�ำเภอพรรณนิคม จังหวัดมุกดาหาร อ�ำเภอค�ำชะอี อ�ำเภอหนองสูง จังหวัด
นครพนม อ�ำเภอธาตุพนม อ�ำเภอนาแก อ�ำเภอเรณูนคร อ�ำเภอศรีสงคราม อ�ำเภอ
นาหว้า จังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเสนางคนิคม อ�ำเภอชานุมาน จังหวัด
อุบลราชธานี อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นการกระจายตัวของ
ชาวผู้ไทตามจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนครบางกลุ่มไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ผู้ไทกลุ่มใด แต่บางกลุ่มสามารถระบุกลุ่มชาวผู้ไทได้ เช่น ผู้ไทกะปอง หรือ
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กะป๋อง มีจ�ำนวนมากในอ�ำเภอวาริชภูมิ ผู้ไทชะเงยในอ�ำเภอพรรณานิคม และ
ผู้ไทกะตากในอ�ำเภอเมือง
นอกจากข้อมูลทีบ่ อกเล่าประวัตขิ องชาวผูไ้ ทในภาพกว้าง ยังมีการศึกษา
ประวัติและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทบ้านโนนหอมไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่ง สมศักดิ์
ศรีสันติสุข (๒๕๔๔ : ๑๓) ได้ศึกษาโครงสร้างชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไท บ้านโนนหอม
ต�ำบลโนนหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มประชากรในขณะนั้น พบว่า ราว พ.ศ. ๒๔๐๐ ซึ่งตรงกับตอนต้นรัชกาลที่
๔ หรือประมาณ ๑๔๓ ปีล่วงมาแล้ว ชนเผ่าผู้ไทบ้านโนนหอมได้อพยพมาจาก
บ้านกะตาก เมืองภูวานากระแด้ง (เมืองหลวงเก่าอยูใ่ นแขวงค�ำม่วน) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมบริเวณนี้มีชาวผู้ไทอยู่มาก แต่ต่อมาชาวบ้าน
ได้โยกย้ายถิน่ ฐานข้ามแม่นำ�้ โขงมายังประเทศไทยและลัดเลาะตามแนวเทือกเขา
ภูพาน กลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกที่มีหนองน�้ำใหญ่ คือ หนองหาร และกลุ่ม
หนึง่ เดินทางมาตัง้ ถิน่ ฐานของตนขึน้ เป็นหมูบ่ า้ นเล็ก ๆ กระจายอยูต่ ามทุง่ นาริม
ป่าบุ่งป่าทาม บริเวณเหล่านั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ ทุ่งนาพ่อชม
ทุ่งนาโพ วังจันทบ นาตาหลุบ ฮ่องขี้ควาย หลังจากนั้นจึงได้ขยับขยายพื้นที่และ
โยกย้ายไปยังบริเวณที่น�้ำท่วมไม่ถึงและเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การด�ำรงชีวิตและ
ท�ำการเกษตร ซึ่งคือบริเวณบ้านโนนหอมในปัจจุบนั โดยผูน้ �ำทัง้ ๕ คนของทุ่งนา
พ่อชม ทุ่งนาโพ นาจันทบ นาตาหลุบ ฮ่องขี้ควาย ชาวบ้านจึงได้มาอาศัยอยู่รวม
กันและใช้พื้นที่ของบ้านโนนหอมในปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน
ค�ำเรียก “ผูไ้ ทกะตาก” จึงเป็นไปได้วา่ มาจากชือ่ เมืองเดิมของผูไ้ ทกลุม่ นี้
เมื่อมีการอพยพมาปะปนกับกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ จึงเรียกชื่อเมืองเดิมของตน
ต่อท้ายชื่อชาติพันธุ์เพื่อบอกว่าตนเป็นผู้ไทกลุ่มที่มาจากเมืองกะตาก คล้ายกับ
การเรียกผู้ไทกะปองที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่เมืองกะปอง ดังข้อมูลที่ปรากฏในการ
ศึกษาของ สุวิทย์ ธีรศาศวัต (๒๕๓๘ : ๒๖-๒๗) อธิบายความไว้ว่าผู้ไทกะปอง
มีถนิ่ เดิมอยูเ่ มืองกะปอง ได้อพยพมาตัง้ บ้านเรือนอยูท่ เี่ มืองปลาเป้าซึง่ ในปัจจุบนั
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คืออ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผู้ไทกลุ่มนี้มักเรียกตนเองว่า “ผู้ไทกะปอง”
หรือ “ผู้ไทกะป๋อง”
นอกจากนี้ นักวิชาการในชุมชน นายวันชัย ฝั่งซ้าย (สัมภาษณ์, ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐) ได้อธิบายที่มาของ “ผู้ไทกะตาก” ไว้ว่า “กะตาก” มาจาก
ลักษณะการพูดคุยกันของชาวผู้ไทกลุ่มนี้ เมื่อยามพูดจากันมักเสียงดังเหมือนไก่
กะต๊ากเสียง อาจท�ำให้บุคคลอื่นไม่เข้าใจลักษณะปกตินี้ จึงคิดว่าชาวผู้ไทบ้าน
โนนหอมชอบทะเลาะกันเสียงดัง แท้จริงแล้วคือการพูดจากันอย่างปกติของชาว
ผู้ไทโนนหอมและชาวผู้ไทกะตากอีกหลายกลุ่ม
ผู้ไทโนนหอม ผู้ไทกะตาก คือใคร จึงสามารถสรุปได้ตามการให้ข้อมูล
ของลูกหลานบ้านโนนหอมประกอบกับเอกสารลายลักษณ์จากนักวิชาการที่ได้
ศึกษามาข้างต้น มีความเป็นไปได้ที่ผู้ไทกะตากบ้านโนนหอมจะอพยพโยกย้าย
มาจากแคว้นสิบสองจุไท ผ่านประเทศเวียดนาม เดินทางเรือ่ ยมาจนถึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วเกิดเหตุการณ์กวาดต้อนเกลี้ยกล่อมผู้คนครั้ง
ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ จากฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนยังฝั่งขวาของ
แม่น�้ำโขง แล้วจึงเคลื่อนย้ายครัวเรือนมาตั้งถิ่นฐานตามที่ต่าง ๆ รวมถึงบ้าน
โนนหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนครด้วย เมื่อผู้คนเดินทางโยกย้ายถิ่น วิถีการ
ด�ำรงชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมาพร้อมกัน ด้วยโหยหาถิ่นที่เดิมของตน
และพยายามรักษาวัฒนธรรมอันภาคภูมใิ ห้คงไว้ ซึง่ ชาวผูไ้ ทกะตากยังคงถ่ายทอด
และสืบต่อไปยังคนรุ่นลูกหลาน กระทั่งด�ำรงเป็นวัฒนธรรมผู้ไทกะตากบ้าน
โนนหอมในปัจจุบัน

ผีปู่ตากับความเชื่อของชาวผู้ไทกะตาก บ้านโนนหอม
ชุมชนอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตของชาวไทยอีสานส่วนใหญ่
จึงมีกจิ กรรมตามความเชือ่ ทางศาสนาและตามค่านิยมของชุมชนซึง่ เรียกในภาษา
ถิน่ ว่า “ฮีตคอง” หรือ “ฮีตบ้านครองเมือง” ชาวอีสานยังมีวถิ ชี วี ติ ทีส่ งั่ สมสืบทอด
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กันมายาวนาน “ฮีตสิบสองคองสิบสี”่ เป็นแนวทางปฏิบตั ติ วั และหน้าทีข่ องคนใน
สังคม เป็นการจัดระเบียบสังคมให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ชาวอีสานต่าง
ยึดมัน่ ในครรลองนี้ ท�ำให้สงั คมอีสานอยูก่ นั อย่างเรียบง่ายและสุขสบาย ผูค้ นต่าง
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๓๘ : ๓๘) กล่าวว่า
ความเชือ่ และประเพณีของชาวอีสานนัน้ เริม่ ต้นด้วยการนับถือผี วิญญาณ อ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติ ต่อมาได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาที่แพร่กระจายเข้ามาสู่
ภูมิภาคนี้ ท�ำให้การนับถือพุทธศาสนาปะปนผสมผสานกับคติความเชื่อดั้งเดิม
ความเชือ่ ของชาวผูไ้ ทกะตากก็มลี กั ษณะทัว่ ไปคล้ายกับความเชือ่ ของชาว
อีสานและชาวผูไ้ ทกลุม่ ต่าง ๆ ดังการศึกษาของ สุรตั น์ วรางครัตน์ (๒๕๒๔ : ๒๗)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยกับชาวไทยโซ่ โดยสุรัตน์ได้กล่าว
ถึงความเชื่อของชาวผู้ไทยสกลนครไว้ว่า ชาวผู้ไทยมีระบบความเชื่ออยู่ ๓ รูป
แบบ คือ ความเชือ่ เรือ่ งผีสางเทวดา ความเชือ่ ตามหลักพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
ความเชื่อตามคติพราหมณ์ ส่วนการศึกษาของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๔๔ :
๑๗๗) กล่าวว่า ชาวโนนหอมมีความเลื่อมใสในการนับถือพระพุทธศาสนามาก
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึง่ นับถือสืบทอดตามบรรพบุรษุ การนับถือพระพุทธศาสนา
ท�ำให้ชาวบ้านมีความรักและแน่นแฟ้นกัน นอกจากนีช้ าวโนนหอมยังมีความเชือ่
เรือ่ งผีเห็นได้จากระบบการนับถือผี การนับถือพราหมณ์เห็นได้ชดั ในการประกอบ
พิธีกรรมและพิธีบวชพราหมณ์ ทั้งยังมีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์
และยึดถือแนวปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่เสมอมา
ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของปกกสิณ ชาทิพฮด (๒๕๖๐ :
๕๓) ทีไ่ ด้ศกึ ษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมผูไ้ ทกะตาก บ้านโนนหอม จังหวัด
สกลนครไว้วา่ ชาวผูไ้ ท กะตากบ้านโนนหอมมีระบบความเชือ่ ในพระพุทธศาสนา
ผี และลัทธิของพราหมณ์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน แม้จะ
นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักก็ยงั มีความเชือ่ เรือ่ งผี ซึง่ ความเชือ่ เรือ่ งผีนเี้ ป็น
ความเชื่อที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวผู้ไทกะตากมาอย่างยาวนาน ผู้นับถือผี
มักเชื่อว่าผีสามารถดลบันดาลให้เกิดคุณและโทษต่อคนได้ หากมีการเซ่น
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บวงสรวงและอ้อนวอนต่อผีเพื่อให้ผีเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลให้ชีวิตของ
ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องขวัญและอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
แบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับวิถีการด�ำเนินชีวิต ชาวผู้ไทกะตากเชื่อ
ว่าขวัญและผี รวมถึงอ�ำนาจเหนือธรรมชาติสามารถดลบันดาลให้เกิดความมัน่ คง
ทางกายและจิตใจ ส่งผลทัง้ คุณและโทษต่อคนได้ จึงต้องมีการบูชา เซ่นสรวงและ
อ้อนวอนด้วยวิธตี า่ ง ๆ เพือ่ ให้เกิดความสบายใจและความมัน่ คงทางใจ ความเชือ่
ลักษณะนี้มักปรากฏในประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ความเชื่อเรื่องผีของผู้ไทกะตากบ้านโนนหอมเกี่ยวกับผีนั้นมีทั้งผีดีและ
ผีร้าย ผีร้าย คือ ผีที่ไม่ให้คุณ สร้างโทษ ก่อผลเสียต่อร่างกายและชีวิตของผู้คน
ผีร้ายในกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการนับถือของชาวบ้าน หากแต่เป็นส่วนที่อยู่ใน
ระบบความเชื่อเรื่องผีเท่านั้น เมื่อผีร้ายได้กระท�ำการอันเป็นโทษแก่ชาวบ้านจะ
ต้องประกอบพิธีหรือหาแนวทางแก้ไข ผีร้าย ได้แก่ ผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง
ผีเป้า ส่วนผีดี คือ ผีที่คอยปกปักรักษาและคุ้มครองผู้นับถือ ครอบครัวและลูก
หลานอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งยังช่วยบันดาลและช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคและ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ เมื่อผู้ที่นับถือบอกกล่าว ขอความช่วยเหลือและบนบาน
ผีดี ได้แก่ ผีไท้ผีแถน ถลา ผีฟ้า (ผีหมอ) ผีปู่ตาหรือผีมเหสักข์ (อีปู่) ผีบรรพบุรุษ
ผีเชื้อ ผีเรือน ผีตาแฮก
ผีปตู่ าหรือมเหสักข์ เป็นผีทอี่ ยูใ่ นระบบความเชือ่ และการนับถือของชาว
ผูไ้ ทกะตาก ไม่เพียงแค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึง่ เท่านัน้ ทีน่ บั ถือ หากแต่หมาย
รวมถึงผู้คนทั้งชุมชนที่อาศัยมาแต่ดั้งเดิม ลูกหลานบ้านโนนหอมที่แยกย้ายไป
ท�ำงานยังทีต่ า่ ง ๆ ลูกเขยลูกสะใภ้ทเี่ ข้ามาอยูใ่ หม่ รวมถึงบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามา
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพิธีเลี้ยงผีปู่ตาหรือพิธีเลี้ยง
มเหสักข์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (นายจรัส รมราศรี นายศรชัย
ขันเพียแก้ว และนางอัญชัน ใยสิงสอน, สัมภาษณ์, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ปู่ตานั้นเป็นใครก็มิสามารถระบุชื่อเสียงเรียงนามของท่านได้ แต่เชื่อกันว่าเดิม
ท่านคือบรรพบุรษุ คนส�ำคัญของหมูบ่ า้ น โดยเป็นบุคคลทีน่ า่ จะเป็นผูร้ วบรวมและ
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ก่อตัง้ หมูบ่ า้ นขึน้ คนแรกแล้วเสียชีวติ หรือน่าจะเป็นผีปตู่ าทีน่ บั ถือสืบทอดกันมา
ตัง้ แต่โบราณ เมือ่ ลูกหลานอพยพโยกย้ายก็นำ� ความเชือ่ นีม้ าพร้อม เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่
และยึดมั่นทางจิตใจ จึงนับว่าผีปู่ตาเป็นผีบรรพบุรุษระดับชุมชน
ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ผีปู่ตา” ของ ด�ำเกิง โถทอง
(๒๕๔๗ : ๕๗) ที่กล่าวไว้ว่า ผีปู่ตาเป็นกลุ่มผีดีที่ให้คุณแก่คน เป็นดวงวิญญาณ
บรรพบุรษุ ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีท่ ำ� หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง ซึง่ ไม่อาจก�ำหนดได้วา่ เป็น
วิญญาณของบรรพบุรษุ สายใด สกุลใด หรืออีกนัยหนึง่ คือ ผีของปูข่ องตาซึง่ เป็น
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วของชาวบ้าน เมื่อมีการตั้งบ้านเรือน ชาวบ้านก็จะ
อัญเชิญผีปตู่ ามาคุม้ ครองรักษาคนในบ้าน ตามความรูส้ กึ ของชาวบ้านเอง ผีปตู่ า
เหมือน “เทพารักษ์เฝ้าบ้าน” ผีปู่ตาจึงเป็นความจ�ำเป็นของหมู่บ้านในการที่จะ
ต้องอัญเชิญมาประจ�ำในหมู่บ้านของตนเอง บางครั้งต้องเดินทางไปเชิญจาก
หมู่บ้านอื่นที่ไกลออกไป ทั้งนี้การจะไปอัญเชิญผีปู่ตามาจากหมู่บ้านใดก็ขึ้นอยู่
กับว่าผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่รนุ่ บุกเบิกอพยพมาจากถิน่ ฐานบ้านใดเป็นส�ำคัญ ทัง้ ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุญยงค์ เกศเทศ (๒๕๔๐ : ๑๖) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ ผีปตู่ าเป็นผีบรรพ
ชนของลูกหลานในหมู่บ้าน ชุมชนจะร่วมกันสร้างศาลปู่ตาไว้เป็นที่พ�ำนักของผี
ที่ให้คุณบางประเภท เมื่อจะตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่และอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นก็
จะต้องสร้างศาลและอัญเชิญผีปู่ตามาพ�ำนัก เพื่อคอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนใน
หมู่บ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าผีปู่ตายังแสดงอ�ำนาจให้
ปรากฏเพื่อบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามชาวบ้านปรารถนาอีกด้วย ค�ำเรียก
ผีปู่ตามาจาก “ปู่” และ “ตา” ซึ่งเป็นค�ำเรียกขานญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่และพ่อ
จึงเรียกรวมกันว่า “ผีปู่ตา” ในถิ่นอื่นอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น ผีเจ้าบ้าน
เป็นต้น ค�ำเรียก “ผีปู่ตา” หรือ “มเหสักข์” มาจากสาเหตุใดนั้น จากข้อมูลภาค
สนามก็มิสามารถทราบรายละเอียดได้อย่างแน่ชัด ซึ่งชาวบ้านโนนหอมนิยมใช้
สองคนนี้ปะปนกันไป จึงเป็นไปได้ว่าแต่เดิมชาวผู้ไทกะตากบ้านนี้เคยตั้งบ้าน
เรือนอยูใ่ นพืน้ ทีร่ ะดับเมืองมาก่อน มีมเหสักข์ซงึ่ เป็นผีระดับเมืองคอยปกปกรักษา
ชาวเมืองอยู่ เมือ่ ต้องอพยพมาอยูฝ่ ง่ั ประเทศไทยและกระจายกันไปตัง้ บ้านเรือน
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ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จึงน�ำความเชื่อและค�ำเรียกชื่อผีแต่ด้ังเดิมมาใช้ด้วย แต่ทั้ง
ผีปู่ตาและมเหสักข์ก็เป็นค�ำที่ใช้เรียก “ศาลผี” “หอผี” ของชุมชนในภาคอีสาน
โดยทัว่ ไป จึงน่าจะเป็นค�ำกลางทีส่ ามารถสือ่ ความหมายถึงบรรพบุรษุ ของชุมชน
ซึ่งบุญยงค์ เกศเทศ (๒๕๓๕ : ๖) ได้ศึกษาเรื่องผีปู่ตาและอธิบายที่มาของการ
เรียกชื่อนี้ไว้สรุปความได้ว่า ผีบรรพชน หรือ “ผีปู่ย่าตายาย” ของชาวอีสานดู
เหมือนจะยึดมัน่ เคารพในผีเพศชายเป็นส�ำคัญ จึงคงเหลือชือ่ เป็น “ผีปตู่ า” หรือ
“ผีตาปู่” ส่วน “ผีย่ายาย” นั้นกลับเลือนหายไป อย่างไรก็ตามการคงชื่อ “ปู่”
และ “ตา” อาจมุง่ หวังแทนบรรพชนทัง้ ฝ่ายบิดาและมารดาให้ทดั เทียมกัน กล่าว
คือ “ปู่” เป็นญาติข้างฝ่ายชาย และ “ตา” เป็นญาติข้างฝ่ายหญิง ในการเริ่มตั้ง
ชุมชน มักมีครอบครัวเครือญาติเพียงไม่กคี่ รอบครัวเข้ามาบุกเบิก สร้างบ้านเรือน
และจัดพื้นที่ท�ำไร่นา
การเคารพนับถือผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตาก ชาวบ้านได้สร้างบ้านของ
ปูต่ า หรือศาลปูต่ า หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า “หอปูต่ า” ขึน้ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
ผีปตู่ า โดยชาวบ้านในอดีตได้เลือกตัง้ หอปูต่ าในบริเวณทีส่ งู กว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ในชุมชน
อีกทั้งยังเป็นบริเวณกว้างที่มีป่าทึบและมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ พืชป่า
สัตว์ปา่ และแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญ พืน้ ทีโ่ ดยรอบหอปูต่ านีน้ บั เป็นเขตหวงห้าม หรือเขต
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ชาวบ้านเชือ่ กันและใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันมายาวนานว่า พืน้ ทีป่ า่ และ
แหล่งน�้ำนี้เป็นของปู่ตา ห้ามชาวบ้านมาล่าสัตว์ ตกปลา หรือตัดไม้ หากใคร
ละเมิดจะได้รับการลงโทษจากผีปู่ตาให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น เจ็บแขน ปวดขา
ปวดหัว ชาวบ้านผู้ศรัทธาและเชื่อในอ�ำนาจของปู่ตาจึงปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามหากลูกหลานในชุมชนจ�ำเป็นต้องเข้าไปในพืน้ ทีห่ วงห้ามนีต้ อ้ งไหว้
ท�ำความเคารพให้ถูกต้องตามฮีตของปู่ตาหรือต้องขออนุญาตจากปู่ตาเสียก่อน
ซึ่งความเชื่อเรื่องผีปู่ตาและหอปู่ตานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจวรรณ
นาราสัจจ์ (๒๕๕๒ : ๙๒) ทีก่ ล่าวว่า ดอนปูต่ าเป็นเขตศักดิส์ ทิ ธิ์ ผูใ้ ดจะล่วงละเมิด
มิได้ หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้สอยสิ่งใดภายในบริเวณดอนปู่ตาต้องขออนุญาต
ผีปู่ตาเสียก่อน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดอาการปวดท้อง
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ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บแขนขา และบางรายอาจถึงกับเสียชีวติ โดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งในชุมชนเชื่อว่าเกิดจากอ�ำนาจของผีปู่ตา แม้ขณะที่เดินทางผ่านยังต้องแสดง
ความเคารพเสมอ

ภาพที่ ๑ เจ้าจ�้ำ (นายจรัส รมราศรี) น�ำเครื่องดื่มเซ่นไหว้ผีปู่ตา

พิธีเลี้ยงผีปู่ตา : สืบฮีต ฮักษาคองของชาวผู้ไทกะตาก
พิธีเลี้ยงผีปู่ตาหรือพิธีไหว้ผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตากบ้านโนนหอม
จัดขึ้นยังบริเวณที่ตั้งหอปู่ตา ปัจจุบันหอปู่ตาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเป็น
บริเวณป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และใกล้กบั หนองฮาก หนองน�ำ้ ส�ำคัญของบ้านโนนหอม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกชุมชนให้ความส�ำคัญ คือ ผีปู่ตากับการก�ำหนดเขตพื้นที่ป่า
ชุมชนส่วนหนึ่งให้เป็นที่พ�ำนักอาศัยของผีบรรพบุรุษ โดยสร้างบ้าน เรือน โรง
(โฮง) หอ หรือศาล (ตูบ) อยู่ในทิศที่เหมาะสม บริเวณศาลปู่ตาเป็นพื้นที่ “ดอน”
หรือ “เนินสูง” เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าบริเวณอื่นในชุมชนหรือน�้ำท่วมไม่ถึง อีกส่วน
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หนึง่ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้หนา ร่มครึม้ และอุดมสมบูรณ์ อยูห่ า่ งออกไปจากบริเวณทีต่ งั้
บ้านเรือนของชาวบ้าน บุญยงค์ เกศเทศ (๒๕๔๐ : ๑๘) กล่าวว่า บรรยากาศ
โดยรอบท�ำให้อาณาเขตศาลปูต่ าดูขลังและศักดิส์ ทิ ธิ์ ส่วนหอปูต่ าหรือศาลทีส่ ร้าง
ไว้เป็นที่พักอาศัยของผีปู่ตานั้น นิยมสร้างเป็น ๒ ลักษณะ คือ ใช้เสาหลักเพียง
ต้นเดียวเหมือนศาลพระภูมิทั่วไป แล้วสร้างเป็นเรือนยอดบนปลายเสา และอีก
ลักษณะคือ ใช้เสาสีต่ น้ แล้วสร้างโรง เรือน หรือศาลาให้มขี นาดเล็กหรือใหญ่ตาม
ต้องการ โดยทั่วไปแล้วจะมีห้องโถงเพียงห้องเดียว และภายในห้องนั้นต้องมี
บริเวณส�ำหรับเป็นทีว่ างสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็น พร้อมทัง้ วัสดุทแี่ กะสลักด้วยไม้
หรือรูปปั้นตามที่เชื่อถือกันว่าเป็นสิ่งของที่ผีปู่ตาต้องการ เช่น เป็นรูปคน สัตว์
ข้าทาส และบริวาร ไว้ส�ำหรับให้ผีปู่ตาได้ใช้สอย ส่วนด้านหน้าศาล มักจะสร้าง
ให้มีชานยื่นออกมาส�ำหรับเป็นที่ตั้งหรือวางเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นสังเวยไว้
ศาลปู่ตาที่บ้านโนนหอมมี ๒ หลัง เป็นแบบสี่เสาและมีห้องโล่งเพียงห้องเดียว
เพื่อให้เป็นที่อยู่ของขวัญผีปู่ตา
พิธีเลี้ยงผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตากบ้านโนนหอมมี “เจ้าจ�้ำ” หรือ “เฒ่า
จ�้ำ” เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม หน้าที่ของ “เจ้าจ�้ำ” คือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนของชุมชนติดต่อสื่อสารกับผีปู่ตาหรือรับบัญชาจากผีปู่ตามาแจ้ง
แก่คนในชุมชน ตลอดจนมีภาระหน้าที่ในการด�ำเนินพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผี
ปู่ตาและดูแลรักษาบริเวณที่อยู่อาศัยของผีปู่ตา (บุญยงค์ เกศเทศ, ๒๕๓๕ : ๖)
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปกกสิณ ชาทิพฮด (๒๕๖๐ : ๑๕๓) ความว่า ในเรื่อง
โลกมนุษย์และโลกผี “จ�ำ้ ” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนทรงจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่าง
คนกับผี ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาเปรียบเสมือนมาตรการในการควบคุมความ
ประพฤติของชาวบ้านไม่ให้ประพฤติผิดจารีตและระเบียบของสังคม ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถใช้ผีปู่ตาเป็นเครื่องมือในการปกครองลูกบ้าน การประกอบพิธีเลี้ยงผี
แต่ละครั้งยังมีเครื่องประกอบพิธีและผู้คนจ�ำนวนมากในการเข้าร่วม
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เพือ่ จะได้เข้าใจความหมายของพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าได้รอบด้าน บทความนีจ้ งึ
ใช้กรอบแนวคิดการศึกษาพิธีกรรมและสัญลักษณ์ในพิธีกรรมตามแนวคิดของ
วิคเตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor Turner, ๑๙๗๗ : ๑-๔๓) เกีย่ วกับการศึกษาพิธกี รรม
ขั้นตอนในการประกอบพิธี การแสดงออกผ่านพฤติกรรมและการสื่อสารด้วย
วาจา สาเหตุในการประกอบพิธี เครื่องประกอบพิธีและการสื่อความหมายของ
พิธีกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ มักจัดขึ้นเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบพิธี
และผูเ้ ข้าร่วมพิธี การหาความหมายทางวัฒนธรรมสามารถพิจารณาได้จากรหัส
ที่สื่อผ่านพิธีกรรม การศึกษาพิธีเลี้ยงผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตากตามแนวคิดข้าง
ต้นในบทความนี้มีข้อมูลดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๒ เครือ่ งเซ่นไหว้จากชาวบ้านบนศาลผีปตู่ าหรือหอปูต่ าในพิธเี ลีย้ งผีปตู่ า
๑. ผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีกรรม การจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตาของ
ชาวผูไ้ ทกะตากจึงมี “จ�ำ้ ” “เฒ่าจ�ำ้ ” หรือ “เจ้าจ�ำ้ ” เป็นผูป้ ระกอบพิธเี พือ่ เป็น
ตัวกลางในการเชือ่ มปูต่ าและชาวบ้านให้สามารถสือ่ สารกันได้ เจ้าจ�ำ้ จะท�ำหน้าที่
เป็นผูด้ ำ� เนินพิธกี รรมหรือเป็นเจ้าพิธตี งั้ แต่ตน้ จนจบ บุญยงค์ เกศเทศ (๒๕๓๕ :
๗) กล่าวว่าเจ้าจ�้ำมาจากการเลือกเฟ้นหรือก�ำหนดตัวบุคคลให้ท�ำหน้าที่นี้ โดย
ปกติแล้วเมือ่ ถึงแก่กรรมลงจะต้องหาเจ้าจ�ำ้ คนใหม่มาท�ำหน้าทีแ่ ทนทันที โดยคัด
เลือกจากบุคคลในหมู่บ้านที่มีความประพฤติดี บุคลิกน่าเลื่อมใส เป็นที่ยอมรับ
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ของชุมชน แต่ก็อาจจะใช้วิธีเลือกแตกต่างกันไปแต่ละชุมชน เช่น หาตัวแทนผู้ที่
มีคุณสมบัติเป็นที่ปรารถนาในหมู่บ้านมาจ�ำนวนหนึ่ง แล้วใช้วิธีการวัดวาจากไม้
ต่อหน้าศาลปู่ตา ใครวัดวาไม้นั้นได้เกินวานั่นแสดงว่าผีปู่ตาเลือกบุคคลผู้นั้นไว้
เป็นเจ้าจ�้ำและบางชุมชนอาจเลือกโดยวิธีการสืบทอดบุคคลในตระกูลนั้น ๆ
เจ้าจ�้ำของบ้านโนนหอม ในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรมจะมีหน้าที่ติดต่อ
สื่อสารกับผีปู่ตาและท�ำหน้าที่ยกเครื่องเซ่นไหว้ของชาวบ้านไปวางหน้าหอผี
ได้แก่ ไก่ต้ม เหล้า อาหารคาวหวาน ขัน ๕ ซึ่งชาวบ้านน�ำมามอบให้ปู่ตา เจ้าจ�้ำ
จะจัดวางตามล�ำดับการเรียงแถวของชาวบ้าน ทั้งยังมีหน้าที่สวดเพื่อติดต่อและ
บอกกล่าวแก่ผปี ตู่ าแทนชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมพิธกี รรม บทสวด คาถาและค�ำพูดของ
เจ้าจ�้ำในการประกอบพิธีถือเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พิธีกรรมนี้มีความเคร่งครัด
และศักดิส์ ทิ ธิ์ เปลีย่ นโลกสามัญของชาวบ้านให้สามารถเชือ่ มต่อกับโลกศักดิส์ ทิ ธิ์
ของปู่ตาได้ ผู้เข้าร่วมในพิธีเลี้ยงผีปู่ตาในแต่ละครั้งคราวมีมากกว่า ๒๐๐ คน
ได้แก่ ชาวบ้านทัว่ ไปทุกเพศทุกวัยจะมารวมตัวทีบ่ ริเวณจัดพิธเี ลีย้ งผี ผูน้ ำ� ชุมชน
ข้าราชการหรือบุคคลภายนอกทีข่ อเข้าร่วมพิธกี รรมนี้ แต่ตอ้ งมีการบอกกล่าวแก่
เจ้าจ�้ำ ผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านด้วย
ข้อสังเกตจากงานภาคสนามจากข้อมูลค�ำบอกเล่าและภาพประกอบ พบ
ว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนกลับไป เจ้าจ�้ำและชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีเลี้ยงผีปู่ตาสวมใส่
เสื้อผ้าตามความสะดวก บ้างสวมใส่กางกางหรือเสื้อผ้าที่หาซื้อได้ทั่วไป แต่หลัง
จากมีการจัดงานผู้ไทโลก ณ บ้านโนนหอม เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชาวบ้านได้
หันมาแต่งกายด้วยชุดผูไ้ ททุกเพศและวัยในงานส�ำคัญของชุมชน รวมถึงพิธเี ลีย้ ง
ผีปู่ตา เจ้าจ�้ำได้แต่งกายด้วยชุดผู้ไท ชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งก็แต่งกายด้วยชุดผู้ไท
ด้วย อาจมาจากสาเหตุความนิยมกระแสผ้าย้อมครามของชาวผู้ไท ประกอบกับ
การเห็นความส�ำคัญในการแสดงอัตลักษณ์ของตนผ่านเครื่องแต่งกาย ชาวผู้ไท
กะตากจึงสวมใส่ชุดของตนด้วยความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์
๒. มูลเหตุและช่วงเวลาในการประกอบพิธกี รรม ด้วยชาวบ้านมีความ
เชือ่ ว่าผีปตู่ าเป็นผีประจ�ำหมูบ่ า้ น เป็นผีทคี่ อยคุม้ ครองให้ชาวบ้านอยูเ่ ย็นเป็นสุข
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การจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชนจึงจัดขึ้น ๒ ครั้งในรอบปี คือ เดือน ๓ ขึ้น และ
เดือน ๖ ขึ้น ตามปฏิทินจันทรคติ การจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตาในเดือน ๓ เป็นช่วงเวลา
ที่ชาวบ้าน “ขึ้นจากนา” คือ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวจากนาขึ้นยุ้งฉางจนเสร็จ
เรียบร้อย จะต้องประกอบพิธีขึ้นเพื่อน�ำข้าวใหม่ที่ปลูกได้ในนาของตนมาเลี้ยงผี
ปู่ตา เพื่อตอบแทนและขอบคุณผีปู่ตาที่ดูแลชาวบ้าน ดูแลผลผลิตให้เจริญ
งอกงาม
ส่วนในเดือน ๖ คือ การเลี้ยงผีปู่ตาก่อนลงนา กล่าวคือ ก่อนที่ชาวบ้าน
จะเริ่มฤดูท�ำนาจะต้องจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตาขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในรอบปี เพื่อเสี่ยงทาย
และท�ำนายความสมบูรณ์ของน�้ำและฝน บะบน (บนบาน) ขอพรผีปู่ตาให้ดูแล
นาและข้าวกล้าให้เจริญงอกงาม ทั้งยังเพื่อไหว้ขอบคุณและแสดงความนับถือผี
ปูต่ าอีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีการไหว้ผปี ตู่ าระดับปัจเจกบุคคล โดยมิได้จดั พิธเี ลีย้ ง
ผีรวมกันทัง้ ชุมชน หากแต่แยกไปตามครอบครัวหรือบุคคลเท่านัน้ เพราะต้องการ
บนบานเพื่อขอพรและอ�ำนาจของผีปู่ตาให้ช่วยบันดาลความเจริญและความ
โชคดีให้แก่ชวี ติ ลูกหลาน เช่น การสอบเพือ่ เรียนต่อ การสอบเพือ่ ท�ำงาน การเดิน
ทาง หรือเพื่อบนบานเรื่องส่วนตัว ซึ่งต้องน�ำดอกไม้ ธูป เทียน ไปหาเจ้าจ�้ำ เพื่อ
ให้เจ้าจ�้ำบอกกล่าวกับผีปู่ตา เมื่อได้ตามที่บะบนไว้จะต้องกลับมาแก้บน โดยน�ำ
เหล้า ๑ ไห ไก่ต้ม ๑ ตัว ดอกไม้ขัน ๕ น�้ำเปล่าหรือน�้ำหวาน และให้เงินค่าคาย
ตามก�ำลังศรัทธาแก่เจ้าจ�้ำ
๓. เครือ่ งประกอบพิธกี รรม สามารถจ�ำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ เครือ่ ง
ประกอบพิธีส่วนรวมของชุมชนและเครื่องประกอบพิธีส่วนตัว การจัดพิธีเลี้ยงผี
แต่ละครั้งชาวบ้านต้องระดมเงินทุนเพื่อช่วยกันซื้อเครื่องประกอบพิธีกรรมเป็น
ของส่วนรวมของชุมชน ดังนั้น เจ้าจ�้ำจะแต่งตั้งคณะกรรมการในหมู่บ้านจาก
ครัวเรือนต่าง ๆ ในชุมชน แล้วเก็บเงินจากครัวเรือนละ ๕ บาท หรือ ๑๐ บาท
หรือตามก�ำลังทรัพย์และศรัทธาของชาวบ้าน เพือ่ น�ำเงินทีร่ วบรวมได้ไปซือ้ ไก่มา
ต้มเรียกว่า “ไก่ขวัญ” และเหล้าขาว เพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีในการติดต่อ
สือ่ สารและเชือ่ มโยงกับผีปตู่ า หรือทีเ่ ราคุน้ เคยกันในการเรียกเครือ่ งประกอบพิธี
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ว่า “เหล้าไหไก่โต” นอกจากนีย้ งั ต้องมีนำ�้ เปล่าและขัน ๕ (ดอกไม้และเทียนอย่าง
ละ ๕ คู่)
ส่วนเครือ่ งประกอบพิธสี ว่ นตัวนัน้ ชาวบ้านจะน�ำไก่ตม้ มาครอบครัวละ
๑ ตัว ดอกไม้และเทียน ๕ คู่ หรือทีเ่ รียกว่า “ขัน ๕” และข้าวเหนียวนึง่ ๑ กระติบ
ซึง่ เป็นข้าวเหนียวนึง่ จากบ้านของตนเอง บางคนอาจเตรียมหมากและพลูมาด้วย
บางครอบครัวอาจน�ำอาหารคาวหวานอย่างอื่นมาประกอบได้ แต่สิ่งที่ชาวบ้าน
แต่ละครัวเรือนจะน�ำมาประกอบการเซ่นไหว้ด้วยเสมอ คือ เหล้า อาจเป็นเหล้า
ขาว เหล้าสีเหลืองทอง หรือเหล้าตามแต่ผู้น�ำมาไหว้จัดหามา
๔. สถานที่ประกอบพิธี การประกอบพิธีกรรมชาวผู้ไทกะตากบ้าน
โนนหอมจะมารวมกันทีบ่ ริเวณลานหน้าหอปูต่ า ส่วนเจ้าจ�ำ้ จะประจ�ำอยูห่ น้าหอ
ปูต่ าโดยมีผชู้ ว่ ยเจ้าจ�ำ้ ท�ำหน้าทีอ่ ยูบ่ ริเวณนีด้ ว้ ย ชาวบ้านทัว่ ไปจะน�ำเสือ่ จากบ้าน
มาปูเพือ่ นัง่ ขณะประกอบพิธี จากลานดินธรรมดาในวันปกติกลายมาเป็นลานดิน
ที่เต็มไปด้วยผู้ไทกะตากที่มาเข้าร่วมประกอบพิธี อีกฟากหนึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่ม
นักดนตรีที่มาเล่นดนตรีเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและใช้ขับร้องเพื่อความ
เพลิดเพลินหลังการประกอบพิธีกรรม ในพื้นที่ลานดินนี้ยังมีกลุ่มพ่อครัวและ
แม่ครัวผูท้ ำ� หน้าทีพ่ เิ ศษและส�ำคัญในการน�ำไก่ทกุ ตัวทีน่ ำ� มาเซ่นไหว้ผปี ตู่ ามาฉีก
เป็นเส้น แล้วน�ำมาต้มรวมกันในหม้อ ปรุงรสเพิ่มแล้วจึงตักแบ่งใส่ถ้วยที่แต่ละ
คนใส่ไก่ต้มมาจากบ้าน หลังจบพิธีเซ่นไหว้พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้วางเครื่องประกอบ
พิธีได้ปรับเปลี่ยนเป็นลานนั่งเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
๕. ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม ในช่วงเช้าของวันจัดงาน เมื่อ
ชาวบ้านมาพร้อมกันบริเวณหน้าหอผีปตู่ า เจ้าจ�ำ้ จะท�ำพิธบี อกกล่าวแก่ปตู่ าเพือ่
เริ่มด�ำเนินพิธีเลี้ยงผี แล้วกล่าวถึงการขออ�ำนาจผีปู่ตาให้ช่วยปกปักรักษาและ
ดลบันดาลให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล น�้ำท่าบริบูรณ์
ท�ำนาและการเกษตรให้ได้ผลผลิตดี รวมถึงการด�ำเนินชีวิตก็ให้เป็นปกติมี
ความสุข หลังจากนั้นจะมอบเครื่องเซ่นไหว้ ข้าวปลาอาหาร ไก่ขวัญ เหล้า แด่ผี
ปู่ตา หลังจากนั้นเจ้าจ�้ำจะเริ่มท�ำการเสี่ยงทายคางไก่ โดยใช้ไก่ ๓ ตัว เป็นเครื่อง
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เสี่ยงทายเรื่องส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ไก่ตัวที่ ๑ เสี่ยงทายเรื่องเกี่ยวกับความเป็น
อยู ่ ข องชาวบ้ า นโนนหอม ไก่ ตั ว ที่ ๒ เสี่ ย งทายเกี่ ย วกั บ สภาพอากาศ
ความอุดมสมบูรณ์ของฝน ไก่ตัวที่ ๓ เสี่ยงทายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง พืชพันธุ์
ธัญญาหารและความอุดมสมบูรณ์ การเสีย่ งทายจะพิจารณาลักษณะของเอ็นคาง
ไก่แต่ชาวบ้านมักเรียกติดปากว่า “เสี่ยงคางไก่” หากเอ็นคางไก่ที่เจ้าจ�้ำดึงออก
มานั้นมีลักษณะโค้งงอสวยงามเหมือนเคียวเกี่ยวข้าว มีหมายความไปในทางดี
เช่น ปีนนั้ ข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์ แต่หากเอ็นคางไก่มลี กั ษณะหงิกงอ ผลการ
ท�ำนายเรื่องต่าง ๆ จะไม่ดีนัก เช่น จะเกิดความแห้งแล้ง ข้าวปลาอาหารจะ
ขาดแคลน ผลผลิตจะไม่ได้ตามต้องการ เมื่อเสี่ยงทายไก่ขวัญของชุมชนแล้ว
ล�ำดับต่อไปเป็นการเซ่นไหว้สว่ นบุคคลหรือของครอบครัวต่าง ๆ ทีจ่ ะต่อแถวกัน
เพื่อน�ำของที่ตนเตรียมมาจากบ้านให้เจ้าจ�้ำเพื่อไหว้ผีปู่ตา เมื่อไหว้ครบถ้วน
ทุกคนจะน�ำไก่ต้มทุกตัวไปประกอบอาหารเป็น “ต้มซั่วไก่” หรือ “ซ่าไก่” ใน
กระทะใบใหญ่แล้วตักใส่หม้อเพื่อน�ำไปแบ่งปันแก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมพิธีเลี้ยง
ผีปตู่ า เมือ่ ทุกคนได้ตม้ ซัว่ ไก่กนั ครบแล้ว จะรับประทานอาหารร่วมกัน ในระหว่าง
นี้ชาวบ้านจะร้องร�ำท�ำเพลงกันเพื่อความรื่นเริงสนุกสนาน จากนั้นเจ้าจ�้ำจะท�ำ
พิธีลาปู่ตาเป็นล�ำดับสุดท้าย

ภาพที่ ๓ ไก่ต้มส่วนกลางของชุมชน
ที่ชาวบ้านต้มไว้เพื่อใช้เป็น
เครื่องเซ่นไหว้ผีปู่ตา
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ภาพที่ ๔ ขัน ๕ ประกอบด้วย
ดอกไม้หรือใบไม้ ๕ คู่ เทียน ๕ คู่
และหมากพลู

บทบาทของผีปู่ตาต่อชาวผู้ไทกะตากและชุมชนบ้านโนนหอม
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีเลี้ยงผีปู่ตาของชาวผู้ไทกะตากบ้าน
โนนหอม ใช้กรอบแนวคิดบทบาทหน้าที่ที่มีมุมมองว่าวัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ
ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้ า นความมั่ น คงของสั ง คมและความมั่ น คงทางจิ ต ใจ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพลง
การละเล่น การแสดง ความเชือ่ พิธกี รรม การศึกษาวัฒนธรรมในแง่คติชนวิทยา
จึงควรศึกษาบริบททางสังคมนั้น ๆ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของข้อมูลประเภท
คติชนวิทยาที่ช่วยให้สังคมด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงและใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ ๔
ประการของ วิลเลียม บาสคอม (๑๙๖๕, ๒๘๑-๒๙๘ อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง,
๒๕๕๗ : ๓๖๑-๓๖๓) ได้แก่ ประการแรก อธิบายที่มาและเหตุผลในการท�ำ
พิธีกรรม ประการที่สอง ท�ำหน้าที่ในการศึกษาในสังคมและใช้ประเพณีบอกเล่า
ประการทีส่ าม รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมทีเ่ ป็นแบบแผนของสังคม ประการ
ที่สี่ ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล
ศิราพร ณ ถลาง (๒๕๕๗ : ๓๖๓) ได้ศึกษาและวางกรอบในการอธิบายบทบาท
หน้าทีข่ องคติชนในสังคมไทย แบ่งเป็น ๓ ประการใหญ่ ๆ คือ บทบาทในการอธิบาย
ก�ำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุม่ ชน บทบาทในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม
และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม บทบาทในการเป็นทางออกให้กบั ความ
คับข้องใจบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม การศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องพิธี
เลีย้ งผีปตู่ าของผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

65

ภาพที่ ๕ ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธี
เลี้ยงผีปู่ตานั่งอยู่บริเวณศาลปู่ตา

ภาพที่ ๖ เจ้าจ�้ำฟาย (รด) น�้ำมนต์ให้
แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีกรรมาา
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การสืบทอดฮีตคองของผู้ไทกะตาก

จารีตประเพณี คือ แบบแผนที่มีระเบียบของสังคม หมายรวมถึง
ความเชื่อ แนวความคิด ค่านิยม หลักเกณฑ์การปฏิบัติ อันเป็นบทบัญญัติแห่ง
สังคมที่เชื่อถือกันสืบมาถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีหลาย
ระดับ ถ้าเป็นเรื่องการปกครองหรือกฎหมายจะถือว่าผิดจารีต ถ้าเกี่ยวข้องกับ
ความเชือ่ จะเรียกว่าผิดผี ขะล�ำ เข็ดขวง การกระท�ำผิดฝ่าฝืนวิญญาณเหล่านีต้ อ้ ง
มีการเซ่นสรวง สังเวย ตามพิธกี รรมของท้องถิน่ (ธวัช ปุณโณทก, ๒๕๒๗ : ๑๙๖)
จารีตประเพณีตามวิถวี ฒ
ั นธรรมของคนอีสาน คือ ฮีตคอง แม้เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
จับต้องได้แต่นับว่ามีส่วนส�ำคัญกับการด�ำรงชีวิต
ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาและพิธีเลี้ยงผีปู่ตาจัดขึ้นในทุกเดือน ๓ และเดือน
๖ ของทุกปี นับเป็นฮีตส�ำคัญในเดือนดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติจะเกิดผลเสีย
แก่ชาวบ้านและชุมชน ผูไ้ ทกะตากจึงต้องเคร่งครัดขนบนีไ้ ว้มหิ ลงลืมหรือละเลิก
ต้องถือปฏิบัติด้วยเป็นข้อบังคับส�ำคัญ โดยเฉพาะในเดือน ๖ ก่อนลงนาจะมี
ข้อห้ามในการลงไปท�ำนาของชาวบ้านในชุมชน โดยจะยึดถือพิธีเลี้ยงผีปู่ตาเป็น
ส�ำคัญ หากยังไม่ได้จัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตาขึ้น ห้ามบ้านหลังใดไปลงนาก่อน แต่หาก
เกิดขึน้ ด้วยความจ�ำเป็นก็ตอ้ งน�ำเครือ่ งเซ่นไหว้ ได้แก่ เหล้าไหไก่โต พร้อมดอกไม้
ขัน ๕ ให้เจ้าจ�้ำไปท�ำพิธีให้เพื่อขอขมาและบอกกล่าวแก่ปู่ตา นอกจากนี้ในการ
ประกอบพิธีกรรมจะเห็นว่ามีการก�ำหนดล�ำดับขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม
เอาไว้อย่างชัดเจน เครื่องประกอบพิธี ได้แก่ น�้ำ เหล้า ไก่ต้ม ดอกไม้ขัน ๕ เป็น
เครือ่ งประกอบพิธที ชี่ าวบ้านยึดถือมาโดยตลอด หากไม่นำ� เครือ่ งเหล่านีม้ าจะไม่
สามารถบนบานหรือบอกกล่าวผีปู่ตาได้ การเลี้ยงผีปู่ตาไม่สามารถที่จะข้ามขั้น
ตอนใดไปได้หรือมีการสลับสับเปลี่ยนขั้นตอนในการประกอบพิธี เพราะเป็น
“ฮีต” ของผีปตู่ าทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมา หากไม่รกั ษาฮีตคองนีไ้ ว้ปตู่ าก็จะให้เกิด
โทษแก่ผู้ละเมิดได้
นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องผีปู่ตายังมีส่วนส�ำคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนของชาวบ้าน ชาวบ้านต้องอยูใ่ นกฎและระเบียบของชุมชนในการใช้สอย
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ป่าทั้งด้านอาหารจ�ำพวกสัตว์ อาหารจ�ำพวกพืช และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้
หากใครละเมิดข้อตกลงนี้นอกจากจะถูกลงโทษลักษณะจารีตจากคนในชุมชน
แล้วยังถูกลงโทษจากผีปู่ตาด้วย
นับได้ว่าพิธีเลี้ยงผีปู่ตาช่วยสืบทอดความเชื่อและฮีตคองที่ส�ำคัญของ
ชุมชนไว้ไม่ให้สูญหาย โดยบอกเล่าผ่านความเชื่อเรื่องอ�ำนาจของปู่ตาและพิธี
เลี้ยงผีปู่ ซึ่งชาวผู้ไทกะตากยังคงรักษาและสืบทอดไม่ให้คงตกหล่นเลือนหาย
ด้วยเป็นฮีตที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้พยายาม
สืบทอดไว้

ภาพที่ ๗ ชาวบ้านก�ำลังตัก “ต้มไก่” หรือ “ซ่าไก่”
เพื่อน�ำไปรับประทานร่วมกันบริเวณศาลปู่ตา
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การเชื่อมความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
พิธีเลี้ยงผีปู่ตาเป็นงานประจ�ำปีระดับชุมชน แม้ไม่ได้มีงานรื่นเริงอย่าง
ประเพณีในเดือนต่าง ๆ แต่เป็นพิธกี รรมทีช่ าวบ้านทุกครอบครัวรวมเงินและร่วม
แรงร่วมใจจัดขึน้ ในวันงานทีจ่ ดั พิธเี ลีย้ งปูต่ าชาวบ้านทุกครอบครัวจะเข้าร่วมพิธี
หากครอบครัวใดไม่สามารถเข้าร่วมได้จะส่งสมาชิกในครอบครัวมาเป็นตัวแทน
ในการเซ่นไหว้
การตระเตรียมงานชาวบ้านต่างพร้อมใจกัน ผู้ชายช่วยงานในการ
ถางหญ้าและจัดการพื้นที่รอบศาลปู่ตาเพื่อจะให้เป็นที่นั่งของชาวบ้านวันงาน
ผูห้ ญิงก็ตระเตรียมเรือ่ งเครือ่ งเซ่นไหว้และอุปกรณ์ทจี่ ะต้องใช้วนั งานพิธี เมือ่ เสร็จ
สิ้นพิธีเลี้ยงผีชาวบ้านจะรับประทานอาหารร่วมกัน กินข้าวที่นึ่งมาจากบ้านของ
ตนและ “ซั่วไก่” ที่ต่างคนต่างเอาไก่ต้มมารวมกันแล้วปรุงเป็นอาหาร โดยไม่มี
ใครรังเกียจหรือปฏิเสธที่จะรับประทาน หากไม่เพียงพอก็มีการแบ่งปันแก่กัน
กระทั่งการช่วยเก็บข้าวของกลับไปยังบ้านเรือนชาวบ้านก็ช่วยกันอย่างแข็งขัน
เพื่อให้บริเวณลานปู่ตากลับมาเป็นพื้นที่สะอาดและสงบเช่นเดิม
แม้พิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ผีปู่ตา แต่หากมีนัยยะแฝงของการ
รวมกลุ่มกันของชาวผู้ไทกะตาก การแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะ
ทุกคนมีความเชือ่ และศรัทธาในผีปตู่ าเดียวกัน อีกทัง้ เป็นการถ่ายทอดระบบความ
เชื่ อ และรู ป แบบของพิ ธี โ ดยให้ ลู ก หลานพบเห็ น จากประสบการณ์ ข องตน
จึงนับว่าเป็นพิธีกรรมที่ท�ำให้เกิดความเกื้อกูล ความมีน�้ำใจหยิบยื่นข้าวปลา
อาหาร การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ รวมเงิ น และออกแรง โดยไม่ ไ ด้ เ ห็ น แก่ ค วาม
เหน็ดเหนื่อย เมื่อใดจัดงานไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบพิธี ผู้เฒ่าผู้แก่
ผู้หนุ่มผู้สาว ผู้เด็กผู้น้อย ต่างเข้าร่วมงานและท�ำหน้าที่ของตนช่วยกันจนงาน
เสร็จสิ้น (จรัส รมราศี, สัมภาษณ์, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) แสดงให้เห็นความ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันของคนในชุมชน ความสามัคคี ความกลมเกลียวกัน
นับว่าพิธีเลี้ยงผีปู่ตาช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชน
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พิธีเลี้ยงผีปู่ตากับการสร้างก�ำลังใจ
ผีปู่ตาเป็นศูนย์รวมความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชนบ้านโนนหอม
จึงเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจให้แก่ชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ทัง้ การสร้างก�ำลังใจในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การสร้างก�ำลังใจในวาระส�ำคัญของชีวิต และการสร้าง
ก�ำลังใจในการท�ำการเกษตร
การสร้างก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เมื่อชาวผู้ไทกะตากเกิด
ความไม่มั่นคงทางจิตใจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เช่น การย้ายถิ่นฐาน การ
เดินทาง การไปท�ำงาน ชาวบ้านจะเตรียมเครือ่ งประกอบพิธโี ดยให้เจ้าจ�ำ้ เป็นคน
บอกกล่าวปู่ตาให้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
ในชีวติ หรือแม้กระทัง่ การสอบท�ำงาน การสอบเรียนต่อ หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแข่งขัน ชาวบ้านก็ยังคงเชื่อว่าตนสามารถพึ่งพาอาศัยอ�ำนาจของผีปู่ตา
ในการบันดาลให้ตนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี
การสร้างก�ำลังใจในวาระส�ำคัญของชีวิต เช่น การแต่งงานรับเขยหรือ
สะใภ้ต่างถิ่นเข้ามาในครอบครัว ชาวบ้านจะต้องพาเขยหรือสะใภ้มาบอกกล่าว
เพือ่ แจ้งแก่ปตู่ าว่ามีใครเข้ามาอยูใ่ นครอบครัวและเข้ามาอาศัยอยูร่ ว่ มกันในชุมชน
คล้ายกับการขออนุญาตเพื่อมาอาศัยอยู่ในชุมชนด้วย จึงเกิดความสบายใจและ
ก�ำลังใจในการสร้างครอบครัว
การสร้างก�ำลังใจในการเกษตร จะเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านพิธีเลี้ยง
ผีปู่ตาในเดือน ๓ และเดือน ๖ ที่จัดขึ้นโดยมีนัยยะเพื่อเอาข้าวใหม่มาไหว้ผีปู่ตา
และขอก�ำลังใจและอ�ำนาจของปู่ตาจงช่วยปกปักรักษาผลผลิตของตนให้ออก
ผลดี นอกจากนีจ้ ะเห็นได้ในช่วงขัน้ ตอนการเสีย่ งทายคางไก่ซงึ่ มีดว้ ยกัน ๓ แบบ
คือ เสีย่ งทายเกีย่ วกับชีวติ เสีย่ งทายเกีย่ วกับสภาพอากาศและเสีย่ งทายเกีย่ วกับ
ผลผลิตทางการเกษตร เมื่อรับทราบผลเสี่ยงทาย อาจได้คลายความกังวลและ
สร้างก�ำลังใจก่อนจะลงนาปลูกข้าว แก้ไขภาวะความกังวลใจเกีย่ วกับเรือ่ งน�ำ้ และ
ฝนเพื่อให้เกิดความสบายใจและความมั่นใจในการท�ำการเกษตร นอกจากจะ
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สัมพันธ์กับการสร้างก�ำลังเกี่ยวกับชีวิตแล้ว ผีปู่ตายังสัมพันธ์กับการสร้างก�ำลัง
ใจด้านการเกษตรแก่ชาวบ้านโนนหอมอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าพิธีเลี้ยงผีปู่ตา
เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ (Fertility) อันสัมพันธ์กับการเซ่นไหว้ผีปู่ตาเพื่อ
ขอความอุดมสมบูรณ์ในการด�ำเนินชีวติ ด้านต่าง ๆ ของชาวบ้านโนนหอม (สุรยิ า
สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา, ๒๕๓๓ : ๕)
ผู้ไทกะตากบ้านโนนหอมยังมีพิธีบนบานส่วนบุคคลกับผีปู่ตา หาก
ผีปตู่ าช่วยตนให้สำ� เร็จในสิง่ ทีม่ งุ่ หวังจะจัดพิธเี ลีย้ งผีสว่ นบุคคลและน�ำสิง่ ของมา
แก้บน โดยการประกอบพิธีของเจ้าจ�้ำอันแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีที่
ด�ำเนินและเสร็จสิ้นด้วยดี การที่ผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ผ่านพิธีเลี้ยงผี
ปูต่ าทีถ่ กู ต้องชอบธรรมตามจารีต ช่วยท�ำให้ชาวบ้านมีกำ� ลังใจและมีความมัน่ ใจ
ในการด�ำเนินชีวิต เกิดความสบายใจ อิ่มใจ คลายความทุกข์ ความกังวลไปได้
อย่างสมบูรณ์

บทสรุป
การอพยพของผู้คนจากฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงมายังประเทศไทยมีอยู่
หลายครั้ง การอพยพครั้งส�ำคัญที่เป็นไปได้ว่าชาวผู้ไทกะตากบ้านโนนหอม
อพยพครัวเรือนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกับผู้คน
หลายชาติพนั ธุเ์ กิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ ชาวบ้านกลุม่ นีน้ ำ� วัฒนธรรมของตนติดตัว
มาด้วย เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองใหม่ก็ยังคงรักษาและสืบทอดมา
จนถึงทุกวันนี้
พิ ธี เ ลี้ ย งผี ปู ่ ต าหรื อ พิ ธี เ ลี้ ย งมเหสั ก ข์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช าวผู ้ ไ ทกะตากบ้ า น
โนนหอมยังคงรักษาเอาไว้อย่างแนบแน่น ถือเป็นประเพณีปฏิบตั ทิ ชี่ าวโนนหอม
สืบทอดมาทุกรุ่น ไม่กระท�ำการใดที่ผิดจารีต ชาวบ้านประกอบพิธีกรรมเพื่อ
เซ่นไหว้ บนบาน แก้บน ขอขมา และขอบคุณ ซึง่ แสดงให้เห็นการร�ำลึกถึงพระคุณ
ของผีปู่ตาที่ช่วยผู้ปกปักรักษา โดยเฉพาะดูแลรักษาผลผลิต การท�ำมาหากิน
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บ้านเรือน ป่า รวมถึงลูกหลานผู้ไทกะตากบ้านโนนหอม พิธีนี้มีการปรับเปลี่ยน
เครื่องประกอบพิธีและการแต่งกายของเจ้าจ�้ำและผู้เข้าร่วมพิธีไปเล็กน้อยแต่
ไม่ถือว่าผิดจารีตของผี หากแต่แสดงให้เห็นการปรับปรนให้เข้ากับห้วงเวลาและ
ยุคสมัย
ปัจจุบนั การประกอบพิธเี ลีย้ งผีปตู่ ายังคงไว้ซงึ่ รูปแบบพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์
ของชุมชน จัดขึ้นทุกปีบริเวณศาลปู่ตาในเดือน ๓ และเดือน ๖ ตามปฏิทิน
จันทรคติ โดยจะต้องจัดพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าก่อนและหลังท�ำนาทุกปี พิธนี มี้ เี จ้าจ�ำ้ เป็น
ผู้ประกอบพิธี เพื่อเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างผีปู่ตาและชาวบ้าน โดยมี
ชาวบ้านจากทุกครอบครัวในบ้านโนนหอมเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีคนภายนอก
ชุมชน เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในบ้านโนนหอมเข้าร่วม
ด้วย แต่ต้องมีการบอกกล่าวเจ้าจ�้ำและผู้น�ำชุมชนก่อนเสมอ โดยชาวบ้านยัง
เคร่งครัดในการตระเตรียมเครือ่ งเซ่นไหว้ โดยแยกได้ ๒ แบบ คือ เครือ่ งประกอบ
พิธีส่วนรวม ได้แก่ เหล้า น�้ำเปล่า ไก่ต้ม ขัน ๕ และเครื่องประกอบพิธีส่วน
ครอบครัวหรือบุคคล ได้แก่ เหล้า น�้ำเปล่า ไก่ต้ม ขัน ๕ บางคนอาจเตรียม
หมากพลูมาประกอบด้วย เมือ่ เซ่นไหว้ผปี ตู่ าเรียบร้อยชาวบ้านจะท�ำซัว่ ไก่กนิ ร่วม
กันทั้งชุมชนจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน
บทบาทของพิธเี ลีย้ งผีปตู่ าของชาวผูไ้ ทกะตากบ้านโนนหอมตามแนวคิด
บทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม พบทั้ง บทบาทในการสืบทอดฮีตคองของ
ผูไ้ ทกะตาก บทบาทในการเชือ่ มความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน และบทบาทในการ
สร้างก�ำลังใจด้านการด�ำรงชีวิต ก�ำลังใจในวาระส�ำคัญของชีวิตและก�ำลังใจใน
การท�ำการเกษตร ด้วยบทบาทหน้าที่หลายประการที่มีผลต่อผู้คนและชุมชน
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน ความเชื่อและพิธีกรรมที่ต่างผูกโยงกัน
อย่างแนบแน่น ซึ่งบทความนี้แสดงให้เห็นการด�ำรงอยู่ของชาวผู้ไทกะตากผ่าน
พิธกี รรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ นับเป็นการน�ำเสนอแง่มมุ ความเชือ่ และพิธกี รรมของ
ชาวผู้ไทกะตากในอีกมิติหนึ่ง
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“อีสาน” จากปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย
ชานนท์ ไชยทองดี๑

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และท�ำความเข้าใจวาทกรรมอีสานภายใต้
บริบทอีสานร่วมสมัย โดยใช้กรอบคิดของพัฒนา กิตอิ าษา ทีอ่ ธิบายอีสานในมิตใิ หม่วา่ อีสาน
ใหม่ได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ของโลกยุคโลกาภิวตั น์
อย่างเต็มตัว อีสานใหม่ไม่ใช่อสี านด้อยพัฒนา อีสานใหม่ไม่ใช่ดนิ แดนชายขอบ ล้าหลัง หรือ
แห้งแล้งทุรกันดาร อีกต่อไป ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ ยกปรากฏการณ์อสี านร่วมสมัยจากสือ่ และ
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาและนัยของความเป็นอีสาน โดยใช้การศึกษาเอกสารและ
รวบรวมปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย เพือ่ น�ำมาเป็นตัวบททางวัฒนธรรมในการวิเคราะห์
ซึ่งพบว่า ความเป็นอีสานจากปรากฏการณ์ร่วมสมัย ได้แสดงให้เห็นถึงการผลิตซ�้ำอีสานใน
ภาพของความโรแมนติก แต่กระนั้นก็ยังมีสื่อและวรรณกรรมจ�ำนวนหนึ่งที่ท�ำหน้าที่เปรียบ
เสมือนกระบอกเสียงที่คอยสื่อสารกับสังคมว่าอีสานไม่ได้หยุดนิ่ง แต่กลับมีพลวัตภายใต้
บริบททางสังคมที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้พลังของอัตลักษณ์อีสานได้ขับเคลื่อนและ
เคลือ่ นย้ายมวลชนสูพ่ นื้ ทีต่ า่ ง ๆ จากการทีท่ มี ฟุตบอลตัวแทนภาคอีสานได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลในระดับสูงสุดของประเทศ
ค�ำส�ำคัญ : อีสาน, อีสานร่วมสมัย, กลจักรของแรงปรารถนา
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Isan from contemporary Isan phenomena
Chanon Chaithongdee2

Abstract

This article aims to review and make the understanding of the
discourse of Isan under the context of contemporary Isan by using the
thinking framework of Pattana Kitiarsa. He has explained that Isan becomes
an important part of the economical, political, and socio-cultural ongoings
in the globalized era. The new Isan is not underdeveloped. Neither is the
new Isan a marginalized land, nor it lacks modern development, being covered
only by wilderness anymore. This article, therefore, presents the contemporary
Isan phenomena from media and literature which have Isan-related contents
and significances. In this study, some documents were used as cultural texts
which were then analyzed in order to gather contemporary social phenomena.
It was found that being Isan as seen through the contemporary social
phenomena has reproduced Isan in romantic imagery. But some media and
literature have acted as a mouthpiece for Isan, communicating to the public
that Isan does not stay still but is dynamic from a diversity of social contexts.
Besides, the power of Isan identity has driven and transported her people to
different areas following a soccer team that has represented Isan in the
national premiere league soccer.
Keywords : Isan, Contemporary Isan, desiring machine
_________________________________
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บทน�ำ

อีสาน ค�ำที่ชวนให้ใครหลายคนเข้าใจถึงความแห้งแล้งผ่านสื่อต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง หรือตัวหนังสือ ที่สื่อความหมายไปในทางแร้นแค้น หรือ
ไม่ก็น�ำเสนอให้เห็นอีกด้าน คือ ความอุดมสมบูรณ์ผ่านบรรยากาศท้องทุ่ง
เกษตรกรรมที่เขียวขจี ภายใต้วิถีชีวิตที่ด�ำเนินตามกรอบฮีต และคอง
อนุชิต สิงห์สุวรรณ (๒๕๕๓ : ๙๙-๑๐๐) ได้อธิบายความเป็นอีสานใน
การรับรู้ของผู้คนในวิทยานิพนธ์เรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสานว่า ตัวตนของ
ความเป็นอีสานเริ่มปรากฏ และชัดเจนก็คือภายหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ และเริ่มเป็น
ที่รับรู้ว่าหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การท�ำความเข้าใจค�ำว่า “อีสาน” และ “คนอีสาน” ในสังคมร่วมสมัย
จึงไม่อาจพิจารณาเพื่อตัดสินด้วยสายตาของความเป็นอีสานนิยม ภายใต้ขนบ
ทางวัฒนธรรมซึง่ ต้องท�ำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น พลวัต อัตลักษณ์ และ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอีสาน
มาโนช พรหมสิงห์ (๒๕๕๘ : ๑) ได้กล่าวว่า ความเป็นอีสานที่ไม่ได้มี
เพียงคติความเชื่อโบราณ แต่อีสานยังมีลักษณะที่น่าสนใจ และอีสานไม่ได้เป็น
ภาพชนบทล้าหลัง ส่วนทับทิม ทับทิม (๒๕๕๔ : ๑๓๘) ได้อธิบายไว้ในบทความ
“ลูกทุ่งหรือลูกกรุง? : ความเป็นเมืองในชนบท” ว่า ชนบทจากมุมมองคนชั้น
กลางในเมืองบางกลุ่ม ชนบทไทยถูกมองแบบคู่ตรงข้ามกับเมืองมาโดยตลอด
ในอดีตชนบทมีภาพล้าหลัง ด้อยพัฒนา แต่ปัจจุบันชนบทไทยกลายเป็นภาพ
โรแมนติกทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชม และควรรักษาไว้ ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจความเป็น
อีสานร่วมสมัยในบทความนี้ ผู้เขียนจึงมุ่งหยิบยกวรรณกรรมร่วมสมัยมาเป็น
ตัวบท (Text) ในการเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นความเป็นอีสานที่มีพลวัต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะพบว่าคนอีสานได้น�ำเสนอตัวตน
อย่างหลากหลาย และน่าสนใจ ความแร้นแค้น และความอุดมสมบูรณ์ได้รบั การ
ตีความ และน�ำเสนอในสื่อต่าง ๆ มากขึ้น เช่น เพลง ภาพยนตร์ และวรรณกรรม
ความน่าสนใจในการตรวจสอบความเป็นอีสานนี้ จึงมุง่ สนใจตัวบททางวัฒนธรรม
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ทีเ่ ชือ่ มความเป็นอีสานสูค่ วามเป็นสากลภายใต้อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีพ่ ร้อม
จะด�ำเนินไปสู่ความอยู่รอด

วัตถุประสงค์
เพื่อส�ำรวจความเป็นอีสานผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งท�ำ
หน้าที่เป็นตัวบททางวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจมิติอีสานที่ร่วมสมัย

แนวคิดกลจักรของแรงปรารถนา (Desiring Machine)
พัฒนา กิติอาษา (๒๕๕๗ : ๕๒-๕๔) ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องกลจักร
ปรารถนา (Desiring Machine) ของเดอลูซ และกัตตารี (Deleuze and
Guattari) ที่ให้ความส�ำคัญกับจิตไร้ส�ำนึก กลจักรของแรงปรารถนา เรือนกาย
ปราศจากองคาพยพ และความส�ำคัญของความรูส้ กึ นึกคิด ทัง้ สองชีใ้ ห้เห็นว่าการ
พิจารณามิตขิ องการผลิตสร้าง และขับดันของปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์ใน
ระดับปัจเจกบุคคลสามารถช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระดับสังคมได้
รากฐานของชุมชนอนิจลักษณ์คือการท�ำงานของจิตไร้ส�ำนึก และ
แรงปรารถนาทางสังคม กล่าวคือ จิตส�ำนึกท�ำงานผลิตแรงปรารถนา และแรง
ปรารถนาท�ำงานผลิตสร้างพฤติกรรมหรือการกระท�ำของมนุษย์ และสังคมมนุษย์
ไม่ควรได้รับการพิจารณาในฐานะที่มีสภาพเป็นอยู่หยุดนิ่งคงที่ตายตัว (being)
ทั้งนี้เพราะแรงปรารถนาไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองภายใน
จิตใจของมนุษย์ ทั้งยังไม่ได้เกิดจากความรู้สึก ความต้องการหรือความจ�ำเป็น
การโหยหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต และที่ส�ำคัญอ�ำนาจเป็นผลที่เกิดจากการ
ท�ำงานของแรงปรารถนา มโนทัศน์วา่ ด้วยแรงปรารถนาในฐานะทฤษฎีทางสังคม
ย่อมไม่ใช่แรงขับทางจิตวิทยา และสรีระร่างกายล้วน ๆ หากแต่เป็นแรงปรารถนา
ทางสังคมทีถ่ กู ผลิตขึน้ ในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม เดอลูซ เสนอว่าควรพิจารณาแรงปรารถนาของมนุษย์ในฐานะผลิตผล
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จากสายพานโรงงานอุตสาหกรรม แรงปรารถนาที่แท้จริงคือกลจักรแห่งแรง
ปรารถนาที่มีสภาพพลวัตในตัวสูง ในการท�ำงานผลิตกลจักรหรือกลไกอื่นต่อไป
อย่างไม่หยุดนิง่ อันจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงใด ๆ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแบบมีการผลิตสร้าง น�ำเข้าสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามา
แทนที่ของเดิมเสมอไป หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงผันแปรในตัวเองเป็นส�ำคัญ
กล่าวคือ เพราะการท�ำงานของกลจักรแห่งแรงปรารถนา ในการรื้อข้ามพื้นที่
เขตแดนหรืออาณาบริเวณต่าง ๆ ของชีวิตทางสังคมนี้เอง มนุษย์ และชุมชน
ใด ๆ ล้วนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในเรือนร่าง หรือหน่วยย่อย
ต่าง ๆ ภายในองค์กรหรือสังคมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ มนุษย์ และชุมชนของ
พวกเขายังต้องตกอยูใ่ นสภาพทีถ่ กู รุมเร้าให้เปลีย่ นแปลงไม่หยุดนิง่ จากภายนอก
ควบคู่กันไป ดังนั้นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนใด ๆ ควร
พิจารณาลักษณะความเป็นอนิจจังหรือความผกผันเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในตัวเอง
และภายนอกอย่างใกล้ชิด
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ กลจักรของแรงปรารถนาท�ำงานเพือ่ ผลักดันให้
เกิดความคิดความอ่าน จินตนาการ วิถีชีวิต และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือเดินทางข้ามเขตของอาณาบริเวณที่คุ้น
เคยด้วยความหมาย และอัตลักษณ์ทางสังคมที่แตกต่างออกไป
กนกวรรณ มโนรมย์ (๒๕๕๙ : ออนไลน์) ได้สรุปแนวคิดของ พัฒนา
กิติอาษา (๒๕๕๗ : ๑๘) ไว้ว่า แนวคิดของพัฒนาท�ำให้เห็นว่าคนอีสานต้องการ
ผลิตสร้างตัวตนใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะคนอีสานมีแรงปรารถนาจาก
ภายใน มีความใฝ่ฝัน และแรงบันดาลใจที่มีพื้นฐานจากความยากจน ที่คอยเป็น
แรงผลักดันให้คนอีสานมีความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ เลื่อนฐานะ
แสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุ มีความปรารถนาอยากเป็นผู้มีความทันสมัย และ
ภาคภูมิใจกับ อัตลักษณ์ที่ทันสมัย พยายามปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมทัง้ ระดับท้องถิน่ และ ระดับนานาชาติ คนอีสานในความเป็นอีสานใหม่ คือ
นักต่อสู้ชีวิต ผู้มีจินตนาการใหม่ ๆ ผู้มีทักษะฝีมือด้านแรงงาน ผู้ผลิตอาหารของ
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ประเทศ และของโลกผู้มีความรู้ทักษะสมัยใหม่ มีการศึกษา มีความมั่นใจใน
ตัวเอง และพร้อมเปิดรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับผู้คนที่หลากหลาย
ซึง่ อัตลักษณ์อสี านใหม่เหล่านี้ มีรากฐานมาจากความเป็นท้องถิน่ และวัฒนธรรม
อีสานเดิมเสมอ ๆ ดังนัน้ ด้วยตัวตนคนอีสานในบริบทอีสานใหม่เช่นนี้ ท�ำให้ภาค
อีสานกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ “ภูมิภาคแม่โขง” และ
การเชื่อมต่อกับนานาชาติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ตัวอย่างของการปรับตัวของคนอีสาน คือ พื้นที่ล�ำซิ่งในกรุงเทพฯ ซึ่ง
พบว่ า คนอี ส านภายใต้ บ ริ บ ทของสั ง คมเมื อ งสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
อุตสาหกรรมความบันเทิง โดยการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับสื่อ
บันเทิงที่มีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อง่ายต่อการเสพและการเข้าถึง ซึ่งท�ำให้ทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับตัวของคนอีสานภายใต้พื้นที่ที่เปลี่ยน
ไป แต่ยังคงสร้างอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่ของความบันเทิง (อุกฤษณ์ จอมยิ้ม,
๒๕๕๙ : ๖๕)
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (๒๕๕๗ : ๑-๑๖) ได้สรุปประเด็นทีพ่ ฒ
ั นา กิตอิ าษา
(๒๕๕๗ : ๕) ได้เสนอประเด็นในการอธิบายความเป็นอีสาน ในหนังสือสูว่ ถิ อี สี าน
ใหม่ไว้อย่างน่าสนใจว่า ประการที่หนึ่ง อีสานมีความเป็น “อีสานเปี๊ยนไป๋” โดย
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมแบบท้อง
ถิ่นข้ามแดนของอีสาน นับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามเย็น ซึ่งท�ำให้คนอีสานมี
การปรับตัวเข้ากับความทันสมัยในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีจิตส�ำนึกของแรง
ปรารถนาในการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลิตสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของ
ตนเอง ประการที่สอง อีสานมีลักษณะเป็น “อีสานอนิจลักษณ์” ซึ่งเกิดจากการ
รื้อพรมแดนหลากมิติ (Multi-Dimensional Deterritorialization) กล่าวคือ
ความเป็นอีสานไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นแก่นแกน เช่น ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ที่เป็นอุดมคติที่หยุดนิ่งเสมอไป รวมถึงคนอีสานส่วนหนึ่งมีการเลื่อนฐานะทาง
สังคมกลายเป็นคนชัน้ กลางในชนบท (Rural Middle Class) ทีม่ รี ากฐานมาจาก
ความรอบรู้ และโลกทัศน์ที่ถูกหล่อหลอมด้วยการศึกษา ทวีศักดิ์ เผือกสม
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(๒๕๕๗ : ๑๑) ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มดังกล่าวไว้ว่า “งานชิ้นดังกล่าวอาจจะเป็น
งานส�ำคัญชิน้ หนึง่ ทีช่ ว่ ยขจัดมายาคติของภาพความเป็นอีสาน ไม่วา่ จะเป็นมายา
คติที่สร้างโดยรัฐไทยสมัยใหม่ นักการเมืองยุคสงครามเย็น นักวิชาการไทย และ
เทศ หรือคนทั่วไป รวมทั้งยังช่วยปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามาสร้างมายาคติแบบ
ผิด ๆ ให้กับคนอีสาน

อีสานร่วมสมัยในเพลง
เพลงหนาวลมที่เรณู ประพันธ์โดยสุรินทร์ ภาคศิริ มีเนื้อหาบรรยายถึง
สภาพอากาศของอีสานเหนือ และยังสื่อถึงความงามของผู้หญิงชาวผู้ไท อ�ำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม ที่ท�ำให้สาวอีสานได้รับการน�ำเสนอในฐานะหญิงสาว
ผู้งดงามทางวัฒนธรรม ดังเนื้อเพลง
“เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลังได้พบนวลนาง ดั่งเหมือนต้อง
มนต์แน่นิ่ง
น้องนุ่งซิ่นไหมไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้ง พี่รักเจ้าแล้วแท้จริง
สาวเวียงพิงค์
แห่งแดนอีสาน เราเคยสัมพันธ์พลอดรักเมื่อคราวหน้าหนาว
คืนฟ้าสกาว
เหน็บหนาวน�้ำค้างหรือนั่น เพราะได้เคียงน้องถึงต้องหนาว
ตายไม่หวาดหวั่น”
จากตัวอย่างพบว่าเนือ้ เพลงได้ถา่ ยทอดภาพความงามของสาวอีสานภาย
ใต้วฒ
ั นธรรมอีสานเหนือด้วยมุมมองทีว่ า่ มีวฒ
ั นธรรม และธรรมชาติทงี่ ดงามผูค้ น
โดยเฉพาะ “ผูส้ าวผูไ้ ทเรณู” ทีม่ อี ตั ลักษณ์ชวนมองจับตาต้องใจด้วยการ ‘นุง่ ซิน่
ไหม ไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้งพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงค์แห่งแดนอีสาน’
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นอกจากนี้เพลงสาวกันตรึมที่ขับร้องโดยไผ่ พงศธร ก็เสนอภาพ “สาว
อีสานใต้” ผ่านเนือ้ ร้องภาษาไทยราชการสลับกับภาษาไทยถิน่ (เขมร) ดังตัวอย่าง
“โอ่โอเนียงเอย อ้ายพึ่งเคยได้พาใจเหงาผ่านมา มาเมือง
สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมงามตา เนียงโมปีน่า พูดจาภาษาขแมร์
เอิงเอยเนียงลออ เสนาะเสียงซอคมข�ำร่ายร�ำงามแท้ โอ่เจิ๊ด
เอยเจิ๊ด อ้ายหลงฮักสาวขแมร์ หัวใจอ้ายแพ้ ตั้งแต่แรกพบ
สบตา พรึมโจ๊ะพรึม ๆ สาวกันตรึมยุคใหม่ สีสันแดนอีสาน
ใต้ หนุม่ บ้านไกลได้มาพบพา กระนบติงตองร�ำตัก๊ แตนต�ำข้าว
ในนา อ้อนแอ้นเอวบางน่ารักน่าชังดั่งอัปสรา ดอกดินถิ่นทุ่ง
กุลาอยากบอกเนียงว่าบองสลัน”
เนือ้ หาของเพลงดังกล่าวได้เสนอภาพตัวแทนของสาวอีสานใต้ทมี่ คี วาม
สวยงาม น่ารัก ด้วยเนื้อหาชมความงามแบบหยิกแกมหยอก ช่วยย�้ำอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมไทยเขมร ที่เป็นภาพตัวแทนของชาวอีสานใต้ แต่ภาพของหนุ่ม
สาวอีสานที่น่ารัก งดงาม ได้รับการโต้กลับ และทบทวนกับเพลง
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ (๒๕๔๖ : ๕๕๖) ได้กล่าวว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และการบริการทีข่ ยายตัวขึน้ ท�ำให้สงั คมเมือง
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว กลายเป็นแหล่งดึงดูดให้ชาวชนบท
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเข้ามาหางานท�ำในเมือง
หลวง ประกอบกับการล่มสลายของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในชนบท จากการ
พัฒนาทีเ่ กิดขึน้ แบบไม่สมดุล จึงไม่สามารถดูแลชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเขาได้
ท�ำให้ชาวชนบทประสบปัญหาความยากจน ภาวะหนี้สิน ขาดแคลนพื้นที่ท�ำกิน
การด�ำรงชีวติ ความเป็นอยูท่ แี่ ย่ลง และเปลีย่ นแปลงไป จึงกลายเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการสร้างกองทัพแรงงานชาวชนบทอีสานจ�ำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าเมือง
ซึ่งส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแสวงหาโอกาส
ในการท�ำงาน และเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
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ภาพของการอพยพเคลื่อนย้ายเข้าเมืองของหนุ่มสาวชาวอีสานในเพลง
บ้านของพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ดังเนื้อเพลงที่ว่า “เกิดมันทุกข์มันยากฮ่าย หากินกะบ่
กุม้ บ่อมิ่ ผูบ้ า่ วผูส้ าว หนีเข้ากรุงเทพฯ เหลือแต่ผเู้ ฒ่ากับเด็กน้อยได้แต่ทา่ แต่คอย
พวกเจ้าฮัน่ หล่ามาซ่อยแผ่นดินเกิด” เพลงดังกล่าวได้ฉายภาพของความแร้นแค้น
จนท�ำให้ผู้คนอพยพเคลื่อนย้ายสู่ตลาดแรงงาน
เพลงดอกหญ้าในป่าปูน ที่ขับร้องโดยต่าย อรทัยก็ช่วยตอกย�้ำประเด็น
การอพยพแรงงานของชาวอีสาน ดังเนือ้ เพลง “หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่า
เก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้า กอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย กราบลาแม่พ่อหลังจาก
เรียนจบ ม. ปลาย ลาทุง่ ดอกคูณไสว มาอาศัยชายคาป่าปูน เอาแรงเป็นทุนสูง้ าน
เงินเดือนต�ำ่ ต�ำ่ เก็บเงินเข้าเรียนภาคค�ำ่ ก่อความหวังบนทางเปือ้ นฝุน่ สังคมเมือง
ใหญ่ขาดแคลนน�้ำใจเจือจุน ใช้ความอดทนเติมทุน ให้ยืนสู้ไหวทุกวัน อยู่เมือง
สวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดิน”
ผูเ้ ขียนพบว่าดอกคูนในเพลงคือสัญลักษณ์ความเป็นอีสานประการหนึง่
เนื่องจากเป็นชื่อเรียกดอกราชพฤกษ์ในภาษาไทยถิ่น (อีสาน) อีกทั้งเป็นดอกไม้
ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น เกิดเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำถิ่นที่ว่า “เมืองดอกคูนเสียง
แคน” ดังนั้นสาวอีสานในเพลงจึงหมายถึงสาวขอนแก่นที่ต้องเดินทางเข้ามา
ท�ำงานที่กรุงเทพฯ เพื่อหางานท�ำ
นอกจากนี้เพลงดังกล่าวมีนัยของการใช้แนวคิดแบบคู่ตรงข้ามเพื่อ
ประกอบสร้างความเป็นชนบทกับความเป็นเมือง คือ การให้ภาพของหญิงสาว
ชนบท รายได้น้อย การศึกษาน้อย ที่ต้องสร้างตัวจากค่าแรงขั้นต�่ำอันน้อยนิด
และต้องพยายามขยับฐานะทางสังคมให้สงู ขึน้ ด้วยการเรียนภาคค�ำ่ เพือ่ แสวงหา
ชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมเมือง
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ได้ประพันธ์เพลงอีสานบ้านเฮา (๒๕๒๐) ขับร้อง
โดย เทพพร เพชรอุบล ที่มีส่วนในการน�ำเสนอผักกะแยง พืชที่เจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพพืน้ ทีช่ มุ่ ชืน้ ช่วยยกระดับความหมายของวัฒนธรรมการบริโภคของชาว
อีสานที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพลงแหย่ไข่มดแดง ของวงซูซู เสนอภาพ
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ไข่มดแดงว่าเป็นอาหารชั้นสูง จากการที่ไข่มดแดงอยู่บนต้นไม้ (ปัจจุบันมีร้าน
อาหารอีสานจ�ำนวนมากชูอาหารที่มีวัตถุดิบหลักเป็นไข่มดแดง เป็นอาหารจาน
เด็ดของร้าน รวมถึงอาหารที่ท�ำจากหวาย เห็ด เป็นต้น)
เพลงจีห่ อยของพีสะเดิด แม้จะมีนยั เรือ่ งเพศ แต่กช็ ว่ ยให้เข้าใจถึงมายา
คติการบริโภคหอยของชาวอีสานที่บริโภคหอยน�้ำจืด ชาวอีสานจะใช้หอย
ประเภทต่าง ๆ เช่น หอยจูบ หรือหอยขม ที่ชาวอีสานน�ำมาอ่อม ซึ่งมีจุดเด่นคือ
ความหอมจากใบชะพลู นอกจากนี้ชาวอีสานยังบริโภคหอยเชอรี่ สังเกตได้จาก
อาหารประเภทต�ำป่าทีต่ อ้ งมีหน่อไม้ และหอยเชอรี่ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของป่า และ
เป็นสัญลักษณ์ของทุ่งนา ผู้เขียนพบว่าในตลาดสดประจ�ำอ�ำเภอต่าง ๆ ในภาค
อี ส านมี ก ารน� ำ หอยเชอรี่ ม าปรุ ง สุ ก วางขายพร้ อ มให้ น� ำ ไปประกอบอาหาร
โดยส่วนใหญ่อาหารที่ท�ำจากหอยเชอรี่คือ ก้อยหอย และต�ำป่า
สังคมไทยมีความตืน่ ตระหนกจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาว
อีสานจากเพลงผู้บ่าวกินแมว ขับร้องโดยรวมตลกเสียงอีสาน ดังตัวอย่าง
“ค�ำ่ ค�ำ่ ยามตะเว็นพอขุม่ มุม่ พวกเฮาจับกลุม่ ศาลาแดงปาก
ทาง ชมรมผู้บ่าวฮ่าง ๆ ตั้งวงเหล้าขาวเมาแตกแซวแซว
กับแกล้มรสเด็ดชั้นดี เมนูคืนนี้ล่ะกะมีคั่วแมวลักมาจากวัด
พุ่มจนใกล้ดับแนวแมวของหลวงตา (เป็นตาซังหลาย พวก
มนุษย์กินแมว) เมาแล้วดีดกีตาร์ร้องเพลง แหกปากจนว่าไท
บ้านอยากไล่เหล้าเหมิดกะส่งหน่วยกล้าตาย ไปหาเซ็นเหล้า
ขูเ่ อาน�ำร้านค้า ดึก ๆ คัว่ แมวเหมิดแล้ว หาลักแมวพระในวัด
ในวา บาปบุญล่ะบ่ได้หัวซา บ่ได้ข่ีช้างสูบยามาโบโร่มาตั๊วะ
เว้ย อั่นลาบเป็ดลาบงัวคั่วไก่ ต้มปลาต่อใหญ่ล่ะบ่เคยมีกิน
อย่างดีกะได้ในถัว่ ดิน มือ้ ใด๋ทกุ ข์หลายกะได้ในบักขาม คืนใด๋
ได้กนิ คัว่ แมว มันกะสุดยอดแล้วหละดีนอ้ งคนงามลองกินกับ
อ้ายเบิ่งจักค�ำ เจ้าสิเห็นสวรรค์ร�ำไรร�ำไร ค�่ำ ค�่ำ ยามแลง
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ตะเว็นพอพุมพู มาหมูเ่ ฮามายึดศาลาตัง้ วงดีดกีตา้ ร์มะเลงเคง
โคง หมาหนีไปนอนท่งย้อนมั้นอยากไล่ ไปถะแมหาแมวมา
คั่ว หาลักผักบั่วใบกระเพราหัวสิงไค สาวสาวเขาล่ะบ่สนใจ
เขาว่าพวกเฮาผู้บ่าวกินแมว”

ภาพที่ ๑ ข่าวการจับกุมกลุ่มคนรับประทานอาหารที่ท�ำจากแมว
ที่มา https://bit.ly/2wDHVBn
“ต�ำรวจ สภ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ น�ำตัวชายหนุ่ม ๕
คน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นชาวบ้านโคกว่าน อ�ำเภอ
ละหานทราย ไปสอบสวน หลังได้รับแจ้งจากมูลนิธิ วอช ด๊
อก ไทยแลนด์ หรือ (WDT) ว่ามีชาย ๕ คนน�ำแมวไปประกอบ
อาหารกิน แล้วถ่ายรูปโพสต์โชว์ในเฟซบุก๊ โดยใช้ชอื่ ว่า “แก๊ง
ผู้บ่าวกินแมวจัดว่าเด็ด” เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ที่ผ่านมา
ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้รักสัตว์เป็นอย่างมาก เบื้องต้น
ทัง้ ๕ คน ให้การรับสารภาพว่า ได้นำ� แมวมาประกอบอาหาร
และโพสต์ลงเฟซบุ๊กจริง แต่เป็นแมวที่ถูกรถชนตายแล้ว ไม่
ได้น�ำมาฆ่าหรือท�ำร้าย โดยอ้างว่าเป็นความคึกคะนอง และ
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แค่อยากจะลองดูเท่านั้น แต่หลังจาก
ประกอบอาหารเสร็จก็ไม่ได้กิน เพราะแมวมีกลิ่นคาวจึงกิน
ไม่ได้ แต่ตำ� รวจยังไม่ปกั ใจเชือ่ ซึง่ จะได้ลงพืน้ ทีห่ าข้อมูลและ
สอบปากค�ำพยานแวดล้อมเพิม่ เติม หากพบว่าได้ทำ� ร้าย และ
ฆ่าแมวน�ำมาประกอบอาหารกินจริง ก็จะถูกด�ำเนินคดีตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บาท ต่อไป”
จากภาพประกอบ และเนือ้ หาของข่าวดังกล่าวจะพบว่า การรับประทาน
แมวยังคงปรากฏในสังคมอีสาน แต่หากวิเคราะห์เพลงทีข่ บั ร้องโดยกลุม่ ตลกเสียง
อีสานจะพบว่า เนื้อหาของเพลงดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการบริโภค
ของชาวอีสานที่สามารถหยิบฉวยวัตถุดิบรอบตัวมาใช้ประกอบอาหาร ใน
ภาพยนตร์เรื่องลูกอีสานมีฉากที่จับงู หากุดจี่ในขี้ควาย หานกคุ่ม รวมถึงหาบึ้ง
มารับประทาน ดังนัน้ นัยของข่าวได้ทำ� ให้ทราบถึงการบริโภคในสังคมทีถ่ กู ก�ำกับ
และควบคุมด้วยรสนิยมรวมถึงจริยธรรมศีลธรรม
ผู้เขียนมีโอกาสส�ำรวจตลาดบายพาส อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พบว่ามีการจ�ำหน่ายเนื้อสุนัขในลักษณะเดียวกันกับการจ�ำหน่ายเนื้อสุกร คือมี
การตั้งเป็นแผงลอยที่เรียกว่า เขียง อย่างเปิดเผยในตลาดกกยาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีการจ�ำหน่ายอวัยวะเพศสุกรย่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสานใที่นบางพื้นที่ไม่ได้มีเพียงปลานิล
และปลาทับทิม
เพลงคนบ้านเดียวกันของไผ่ พงศธรได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่าง
มาก ผู้เขียนจะน�ำเสนอความเป็นคนอีสานบ้านเดียวกัน ผ่านปรากฏการณ์
ฟุตบอลไทย ฟีเวอร์ กล่าวคือ ภาคอีสานมีทมี ฟุตบอลทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกในปัจจุบันจ�ำนวน ๓ ทีม หากไม่นับทีมขอนแก่นเอฟซี
ที่เคยร่วมแข่งขันในระดับลีกสูงสุดก่อนที่จะตกชั้น (ปัจจุบันอยู่ในลีกภูมิภาค)
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จากการวิจัยของธนานันต์ วรสาร (๒๕๕๕ : ๓๔) พบว่า ในปี ๒๕๕๔ มี
สถิติเกี่ยวกับผู้ชมฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกอย่างน่าสนใจ
ตารางแสดงผู้ชมทีมฟุตบอลจากภาคอีสาน ๔ ทีม
อันดับ
๑
๒

สโมสร

บุรีรัมย์ พีอีเอ
เมืองทองฯ
ยูไนเต็ด
๓ ศรีสะเกษ เมือง
ไทยเอฟซี
๑๐ ขอนแก่น เอฟซี

ยอดผู้ชม ผู้ชมเฉลี่ย ยอดขายบัตร ยอดขายของที่
ต่อนัด
ผ่านประตู
ระลึก
๒๕๙,๖๒๙ ๑๕,๒๗๒ ๒๑,๐๓๘,๔๓๐ ๑๗,๓๒๐,๕๙๙
๑๘๒,๖๑๐ ๑๐,๗๔๒ ๑๖,๔๐๘,๗๔๐ ๑๓,๘๔๙,๙๐๑
๑๒๒,๘๑๕ ๗,๒๒๔
๕๒,๗๔๓

๓,๑๐๓

๘,๓๒๙,๔๔๒

๒,๙๐๒,๔๓๘

๓๔๗,๐๓๔

๙๔๔,๑๒๕

จากตารางดังกล่าวพบว่ามีทีมฟุตบอลจากภาคอีสาน ๓ ทีม และมีผู้ชม
เข้าชมเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๘ ในศึกดาร์บี้แมตช์แดนอีสาน
ระหว่าง ทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบกับ ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีจ�ำนวน
ผู้ชม ๓๔,๖๘๙ คน ตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทย
ว่ามีพัฒนาการก้าวขึ้นมาอีกขั้น โดยเฉพาะกระแสการตอบรับของแฟนฟุตบอล
ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเป็นรองเพียงแค่เกมในศึกดิวิชั่น ๑ เมื่อปี ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ สงขลา เอฟซี สร้างยอดผู้ชมสูงสุดของฟุตบอลลีก
ไทย ไว้ที่สนาม ติณสูลานนท์ ในเกมที่พบกับ บุรีรัมย์ เอฟซี ด้วยยอดผู้ชม
๓๖,๗๑๕ คน แต่ในครั้งนั้นยังไม่มีการติดตั้งเก้าอี้ที่สนามแห่งนี้
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ตารางแสดง ๕ อันดับ แมตช์ฟุตบอลลีกไทยที่มีผู้ชมมากที่สุด
ล�ำดับ
๑

สโมสร
สงขลา เอฟซี
- บุรีรัมย์ เอฟซี

ลีก
ดิวิชั่น ๑

วัน เดือน ปี
๗ ส.ค.

จ�ำนวนผู้ชม
๓๖,๗๑๕

๒

นครราชสีมา มาสด้า
- บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ไทยลีก

๑๑ ก.ค.

๓๔,๖๘๙

๓

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- เอสซีจี เมืองทองฯ

ไทยลีก

๑๑ พ.ค.

๓๓,๓๒๕

๔

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- สิงห์ท่าเรือ

ไทยลีก

๑๐ ส.ค.

๓๑,๑๘๙

๕

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- เพื่อนต�ำรวจ

ไทยลีก

๒ พ.ย.

๓๐,๘๗๓

๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗

ตารางจ�ำนวนผู้ชมเฉลี่ยของ ๕ สโมสรที่มีผู้ชมสูงสุด
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

สโมสร
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สุพรรณบุรี เอฟซี
เอสซีจี เมืองทองฯ
บางกอกกลาส เอฟซี

จ�ำนวนผู้ชม
๒๒,๓๔๔
๒๐,๕๕๘
๑๔,๖๙๔
๙,๕๓๐
๘,๖๙๕

ที่มา ยอดแฟนบอลเฉลี่ยของไทย (๒๕๕๘ : ออนไลน์)
จากทั้ง ๓ ตารางได้สะท้อนปรากฏการณ์ผู้ชมที่มีจ�ำนวนมากในการ
เข้าชมการแข่งขันระหว่างทีมทีม่ าจากภาคอีสาน สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ส่วนหนึง่
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มาจากจ�ำนวนประชากรทีม่ จี ำ� นวนมากของทีมฟุตบอลประจ�ำจังหวัดนัน้ ๆ หรือ
การเดินทางที่สะดวกซึ่งท�ำให้ผู้ชมสามารถเดินทางไปสนามแข่งขันจริงได้ แต่สิ่ง
ทีช่ ว่ ยให้ผชู้ มซึง่ เป็นแฟนบอลของทีมทีม่ าจากภาคอีสานเหล่านัน้ รูส้ กึ ผูกพัน ส่วน
หนึง่ มาจากความเป็นท้องถิน่ นิยม สังเกตได้จากตราของทีมสโมสรทีส่ ามารถสร้าง
อัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดี คือ ปราสาทสายฟ้า (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) กูปรี (ศรีสะเกษ
เอฟซี) สวาท แคท (นครราชสีมา เอฟซี) และไดโนพิฆาต (ขอนแก่น เอฟซี)
เมื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพบว่า อัตลักษณ์ของคนอีสานมี
ความซับซ้อนอีกหลายชุด เช่น คนที่มีภูมิล�ำเนาในจังหวัดศรีสะเกษอาจสวมเสื้อ
ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในชีวิตประจ�ำวันหรือไปท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการ
แข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมศรีสะเกษฯ กับทีมบุรรี มั ย์ฯ คนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในจังหวัด
ศรีสะเกษย่อมแสดงอัตลักษณ์ผา่ นเสือ้ ทีมฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี หรือเสือ้ สีแสด
ซึ่งเป็นสีประจ�ำจังหวัด

อีสานในภาพยนตร์ร่วมสมัย
ภาพลักษณ์ของอีสานได้รับการน�ำเสนอผ่านภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์เรื่องลูกอีสาน ภาพยนตร์เรื่องทองปาน และภาพยนตร์ตลกต่าง
ประเทศที่น�ำแสดงโดยชาร์ลี แชปลิน ภาพยนตร์ดังกล่าวมักมีเนื้อหามุ่งน�ำเสนอ
ความแร้นแค้น หรือความตลกขบขันผ่านเสียงพากย์ภาษาไทยถิ่นอีสาน
ในบรรดาความหลากหลายทางเพศ กะเทยถือเป็นเพศที่สร้างสีสันได้
เป็นอย่างมาก ในอีสานก็เช่นกัน “เดีย๋ วนีเ้ ขายอมรับเหมิดแล้ว ด๊อกเตอร์ดอ๊ กแต๋ว
กะออกหน้าออกตาฉันเองก็ภมู ใิ จตัวฉัน ผูใ้ ด๋กดี กันกะส่างเขาเถาะนาลูกผัวพอได้
กะเอา ยามเมากะเมาม่วนกันเฮฮาไปเที่ยวบ้านนั้นบ้านนี้ ฟ้อนหน้าเวที กะหมู่
ฉันนีล่ ะคะ” จากตัวอย่างเนือ้ เพลงกะเทยประท้วง ขับร้องโดยปอยฝ้าย น�ำเสนอ
เสียงของกะเทยทีอ่ อกมายืนยันตัวตน และจุดยืนอย่างชัดเจนว่า การเป็นกะเทย
ไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย โดยเลือกหยิบยกประเด็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงหรือ
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ปริญญาเอกก็สามารถประกาศตนว่าเป็นกะเทยได้อย่างภาคภูมิใจ
นอกจากนี้เพลงกะเทยหน้าฮ้าน ขับร้องโดย แมน มณีวรรณ ก็น�ำเสนอ
การรวมกลุ ่ ม ของกะเทยอี ส านโดยใช้ พื้ น ที่ ห น้ า ฮ้ า น (หน้ า เวที ห มอล� ำ )
เป็นจุดนัดพบ ผูเ้ ขียนพบว่าในปัจจุบนั เพลงทีน่ ยิ มของกลุม่ กะเทยอีสานคือ เพลง
ลมพัดตึง้ เพลงสาวผัวเผลอ เป็นต้น อีกทัง้ ผูเ้ ขียนยังมีโอกาสชมการแสดงหมอล�ำ
พบว่า กะเทยหน้าฮ้านจะสามารถเต้น (เด้า) ได้อย่างเมามันและพร้อมเพรียงกัน
โดยมิได้นดั หมาย เมือ่ สอบถามทีม่ าของท่าเต้นเหล่านัน้ ได้รบั ค�ำตอบว่า “มันอยู่
ในยีนของกะเทยอีสาน”
อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย (๒๕๕๕ : ออนไลน์) ได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับ
ประเด็นกะเทยหน้าฮ้าน โดยหยิบยกผลการวิจยั ของพรเทพ แพรขาว เรือ่ ง “เวที
หมอล�ำกับชีวิตกะเทยอีสาน” หรือ “ฮ้านหมอล�ำกับชีวิตกะเทยอีสาน” ว่า
“กะเทยอีสานตามงานแสดงหมอล�ำจริง ๆ ไม่ใช่คนที่รวยอะไร ตอนกลางวัน
รับจ้างล้างจาน แบกข้าวสาร ท�ำงานกุลีอะไรต่าง ๆ สภาพร่างกายก็จะเป็นแบบ
ผู้ชาย สัญลักษณ์ที่เขาจะสื่อให้สังคมรู้ก็คือด้วยกริยาท่าทาง และการไว้ผมยาว
เพราะฉะนัน้ ค�ำว่ากะเทยอีสาน เราอย่าคิดว่ามันสวยงามแบบมิสทิฟฟานี่ แต่มนั
จะมีความสนุกอยู่ในนั้น”
แต่จากประสบการณ์ในการชมหมอล�ำ และสัมภาษณ์กะเทยหน้าฮ้าน
ของผู้เขียนกลับพบว่า กะเทยที่ไปชมหมอล�ำนั้นไม่ได้มีอาชีพตามที่พรเทพ
แพรขาวเสนอ เนื่องจากส่วนหนึ่งที่สัมภาษณ์มีทั้งนักศึกษา ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการที่ใช้ช่วงเวลาพักผ่อนเดินทางติดตามศิลปินที่ตนชื่นชอบ และ
ผลพลอยได้ของการไปชมหมอล�ำก็คือ อาจจะได้ “แล่นไม้” (การได้ร่วมเพศกับ
ผูช้ ายทีไ่ ปชมหมอล�ำ) และได้รบั ข้อมูลเพิม่ อีกว่า การร่วมเพศในกรณีทหี่ าคูไ่ ด้ใน
เวทีหมอล�ำจะไม่จ�ำกัดแค่การร่วมเพศระหว่างกะเทยกับเพศชาย แต่สามารถมี
การร่วมเพศที่มีความหลากหลายทางเพศ และไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ยังพบว่าภาพยนตร์ประเภทผีอีสาน
ได้ช่วยเติมเต็มในประเด็นความตลกล้าหลังของชาวอีสาน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง
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บ้านผีปอบ และภาพยนตร์เรือ่ งหอแต๋วแตกทีใ่ ช้ชอื่ ตัวละครหลักว่า “อาโคย” ซึง่
ในภาษาอีสาน “โคย” แปลว่า “ลึงค์” มักจะใช้ในการบริภาษ เช่น “บักโคย
เสียก” มีศิลปินเพลงกลุ่มใช้ค�ำดังกล่าวในการตั้งชื่อวง คือ “ร๊อกคงคย” ค�ำว่า
“โคย” จะต่างจากค�ำว่า “ห�ำ” เพราะค�ำว่าห�ำในภาษาอีสานหมายถึงอวัยวะเพศ
ชายแต่มักจะใช้ในการเรียกชื่อบุคคล และมักจะมีค�ำวิเศษณ์ต่อท้ายเพื่อแสดง
ขนาดหรือบ่งชีค้ วามน่ารักน่าเอ็นดู มิใช่ลกั ษณะทางกายภาพทีม่ นี ยั เกีย่ วข้องกับ
ขนาดของอวัยวะเพศ ภายใต้ความเป็นปิตาธิปไตย เช่น “บักห�ำน้อย บักห�ำใหญ่
บักห�ำแหล่ และบักห�ำยาน” เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีนทิ านล้อเลียนทีว่ า่ “นิทาน ๆ
ผู้เฒ่าห�ำยาน นิทานจบจ้อย” ซึ่งใช้กล่าวล้อเลียนชายสูงอายุที่มีท่าทีชวนขบขัน
ภาพยนตร์เรื่องฟ้าสูงแผ่นดินต�่ำ ก�ำกับโดยนนทวัฒน์ น�ำเบญจพล
ได้เสนอภาพของอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้ ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการเมือง โดยภาพยนตร์เล่าถึงภาพความขัดแย้ง ทัง้ ความ
ขัดแย้งภายในประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ “ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้
ก่อให้เกิดกระแสความตืน่ ตัวเรือ่ งสิทธิ และเสรีภาพของคนท�ำภาพยนตร์ไทยด้วย
และยั ง ได้ เข้ า ฉายในเทศกาลหนั ง นานาชาติ เ บอร์ ลิ น ครั้ ง ที่ ๖๓” (สิ ท ธา
เลิศไพบูลย์ศิริ, ๒๕๕๖ : ๒) ฉากในเรื่องมีทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดศรีสะเกษ
ภาพยนตร์ให้ความส�ำคัญกับฉากทัง้ สองเนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีม่ คี วามรุนแรงเกิดขึน้
กล่าวคือ พื้นที่กรุงเทพฯ มีการชุมนุมที่น�ำไปสู่การปราบปราม ส่วนพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษมีความขัดแย้งในประเด็นปราสาทเขาพระวิหาร
ภาพยนตร์เล่าเรื่องโดยเริ่มจากเหตุการณ์การเฉลิมฉลองที่ราชประสงค์
(ห้างสรรพสินค้า Central World) แล้วเชื่อมโยงจากความหมายของพื้นที่
เดียวกันนี้ ที่เคยมีการปะทะกันระหว่างประชาชนสองสี (เหลือง แดง) และ
ประชาชนกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (ทหาร ต� ำ รวจ) เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง
ทางการเมืองในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า ๙๐ ราย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วยบันทึกเหตุการณ์ รวมถึงปรากฏการณ์ของสังคม
ไทยในช่วงเวลาที่ประชาชนตื่นตัวในเรื่องสิทธิทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
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การออกมาเคลื่อนไหวในหลาย ๆ เหตุการณ์นั้น น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็นความขัดแย้งภายในประเทศ และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความรุนแรงที่ตามมา ดังนั้นการที่ภาพยนตร์ได้
อาศัยกลวิธกี ารน�ำเสนอทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นข้อความ ภาพ หรือแม้กระทัง่
เพลงประกอบ ล้วนซ่อนความหมายทีเ่ ชือ่ มโยงกับเนือ้ หาหลักของภาพยนตร์ นัน่
คือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ ภาพยนตร์
ฟ้าสูงแผ่นดินต�ำ่ จึงอาจก�ำลังสื่อความหมายว่าแท้จริงแล้วพรมแดนหามีจริงไม่
ไม่วา่ จะกัน้ จากฟ้า หรือกัน้ ด้วยแผ่นดิน แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วทุกคนยังต้องอยูร่ ว่ มกัน
ภายใต้ค�ำว่า ชาติ และรัฐชาติที่สามารถเปลี่ยนความหมายเพื่อใช้ประโยชน์
ทางการเมืองต่อไป (ชานนท์ ไชยทองดี, ๒๕๕๘ : ๑๑๐)
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเมื่อครั้งไปสัมภาษณ์ประชาชน เพื่อประกอบการ
รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย พบว่ า ประชาชนซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม มีความรู้พื้นฐานของค�ำว่าประชาธิปไตยค่อนข้างดี กล่าวคือ
สามารถแยกแยะความหมายของค�ำว่า “สิทธิ” กับค�ำว่า “หน้าที่” ได้อย่าง
คมคาย และสามารถกล่าวอย่างภาคภูมใิ จว่าพวกเขาไปเลือกตัง้ ทุกครัง้ เนือ่ งจาก
เป็น “หน้าที่” ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
การเลือกตัง้ ของพวกเขาเกิดจากความต้องการทีจ่ ะผลักดัน และส่งเสริม
“คน” ที่จะเป็นตัวแทนเสียงของพวกเขา ซึ่งคน ๆ นั้นจะต้องมีพื้นฐานของการ
คลุกคลีกับชาวบ้าน มีความคิด มีนโยบายที่พวกเขาเชื่อว่าหากเลือกเข้าไปแล้ว
จะท�ำให้ชมุ ชนพัฒนา เมือ่ ถูกถามว่า “เมือ่ เลือกไปแล้ว เขาคนนัน้ เป็นคนชัว่ หรือ
คนเลวจะท�ำอย่างไร” พวกเขาพร้อมใจกันทีจ่ ะตอบว่า “ก็ลงชือ่ ถอดถอน” เพราะ
เมือ่ ตัดสินใจเลือกใครเข้าไปแล้วก็ควรให้เขาท�ำงานตามกติกาทีว่ างไว้ เพือ่ รักษา
บรรทัดฐานของกติกา
ข้อมูลของชาวบ้านช่างมีพลังมหาศาล หลายครัง้ ทีพ่ วกเขาปฏิเสธอย่าง
มั่นใจว่า “เงินจ้างเขาไม่ได้” ตรงกันข้ามเมื่อค�ำถามชุดเดียวกันไปสู่กลุ่ม
ข้าราชการ พบว่าพวกเขารู้สึกต่างคิดคล้ายกันในเรื่องที่ว่าประชาชนไม่ควร
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เป็นใหญ่ เนือ่ งจากจะสามารถท�ำหลายอย่างตามอ�ำเภอใจ ดังนัน้ ต้องมีการสร้าง
สมดุลโดยการสรรหาคนดีเข้ามาเพื่อตรวจสอบ แต่ชาวบ้านก็แย้งว่า “แล้วคนดี
มีสิทธิ์อะไร ถ้าหากคนดีต้องการเข้าสู่ระบบการเมือง ก็ให้ลงเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์
ความนิยมที่จะผลักดันไปสู่การสร้างผลงานเชิงประจักษ์” นอกจากนั้นเราก็ไม่มี
เครื่องมือใด ๆ ที่จะสามารถวัดความดีของคนได้ ทางเดียวที่จะท�ำให้บ้านเมือง
กลับสูภ่ าวะปกติ นัน่ คือกลับไปสูก่ ารเลือกตัง้ นอกจากนีใ้ นประเด็นทีม่ าของ สส.
และ สว. ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพราะพวกเขาพร้อมจะรับผลของ
การตัดสินใจนั้น
หลากหลายค�ำบอกเล่าของชาวบ้านที่พรั่งพรูออกมาราวกับอัดอั้นตัน
ใจมานาน คงช่วยให้พวกเขาได้ส�ำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ได้บ้าง เพราะที่ผ่าน
มาความสุขที่น�ำเสนอในโทรทัศน์ด้วยโวหารความสุขต่าง ๆ ไม่ช่วยให้เขาเหล่า
นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่ชาวบ้านได้กล่าวว่า “ดูโทรทัศน์ไม่ได้ช่วยให้ฝนตก
ดูโทรทัศน์ไม่ได้ชว่ ยให้ราคาข้าวเพิม่ ขึน้ ดูโทรทัศน์ไม่ได้ชว่ ยให้ราคาปุย๋ ลดลง เขา
เลยไม่สนใจดูโทรทัศน์แต่หันไปเก็บบัวมาขายในระหว่างรอฝน”

อีสานในวรรณกรรมร่วมสมัย
สภาพสังคมอีสานได้รับการน�ำเสนอผ่านนวนิยายเรื่องลูกอีสาน ตีพิมพ์
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งนพพร ประชากุล (๒๕๕๔ : ๑๗-๒๑) กล่าวว่า
นวนิยายเล่มนี้ ตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นทางวัฒนธรรมของชนชั้น
กลาง ชาวเมืองซึง่ นิยม “อ่านอะไรแล้วได้สาระความรู”้ ยิง่ ค�ำพูนใช้ความเป็นลูก
อีสานแท้มาประกันความเที่ยงตรงถูกต้องของพยานหลักฐานที่น�ำเสนอ (แบบที่
ฝรั่งเรียกว่า มานุษยวิทยาโดยคนใน หรือ Endo–Anthropology) ด้วยแล้ว
ก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจ ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งก็เท่ากับเป็นการ
ตอกย�้ำภาพลวงตาแห่งความโปร่งใสนั่นเอง
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ภาพลวงตาแห่งความโปร่งใสในทัศนะของ นพพร ประชากุล สามารถ
เข้าใจได้ว่า นวนิยายเรื่องดังกล่าวแม้จะประพันธ์โดยผู้ประพันธ์เลือดอีสาน แต่
เนือ้ หาของนวนิยายก็เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความเป็นอีสานเท่านัน้ การทีค่ ำ� พูน
บุญทวี หยิบยกความเป็นอยูข่ องคนอีสานมาถ่ายทอดนับเป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่อกี ด้าน
หนึ่งนวนิยายดังกล่าวได้สร้างภาพตัวแทนอีสานแบบฉบับ (Stereo Type)
ขึน้ มา ยิง่ นวนิยายเรือ่ งลูกอีสานถูกน�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดย
บริษทั ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่ ยิง่ ท�ำให้ภาพความเป็นอีสานตอกย�ำ้ ชัดเจนในลักษณะ
ทางกายภาพที่ดูแร้นแค้นท�ำให้ผู้คนต้องดิ้นรนใน “การหาอยู่หากิน” ซึ่งอาจ
ท�ำให้การรับรูข้ องผูท้ ไี่ ม่เคยเดินทางมาอีสาน มองอีสานแบบโรแมนติก ซึง่ ในอีก
ด้านหนึ่งหากทบทวนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การขยายเมือง
ของอีสานจะพบว่า อีสานมีด้านที่เจริญ
ภาพของอีสานในเรือ่ งสัน้ เขียดขาค�ำ ของ “ลาว ค�ำหอม” ก็ตอกย�ำ้ ความ
แร้นแค้นของภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ ลาว ค�ำหอม ได้ฉายภาพ
อีสานให้ดูรันทดด้วยบรรยากาศที่แห้งแล้ง ตัวละครที่ชื่อนาค นางาม ต้องเผชิญ
ความล�ำบากจากความแห้งแล้ง และต้องเผชิญกับนโยบายการพัฒนาจาก
ภาครัฐ รวมถึงต้องเผชิญหน้ากับการก่อตัวของกลุ่มกระฎุมพีในฐานะ “เจ้าคน
นายคน” ซึ่งปัจจุบันยังพบว่าประชาชนในภาคอีสาน ยังมีส�ำนึกในเรื่องดังกล่าว
เห็นได้จากภาพของการไปติดต่อราชการของชาวชนบทที่ต้องถอดรองเท้าก่อน
เข้าสถานที่ราชการ
การที่ผู้เขียนยกตัวอย่างวรรณกรรมชิ้นเอกทั้ง ๒ เรื่อง มาเป็นตัวอย่าง
ในการอธิบายภาพตัวแทนความเป็นอีสาน เพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่าวรรณกรรมทีเ่ ขียน
จากประสบการณ์ของคนใน คือ ค�ำพูน บุญทวี ซึง่ เป็นชาวอุบลราชธานี และลาว
ค�ำหอม ซึง่ เป็นชาวนครราชสีมา ก็ไม่สามารถก้าวพ้นมายาคติ “อีสาน โง่ จน เจ็บ”
นวนิยายเรื่องเนรเทศก็ให้ภาพ “ความอุกอั่ง” ต่อการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของไทย ภาพการเดินทางของผู้คนที่อพยพพลัดถิ่นจากจังหวัด
ศรีสะเกษไปท�ำงานที่จังหวัดชลบุรี เดินทางกลับบ้านด้วยเวลาที่ไม่สัมพันธ์กับ
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ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะเวลาของระบบขนส่งมวลชนของไทยอย่าง
เหลือเชื่อ ภาพของชาวอีสานที่ต้องพึ่งพาระบบขนส่งทางบกที่ต้องนั่งรอการมา
ของรถโดยสารประจ�ำทางโดยไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ ส่งผลให้ชีวิตการ
เดินทางของผู้คนไม่สามารถฝากความมั่นใจใด ๆ ในชีวิตได้
“วรรณกรรมของอีสานเลือดใหม่ให้ภาพของการแทรก ซึม
ซ่าน บ่อน เซาะ แซะ กร่อน ต่อภาพเหมารวมทีต่ รึงก�ำลังล้อม
พวกเขา ด้วยกรดเสียงใหม่ ๆ ของพวกเขาทีค่ อ่ ย ๆ ย่อยสลาย
อรรถาธิบายจาก ‘สิ่งอื่นเสียงอื่น’ ให้กลายไปเป็นเกลือเป็น
สนิม และผุพังยับล่มไป”
(อุทิศ เหมะมูล, บรรณาธิการ. ๒๕๕๘. นิตยสาร
Writer, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๐. อ้างถึงใน คงกฤช ไตรยวงค์, ๒๘๙)
นวนิยายเรื่องเนรเทศเข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จุดเด่นประการหนึ่งของ “เนรเทศ”
คือ การน�ำเอาประวัติศาสตร์นิพนธ์ และต�ำนานพื้นบ้านสอดแทรกเข้ามาใน
สถานการณ์หลักของนวนิยายอยู่เป็นระยะ ประวัติศาสตร์ที่ถูกน�ำมาบอกเล่า
ดูเหมือนจะมีหน้าที่เปิดโปงกระบวนการกดขี่ขูดรีดผู้ด้อยอ�ำนาจโดยผู้มีอ�ำนาจ
เหนือกว่าหรือรัฐส่วนกลาง ขณะที่ต�ำนานกลับแสดงให้เห็นถึงชัยชนะหรือช่วง
เวลาแห่งการได้ลืมตาอ้าปากของคนเล็กคนน้อยหรือผู้เคยถูกปกครอง
อย่างไรก็ดตี ำ� นานพืน้ บ้านทุกเรือ่ งทีถ่ กู น�ำเสนอในนวนิยาย (ตัง้ แต่จนั ทคาธชาดก จนถึงพญาคันคาก) คล้ายจะบ่งชีถ้ งึ “ความเป็นไปได้” ที่ “คนข้างล่าง”
หรือผู้ถูกกดขี่ จะได้รับชัยชนะในอนาคต ทว่าท่าทีในการสรุปปมของต�ำนานพื้น
บ้านทุกเรือ่ งโดย “ภู กระดาษ” เอง กลับย�ำ้ เตือนคนอ่านให้ระลึกอยูเ่ สมอว่า เรา
ไม่อาจไว้วางใจได้วา่ เมือ่ คนทีเ่ คยตกระก�ำล�ำบากหรือถูกกระท�ำ กลายเป็นฝ่ายชนะ
ได้อำ� นาจขึน้ มาจริง ๆ แล้วพวกเขาจะไม่เปลีย่ นไป หรือไม่หนั มาเอารัดเอาเปรียบ
ผูด้ อ้ ยอ�ำนาจรายอืน่ ๆ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่ อีกทอดหนึง่ (คนมองหนัง, ๒๕๕๘ :
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ออนไลน์)
หากงานเขียนของลาวค�ำหอม คือเสียงร้องทุกข์ของชาวนาผู้ทุกข์ยาก
ด้อยโอกาสรวมเรื่องสั้นหมู่บ้านแอโรบิก ของ “ทัศนาวดี” ก็ได้ท�ำหน้าที่มากไป
กว่าการร้องทุกข์ด้วยการวิพากษ์นโยบายประชานิยมของทักษิณ ชินวัตร
“๘ เรื่อง ในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้สะท้อนปัญหาของสังคมร่วมสมัย ด้วยทัศนคติอัน
เปิดเผย ผ่านมุมมองของตัวละครหลากหลายอาชีพ ที่แสดงวิถีชีวิตของคน
ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและเทคโนโลยีทั้งหลาย ในยุคที่คนในชนบทตกเป็น
เหมือนเหยื่ออันโอชะของสิ่งเหล่านั้น ไม่ต่างจากคนในสังคมเมือง” (เรื่องสั้น ๙
เล่มเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์, ๒๕๕๑ : ออนไลน์) เป็นเรื่องสั้นเพื่อชีวิตที่
ปราศจากตัวร้าย มีแต่ชาวบ้านผู้ทุกข์เข็ญ เป็นความทุกข์แบบข�ำ ๆ ที่เกิดจาก
ชาวบ้านกระท�ำกันเอง ไม่ว่าทัศนาวดีตั้งใจจะสื่อสารอุดมคติเช่นใดก็ตาม
โลกของผูเ้ ขียนน่าจะเป็นโลกทีช่ นบทเริม่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงตัดขาดจาก
ส่วนกลาง ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยนักการเมืองหรือมีนายทุนเข้ามารุกราน แต่
ชาวบ้านชาวช่องก็สามารถรุกรานกันเองได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือการก�ำเนิดของ
ชนชัน้ กลางระดับล่างนัน่ เอง (F. Jameson’s “The Political Unconscious”,
๒๕๕๓ : ออนไลน์)
นอกจากรวมเรื่องสั้นหมู่บ้านแอโรบิกแล้ว ชายคาเรื่องสั้นที่เดิมทีเกิด
จากการรวมตัวของนักเขียนอีสานส่วนหนึ่ง เช่น มาโนช พรหมสิงห์ วิทยากร
โสวัตร และธีร์ อันมัย เป็นต้น เพื่อต้องการสร้างพื้นที่ทางวรรณกรรมที่ไม่ผูกพัน
กับส�ำนักวรรณกรรมใด
ปัจจุบนั ชายคาเรือ่ งสัน้ ด�ำเนินการมาถึงฉบับที่ ๗ ซึง่ ช่วยขยับพืน้ ทีใ่ นการ
เรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองให้คนอีสาน ดังค�ำกล่าวของมาโนช พรหมสิงห์
บรรณาธิการ “ชายคาเรือ่ งสัน้ ” ทีว่ า่ ขอทุกท่านจงมาร่วมชืน่ ชม กลุม่ ดอกไม้เล็ก ๆ
กลุ่มหนึ่ง ที่พร้อมใจกันชูช่อผลิบาน ในวันคืนของความมืดมน เบ่งบานด้วย
กล้าหาญ และซือ่ ตรงต่อพันธกิจชีวติ ของตน ขอโปรดจงมาร่วมชื่นชม ดูแล และ
ปกป้อง จงหว่านโปรยเมล็ดพันธุไ์ ปทัว่ แผ่นดิน แล้ววันของความหวังก็จกั มาเยือน
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ในอีกไม่นาน… วันแห่งการผลิบานสว่างไสวของมวลดอกไม้ทว่ั ทัง้ แผ่นดินมาตุภมู ิ
แห่งนี้ (เปิดตัวชายคาเรื่องสั้น, ๒๕๕๘ : ออนไลน์) ดังนั้น สุสานของความสุข
(ชื่อรวมเรื่องสั้นชายคาเรื่องสั้นล�ำดับที่ ๕) ที่เกิดจากนักเขียนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งถือเป็นพันธกิจชีวิตจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบนดินแดนแห่งนั้น จารึก
จดจารเป็นเรือ่ งสัน้ ไว้อา่ น/บอกเล่ากันไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน (สุสานความสุข, ๒๕๕๘ :
ออนไลน์)
เนือ้ หาของเรือ่ งสัน้ ทีบ่ รรณาธิการชายคาเรือ่ งสัน้ เปิดรับคัดเลือกเพือ่ การ
ตีพิมพ์จะให้น�้ำหนักในงานเขียนที่น�ำเสนอ หรือสะท้อนความเป็นอีสานภายใต้
แนวคิดทางการเมืองวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบจากผูม้ อี ำ� นาจ แม้อาจไม่ได้ถกู
มองว่าเป็นหน้าที่โดยตรง แต่การที่เรื่องสั้นสักเรื่องสามารถ “ปลดเปลื้อง” หรือ
ชีน้ ำ� ให้นกั อ่านได้รวู้ า่ ณ ดินแดนแห่งนีม้ สี งิ่ ทีม่ ากกว่า “กรุงเทพฯ” ก็นบั เป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ ยินดี เพราะนอกเหนือจากจะหมายถึงการลดอคติในตัวคนนอกทีม่ องเข้ามา
หรือกระทั่งลดอคติที่คนในมีต่อตัวเอง ยังหมายถึงการมองคนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่ “คณะเขียน” ผู้สร้างสรรค์ “ชายคาเรื่องสั้น” ก�ำลัง
พยายามท�ำคือการท�ำให้อสี านก้าวพ้น “มายาคติ ๓ แบบ คือ โง่ จน เจ็บ” (สุสาน
ความสุข, ๒๕๕๘ : ออนไลน์)

ภาพที่ ๒ คณะเขียน “ชายคาเรื่องสั้น”
จากซ้ายไปขวา มาโนช พรหมสิงห์, ภู กระดาษ และเสนาะ เจริญพร
ที่มา https://bit.ly/2GenL๐m
99

หากพิจารณาจากทัศนะของ รังสรรค์ นัยพรม (๒๕๕๘ : ๔๑) ในบทความ
วาทกรรมความจนของคนอีสานในเรื่องสั้นสมัยใหม่ จะพบว่าวาทกรรมการ
พัฒนาของรัฐชาติผลักดันให้คนอีสานต้องข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ และ
วัฒนธรรมในฐานะแรงงานพลัดถิ่น ท�ำให้ผู้คนเกิดอัตลักษณ์พันทาง และต้อง
สร้างชุมชนในจินตนาการผ่านรูปแบบของการโหยหาอดีตเพื่อต่อสู้ และต่อรอง
กับวัฒนธรรมเมือง ขณะเดียวกันทุนนิยมได้ขยายไปยังพื้นที่ชนบทในรูปแบบ
นโยบายการพัฒนาของรัฐส่งผลให้ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีปฏิบัติทางสังคม และ
ละเลยต่อระบบวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังเช่น บักคูน
และครอบครัว ทองปาน และนายนาค นางาม

สรุป
บทความนี้ ผู ้ เขี ย นเพี ย งต้ อ งการขยายประเด็ น จากการที่ พั ฒ นา
กิติอาษา (๒๕๕๗ : ๕) ได้อธิบายในมิติอีสานใหม่ว่า อีสานใหม่ได้กลายเป็นส่วน
ส�ำคัญของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของโลกยุคโลกาภิวตั น์อย่าง
เต็มตัว อีสานใหม่ไม่ใช่อสี านด้อยพัฒนา อีสานใหม่ไม่ใช่ดนิ แดนชายขอบ ล้าหลัง
หรื อ แห้ ง แล้ ง ทุ ร กั น ดารอี ก ต่ อ ไป หากแต่ อี ส านใหม่ ไ ด้ ก ลายเป็ น ดิ น แดน
ยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับภูมิภาคลุ่ม
น�้ำโขง เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของโลก (อู่ข้าวหอมมะลิ) และเป็นแหล่ง
ต้นทางที่ส่งออกแรงงานชายหญิงที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก อีสานใหม่ได้กลาย
เป็ น ท� ำ เลที่ตั้งของกระบวนการพลวัตทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คม
วัฒนธรรม ที่ผู้คนรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐชาติไทย และประชาคมโลกจากรากเหง้าความเป็น
“ท้องถิน่ นิยม” ของตนเอง ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ พยายามทีจ่ ะทบทวน “อีสานร่วม
สมัย” ทีป่ รากฏในหลายลักษณะ หลายมิติ ภายใต้อตั ลักษณ์ “คนบ้านเดียวกัน”
ที่ไม่ได้โรแมนติกอีกต่อไป
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กลจักรของแรงปรารถนาช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้คนอีสาน เกิดการ
เคลื่อนย้ายตัวตนสู่พื้นที่ต่าง ๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการข้ามพรมแดนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งกลายเป็นอัตลักษณ์อีกประการหนึ่งของความเป็นอีสานร่วมสมัย
ดังนัน้ ภาพความเป็นอีสานทีม่ คี วามโรแมนติก ได้ถกู นักวิชาการส่วนหนึง่
ขจัดภาพมายาคติเหล่านั้นให้สังคมได้เข้าใจถึงอีสานที่มีพลวัต ดังที่วรุณรัตน์
คัทมาตย์ (๒๕๕๖ : ออนไลน์) กล่าวว่า ณ วันนี้ แดนดินถิ่นอีสานถูกมองใหม่ใน
ฐานะทีม่ ี Character อันโดดเด่น ทันสมัย และไม่จำ� กัดอยูใ่ นกรอบแห่งความเชย
อีกต่อไป กลิน่ ส้มต�ำปลาร้าโชยมาจากโต๊ะอาหารหรูหราบนห้างสรรพสินค้ากลาง
เมือง เสียงเพลงลูกทุง่ กรุน่ ส�ำเนียงอีสานแว่วมาให้ได้ยนิ แทบทุกครัง้ เมือ่ ใช้บริการ
แท็กซีม่ เิ ตอร์ หรือแม้กระทัง่ ผ้าพันคอทอมือเก๋ ๆ หรือกางเกงลายผ้าขาวม้าเท่ ๆ
ของวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่มักซื้อหามาใส่กันตามเทรนแฟชั่นที่ก�ำลังอินกับกระแส
ท้องถิน่ เหล่านี้ คือกลิน่ อายของอีสานทีค่ อ่ ย ๆ เผยตัวตนออกมาพร้อมกับการใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของคนเมืองได้อย่างผสมกลมกลืน เพราะค�ำว่าอีสานในวันนีไ้ ม่ได้
ถูกมองให้เป็นตัวแทนของความล้าหลัง เก่าเก็บ หรือดั้งเดิมจนเข้าไม่ถึง แต่กลับ
ถูกน�ำเสนอในมุมใหม่วา่ เป็นวัฒนธรรมทีย่ นู คี จับต้องได้ และมีเสน่หน์ า่ หลงใหล
ไม่แพ้ใคร
ความ “ยูนีค” ของอีสานดังกล่าว ด้านหนึ่งคือภาพของการได้รับการ
พัฒนาเติมแต่งภายใต้มรดกวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาแต่อกี ด้านหนึง่ ความยูนคี เหล่า
นั้นอาจก่อให้เกิดภาพของความเป็นชนชั้นภายใต้ระบบทุนนิยม ซึ่งแท้จริงแล้ว
การที่จะสลายภาพมายาคติของอีสานแบบฉบับ จ�ำเป็นต้องได้รับการน�ำเสนอ
ผ่านสือ่ อย่างหลากมิติ เช่น ภาพของคนอีสานทีม่ โี อกาสช่วยเหลือสังคม หรือเป็น
คนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรมที่จ�ำเป็นต้องได้รับการน�ำเสนอ
มากกว่าภาพของคนอีสานชนชัน้ แรงงานทีเ่ ฝ้ารอนโยบายจากภาครัฐทีจ่ ะเข้ามา
ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ”
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ภาษาของกลุ่มวัยรุ่นในการใช้เฟซบุ๊ก :
กรณีศึกษาสตรีคอมเมนต์ในเพจบุรุษหน้าตาดี
ปวีณา สุรีรัมย์๑
ชานนท์ ไชยทองดี๒

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการใช้ภาษาของวัยรุน่ หญิงทีป่ รากฏในเฟซบุก๊ :
เพจบุรุษหน้าตาดี อันได้แก่ เพจสมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย และเพจสมาคม
นิยมผู้ชายเซอร์ โดยการศึกษาจากข้อความแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏให้
พบใต้ภาพชายหนุ่มหน้าตาดีในเพจทั้ง ๒ เป็นจำ�นวน ๑๕๐ คอมเมนต์ เก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๓
ส่วน ได้แก่ ลักษณะการใช้ภาษา ลักษณะของภาษา และการพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า
การใช้ภาษาผู้วิจัยพบว่า วัยรุ่นหญิงมีลักษณะการใช้ภาษาเฉพาะตัว ต่างจาก
การใช้ภาษาทั่วไป เพราะพยายามคิดหาการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการและความรู้สึกของตนที่มีต่อชายหนุ่ม ปรากฏให้พบ ๖ ลักษณะ ซึ่งนิยมใช้มากสุด
คือ การใช้คำ�ที่มีความหมายโดยนัย รองลงมาคือการใช้ถ้อยคำ�แทะโลมให้เห็นภาพ การใช้
คำ�สแลง การใช้ถ้อยคำ�แสดงความเป็นเจ้าของ การเล่นทางภาษา การใช้สำ�นวนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามลำ�ดับ
ด้านลักษณะของภาษานั้น ปรากฏให้พบ ๔ ลักษณะ คือ การใช้ภาษาพูดในการ
เขียน การตัดคำ�ให้สั้น การใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงท่าทางผ่านคำ�
ที่นิยมใช้มากสุดคือ การใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึก เพราะส่งความรู้สึกผ่านสัญรูป
ต่าง ๆ ได้ง่ายและแสดงความคิดเห็นได้สะดวก รองลงมาคือ การใช้ภาษาพูดในการเขียน
การตัดคำ�ให้สั้น การแสดงท่าทางผ่านคำ� ตามลำ�ดับ ด้านการพิมพ์ ผู้วิจัยพบว่า วัยรุ่นหญิง
มีวิธีการพิมพ์ภาษาที่หลากหลายในการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพชายหนุ่ม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตน และเพื่อฝ่าข้อจำ�กัดในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การไม่เห็นสีหน้า ท่าทาง
_________________________________
๑
๒

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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และการไม่ได้ยินเสียงพูดกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยจำ�แนกได้ ๖ ลักษณะ ได้แก่ การแปรด้านการ
สะกดคำ� การพิมพ์แบบพิเศษ การใช้สัญรูป การสร้างคำ�ใหม่ การใช้เครื่องหมาย และการ
ใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ที่นิยมใช้มากสุดคือ การพิมพ์แบบพิเศษ รองลงมาคือ การใช้
เครื่องหมาย การใช้สัญรูป การสร้างคำ� และการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : สตรีคอมเมนต์, เพจบุรุษหน้าตาดี, การใช้ภาษา
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Teen language on Facebook : A case study of girls’
comments on ‘Good-looking Guys’ webpage
Paweena Surirum3
Chanon Chaithongdee4

Abstract

This research aimed to study teenage girls’ language appearing
on two Facebook pages, the most popular ‘Good-looking Guys’ pages,
consisting of the Six Pack Men Favoring Society of Thailand page and the
Society Favoring Surreal Guys of Thailand page. 150 comments beneath
some pictures of good-looking men on both h webpages were collected from
August to November 2015 for analysis. The results were divided into 3 parts:
1) Categories of language use, 2) Characteristics of the language used, and
3) Typing.
Regarding the categories of language use, it was found that the teen
girls’ language was distinctive unlike the general use of language because
they had tried to find ways in expressing their needs and feelings towards
the young men through language. There appeared to be six most often
used categories of language use in descending order as follows: 1) use of
connotative words, 2) use of figurative language for courting, 3) use of slang,
4) use of words referring to ownership, 5) language play, and 6) use of idioms
in various forms, respectively.
The characteristics of the language used fell into the following: 1) use
of spoken language in writing, 2) use of shortened words, 3) use of emoticons,
_________________________________
3
Student, Faculty of Education, Srisaket Rajabhat University.
4
Assistant Professor of Thai Language Department, Faculty of Education, Srisaket Rajabhat
University.
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and 4) use of words to make gestures. The most found characteristic was
the use of emoticons because it was easy to convey feelings through various
symbols as well as expressing opinions. This was followed by use of spoken
language in writing, use of shortened words, and use of words for making
gestures respectively. As for typing, the teenage girls had various ways of
typing beneath the good-looking guys’ pictures so as to express opinions the
way they desired and to overcome some limitations, for instance, invisibility
of facial expressions and gesture, and inability to hear each other’s voice.
This was classified into ๖ types as follows: spelling variations, special ways
of typing, using symbols, word coinage, using signs, and using Thai mixed
with English. The most popular was special ways of typing, followed by
using symbols, word coinage, and using formation and use of Thai mixed
with English, respectively.
keywords : Girls’ comments, ‘Good-looking Guys’ webpages, Language use
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บทน�ำ
ภาษาเป็นเครือ่ งมือหลักทีม่ นุษย์ใช้ในการติดต่อสือ่ สารเพือ่ วัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแสดงความต้องการ เพื่อการบอก
เล่าเรือ่ งราว ฯลฯ มนุษย์อาศัยอยูร่ วมกันเป็นสังคมย่อมมีการพูดคุยติดต่อสือ่ สาร
ซึง่ กันและกัน ภาษาจึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการสือ่ ความคิด ความเข้าใจ ความ
รูส้ กึ ของบุคคลหนึง่ ไปสูอ่ กี บุคคลหนึง่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ เช่น เมือ่ รูส้ กึ
หิว อิ่ม ง่วง เจ็บปวด ตื่นเต้น ดีใจ เสียใจ ไปจนกระทั่งการสื่อแนวคิด ความเชื่อ
ค่านิยม และประสบการณ์ที่ซับซ้อน มนุษย์สามารถใช้ภาษาเพื่อส่งความรู้สึก
เหล่านัน้ ผ่านถ้อยค�ำไปยังผูอ้ นื่ อาจเป็นในรูปแบบการพูด การอ่าน หรือการเขียน
ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยทัง้ เสียงสัญลักษณ์และรหัสชนิดหนึง่ ซึง่ มนุษย์ใช้สอื่ ความหมาย
ระหว่างกันในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านสือ่ ทีเ่ ป็นเสียงสัญลักษณ์ตามทีไ่ ด้ตกลง
ยอมรับกันในสังคมของผู้ใช้รหัสเดียวกันนั้น สัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีระบบ
แบบแผน ทีแ่ น่นอน และมีความสัมพันธ์กนั กับระบบความหมายอันเป็นความหมาย
ทีส่ ามารถเข้าใจตรงกันได้ในหมูช่ นนัน้ ๆ (มยุเรศ รัตนานิคม, ๒๕๔๒ : ๓)
ภาษาสามารถท�ำให้มนุษย์พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้ ความ
สามารถในการหาเลี้ยงชีพและความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย มนุษย์สามารถ
พัฒนาความรู้ ความคิด จิตใจ คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ จนแตกต่างจากสัตว์ทุก
ชนิดและเป็นผู้ครองโลกได้ด้วยภาษา ภาษาจึงเป็นส่วนส�ำคัญของความเป็น
มนุษย์ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕ : ๑) นอกจากนี้มนุษย์ยังรับ
และถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ จากบรรพบุรุษด้วยภาษา ภาษาจึงสามรถช่วยให้
มนุษย์ธ�ำรงวัฒนธรรมไว้ได้ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์ที่อยู่รวมกันในสังคม ดังเช่นสังคมไทยก็มีภาษาไทยเป็นภาษาประจ�ำชาติ
(ทิพย์สุดา นัยทรัพย์, ๒๕๓๕ : ๑)
แม้มนุษย์ทุกคนจะอาศัยอยู่รวมภายในสังคม แต่ลักษณะของแต่ละคน
ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได้จาก
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ภายนอก เช่น เพศ วัย รูปร่างหน้าตา ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ รวมถึงสิ่งที่ไม่
สามารถมองเห็น เช่น ความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจ ค่านิยม ความเชือ่ สติปญ
ั ญา ภาษา
ที่ใช้ก็เช่นกันย่อมมีความแตกต่าง ไม่เว้นแม้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชนชาติเดียวกัน ก็ยัง
มีภาษาเฉพาะกลุ่มเกิดขึ้นอยู่เสมอ ภาษาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น ๆ นิยมใช้กนั ดังที่ อมรา ประสิทธิรฐั สินธุ์
(๒๕๔๔ : ๕๑) กล่าวว่า ปัจจัยที่แบ่งคนในสังคมออกเป็น ๒ พวกท�ำให้เกิด
พฤติกรรมของ ผูห้ ญิงและผูช้ าย รวมทัง้ พฤติกรรมทางภาษามีความแตกต่างกัน
ก่อให้เกิดการใช้หลายรูปแบบ และน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของภาษา การใช้ภาษา
ในกลุม่ ต่าง ๆ จะมีลลี าการใช้ภาษาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบการใช้คำ�
ศัพท์ทขี่ น้ึ อยูก่ บั บริบทและสถานการณ์ การสือ่ สารทีแ่ ตกต่างกันนีไ้ ม่ได้จำ� กัดเพียง
แค่ภาษาทีใ่ ช้สอื่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน แต่ยงั รวมไปถึงเครือข่ายทางสังคมซึง่ เรียก
ว่า Social Networks ซึง่ มีระบบการใช้ภาษาทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่
เกิ ด ขึ้ น เสมอ สั ง คมออนไลน์ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มกั น อย่ า งมากใน
ยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ทวิตเตอร์ ไลน์ อินตราแกรม เฟซบุ๊ก และอื่น ๆ
อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพราะสังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ ทีก่ ล่าวมาล้วนมีพนื้ ทีใ่ ห้ผคู้ นพูดคุย ติดต่อ
สื่อสารกัน เฟซบุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนในสังคมนิยมใช้กันเป็นอย่างมากจน
ประเทศไทยติดอันดับที่ ๒๑ ของโลก และอยูใ่ นอันดับ ๓ ของอาเซียน (Thailand
Zocial Awards, ๒๕๕๗ : ออนไลน์) ของประเทศที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นจ�ำนวน
มาก เพราะภายในสือ่ สังคมออนไลน์ชนิดนีจ้ ะสามารถท�ำให้คนทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั
มาร่วมพูดคุย ทักทาย แสดงความคิดเห็นต่อกันได้ เพียงแค่ขอเพิม่ เพื่อนหรือกด
ติดตามบุคคลหรือเพจนั้น ๆ ก็สามารถท�ำได้แล้ว
“เฟซบุ๊ก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้คนใช้เป็นสื่อกลางในการพูดคุยแสดง
ความคิดเห็น ภาษาทีใ่ ช้ จะขึน้ อยูก่ บั เพศ อายุ และกลุม่ ความสนใจสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ทีม่ รี ว่ มกัน ภาษาจึงมีรปู แบบเฉพาะ แล้วแต่ภายในกลุม่ นัน้ จะเลือกใช้ภาษาแบบ
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ใด เช่น ถ้าผูม้ วี ฒ
ุ ทิ างปัญญาสูงหรือผู้ ทีม่ อี ายุ รูจ้ กั หลักการใช้ภาษาทีถ่ กู ต้องก็จะ
นิยมใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการพูดคุย ส่วนวัยรุน่ จะนิยมน�ำภาษาไทยมาตรฐาน
มาปรับให้สนั้ ลงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการพิมพ์ หรืออาจเพิม่ ตัวสะกดด้านหลังเพือ่ สือ่ ถึง
อารมณ์ของผูพ้ ดู เช่น นู๋ (หนู), ชะมะ, ชิมิ (ใช่ไหม), มว๊ากกกก (มาก)
นอกจากภาษาของวัยรุน่ ทีน่ ยิ มใช้กนั เฉพาะกลุม่ แล้ว การแสดงออกถึง
การเป็นตัวของตัวเอง แสดงความคิดต่อสิง่ หนึง่ ทีเ่ ข้าใจกันดีภายในกลุม่ สิง่ ต่าง ๆ
เหล่านีจ้ ะถูกเปิดเผยต่อกลุม่ คนเดียวกัน เช่น การพูดชืน่ ชอบผูห้ ญิงของชายหนุม่
ในแฟนเพจสมาคมนิยมนางฟ้า ทีม่ กั จะพิมพ์ความคิดความรูส้ กึ ของตนโดยใช้ภาษา
ในการพูดจาแทะโลม หรือแสดงออกถึงความเป็นชายภายใต้รูปภาพหญิงสาว
ทีห่ น้าตาสะสวย น่ารัก หุน่ ดี สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งแปลกเพราะผูช้ ายมักจะแสดง
ปฏิ กิ ริ ย าออกต่ อ หญิ ง สาว ที่ มี ห น้ า ตาสะสวยให้ เ ห็ น เสมอในสั ง คมไทย
ขณะเดียวกันหากเป็นผูห้ ญิงพูดจาในลักษณะนีใ้ นสังคมไทยจะถูกมองว่าน่าเกลียด
ไม่เหมาะสมกับการเป็นกุลสตรีไทย แต่ในยุคที่ชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน
การแสดงออกของผู้หญิงจึงมีช่องทางในการแสดงตัวตน โดยไม่ต้องไปโฮ่ร้อง
กรีด๊ กร๊าดผูช้ ายให้คนในสังคมมองว่าไม่ดไี ม่เหมาะสมกับการเป็นหญิงไทย
ช่องทางส�ำคัญของวัยรุน่ หญิงกลุม่ นีท้ เี่ ป็นศูนย์รวมตัว พูดคุยความรูส้ กึ
ทีม่ ตี อ่ ชายหนุม่ ผูม้ หี น้าตาหล่อเหลา โดยการใช้ภาษาพูดจาแทะโลม แสดงความ
เป็นเจ้าของ และต่าง ๆ อีกมากมาย ก็คือ สื่อสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ก” ภายใต้
ศูนย์รวมเฉพาะผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน หรือที่เรียกว่าแฟนเพจ ซึ่งแฟนเพจที่
ผู้หญิงให้ความสนใจและกดติดตามมากมาย เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อรูป
ชายหนุ่มนั้นจะมีเยอะมากยกตัวอย่างเช่น เพจสมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่ง
ประเทศไทย มีผู้ติดตามมากถึง ๑๒๙,๕๒๖ คน และเพจสมาคมนิยมผู้ชายเซอร์
ที่มีผู้ติดตามมากถึง ๒๑๖,๐๕๐ คน เป็นต้น เพจดังกล่าวผู้หญิงมักเข้ามาแสดง
ความคิดเห็น สื่อความหมายต่าง ๆ ที่ตนรู้สึกต่อรูปภาพนั้น ๆ
เป็นที่น่าสนใจว่าแต่ละคน มีวิธีการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึก
ผ่านถ้อยค�ำต่าง ๆ อย่างไร บางคนอาจพูดตรง ๆ บางคนอาจใช้ภาษาอ้อม
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แต่แฝงความหมายโดยนัยซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะเข้าใจได้ อาจเรียกได้ว่า
เป็นภาษาเพศหญิง ทีเ่ พศหญิงด้วยกันจะรูส้ กึ และเข้าใจดี ในขณะทีเ่ พศชายอาจ
เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของประโยคหรือค�ำนั้น ๆ เช่น
น�้ำลายไหลลล อยากได้ รักไม่ปล่อยอ่ะกุ ๕๕๕๕๕
โอ๊ยยยยยแม่เจ้า ได้สักทีพรุ่งนี้ตาย กรูไม่เสียดายอะไรเรย
\^๐^/
ขีม่ อไซเดวน�ำ้ มันก้หมด ขีเ่ รามันหยดน�ำ้ มันไม่หมด ขีไ่ ด้ทงั้ วัน
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
ที่มา : สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ :
ออนไลน์
จากตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นข้างต้น ของหญิงสาวต่อรูปภาพชาย
หนุ่มผู้มี มัดกล้าม หน้าตาหล่อเหลากระชากใจสาวหลาย ๆ คน จะสังเกตเห็น
ว่า คอมเมนต์ ทัง้ หลายต่างแสดงความใคร่ผา่ นถ้อยค�ำ มีการใช้ภาษาในการแสดง
ความรู้สึก ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การพิมพ์ตัวสะกดซ�้ำหลายตัว ไหลลล
โอ๊ยยยยย เพื่อเน้นย�้ำความรู้สึกในท�ำนองให้ผู้อ่านเห็นภาพตามไปด้วยว่าตอน
พิมพ์น�้ำลายไหลจริง ๆ มีการใช้ค�ำสื่อความหมายที่มีนัยยะเปรียบเทียบท�ำให้ผู้
อื่นเห็นภาพชัดเจนตามไปด้วย
นอกจากทีก่ ล่าวมายังมีการปรับใช้ภาษาให้สนั้ ลง ย่อค�ำ เปลีย่ นตัวอักษร
มอไซ (มอเตอร์ไซต์) เรย (เลย) ก้ (ก็) เพือ่ เพิม่ อารมณ์ในการสือ่ สาร โดยรวมแล้ว
ลักษณะการใช้ภาษาของแต่ละคนจะมีลักษณะการใช้ถ้อยค�ำในการแสดงความ
คิดเห็นแตกต่างกัน บางคนอาจถึงขึ้นใช้ค�ำหยาบคายมาก ค�ำแรง แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะน่าเกลียดส�ำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทุกคนสามารถใช้
ภาษาในการแสดงความคิดเห็นได้ตามต้องการ แต่ต้องอยู่ภายในเพจบนเฟซบุ๊ก
เฉพาะกลุม่ เพราะหากน�ำถ้อยค�ำเหล่านีไ้ ปใช้ในการแสดงความคิดเห็นกับเพือ่ น
หรือ เพจต่าง ๆ ที่ไม่นิยมใช้ค�ำเหล่านี้ อาจท�ำให้ผู้ที่แสดงความคิดเห็นโดนผู้อื่น
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ว่ากล่าวตักเตือนว่าใช้ค�ำไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะได้
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาภาษาของกลุ่มวัยรุ่นหญิง
ในการใช้ เ ฟซบุ ๊ ก : กรณี ก ารใช้ ถ ้ อ ยค� ำ ภาษาในการคอมเมนต์ ใ นเพจบุ รุ ษ
หน้าตาดี การศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ จะท�ำให้เข้าใจในการใช้ภาษาของผู้หญิงใน
การสื่อความหมาย ด้วยรู้สึกผ่านถ้อยค�ำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ และอื่น ๆ โดย
ผูว้ จิ ยั จะเน้นการศึกษาลักษณะการใช้ภาษา ลักษณะของภาษา และลักษณะการ
พิมพ์ที่วัยรุ่นหญิงนิยมใช้ เพื่อให้เห็นลักษณะภาษาที่ใช้ในการคอมเมนต์ของ
ผู้หญิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษ
หน้าตาดี

ขอบเขตการวิจัย
๑. การวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาลักษณะการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงในเฟ
ซบุก๊ จากเพจทัง้ ๒ คือ สมาคมนิยมหนุม่ ซิกแพคแห่งประเทศไทย กับสมาคมนิยม
ผู้ชายเซอร์ จ�ำนวน ๑๕๐ คอมเมนต์
๒. ระยะเวลาในการวิจัย เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ
๑. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม ของ ภัทรวดี ตลอดพงศ์
(๒๕๔๙ : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ภาษาเฉพาะกลุ่ม หมายถึง ค�ำที่ใช้ในกลุ่มผู้ใช้
ภาษากลุ่มต่าง ๆ โดยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาในแต่ละกลุ่มนั้นมีลักษณะร่วม
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ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเดียวกันหรือคล้ายกัน เช่น อายุเท่ากัน การศึกษาอยู่
ในระดับเดียวกัน หรือถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกัน ตัวอย่างค�ำเฉพาะกลุ่ม
ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ค�ำเฉพาะกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือภาษา
ถิ่นต่าง ๆ
๒. การวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาตามแนวไวยากรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
ลักษณะการใช้ภาษาตามไวยากรณ์ทเี่ ห็นควรว่าสามารถน�ำมาเป็นพืน้ ฐานในการ
ศึกษา ดังนี้
๑) ค�ำที่มีความหมายโดยนัย ของ สมพร มันตะสูตร (๒๕๒๕ : ๗๓)
ที่กล่าวว่า ความหมายโดยนัย คือ ค�ำที่มีความหมายแฝงเร้นอยู่ใน
ถ้อยค�ำที่ต้องตีความจากถ้อยค�ำที่อยู่แวดล้อม
๒) ค�ำสแลง ของ สธนสรณ์ ยุติบรรพ์ (๒๕๕๓ : ๔) ที่กล่าวว่า ค�ำสแลง
คือค�ำที่สร้างความเข้าใจเฉพาะกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์
ของผูใ้ ช้ภาษา หรือเพือ่ หลีกเลีย่ งค�ำต้องห้าม ค�ำไม่สภุ าพ โดยมีลกั ษณะ
พิเศษของค�ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากภาษาปกติ มีการผันแปรไปตามบริบท
แวดล้อม เกิดง่าย ตายง่าย และมีความหมายเฉพาะ จึงไม่ได้รับการ
ยอมรับในภาษามาตรฐาน
๓) ส�ำนวนของ เอกฉัท จารุเมธีชน (๒๕๓๗ : ๑๑๓) ที่กล่าวว่า ส�ำนวน
มีความหมายคลุมไปถึง ภาษิต สุภาษิต ค�ำพังเพย รวมทั้งค�ำกล่าวเป็น
โวหาร ค�ำคม ค�ำขวัญ และคติพจน์ด้วย เพราะค�ำต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ปน
กันไปจนแยกออกล�ำบากว่าอะไร เป็นค�ำประเภทใดดังค�ำปรารภของ
ราชบัณฑิตยสถานว่า “ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีความไพเราะเพราะ
พริ้ง และมีส�ำนวนโวหารในแบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งสุภาษิตและ
ค�ำพังเพยที่มีลักษณะเป็นถ้อยค�ำสั้น ๆ กะทัดรัดบางทีก็มีสัมผัสสระ
และพยัญชนะท�ำให้งา่ ยแก่การจดจ�ำ บางทีกม็ ลี กั ษณะเป็นค�ำคล้องจอง
บ้าง ซ�้ำค�ำบ้าง และมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบบ้าง”
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๓. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สังคม ของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(๒๕๔๔ : ๒๕) ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) หลักการส�ำคัญในภาษาสตร์สังคม ๖ ประการ
๒) การแปรภาษาตามลักษณะสังคมของผู้พูด
๓) การแปรภาษาตามบริบทของการใช้
๔. วิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการ “เจาะข่าวตื้น ของ ชาสินี ส�ำราญ
อินทร์ และคณะ (๒๕๕๕ : ๑๔) ซึง่ สิง่ ทีใ่ ช้เป็นกรอบในการวิจยั ได้แก่ การใช้การ
เล่นทางภาษา การใช้ความเปรียบ การสร้างค�ำ และการใช้ความหมายแฝง
๕. ลั ก ษณะภาษาในห้ อ งสนทนาทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ ศิ ริ พ ร
ปัญญาเมธีกลุ (๒๕๕๑ : ๑-๒) ซึง่ สิง่ ทีใ่ ช้เป็นกรอบในการวิจยั ได้แก่ การใช้ภาษา
พูดในการเขียน การตัดค�ำให้สั้น การใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
และการแสดงท่าทางโดยการพิมพ์ข้อความ
๖. ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ด้านการพิมพ์ ของ กานต์รวี ชมเชย (๒๕๕๖ : ๖๔-๖๕) ซึ่งสิ่งที่ใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย ได้แก่ การแปรด้านการสะกดค�ำ การพิมพ์แบบพิเศษ การใช้สัญรูป
การสร้างค�ำใหม่ การใช้เครื่องหมาย และการใช้ภาษา อังกฤษปนภาษาไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึก ษาภาษาของกลุ่มวัยรุ่นในการใช้ เ ฟซบุ ๊ ก : กรณี ศึ ก ษาสตรี
คอมเมนต์ในเพจบุรุษหน้าตาดีครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Methods) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอน ดังนี้
การคัดเลือกข้อมูล
การคั ด เลื อ กข้ อ มู ล การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purpositive Sampling) เฉพาะกรณี โดยคัดเลือกการใช้เฟซบุก๊ ของวัยรุน่ หญิง
117

ในการใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นเป็นจ�ำนวน ๒ เพจ คือเพจสมาคมนิยมหนุ่ม
ซิกแพคแห่งประเทศไทย และเพจสมาคมนิยมผูช้ ายเซอร์ เนือ่ งจากว่าทัง้ สองเพจ
นี้มีคนติดตามเป็นจ�ำนวนมาก ภาษาที่ใช้ก็น่าสนใจ มักมีค�ำ ประโยค ส�ำนวน
ฯลฯ ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นปรากฏให้พบในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกต (Observation) และวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาจากเอกสารทีม่ กี ารบันทึกเอาไว้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มผ่านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
๑.๑.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) ความรู้เกี่ยวกับภาษา
๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา
๓) ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์สังคม
๔) ความรูเ้ กีย่ วกับการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาตามแนว
ไวยากรณ์
๑.๑.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึกษาลักษณะการใช้ภาษา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
คือ ลักษณะการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษหน้าตาดี
๑.๓ คัดเลือกคอมเมนต์ที่ปรากฏภายในเพจทั้ง ๒ วิเคราะห์ความ
สอดคล้อง ข้อความแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กับผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยด้านการใช้ภาษา ตรวจสอบกับเอกสารหรืองานวิจัยอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกัน เพื่อความถูกต้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อ
ศึกษาการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษหน้าตาดี แล้ว
อธิบายความจากลักษณะตามประเด็นต่าง ๆ ที่พบ จากนั้นเรียบเรียงตรวจสอบ
ข้อมูลโดยวิธีการของความสอดคล้อง (Method of Agreement) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ในเชิงแนวคิด ทฤษฎีซงึ่ พิจารณา
จากเอกสารเรือ่ งเดียวกันจากหลาย ๆ แห่งหากข้อมูลตรงกันก็ถอื ว่ายอมรับและ
มีความเชื่อถือได้ และน�ำมาอ้างอิง

ผลการวิจัย
การใช้ภาษาของวัยรุน่ หญิงทีป่ รากฏในเฟซบุก๊ : เพจบุรษุ หน้าตาดี
ภาษาของกลุม่ วัยรุน่ ในการใช้เฟซบุก๊ : กรณีศกึ ษาสตรีคอมเมนต์ในเพจ
บุรุษหน้าตาดีปรากฏการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิง จ�ำแนกได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ลักษณะการใช้ภาษา ลักษณะของภาษา และการพิมพ์ ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
๑. การใช้ภาษา
ลักษณะการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษ
หน้าตาดี มี ๖ ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค�ำที่มีความหมายโดยนัย การใช้ส�ำนวน
รูปแบบต่าง ๆ การเล่นทางภาษาการใช้ถ้อยค�ำแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้
ถ้อยค�ำแทะโลมให้เห็นภาพ และการใช้ค�ำสแลง
๑.๑ การใช้ค�ำที่มีความหมายโดยนัย คือ การใช้ค�ำที่มีความหมายแฝง
เร้นอยูใ่ นค�ำนัน้ เป็นค�ำทีต่ อ้ งตีความจากถ้อยค�ำทีอ่ ยูแ่ วดล้อม และบริบททีใ่ ช้ ซึง่
เป็นลักษณะการใช้ภาษาทีว่ ยั รุน่ หญิงนิยมใช้มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากต้องการให้ผอู้ า่ น
คิดเองว่าตนใช้ค�ำดังกล่าวเพื่อสื่อถึงความต้องการของตน ดังตัวอย่าง
119

ภาพที่ ๑
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๒
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๑.๒ การใช้ส�ำนวนรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏให้พบ ๒ ลักษณะ คือ
๑.๒.๑ การใช้ส�ำนวนเปรียบเทียบ เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ
ของสิง่ หนึง่ กับอีกสิง่ หนึง่ มีลกั ษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเพือ่ ให้การ
สื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๓
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๔
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
120

๑.๒.๒ การสร้างส�ำนวนใหม่ เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ส�ำนวนเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ให้เปลีย่ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยการ
ตัดบางค�ำออก แล้วน�ำค�ำใหม่มาใส่ไว้แทน เช่น

ภาพที่ ๕
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๖
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
จากการศึกษา ท�ำให้ทราบว่าลักษณะการใช้ภาษาด้านการใช้ส�ำนวน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส�ำนวนเปรียบเทียบหรือการสร้างส�ำนวนใหม่
ปรากฏให้พบค่อนข้างน้อย สืบเนื่องจาก ลักษณะการใช้ภาษาดังกล่าวยุ่งยากใน
การใช้ความคิด ทั้งยังเสียเวลาในการคิดส�ำนวนให้ตรงกับความรู้สึก เกิดความ
ล่าช้า ไม่ทนั ใจในการแสดงความคิดเห็นเพือ่ สือ่ ความต้องการของผูค้ อมเมนต์การ
ใช้ส�ำนวนรูปแบบทั้ง ๒ จึงไม่เป็นที่นิยม
๑.๓ การเล่นทางภาษา ปรากฏให้พบ ๒ ลักษณะ คือ
๑.๓.๑ การเล่นเสียง เป็นการเล่นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ
รวมทั้งการน�ำค�ำภาษาอังกฤษบางค�ำทีอ่านออกเสียงคล้ายกับค�ำใน
ภาษาไทยค�ำใดค�ำหนึง่ ซึง่ ความหมายของเสียงทีอ่ า่ นนัน้ จะเปลีย่ นไป
จากความหมายเดิมของค�ำที่พิมพ์ สาเหตุเพราะวัยรุ่นหญิงต้องการ
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ และเพื่อเว้นค�ำหยาบและสร้างความหมาย
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โดยนัยให้ผู้อื่นคิด ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๗
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๘
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๑.๓.๒ การเล่นค�ำ เป็นลักษณะการใช้ทวี่ ยั รุน่ หญิงต้องการเล่น
หยอกล้อกับผู้อ่าน โดยการน�ำค�ำที่ออกเสียงคล้ายกัน อาจเป็นค�ำ
เดียวกัน หรือค�ำคล้องจ้อง มาวางใกล้กันเพื่อใช้ในการเล่นค�ำ เช่น

ภาพที่ ๙
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๑๐
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๑.๔ การใช้ถ้อยค�ำแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นการใช้ถ้อยค�ำเพื่อบ่ง
บอกว่า ชายหนุ่มหน้าตาดีผู้น้ี เป็นของตัวเอง ซึ่งค�ำหรือประโยคที่มักใช้แสดง
ความเป็นเจ้าของนี้ พบเป็นค่อนข้างมากใน เพจบุรุษทั้งหน้าตาดีทั้ง ๒ เพจ
ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๑๑
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๑๒
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
การใช้ถ้อยค�ำแสดงความเป็นเจ้าของ ส่วนมากจะพบในรูปประโยคที่
ผู้อ่านสามารถทราบได้ว่าสิ่งที่หญิงสาวคอมเมนต์นั้นไม่ใช่ความจริง แต่คือสิ่งที่
คิดไปเอง แม้วา่ การใช้ถอ้ ยค�ำแสดงความเป็นเจ้าของมักพบในลักษณะการประชด
ประชัน หึงหวง แต่ผอู้ า่ นจะไม่โกรธและทราบดีวา่ วัยรุน่ หญิงรายนัน้ แค่ตอ้ งการ
แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนให้ผอู้ นื่ ทราบ และเพือ่ ความสนุกสนานในการเแส
ดงความคิดเห็นเท่านั้น
๑.๕ การใช้ถ้อยค�ำแทะโลมให้เห็นภาพ เป็นการใช้ถ้อยค�ำ เกี้ยวพาราสี
เพื่อลวนลามชายหนุ่มที่ตนสนใจ ผ่านถ้อยค�ำ ซึ่งส่วนมากมักใช้ถ้อยค�ำ ค่อนข้าง
หยาบโลน และหยาบคาย แต่การใช้ค�ำต่าง ๆ สมาชิกในเพจจะเข้าใจเป็นอย่าง
ดีไม่ว่าค�ำนั้นจะมีความหมายตรงหรือโดยนัยก็ตาม เมื่อความรู้สึกความต้องการ
ในตัวชายหนุม่ ส่งผ่านถ้อยค�ำ ผูอ้ า่ นจะสามารถเกิดจินตนาการและเห็นภาพตาม
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ที่หญิงสาวต้องการสื่ออย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๑๓
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๑๔
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๑.๖ การใช้ค�ำสแลง เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไม่
สุภาพ คือ ภาษาไม่เป็นแบบแผน ไม่ใช่ค�ำหยาบหรือ ค�ำต�่ำ แต่เป็นค�ำพิเศษที่
สร้างขึน้ เพือ่ ให้เกิดค�ำแปลก ผิดไปจากปกติทงั้ ด้านเสียง รูป ค�ำ และความหมาย
ปรากฏเด่นชัดอยู่ ๒ ลักษณะได้แก่ ค�ำสแลงที่สร้างขึ้นใหม่ (มักเป็นค�ำที่นิยมใช้
ในหมู่วัยรุ่นทั่วไป) และค�ำสแลงที่มาจากการยืมค�ำภาษาอังกฤษ เช่น

ภาพที่ ๑๕
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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ภาพที่ ๑๖
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๒. ลักษณะของภาษา
ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษหน้าตาดี ที่วัยรุ่นหญิง
มักใช้ พบ ๔ ลักษณะ ได้แก่ การใช้ภาษาพูดในการเขียน การตัดค�ำให้สั้น การใช้
สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงท่าทางผ่านค�ำ
๒.๑ การใช้ภาษาพูดในการเขียน เป็นการพิมพ์ขอ้ ความเลียนแบบเสียง
พูดให้มากทีส่ ดุ โดยพบว่า วัยรุน่ หญิงมีการพิมพ์ซาํ้ พยัญชนะหรือสระ เพือ่ ท�ำให้
เหมือนการลากเสียง และยังมีการใช้ภาษาเด็ก เพื่อให้การสนทนาดูน่ารักเป็น
กันเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเน้นย�้ำอารมณ์ของผู้แสดงความคิดเห็น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๗
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๑๘
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๒.๒ การตัดค�ำให้สนั้ เป็นการตัดส่วนหนึง่ ส่วนใดของค�ำออกโดยไม่เสีย
ความหมายเดิม เพื่อให้พิมพ์เร็วขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๙
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
ในคอมเมนต์ค�ำที่ตัดให้สั้นคือค�ำว่า เป็น หญิงสาวตัดไม้ไต่คู้ออก
เพื่อความเร็วในการพิมพ์ ท�ำให้เหลือแค่ เปน
๒.๓ การใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึก คือการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ
เช่น เครื่องหมาย แอสกี (ASCII Arts) เช่น :) ^ ^ การหัวเราะ เช่น อิอิ หุหุ ๕๕๕
และภาพส�ำเร็จรูปที่เว็บไซต์มีให้ เพื่อใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกและเพื่อบ่งบอก
หน้าตาของผู้คอมเมนต์เมื่อเห็นภาพของชายหนุ่มหน้าตาดี เป็นการบอกกิริยา
ท่าทางของของตนเองให้ผู้อื่นทราบ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๒๐
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ ออนไลน์

ภาพที่ ๒๑
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๒.๔ การแสดงท่าทางผ่านค�ำ คือ การใช้ค�ำบางค�ำเพื่อบอกท่าทางของ
ตนเองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น จากการศึกษาพบการแสดงท่าทางผ่านค�ำของวัยรุ่น
หญิง เพื่อสื่อถึงคนอ่านให้รับรู้หรือเพื่อให้ชายหนุ่มได้ทราบ ดังนี้

ภาพที่ ๒๒
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๒๓
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๓. การพิมพ์
ลักษณะการพิมพ์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก : เพจบุรุษหน้าตาดี ที่วัยรุ่นหญิง
มักใช้ พบ ๖ ลักษณะ ได้แก่ การแปรด้านการสะกดค�ำ การพิมพ์แบบพิเศษ
การใช้สญ
ั รูป (Emoticons) การสร้างค�ำใหม่ การใช้เครือ่ งหมาย และการใช้ภาษา
อังกฤษปนภาษาไทย
๓.๑ การแปรด้านการสะกดค�ำ เป็นการใช้รปู แบบค�ำทีเ่ บีย่ งเบนออกไป
จากรูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน แต่ก็ยังมีส่วนที่บ่งบอกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับรูป
เดิมหรือรูปมาตรฐาน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงนี้ มีลักษณะการ
แปรด้านการสะกดค�ำเป็นจ�ำนวนมาก คงสืบเนือ่ งมาจากปัจจัยด้านวิธกี ารสือ่ สาร
ที่สื่อสารผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์และต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์ เช่น
- น้อง เป็น นุง คือ การแปรการสะกดค�ำด้านสระ จากสระ ออ เป็นสระ อุ
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- กับ เป็น กะ คือ การแปรการสะกดค�ำทีต่ ดั พยัญชนะท้ายออกตามการ
ออกเสียง
- อยู่ เป็น อยุ่ คือ การแปรในการสะกดค�ำ สระ อู เป็น สระ อุ
๓.๒ การพิมพ์แบบพิเศษ เป็นการพิมพ์เพือ่ เน้นความหมายและอารมณ์
ความรู้สึกผ่านรูปแบบการพิมพ์พิเศษ ซึ่งปรากฏให้พบ ๒ ลักษณะ คือ
๓.๒.๑ การพิมพ์ซำ�้ ตัวอักษร เป็นวิธกี ารทีน่ ยิ มอย่างมากในหมู่
วัยรุ่นหญิง มีทั้งการพิมพ์ซ�้ำตัวอักษรตัวสุดท้าย การพิมพ์ซ�้ำสระ การ
พิมพ์ซ�้ำเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เครื่องหมายไม้ยมก และตัวเลข ๕ ซึ่ง
วัยรุ่นหญิงสามารถพิมพ์ซ�้ำได้โดยไม่จ�ำกัด เพื่อแสดงน�้ำเสียง ความดัง
และยาวนานของเสียง (เลียนเสียง) ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๒๔
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๒๕
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๒๖
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๓.๒.๒ การพิมพ์เว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ใช้เพื่อเน้นความ
หมายและแสดงนํ้าเสียงจริงจัง ไม่พบการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
มากเท่าการพิมพ์ซํ้า กล่าวคือ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการพิมพ์เว้น
วรรคเช่นนี้ต้องใช้เวลามากกว่าการพิมพ์แบบปกติ ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๒๗
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๓.๓ การใช้สญ
ั รูป (Emoticons) เป็นวิธกี ารแสดงอารมณ์อย่างหนึง่ ของ
วัยรุ่นหญิงในการแสดงคอมเมนต์เพื่อฝ่าข้อจ�ำกัดของการไม่เห็นหน้าตาและ
ท่าทางของตนเองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ให้ผู้อื่นทราบ ปรากฏให้พบ ๓ ลักษณะ
ได้แก่
๓.๓.๑ การใช้สัญรูปเดี่ยว เช่น

ภาพที่ ๒๘
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๓.๓.๒ การใช้สัญรูปประกอบข้อความ เช่น

ภาพที่ ๒๙
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๓.๓.๓ การใช้ภาพการ์ตูน (Sticker) แสดงหน้าตา เช่น

ภาพที่ ๓๐
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๓.๔ การสร้างค�ำใหม่
๓.๔.๑ ค�ำแสดงเสียง อารมณ์และกิริยาอาการ วัยรุ่นหญิงมี
การใช้ค�ำแสดงเสียง ค�ำแสดงอารมณ์ สีหน้า และกิริยาอาการในการ
แสดงความคิดเห็นใต้ภาพชายหนุ่มเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อฝ่าข้อจ�ำกัด
ของการที่ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นสีหน้าท่าทางในการสนทนาโต้ตอบ
กันผ่านการพิมพ์ค�ำเหล่านี้ อันได้แก่
- ค�ำแสดงเสียงหัวเราะ เช่น คริคริ ๕๕๕+ อิอิ ฯลฯ
- ค�ำแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น เซ็งจิต
๓.๕ การใช้เครื่องหมาย ปรากฏให้พบ ๓ ลักษณะ คือ
๓.๕.๑ การใช้เครื่องหมายปรัศนี (?) ในประโยคค�ำถาม มีการ
ใช้เครื่องหมายปรัศนีในประโยคค�ำถามเป็นจ�ำนวนมาก จุดประสงค์
ของการใช้นา่ จะเพือ่ ให้ผรู้ บั สารเมือ่ เห็นข้อความแล้ว เข้าใจได้โดยทันที
ว่าเป็นค�ำถาม และเพื่อละค�ำที่เป็นค�ำถาม ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๓๑
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๓.๕.๒ การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) มีการใช้เครื่องหมาย
อัศเจรีย์ในประโยคอุทาน และประโยคที่ต้องการเน้นเสียงเพื่อดึงดูด
ความสนใจ ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๓๒
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
๓.๕.๓ การใช้เครื่องหมายจุดไข่ปลา (.) มีการใช้เครื่องหมาย
จุดไข่ปลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยคที่ถูกคั่นด้วยจุดไข่ปลามีความ
หมายต่อเนือ่ งกัน และมีการใช้เครือ่ งหมายจุดไข่ปลาท้ายประโยค เพือ่
แสดงการลากเสียง ไม่ให้ประโยคจบห้วน ๆ ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๓๓
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๓๔
ที่มา สมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
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๓.๖ การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย วัยรุ่นหญิงที่ใช้ภาษาอังกฤษปน
ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในค�ำทับศัพท์ที่นิยมใช้กันในภาษาพูด
พบไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ ๓๕
ที่มาสมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘ : ออนไลน์

ภาพที่ ๓๖
ที่มา สมาคมนิยมผู้ชายเซอร์, ๒๕๕๘ : ออนไลน์
จะสังเกตเห็นว่า ลักษณะการพิมพ์ของวัยรุน่ หญิงทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็น
ลักษณะทีส่ ามารถฝ่าข้อจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอทีท่ กุ คนไม่เห็น
สีหน้า ท่าทาง ไม่ได้ยินเสียง ตลอดจนไม่รู้ถึงบุคลิกของกันและกัน เมื่อผู้ส่งสาร
ต้องการแสดงสีหน้า ท่าทาง น�้ำเสียงและบุคลิกของตนให้ผู้อื่นรับรู้ การส่ง
ข้อความด้วยการพิมพ์ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการ
สร้างสรรค์ทางภาษาเพื่อฝ่าข้อจ�ำกัดดังกล่าว การพิมพ์ลักษณะใหม่จึงเกิดขึ้น

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุป และอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
๑. การใช้ภาษา พบว่า การใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงมีลักษณะการใช้
ภาษาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งรูปแบบการใช้ส่วนมากจะต่างออกไปจากการใช้ภาษา
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มาตรฐานทีใ่ ช้ในการแสดงความคิดเห็นในพืน้ ทีท่ วั่ ไปอย่างมาก เพราะวัยรุน่ หญิง
ทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งเดียวกัน คือ ความหล่อเหลา คมเข้ม ของบุรษุ เพศ มักใช้ภาษา
ในการแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพของชายหนุ่มด้วยภาษาที่เป็นตัวของตัวเอง
และแสดงความต้องการออกมาอย่างชัดเจน หญิงสาวแต่ละราย มีลักษณะการ
ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็น การใช้คำ� ทีม่ คี วามโดยนัย การใช้สำ� นวนรูป
แบบต่าง ๆ การเล่นทางภาษา การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ถอ้ ยค�ำแทะโลม
ให้เห็นภาพ และการใช้ค�ำสแลง ล้วนมีรูปแบบการใช้ภาษาที่หลากหลาย
แม้จะมีรูปแบบการใช้ภาษาที่หลากหลายแต่สมาชิกในเพจทุกคนก็
สามารถความเข้าใจความหมายในสิง่ ทีผ่ คู้ อมเมนต์ตอ้ งการสือ่ ได้ เนือ่ งจากอยูใ่ น
กลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน หรือที่เรียกลักษณะการใช้ภาษานี้ว่า การใช้
ภาษาเฉพาะกลุม่ ซึง่ สอดรับกับ ภัทรวดี ตลอดพงศ์ (๒๕๔๙ : บทคัดย่อ) ทีก่ ล่าว
ว่า ภาษาเฉพาะกลุ่ม หมายถึง ค�ำที่ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ภาษากลุ่มต่าง ๆ โดยสมาชิก
ซึง่ เป็นผูใ้ ช้ภาษาในแต่ละกลุม่ นัน้ มีลกั ษณะร่วม ลักษณะใดลักษณะหนึง่ เดียวกัน
หรือคล้ายกัน เช่น อายุเท่ากัน การศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน หรือถิน่ ที่อยูอ่ าศัย
บริเวณใกล้เคียงกัน และถึงแม้ว่าลักษณะการใช้ภาษาของหญิงสาวแต่ละราย
มักมีการใช้ภาษาทีห่ ยาบโลน หรือหยาบคาย ส่อให้เห็นถึงความต้องการทางเพศ
อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา
นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาตามแนวไวยากรณ์ พบว่า
ลักษณะภาษาทีว่ ยั รุน่ หญิงนิยมใช้ในการแสดงความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ในเพจบุรษุ
หน้าตาดีทั้ง ๒ เพจ คือ การใช้ค�ำที่มีความหมายโดยนัย เป็นข้อความที่มี
ความหมายแฝง ซึง่ ผูอ้ า่ นต้องอาศัยค�ำแวดล้อมในการตีความ สอดคล้องกับนิยาม
ของความหมายโดยนัยของสมพร มันตะสูตร (๒๕๒๕ : ๗๓) ที่นิยามความหมาย
ของความหมายโดยนัยว่า คือค�ำทีม่ คี วามหมายแฝงเร้นอยูใ่ นถ้อยค�ำทีต่ อ้ งตีความ
จากถ้อยค�ำที่อยู่แวดล้อม ค�ำบางค�ำนอกจากจะมีความหมายโดยตรงอาจจะมี
ความหมายแฝงอยู่ นับเป็นความหมายแปลกไปจากเดิม เช่นค�ำว่า สมบัติของ
ชาติ ชาติ ความหมายตรง หมายถึง ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ ของทุก
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คนในชาติ แต่เมื่อพบในเพจบุรุษหน้าตาดี จึงสามารถตีความได้ว่า สมบัติของ
ชาติทวี่ ยั รุน่ หญิง กล่าวถึงคือ ชายหนุม่ ทีเ่ ป็นสมบัตขิ องหญิงสาวทุกคนทีส่ ามารถ
แทะโลมได้โดยไม่มีใครโกรธเคือง
ด้านการใช้ภาษารูปแบบอื่นของวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส�ำนวน
รูปแบบต่าง ๆ การเล่นทางภาษา การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ถ้อยค�ำ
แทะโลมให้เห็นภาพ และการใช้ค�ำสแลง มักเป็นไปในทางเดียวกันคือ เพื่อการ
แสดงความต้องการ แสดงอารมณ์ของตนเองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ผู้อื่นทราบ
ซึ่งใจความส�ำคัญของการแสดงความคิดเห็นมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ
ทางเพศ และความรู้สึกที่มีต่อชายหนุ่มหน้าตาดี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคงจะ
เป็นการใช้ถ้อยค�ำแทะโลมให้เห็นภาพของวัยรุ่นหญิงที่ใช้ในการแสดงความคิด
เห็นเพราะมีการใช้คำ� ไม่สภุ าพและแสดงความต้องการทางเพศผ่านถ้อยค�ำอย่าง
ชัดเจน และยังท�ำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาไปกับผู้แสดงความคิดเห็นด้วย
๒. ลักษณะของภาษา ทีป่ รากฏในเพจบุรษุ หน้าตาดีทงั้ ๒ เพจ พบว่า
ภาษาทีใ่ ช้มรี ปู แบบการสะกดค�ำทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ และพบว่าวัยรุน่ หญิงนิยมการ
ใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการ
แสดงความคิดเห็นทัง้ ยังสามารถบ่งบอกอารมณ์ของตนเอง ผ่านทางสัญรูปต่าง ๆ
ทีส่ ามารถเลือกใช้ให้ตรงกับความรูส้ กึ ทีต่ นเป็นอยูใ่ นขณะนัน้ ไม่วา่ จะเป็นสีหน้า
ตกใจ เคลิบเคลิ้ม ยิ้มกว้าง ตกหลุมรัก ฯลฯ ก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนีย้ งั ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียนเพือ่ ให้เกิดการพิมพ์ขอ้ ความทีเ่ ลียนแบบ
เสียงพูดให้มากที่สุด และเพื่อความน่ารักเป็นกันเอง
ส่วนการตัดค�ำให้สั้น และการแสดงท่าทางผ่านค�ำ ปรากฏให้พบค่อน
ข้างน้อย เนื่องจากว่าการตัดค�ำให้สั้น อาจท�ำให้การแสดงออกถึงความต้องการ
ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ อาจท�ำให้ไม่ได้อรรถรสในการอ่าน หรือความหมายผิดเพีย้ น
ไปถึงแม้วา่ ส่วนใหญ่ความหมายของค�ำจะเหมือนเดิม ด้านการแสดงท่าทางผ่าน
ค�ำนั้นมีให้พบประปราย แต่ลักษณะต่าง ๆ ที่พบแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นหญิง
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พยายามหากลวิธีแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการแสดงความต้องการของตนผ่าน
การแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (๒๕๕๐ :
๑-๒) ที่พบว่า ภาษาที่ผู้ใช้ภาษาในห้องสนทนานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากผู้สนทนา
พยายามหากลวิธีที่แก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสนทนา
๓. ด้านการพิมพ์ พบว่า วัยรุน่ หญิงนิยมใช้การพิมพ์แบบพิเศษมากทีส่ ดุ
ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ซ�้ำตัวอักษรตัวสระกดหรือการซ�้ำสระ การพิมพ์ซ�้ำเลข ๕
เลียนเสียงหัวเราะ, การพิมพ์ซ�้ำเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และการพิมพ์ซ�้ำเครื่อง
หมายไมยมก (ๆ) นอกจากนีก้ ารสร้างค�ำใหม่ การใช้สญ
ั รูปในรูปแบบต่าง ๆ ตลอด
จนการใช้เครื่องหมายก็เป็นที่นิยมใช้เช่นกัน เพราะการพิมพ์ลักษณะดังกล่าว
เป็นการพิมพ์เพื่อเน้นความหมาย อารมณ์ความรู้สึก การแสดงออกทางสีหน้า
ท่าทาง ตลอดจนเพื่อเน้นความดัง ความยาวของเสียง ทั้งนี้เนื่องจากการแสดง
ความคิดเห็นนั้น สื่อสารด้วยการพิมพ์ไม่ใช่เสียงพูด วัยรุ่นหญิงจึงใช้การพิมพ์ใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อย�้ำสิ่งที่ตนคิด รู้สึก สีหน้า ท่าทาง ที่มีต่อรูปภาพ
ของชายหนุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (๒๕๕๖ : ๖๔๖๕) ที่พบว่า วิธีการสื่อสารผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ มีข้อจ�ำกัดตรงที่คู่สนทนา
ไม่เห็นหน้าตา ท่าทาง และไม่ได้ยินเสียงกันและกัน ผู้ใช้ภาษาจึงฝ่าข้อจ�ำกัดดัง
กล่าวด้วยการปรับภาษาไทยที่ใช้อยู่แล้วและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถ
สื่อสารสีหน้า ท่าทาง น�้ำเสียงให้คู่สนทนารับรู้ได้
ส่วนด้านการแปรตัวสะกดก็นิยมใช้เช่นกัน เพราะสะดวกรวดเร็วใน
การพิมพ์ แม้ว่าค�ำดังกล่าวจะเบี่ยงเบนออกไปจากรูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน
แต่กย็ งั มีสว่ นทีบ่ ง่ บอกได้วา่ เป็นสิง่ เดียวกันกับรูปเดิมหรือรูปมาตรฐาน จึงเป็นที่
นิยมใช้ และลักษณะการพิมพ์ทพี่ บน้อยทีส่ ดุ คือการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย
นอกจากนีย้ งั พบว่าการใช้ภาษาของกลุม่ วัยรุน่ หญิงทีป่ รากฏในเฟซบุก๊ เพจบุรษุ
หน้าตาดีทั้ง ๒ เพจนั้น พบว่า มีการใช้ภาษาอยู่ ๖ ลักษณะ คือ การใช้ค�ำที่มี
ความหมายโดยนัย การใช้สำ� นวนรูปแบบต่าง ๆ การเล่นทางภาษาการใช้ถอ้ ยค�ำ
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แสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ถ้อยค�ำแทะโลมให้เห็นภาพ และการใช้ค�ำสแลง
ส่วนลักษณะของภาษา ปรากฏให้เห็น ๔ ลักษณะ คือ การใช้ภาษาพูดในการ
เขียน การตัดค�ำให้สนั้ การใช้สญ
ั รูปแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ และการแสดงท่าทาง
ผ่านค�ำและด้านการพิมพ์ทวี่ ยั รุน่ หญิงมักใช้นนั้ ปรากฏให้พบ ๖ ลักษณะ คือ การ
แปรด้านการสะกดค�ำ การพิมพ์แบบพิเศษ การใช้สญ
ั รูป (Emoticons) การสร้าง
ค�ำใหม่ การใช้เครื่องหมาย และการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย
ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงท�ำให้ทราบว่าใช้ภาษาของวัยรุน่ หญิง ไม่วา่ จะเป็น
ลักษณะการใช้ ลักษณะของภาษา หรือด้านการพิมพ์ รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้
เกิดขึ้นเพราะวัยรุ่นหญิงต้องการแสดงความต้องการของตนเองที่มีต่อชายหนุ่ม
ในภาพว่าตนรู้สึกเช่นไร และต้องการชายหนุ่มมากแค่ไหน แม้ลักษณะการใช้
ภาษาที่ปรากฏจะพบการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ หยาบโลน แต่นี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอก
ได้วา่ ผูห้ ญิงก็มคี วามต้องการในตัวชายหนุม่ และมีสทิ ธิแ์ สดงออกในความต้องการ
ให้ฝา่ ยตรงข้ามรับรู้ ไม่ได้เป็นดัง่ หญิงไทยในสมัยก่อน และไม่สนใจหากใครจะว่า
พวกเธอลามก หรือใช้ภาษาทีส่ อ่ ไปในทางอนาจาร ไม่สภุ าพ เพราะพวกเธอแค่
ใช้ภาษาแสดงความต้องการ และความรู้สึกที่มี เฉพาะในกลุ่มที่มีความสนใจ
เดียวกัน ไม่ได้ใช้ทว่ั ไปในพืน้ ทีป่ กติกบั คนอืน่ ทีไ่ ม่ได้สนใจเรือ่ งเดียวกันกับพวกเธอ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
๑. สามารถน�ำไปใช้ศกึ ษาเพิม่ เติม เพือ่ ต่อยอดให้ผคู้ นในสังคมรับรูแ้ ละ
เข้าใจในการแสดงออกความต้องการของผู้หญิงที่มีต่อฝ่ายตรงข้าม
๒. ลักษณะภาษาต่าง ๆ ทีพ่ บ สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนเรือ่ ง
การวิเคราะห์ภาษา เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจในรูปแบบลักษณะของภาษาเพิม่ มากขึน้
๓. ด้านการพิมพ์ สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน ในเรื่องการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง ครูควรสอนให้นักเรียนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษา และ
136

ชี้แจงภาษาที่ใช้สื่อสารในการพิมพ์ กับภาษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
๑. ควรมีการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาของวัยรุ่นหญิงในเฟซบุ๊ก : เพจ
บุรุษหน้าตาดี นอกเหนือจากเพจทั้ง ๒ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
๒. ควรมีการศึกษาลักษณะการใช้สัญรูปต่าง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง
ความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์
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การจัดการภูมินิเวศโดยชุมชน : ศักยภาพองค์กรชุมชนในการ
พัฒนาทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้การจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ภัชราภรณ์ สาค�ำ๑

บทคัดย่อ

บทความนีม้ งุ่ เน้นเพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนทีม่ ผี ลต่อความมัน่ คงทางอาหาร ใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพโดยการคัดเลือกพืน้ ทีแ่ บบ
เจาะจงกระจายตัวบริเวณลุม่ น�ำ้ พุง พบว่า ชุมชนมีพนื้ ทีก่ ารจัดการป่าชุมชนทัง้ หมดประมาณ
๕,๖๕๔ ไร่ มีรากฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดจากทัศนะ “คนใน” จากความรู้สึก
เป็นเจ้าของและมีการใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ระดับครัวเรือนและชุมชน แง่แหล่ง
อาหารและสมุนไพร ท�ำเลเลี้ยงสัตว์ การใช้เนื้อไม้และกิจกรรมเพื่อนันทนาการ เนื่องจาก
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ ารจัดการของรัฐหรือเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ (เขต
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโซน C, E) ดังนั้นอ�ำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้จึงขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐ พลังทางสังคมหรือองค์กรชุมชนระดับพื้นที่จึงยังไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร การจัดการป่า
ไม้จึงมีลักษณะแบบหลวม ๆ เนื่องจากชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้งป่า
ชุมชน และขาดความเชือ่ มัน่ การเข้าถึงสิทธิใ์ นอนาคต รูปแบบการพัฒนาจึงเป็นลักษณะการ
ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายความต้องการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ หรือการจัดการป่าชุมชนสมัยใหม่ ของ
กรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามชุมชนมีการปรับตัวและพยายาม
ผนึกก�ำลังให้เกิดกิจกรรมในการจัดการป่าร่วมกันอย่างต่อเนื่องและลดการพึ่งพาประโยชน์
จากป่า นอกจากการพึง่ พาระดับครัวเรือน เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหารภายใต้ภมู นิ เิ วศพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ทีร่ ายล้อมด้วยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทุนทางสังคม การสร้างทางเลือกเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ระบบ
_________________________________
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

๑
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วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน เป็นต้น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารขยาย
ผลการจัดการพื้นที่ต้นน�้ำอื่นต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : องค์กรชุมชน, การมีส่วนร่วม, ความมั่นคงทางอาหาร
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Community-based ecosystem management :
Potential of community-based organizations in the
participatory creation of food security options under
the management of Nong-Harn watershed forest,
Sakon Nakhon Province
Phatcharaporn Sakham2

Abstract

This study aimed to explore participatory watershed forest management
of community which can lead to food security. A qualitative method was
utilized by purposively selecting some communities scattered around the
basin of Nam Pung River. It was found that they had participated in the
management of a total of about 5,645 rais of forest area. The bases of their
forest management were an “insider” perspective, a sense of ownership, and
consistently shared benefits both at the level of household and community
in terms of resources for food and herbal plants, pasture land, lumber and
recreational activities. Since these forests are mostly administered by the
central government or are national conserved forests (Denuded Forests Zone
C, E), the management of these forests and associated resources was under
the total control of the central government and its policies. Social power or
community-based organizations were scarce. The participatory forest
management of the communities was still loose due to people’s lack of
participation of their community forest establishments and trust in their access
to rights over the forests. These communities had thus merely followed the
Department of Forestry and its effort to increase forest areas as well as its
_________________________________
2
Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University.
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modern forest administration policies set since 2544 B.E. However, these
communities had continuously adjusted themselves and had worked
together to create forest management activities. They had also decreased
their dependence on the forests besides that for the benefits at the household
level so as to conserve biodiversity of the ecosystem providing habitats and
food resources for the communities. This condition had induced food
security within the ecosystem of the watershed forests which are abundant
of diverse natural resources or social capital, contributing to various options
for fundamental economic development such as agro forestry system,
organic farming, and community tourism development, all of which might be
extended to the management of other watershed areas.
Keywords : Community organization, participation, food security
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ความส�ำคัญและที่มาของปัญหา
หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติมีลักษณะเป็น
พืน้ ทีแ่ ก้มลิงมีพนื้ ทีก่ ว่า ๗๗,๐๑๖ ไร่ รองรับน�ำ้ ในช่วงฤดูฝนจากพืน้ ทีร่ าบสูงรอบ
หนองหารและเทือกเขาภูพานผ่านล�ำห้วยกว่า ๑๓ สาย ผ่านหนองหารก่อนไหล
ลงแม่น�้ำโขงตามล�ำน�้ำก�่ำที่อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วิถีชีวิตชุมชนล้อม
รอบหนองหารประกอบอาชีพท�ำนาและประมง เดิมทีเมื่อหน้าแล้งตั้งแต่เดือน
มีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี พืน้ ทีร่ อบหนองหารจะกลายเป็นทุง่ หญ้าเลีย้ ง
สัตว์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย วัว ควาย ม้า และเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงแบบปล่อย เมื่อ
เข้าฤดูฝนระดับน�้ำในหนองหารจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม
หนองหารในช่วงนี้จึงเป็นสวรรค์ของปลาหลากสายพันธุ์ทั้งปลาประจ�ำถิ่นและ
ปลาจากแม่น�้ำโขงที่เข้ามาหากิน ผสมพันธุ์และวางไข่ จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนรอบหนองหารเพื่อการด�ำรงวิถีชีวิต แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ปัจจุบัน “หนองหาร” ได้รับผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ทั้งลักษณะ
ทางด้านกายภาพ คุณภาพ และปริมาณของน�ำ้ เนือ่ งจากกว่า ๕ ทศวรรษทีผ่ า่ น
มา อาณาบริเวณ “แอ่งสกลนคร” ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชนจาก
ระบบเศรษฐกิจเพือ่ ยังชีพไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยม และก�ำลังเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization)
ส่งผลให้เกิดกระแสวัฒนธรรม“บริโภคนิยม” จากกระบวนการพัฒนาตามสภาวะ
“ความทันสมัย” นอกจากนี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการค้า เช่น
การท� ำ ไร่ มัน ส�ำปะหลัง ไร่อ้อย การส่งเสริ ม ปลู ก ไม้ ยู คาลิ ปตั ส เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมกระดาษ การปลูกยางพารา และการส่งเสริมเลี้ยงปลากระชังเชิง
พาณิชย์ตามลุ่มน�้ำต่าง ๆ อีกทั้งนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้หลายพื้นที่กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลท�ำให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบ
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การผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมถูกท�ำลายจากการใช้สารเคมีอย่าง
ต่อเนื่อง
“ล�ำน�ำ้ พุง” เป็นล�ำน�ำ้ สาขาหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของหนองหาร จังหวัดสกลนคร
มี แ หล่ ง ต้ น น�้ ำ บนเทื อ กเขาภู พ านเขตรอยต่ อ อุ ท ยานภู ผ ายลและห้ ว ยหวด
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ป่ามีอยู่หลายประเภทและ
เป็นเขตพืน้ ทีก่ นั ชนระหว่างพืน้ ทีท่ ำ� กิน ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนและพืน้ ทีข่ องหน่วย
งานรัฐ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาธารณะประโยชน์ และป่า
ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อลักษณะทางนิเวศวิทยาได้
เปลีย่ นแปลงไป อาทิ พืน้ ทีป่ า่ ลดลงอย่างรวดเร็ว การไหลบ่าของตะกอนดินและ
ทรายทับถมแหล่งน�้ำ การสะสมของสารเคมีและขยะมูลฝอยต่าง ๆ เป็นต้น
สิง่ เหล่านีส้ ร้างผลกระทบต่อวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของชุมชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้โดย
เฉพาะเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
อย่างไรก็ตามมีการแบ่งเขตพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อให้สามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์และหาผลผลิตจากป่าได้ และเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์มโี ครงการจัดตัง้
ป่าชุมชนในเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ๓ มีกลุม่ เครือข่ายองค์กรชุมชนเพือ่ พัฒนา
ทางเลือกในการด�ำรงชีวติ ของชุมชน ตลอดทัง้ ชุมชนมีการปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิต
ในระดับครัวเรือน ได้แก่ ระบบเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เพือ่ ลดการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ป่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนแนวทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน แต่ชุมชนและหน่วยงานรัฐ
ยังขาดการจัดการพืน้ ทีร่ ว่ มกันอย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร โครงการวิจยั จึงมุง่
เน้นเพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนทีม่ ผี ล
_________________________________
๓

การจัดตั้งป่าชุมชนตามนโยบายของกรมป่าไม้ตามแบบฟอร์ม ปปช.๑ : ค�ำขออนุญาตจัดท�ำโครงการป่า
ชุมชนในเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ/เขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔, ปชช.๒ : รายงานการตรวจ
สอบสภาพพื้นที่ป่าที่มีผู้ขออนุญาตจัดท�ำโครงการป่าชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่าตามพรบ.
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔, ปชช.๓ : การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอจัดท�ำโครงการป่าชุมชน
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ต่อความมั่นคงทางอาหาร น�ำไปสู่การขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนที่
มีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods)
ซึ่งมีแนวทางการศึกษาดังนี้

ขอบเขตของการศึกษา
๑. ขอบเขตเชิงพืน้ ที่ คือ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกพืน้ ทีแ่ บบเจาะจง คือ ชุมชน
ในเขตพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ หนองหาร จังหวัดสกลนคร หรือ “ล�ำน�ำ้ พุง” คือ ชุมชนบ้าน
หลุบเลา อ�ำเภอภูพาน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐, ๑๑ และหมู่ที่ ๑๕ ต�ำบลหลุบเลา
อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๒. ขอบเขตเชิงเนื้อหา คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้การจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารขยาย
ผลการจัดการพื้นที่ต้นน�้ำอื่นต่อไป
๓. หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ ระดับชุมชนหรือ
หมู่บ้าน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย และสถานที่ท�ำการทดลอง/เก็บข้อมูล
๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ แต่ละพื้นที่กรณีศึกษา
๒. ส�ำรวจพื้นที่/รวบรวมข้อมูลแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ด้วยเครื่องมือและ
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) ตลอดทั้งจัดท�ำ
แผนทีท่ รัพยากรของชุมชน มีวธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารและเครือ่ งมือ
ที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ
รายงานวิจัย บทความวิทยานิพนธ์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการ
เข้าร่วมการประชุม/งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนหรือภูมิภาค
- การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม (Field research) ได้ แ ก่
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group Interview) และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม ตลอดทัง้ วัสดุ/อุปกรณ์อนื่ ๆ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เทป
บันทึกเสียง แผนที่ (อัตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐) เป็นต้น เพือ่ ให้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
กลุม่ ผูร้ ปู้ ระเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน กลุม่ ผูใ้ ช้ประโยชน์จากป่า คณะกรรมการ
ป่าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
- การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในหมวดหมู่ ระหว่างหมวดหมู่ และวิเคราะห์เพือ่ หา
ข้อสรุปตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
๓. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารภายใต้การจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำอย่างมีส่วนร่วม
๔. จัดท�ำสื่อ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
การบริการวิชาการ, สื่อการเรียนการสอน, บทความวิชาการ ฯลฯ
๕. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การจัดการภูมนิ เิ วศโดยชุมชน : ศักยภาพองค์กรชุมชนใน
การพัฒนาทางเลือกเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหารอย่างมีสว่ นร่วม ภายใต้การ
จัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร มีผลการวิจัยดังนี้

บทน�ำ : วิถีชุมชนกับคุณค่าทรัพยากรป่าไม้
ลุ่มนํ้าสาขานํ้าพุง (๐๒๓๒) มีพื้นที่ประมาณ ๘๓๖.๕๔ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอภูพาน, อําเภอเต่างอย, อําเภอโคกศรีสุพรรณ และ
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศจะมีแนวสันปันนํ้า
ความสูงประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มนํ้าพุงกับ
ลุ่มนํ้าห้วย นํ้าอูน ลักษณะภูเขาสูงลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูงตอนกลางถึง
ตอนล่างเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด (แผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน�้ำ
แบบบูรณาการ ประจ�ำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ : ๑๓) และล�ำน�้ำพุงมีต้นก�ำเนิดบริเวณ
ตอนล่างของจังหวัดสกลนคร บริเวณอ�ำเภอกุดบาก ไหลผ่านอ�ำเภอเต่างอย
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณและไหลลงมาที่หนองหาร อ�ำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
(ดังภาพที่ ๑)
“ล�ำน�้ำพุง” เป็นล�ำน�้ำสาขาหนึ่งที่ส�ำคัญของหนองหารที่สร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับเมืองสกลนคร มีต้นก�ำเนิดในเขตเทือกเขาภูพานผ่านหุบเขา
ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แล้ ว ไหลไปบรรจบกั บ หนองหาร มี ค วามยาวประมาณ
๙๐ กิโลเมตร ล�ำน�้ำแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์คือ ท้องน�้ำจะเป็นทรายตลอดทั้งสาย
ต่างจากล�ำน�้ำอื่น ๆ ในสกลนคร เหมาะแก่การเล่นน�้ำ ชมหาดทราย และ
ล่องแก่ง๔ ตลอดเส้นทางน�้ำมีชมุ ชนตัง้ อยูล่ อ้ มรอบและชุมชนหลุบเลาก็เป็นหนึง่
ในนั้นชุมชนหลุบเลาประกอบไปด้วยจ�ำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐,
๑๑ และหมู่ที่ ๑๕ ต�ำบลหลุบเลา อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของอ�ำเภอภูพาน ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสกลนครประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
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มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง
ชาติป่าดงชมภู-ป่าภูพาน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของกรมที่ดิน

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงทิศทางการไหลของ “ล�ำน�้ำพุง” สู่หนองหาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชุมชนหลุบเลา เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานมายาวนาน
และที่ตั้งของชุมชนเป็นหุบเขามีพื้นที่ป่าไม้ล้อมรอบหมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ใน
การดูแลของกรมป่าไม้คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภู-ป่าดงกะเฌอ และ
พืน้ ทีป่ า่ ยูคาลิปตัสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตลอดทัง้ พืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
ที่ได้มีโครงการขอจัดตั้งป่าชุมชนจากส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ ขณะเดียวกันชุมชนมีการพัฒนาทางเลือกในการใช้ชีวิตที่
หลากหลาย อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น พึง่ พิงทรัพยากรอย่าง
เฝ้าระวัง และมีการพยายามดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่อยู่ล้อมรอบชุมชน เนื่องจาก
_________________________________
๔

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=364799643633735&

id=382699768465653
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เป็นที่ราบสูงและเทือกเขาภูพาน ท�ำให้มีต้นไม้น้อยใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก มีทั้ง
พรรณไม้ที่หายาก สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนเพื่อการรักษาพรรณไม้ ทั้งนี้ยังเป็น
แหล่งท�ำมาหากินและการใช้ประโยชน์จากไม้ ชุมชนหลุบเลามีพนื้ ทีป่ า่ ชุมชนเพือ่
ใช้ประโยชน์ร่วมกันถือว่าเป็นทรัพยากร “หน้าหมู่” จ�ำนวน ๕ แปลง รวมพื้นที่
จ�ำนวน ๕,๖๕๔ ไร่ (ดังตารางที่ ๑) อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยรัฐ
๓ หน่วยงาน คือ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ และทีส่ าธารณะประโยชน์
ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์ของกรมทีด่ นิ ตลอดทัง้ พืน้ ที่
ที่มีการจัดการร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เพื่อเข้ามาปลูกป่า
ทดแทนด้วยการกั้นพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
อย่างไรก็ตามชุมชนมีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ งจนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) ชุมชนมีการพึ่งพิงระดับครัวเรือนเก็บหาผลผลิตจากป่า
เพื่อการบริโภคและขายเป็นรายได้เสริม (จากข้อมูลร้อยละ ๓๐ ของจ�ำนวนครัว
เรือนทัง้ หมด) พบว่า สัดส่วนต่อปีเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ ของรายได้ครัวเรือน
และมีมลู ค่าเฉลีย่ ๕,๘๔๕ บาท/ครัวเรือน ส�ำหรับทุกกลุม่ ฐานะ และส�ำคัญยิง่ ใน
ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีที่ดินท�ำ
กินน้อย เกิดรายได้เสริมจากการเก็บหาของป่าคิดเป็นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ ๗.๒๙
ของรายได้ครัวเรือน และมีมูลค่าเฉลี่ย ๓,๕๑๒ บาท/ครัวเรือน นอกจากนั้นยัง
สามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) จากการเก็บ
หาผลผลิตจากป่าเพื่อขายของชุมชนหลุบเลาทั้ง ๕ หมู่บ้าน มีมูลค่าขั้นต�่ำ
ประมาณ ๑,๓๓๖,๑๘๑ บาท/ปี ซึ่งถือว่าการใช้ผลผลิตจากป่าเป็นแหล่งอาหาร
ทีส่ �ำคัญในระดับครัวเรือนและสร้างรายได้เสริมเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
และลดค่าใช้จา่ ยจากภายนอกได้ (ดังภาพที่ ๒) ตลอดทัง้ การศึกษาพบองค์ความ
รูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการเก็บหาของป่าหรืออาหารป่าทัง้ พืชและสัตว์ ตลอดทัง้ สมุนไพร
บางชนิด การจัดโซนพืน้ ทีเ่ พือ่ การใช้ประโยชน์ การอนุรกั ษ์พนื้ ทีเ่ พือ่ การประกอบ
พิธีกรรมร่วมกัน อาทิ ป่าช้า และดอนปู่ตาร่วมกัน
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ภาพที่ ๒ การเก็บหาผลผลิตจากป่าเพื่อขายเป็นรายได้เสริม
ลัก ษณะทางนิเวศพื้นที่ป่าขาดความอุ ดมสมบู ร ณ์ จากหลายปั จจั ย
เบื้องต้น แต่ชุมชนมีความพยายามจัดการ อาทิ บ้านหลุบเลานาจารย์ หมู่ที่
๑๕ มีการรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนและ
ปุ๋ยชีวภาพตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ด�ำเนินกิจกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์ และสนใจเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการด�ำเนินงานโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดการขยายผลมี
การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาฯ จากเยาวชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลุบเลา
ที่มีอายุ ๑๓-๔๐ ปี เพื่อออกแบบท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
(เอกสารโครงสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าคุณธรรม ปี ๒๕๖๐)
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ตารางที่ ๑ พื้นที่ป่าชุมชนหลุบเลา จ�ำนวนพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด ๕ แปลง
ชื่อป่าชุมชน/ลักษณะพื้นที่
จำ�นวนพื้นที่ (ไร่)
๑. ป่าโคกมน
๓,๐๐๐
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพู-ป่าดงกระเฌอ
- พื้นที่ป่ายูคาลิปตัสขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)
- สปก.จัดสรรที่ดินท�ำกินให้เกษตรกรในพื้นที่
๒,๐๐๐
๒. ป่าภูขี้แก้ว
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพู-ป่าดงกระเฌอ
- พื้นที่ป่ายูคาลิปตัสขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)
- พื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน�้ำห้วยเทา
๓. ป่าวัดถ�้ำเสี่ยงของ
๕๗๔
- พื้นที่ป่ายูคาลิปตัสขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)
- โครงการจัดตั้งป่าชุมชน
๔. ป่าช้า (ป่าวัฒนธรรม)
๖๐
- พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
- โครงการจัดตั้งป่าชุมชน

๕. ป่าดอนปู่ตา (ป่าวัฒนธรรม)
- พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
รวม ๕ แปลง

หมู่บ้านที่ดูแล
๑, ๒, ๑๑
- เก็บหาของป่า
- ทำ�เลเลี้ยงสัตว์

๑๕
- เก็บหาของป่า/
สมุนไพร
- ทำ�เลเลี้ยงสัตว์
๑๕
- เก็บหาของป่า

๑๕
- ประกอบพิธีกรรม
เผาศพทั้ง ๕
หมู่บ้าน
- หาสมุนไพร/ใช้
ไม้ฟืน
๒๐
๑๐
- ประกอบพิธีกรรม
เลี้ยงผีฟ้า
เนื้อที่ ๕,๖๕๔ ไร่ รวม ๕ หมู่บ้าน
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แนวทางและการพัฒนาที่เกิดขึ้นระดับของชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การ
จัดการภูมินิเวศป่าไม้
ชุมชนอยากให้หน่วยงาน สถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้
ความรูแ้ ละส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดตัง้ ป่าชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกัน
ชุมชนมีรูปแบบการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดทั้งระดับครัวเรือนในเชิงเศรษฐกิจ
และสุขภาพ ตลอดทั้งกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ชุมชนมีการจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมดังนี๕้
๑) การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงกับการจัดการภูมนิ เิ วศป่าไม้ มี
การจัดกิจกรรมส�ำรวจเส้นทางธรรมชาติเพือ่ ประเมินศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
และกระตุ้นให้ผู้น�ำตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาทิ ป่าไม้หรือพื้นที่ป่าชุมชน ทรัพยากรแหล่งน�้ำ รูปธรรมวิถีเกษตรทางเลือก
สถานปฏิบตั ธิ รรม “ถ�ำ้ เสีย่ งของ” จึงได้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลผ่านเวทีประชุมกลุม่
ย่อยเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ดังภาพที่ ๓-๔ ตามล�ำดับ)
และได้แลกเปลีย่ นสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพจากการใช้สารเคมี ชุมชนจึงมีความ
สนใจพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดท�ำแปลงวนเกษตร การผลิตสาร
อินทรีย/์ ปุย๋ หมัก จึงเป็นทีม่ าของการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ จัดกิจกรรม
อบรมเรื่องการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตร (ประเภทปุ๋ยและสารไล่แมลง)
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมทดลองคาดหวังสู่การปรับปรุงวิถีการผลิต
ลดการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและสุขภาวะทีด่ รี ะดับครัวเรือนและเกิด
การขยายผลต่อไป (ดังภาพที่ ๕-๖ ตามล�ำดับ)
_________________________________

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้ ในเขตพื้นที่
ต้นน�้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร สนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปี ๒๕๖๐
๕
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ภาพที่ ๓-๔ การส�ำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน

ภาพที่ ๕-๖ สวนแปลงสาธิตวนเกษตร
๒) เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ เชิงบูรณาการ (ดังภาพที่ ๗) จัดกิจกรรม
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการจัดท�ำแผนงานหรือกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา ล�ำดับความส�ำคัญคือ โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ/ระบบเกษตร
ทางเลื อ กในรู ป แบบต่ า ง ๆ, โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร,
โครงการด้านพัฒนาความเป็นอยูแ่ ละสุขภาพอนามัยทีด่ ี และโครงการตลาดกลาง
สินค้าเพื่อรองรับสินค้าทางการเกษตรและสร้างกลไกราคาร่วมกัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนต่อไป
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ภาพที่ ๗ เวทีวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รูปแบบการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นนำ�้ อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนทีม่ ผี ลต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร
รูปแบบการจัดการป่าชุมชนทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารยอมรับของชุมชนร่วม
กันนั้น ชุมชนต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่าชุมชนทุกขั้นตอน
เพราะที่ผ่านมาชุมชนยังขาดความเข้าใจแม้กระทั้งนิยามความหมายของค�ำว่า
“ป่าชุมชน” ซึง่ เป็นการด�ำเนินโครงการจัดตัง้ ป่าชุมชนโดยหน่วยงานรัฐแต่เพียง
ฝ่ายเดียว และขาดความต่อเนื่องในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ส�ำหรับความมั่นคงทางอาหารในปัจจุบันจากการจัดการป่าของชุมชนหลุบเลา
ถือว่าอยูใ่ นระดับทีช่ มุ ชนพึงพอใจ โดยชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียงตามฤดูกาล ไม่เสีย่ งต่อวิกฤติทางด้านสิง่ แวดล้อมหรือสภาวะภูมอิ ากาศ
จากการสัมภาษณ์ผนู้ ำ� ชุมชน และการจัดกิจกรรมเพือ่ ระดมความคิดเห็นสามารถ
สรุปรูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน คือ
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๑) ชุมชนต้องการความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการป่าชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการจัดการป่าร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ “ป่าชุมชน” (ดังภาพที่ ๘-๙ ตามล�ำดับ)
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความหมายป่าชุมชน ลักษณะของป่าชุมชน พื้นที่จัดท�ำ
โครงการป่าชุมชน องค์ประกอบของการจัดการป่าชุมชน หลักการจัดการป่า
ชุมชนที่ดี ระดับการมีส่วนร่วม ให้กับผู้น�ำหรือผู้ที่สนใจในชุมชนหลุบเลา

ภาพที่ ๘-๙ เวทีอบรมชาวบ้าน “กระบวนการจัดตั้งป่าชุมชน”
๒) มีมิติการคัดเลือกพื้นที่น�ำร่อง ๒ พื้นที่ในการเข้าสู่กระบวนการ
จัดการป่าชุมชนคือ ป่าช้าและดอนปูต่ า ซึง่ เป็นป่าทางวัฒนธรรม จากการส�ำรวจ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่พบว่า ป่าวัฒนธรรมกับ
การอนุรักษ์๖
พื้นที่ป่าไม้ของ อบต.หลุบเลา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ พื้นที่
ป่าไม้ที่ อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ และพื้นที่นอกเขตการคุ้มครอง/พื้นที่
อนุรักษ์หรือป่าสาธารณประโยชน์ อาจเรียกว่าป่าชุมชนก็ว่าได้ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากป่าในการด�ำรงชีวิตและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือป่า
วัฒนธรรมมีจ�ำนวน ๒ แปลง ได้แก่
_________________________________

อาจารย์กฤษณ์ พิเนตรเสถียร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

๖
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- ป่าดอนปู่ตา จ�ำนวนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์
เป็นป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen) เป็นระบบนิเวศน์ของป่าไม้ชนิดที่ประกอบด้วย
พันธุไ์ ม้ชนิดไม่ผลัดใบคือมีใบเขียวตลอดเวลาเป็นชนิด ป่าดงดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย เช่น ในแถบ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ
๓๐๐-๖๐๐ เมตร ไม้ที่ส�ำคัญ ได้แก่ มะคาโมง ยางนา พะยอม ตะเคียนแดง
กระเบากลัก และตาเสือ พื้นที่ถูกล้อมรอบโดยชุมชน พื้นที่บางส่วนถูกจัดสรร
ส�ำหรับเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต�ำบลหลุบเลา และมีการใช้ประโยชน์รว่ มกันของชุมชน มีการแบ่งแยกออก
อย่างชัดเจนระหว่างพืน้ ทีป่ า่ ดอนปูต่ ากับพืน้ ทีข่ องคนในหมูบ่ า้ นซึง่ ลดปัญหาการ
ทับซ้อนของการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีไ่ ด้ซงึ่ ท�ำให้งา่ ยต่อการจัดการป่า แต่ระบบ
นิเวศทีเ่ กิดขึน้ นีก้ ลายเป็นระบบนิเวศทีเ่ รียกว่าระบบนิเวศแบบเกาะเกิดขึน้ แทน
คือป่าดอนปู่ตาถูกแยกออกจากป่าแบบอื่นและถูกล้อมรอบโดยชุมชนท�ำให้พืช
พรรณและสัตว์ป่าไม่สามารถแพร่ลูกหลานออกไปยังป่าแบบอื่นได้
สภาพภายในพืน้ ทีป่ า่ ดอนปูต่ ามีหอพ่อปูแ่ ม่ยา่ มีลกั ษณะเป็นเรือนหลัง
เล็ก (ดังภาพที่ ๑๐) โดยมีกฎของหมูบ่ า้ นคือการห้ามมิให้ผใู้ ดตัดไม้ ล่าสัตว์ หรือ
เก็บของป่าออกไปจากดอนปูต่ า และป่าแห่งนีย้ งั ใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม
ตามประเพณี ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมา ลักษณะพรรณไม้ในป่าเป็น
ป่าดิบชื้นเนื่องจากสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าไม่ผลัดใบ ยังคงมีพรรณไม้ดั้งเดิม
ต่างจากบริเวณโดยรอบที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงไป
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ภาพที่ ๑๐ พื้นที่ป่าดอนปู่ตาพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่
ส�ำหรับการประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงผีฟ้า
- ป่าช้า จ�ำนวนเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เป็นป่าผลัดใบเป็นระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อ
เข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบหรือที่เรียกกันว่า ป่าแดง ป่าแพะ
ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีต้นโจด ต้นแปรง และ
หญ้าเพ็ก พืน้ ทีแ่ ห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยูท่ วั่ ไปในทีร่ าบ
และทีภ่ เู ขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปา่ แดงหรือป่าเต็งรังนีม้ ากทีส่ ดุ ตาม
เนินเขาหรือทีร่ าบดินทรายชนิดพันธุไ์ ม้ทสี่ ำ� คัญในป่าแดงหรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง
รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว แต้ว มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก
เลือดแสลงใจ รกฟ้า ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่มแป้ง หญ้า
เพ็ก โจด ปรง และหญ้าชนิดอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ
ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัด กักเก็บน�้ำได้เร็ว เช่น บนสันเนิน พื้นที่ราบที่เป็น
ทรายจัด หรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับ
น�้ำทะเล ๕๐-๑,๐๐๐ เมตร
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พืน้ ทีป่ า่ ช้าของพืน้ ทีห่ ลุบเลาถูกล้อมรอบโดยพืน้ ทีท่ ำ� กินของประชาชน
และมีแนวกันชนน้อยมาก นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังถูกแยกออกห่างจากพื้นที่
ของดอนปู่ตา ซึ่งส่งผลคือขาดการเกื้อหนุน หากพื้นที่ถูกรบกวนก็จะส่งผล
กระทบไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพืชหรือสัตว์ เพราะมีสภาพคล้ายกับป่าดอนปู่ตา
คือสภาพพื้นที่กลายเป็นระบบนิเวศแบบเกาะ (พื้นที่อ่อนไหว แยกการจัดการ
หรือการดูแลรักษาขาดจากกัน) ทรัพยากรพืชและสัตว์เกิดการถ่ายเทจากพื้นที่
อนุรักษ์มายังพื้นที่ป่าช้าได้น้อย อีกทั้งระเบียบข้อบังคับของชุมชนก็ยังคงต้องมี
การปรับให้เหมาะกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ด้วย
๓) มติข้อตกลงและกฎระเบียบร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ ส�ำหรับ
พื้นที่ป่าที่จะส่งยื่นโครงการจัดท�ำป่าชุมชน (ป่าช้าและป่าดอนปู่ตา) มีการ
พิจารณาร่วมกันเพือ่ สามารถน�ำไปสูก่ ารบังคับใช้อย่างแท้จริงและการเลือกคณะ
กรรมการป่าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อจัดเวทีระดับหมู่บ้าน หามติเอกฉันท์
หรือข้อเสนอแนะเป็นข้อบังคับและกฎระเบียบในระดับชุมชนต่อไป ดังนี้
(ร่าง) กฎระเบียบ
๑) ห้ามบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ท�ำลายป่า
๒) ห้ามทิ้งขยะ ในบริเวณเขตพื้นที่ป่าชุมชน
๓) ห้ามล่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ เช่น หมูป่า
๔) ห้ามกระท�ำการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการผิดกฎหมาย เช่น
เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด
๕) ให้คงไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน
เช่น ประเพณีเลี้ยงผีดอนปู่ตา
(ร่าง) ข้อบังคับ (บทลงโทษ)
๑) หากพบว่ามีการฝ่าฝืนตัดต้นไม้ ให้ปรับไม่เกินต้นละ ๕,๐๐๐ บาท
หรือมีบทลงโทษให้ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๒) หากมีการบุกรุกพื้นที่ป่า จะต้องให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวและต้อง
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จ่ายค่าเสียหายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทพร้อมทั้งซ่อมแซมพื้นที่ป่าให้คงสภาพเดิม
หรือส่งด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๓) หากมีการล่าสัตว์ป่า จะมีโทษดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน พร้อมกับยึดของกลาง
ครั้งที่ ๒ มีโทษปรับตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
ครั้งที่ ๓ ส่งด�ำเนินคดีตามกฎหมายก�ำหนด
๔) การจัดการพืน้ ทีค่ วรมีการแบ่งโซนพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทชี่ ดั เจน ภายใน
แปลงเดียวกันเพือ่ ป้องกันการรุกล�ำ้ พืน้ ที่ หรือการสร้างถนนล้อมรอบผืนป่า หรือ
การปล่อยพื้นที่ให้มีการฟื้นฟูตามธรรมชาติ ตลอดทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ (กฤษณ์ พิเนตรเสถียร,
มิถุนายน ๒๕๕๙)
๕) ยกฐานะด้านการจัดการป่าชุมชน ตามกระบวนการจัดตัง้ ป่าชุมชน
หรือโครงการจัดตัง้ ป่าชุมชนกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึง่
มีระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๐ ปี และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการป่าอย่างต่อเนือ่ งด้วย อาทิ กระบวนการพิสจู น์สทิ ธิ การท�ำการรางวัด หรือ
การก�ำหนดแนวเขตพืน้ ที่ เป็นต้น เนือ่ งจากข้อดีคอื ผูใ้ หญ่บา้ นท�ำหน้าทีใ่ นการ
เป็นพนักงานตามกฎหมายของกรมป่าไม้, การก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ ให้มคี วาม
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และการจัดสรรงบประมาณ หรือกองทุนเพือ่ การจัดการป่าได้
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตามการด�ำเนินงานยังพบปัญหาข้อจ�ำกัดดังนี้
๑) ต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดด้าน
การจัดการป่าในระดับหมู่บ้าน เนื่องจากชุมชนยังกังวลเรื่องสิทธิ์ตามกฎหมาย
ในการดูแลป่า เพราะพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ
กรมที่ดิน
๒) การพัฒนาแนวคิดและงานวิชาการต้องอาศัยระยะเวลาและอาศัย
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ความพร้อมของชุมชนก่อน เพื่อที่จะให้ชุมชนเปิดใจยอมรับ เรียนรู้สิ่งใหม่ไป
พร้อม ๆ กัน เนื่องจากพื้นที่กรณีศึกษาค่อนข้างกว้างขวาง และทรัพยากรเป็น
ของส่วนรวมมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๓) นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออ�ำนวยให้ชุมชนได้ท�ำ
กิจกรรมอย่างแท้จริง ตลอดทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
อย่างไรก็ตามผลจากการจัดกิจกรรมโครงการวิจัย สามารถท�ำให้เกิด
การจัดการพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัด
สกลนคร และภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งโรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพระดับ
ต�ำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งทีมวิทยากรจากนักวิชาการอิสระ
ด้านวนศาสตร์ชุมชนและด้านชีววิทยา ในการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับแนวคิด
ด้านการจัดการป่าชุมชน กระบวนการจัดตัง้ ป่าชุมชน และสภาพทางนิเวศวิทยา
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนหมูบ่ า้ นเป้าหมายโครงการวิจยั ท�ำให้ชาวบ้านลดข้อกังวลเรือ่ งสิทธิ์
ที่ดินท�ำกิน และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้แนวคิด สร้างกระบวนการจัดการป่า
ชุมชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
ลักษณะพืน้ ทีท่ วั่ ไปของเทือกเขาภูพานในพืน้ ทีง่ านวิจยั ชุมชนเป็นป่าเขต
ร้อนดิบแล้ง มีการจัดการพืน้ ทีร่ ว่ มกันระหว่างรัฐกับชุมชน เนือ่ งจากชุมชนอยูใ่ น
เขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและทีส่ าธารณประโยชน์ อย่างไรก็ตามชุมชนมีการพึง่
พิงทรัพยากรที่หลากหลายมิติเพื่อน�ำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารทั้งในแง่ของ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
การจัดการป่าชุมชน ทีผ่ า่ นมาแม้ชมุ ชนจะมีโครงการจัดตัง้ ป่าชุมชนเมือ่
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามล�ำดับ แต่กระบวนการด�ำเนินการหลักจะ
เป็นหน่วยงานรัฐ เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย
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ความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งานป่ า ไม้ จั ง หวั ด สกลนคร ท� ำ ให้ ชุ ม ชนขาด
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเรื่องป่าชุมชน ดังนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการวิจัยจึงมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการป่าชุมชนเพื่อ
ให้ครอบคลุมปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัดการป่าที่สอดคล้องกับแนวคิดของ
โกมล แพรกทอง (มปป.) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการป่าชุมชนมีปัจจัยองค์ประกอบ
หลายอย่าง โดยจ�ำแนกองค์ประกอบการของการจัดการป่าชุมชนได้ดังนี้
๑) การใช้ประโยชน์จากป่า ประโยชน์ทตี่ อ้ งการจากป่าจะเป็นสิง่ ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ในการรักษาป่าเหล่านัน้ จากลักษณะการใช้ประโยชน์ทหี่ ลากหลาย
ทั้งในแง่ของอาหารป่า สมุนไพร ซึ่งชุมชนแบ่ง ๒ ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าทาง
วัฒนธรรมพื้นฐานของความเชื่อ และป่าเพื่อการใช้สอยส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
๒) การมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ เพือ่ ควบคุมกันเองและเป็นทีย่ อมรับของ
ทุกคนในหมูบ่ า้ นเมือ่ มีการละเมิดจะต้องมีการลงโทษตามกติกาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน
ไว้ ดังนัน้ ระดับผูน้ ำ� ชุมชนมีการประชุมเพือ่ หารือและระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ข้อตกลงและกฎระเบียบร่วมกัน เพื่อกระจายผลสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
สมาชิกแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและควบคุมการใช้ประโยชน์ทั้ง
ภายในและนอกชุมชนต่อไป
๓) องค์กรประชาชน/องค์กรชุมชน เพื่อให้การด�ำเนินจัดการป่าชุมชน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จะต้องมีองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง แต่เนื่องจาก
เดิมทีชุมชนยังไม่มีองค์กรใดเลยด้านการจัดการป่า จึงได้มีมติร่วมกันจัดตั้ง
องค์กรสมัยใหม่เพื่อรองรับการจัดการป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ระดับชุมชนแต่ละหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้น�ำเพื่อเข้าร่วมเป็นของคณะกรรมการป่า
ชุมชนรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยตัวแทนหมู่บ้านละ ๕ คน นอกจากนั้นเป็น
องค์การภาคประชาชนอืน่ ทีส่ นใจเข้าร่วมในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ ศูนย์ขา้ วชุมชนและปุย๋ ชีวภาพกลุม่ เยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าคุณธรรม
ปี ๒๕๖๐
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๔) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การจัดการป่าจะต้องอาศัย
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก อาทิ การสนับสนุนวิชาการ วัสดุ/อุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถจัดการป่าให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ในระดับ
ชุมชนหลุบเลา ที่ผ่านมายังขาดหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ชุมชนมีความพยายามการปรับตัวและเรียนรู้ โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการป่าชุมชนนับว่าเป็นรูปแบบหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ แม้สทิ ธิก์ ารครอบ
ครองปัจจุบันและอนาคตมีอยู่อย่างจ�ำกัด แต่ป่าไม้คือชีวิตที่มีอยู่รายล้อมชุมชน
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับครัวเรือน ชุมชนและภูมิภาค ชุมชน
จึงมีการปรับตัวเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศหรือการจัดการภูมินิเวศ
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ ซึง่ ถือว่าเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ในการพัฒนาชุมชนทีน่ า่ สนใจ หน่วย
งานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีความร่วมมือระดับต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ
งานศึกษาของ กฤษฎา บุญชัย (๒๕๔๐ : ๔๔) ที่น�ำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การป่ า คื อ แนวทางในรู ป แบบของ “ป่ า ชุ ม ชน”
ที่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
ความมัน่ คงทางอาหารระดับชุมชนหลุบเลา ครอบคลุมองค์ประกอบ ๔
ประการ สอดคล้องกับงานของนนทกานต์ จันทร์อ่อน (๒๕๕๗ : ๓) ได้แก่
๑) ความพอเพียงในปริมาณของอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและการ
แปรรูปไว้นอกฤดูกาล ๒) ชุมชนก็สามารถทีจ่ ะเข้าถึงทรัพยากรได้ แม้พนื้ ทีป่ า่ อยู่
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓) ตอบสนองการใช้ประโยชน์อย่างมีสุข
ภาวะความเป็นอยูท่ ดี่ ที างโภชนาการ และ ๔) เสถียรภาพด้านอาหาร มีการปรับ
ตัวท่ามกลางภาวะวิกฤติรอบด้านของชุมชนหรือสภาพภูมิอากาศ หรือความไม่
มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีดัชนีตัวชี้วัดด้าน
ความมั่นคงอาหารอยู่ ๒ ส่วนด้วยกันคือ ๑) ดัชนีกระบวนการ คือ จ�ำนวนพื้นที่
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ป่าที่หลากหลายรองรับอุปทานหรือการใช้ประโยชน์ของชุมชนทั้งในแง่ของการ
บริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจาก
บางรายการที่ไม่สามารถผลิตเองได้หรือบางครัวเรือนไม่มีแม้กระทั่งที่ดินท�ำกิน
ไม่มวี ยั แรงงงานในครอบครัวทีส่ ามารถออกไปเก็บหา ต้องพึง่ พาระบบตลาดและ
พึ่งพาผลิตจากป่าเพื่อการยังชีพทั้งหมด จึงถือว่าพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่ง
อาหารที่ส�ำคัญส�ำหรับบางครัวเรือน
อย่างไรก็ตามบางครัวเรือนก็มีการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ของ
สั ง คมที่ เร่ ง รี บ การแข่ ง ขั น ในเรื่ อ งเวลา การท� ำ มาหากิ น และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตจากป่าที่ท�ำให้ปริมาณ
แน่นอนเพียงพอต่อการบริโภคหรือ “ความไม่มนั่ คงทางอาหาร” จึงมีการแปรรูป
หรือถนอมผลผลิตไว้นอกฤดูกาลนั้นด้วย ๒) ดัชนีผลได้จากการบริโภค/ผลลัพธ์
ทุกครัวเรือนได้บริโภคผลผลิตจากป่าทุกฤดูกาล ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับ
สมาชิกในครัวเรือนและสามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยลงได้ อาทิ อาหารป่า สมุนไพร
การใช้สอยจากเนื้อไม้ เป็นต้น ๓) ดัชนีเชิงโครงสร้าง เนื่องจากป่าชุมชนอยู่ใน
เขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนและทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ (นสล.) โดยการดูแลหรือความรับ
ผิดชอบจากหน่วยงานของรัฐ ท�ำให้สามารถบังคับให้เก็บหาของป่าในปริมาณที่
เหมาะสมและมีพื้นที่เพื่อการพึ่งพิงผลผลิตจากป่าได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากที่ดิน
หรือเขตป่านี้ไม่สามารถรุกล�้ำเป็นที่ดินท�ำกินส่วนบุคคลได้
การจัดการภูมินิเวศป่าไม้ หรือ Forest Landscape Management
เป็นแนวคิดในการจัดการพืน้ ทีซ่ งึ่ ประกอบด้วยป่าไม้และระบบธรรมชาติโดยรอบ
เพือ่ ให้เกิดการฟืน้ ฟูสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมให้ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ น
พืน้ ทีไ่ ด้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ดังนัน้ การจัดการภูมนิ เิ วศป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ต้อง
มีกลไกและรูปแบบไปพร้อม ๆ กับพื้นที่นิเวศเกษตรล้อมรอบ และหากองค์กร
ชุมชนมีศักยภาพทั้งด้านความรู้ ข้อมูล ทักษะ ในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้อย่าง
ยั่ ง ยื น ผ่ า นกระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพโดยเน้ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการด�ำเนินชีวิตไม่สามารถแยกคน ทรัพยากร
และวัฒนธรรมออกจากกันได้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๓๖ : ๘) แล้วสิ่งเหล่านี้จะ
สามารถขับเคลื่อนกลไกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมินิเวศป่าไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้ : ควรมีการจัดเวทีระดับจังหวัด
น�ำเสนอข้อมูลและหาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและชุมชน และกฎหมายหรือนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ควร
มีความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติ หรือการให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ตลอดทัง้ การผ่อนปรนการรวมกลุม่ หรือการกระท�ำการทางสังคมของชุมชน อาทิ
ข้อค�ำสั่ง คสช. ภายใต้มาตรา ๔๔ การใช้อ�ำนาจทหารแทนกฎอัยการศึก เพราะ
นโยบายเหล่านี้ท�ำให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความไม่มั่นใจในการ
ปฏิบัติการระดับพื้นที่แต่อย่างใด
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป : ควรสนับสนุนงบประมาณให้
สามารถด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชนในการจัดการป่าและการจัดท�ำแผนการจัดการป่าชุมชนให้มคี วาม
ชัดเจน น�ำไปสูแ่ ผนการปฏิบตั ริ ะดับพืน้ ทีร่ ว่ มกันเพือ่ ให้เกิดสร้างรูปธรรมทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะต้องมีกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพหรือประเมิน
การท�ำงานขององค์กรชาวบ้านต่อไป
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การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจ�ำของชุมชน
บ้านนาบัว ต�ำบลโคกหินแฮ่ อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
(ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๕๕๑)
วิสิฏฐ์ คิดค�ำส่วน๑
ทิฆัมพร สิงโตมาศ๒

บทคัดย่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจ�ำของชุมชนบ้านนาบัว ต�ำบล
โคกหินแฮ่ อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๕๕๑) เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของชุมชนบ้านนา
บัวใน ๓ ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๕๕๑ คือ คือ ๑) ยุคการบุกเบิกที่ดินและการก่อตั้ง
หมู่บ้าน ๒) ยุคการต่อสู้ทางการเมืองและวันเสียงปืนแตก และ ๓) ยุคหลังวันเสียงปืนดับ
และการจัดการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง การ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วมและแบบไม่มสี ว่ นร่วม และแบบบันทึกเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านนาบัวได้มีการต่อสู้และปรับตัวเพื่อธ�ำรงรักษา
อัตลักษณ์และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองมาโดยตลอด เริ่มจากการต่อสู้กับความ
ยากล�ำบากในการบุกเบิกทีด่ นิ ท�ำกินและท�ำการผลิต มาสูก่ ารต่อสูก้ บั ความไม่เป็นธรรมจาก
รัฐบาลจนกลายเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างบาดแผลให้กับชุมชน จนเมื่อ
เหตุการณ์สงบลงชาวบ้านยังต้องออกมาสูก้ บั ความเข้าใจผิดของสังคมภายนอกทีม่ องเข้ามา
ในหมู่บ้านอย่างมีอคติ ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นเพียงชุมชนชาวนาที่รักความสงบ ยึดมั่น
ในชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ และปรารถนาจะเห็นสังคมที่เป็นธรรมไม่ต่างจากคนไทย
พื้นที่อื่น ๆ ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้น�ำมาสู่การฟื้นคืนประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านผ่านการ
_________________________________
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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A study of local history from collective memory of
Na Bua Village, Kok Hin Hae Sub-District,
Renu Nakhon District, Nakhon Phanom Province
Visit Khitkhamsuan3
Thikhamphorn Singtomas4

Abstract

A study of local history from collective memory of Na Bua Village,
Kok Hin Hae Sub-District, Renu Nakhon District, Nakhon Phanom Province
(between 1826-2008) is a qualitative research. Its purpose was to study the
historical development of Na Bua Village between the year 1826 to 2008 in
3 periods which were 1) the era of land reclamation and village establishment,
2) political contestation and “Day of First Gunshot Rang Out”, 3) Post–
communist insurgency and management of local history. The tools for data
collection and analysis were semi-structured interview, participatory and
non-participatory observations, and record forms.
The research found that Ban Na Bua Village had struggled and adapted
to preserve its identity and raised its standard of living. They initially started
with struggles with the difficulties of land reclamation and crop production,
fighting against political injustice by launching a guerrilla war against the Thai
government, which was a historical event that wounded the whole
community. Though in the peaceful time, the villagers still had to fight the
misconception of the outside society looking into the village with prejudice.
They were in fact just a peaceful peasant community who were adhering to
the nation, religion and the king. They also desired to have a just society as
_________________________________
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Thai people in other areas did. The results of these struggles led to a
resurgence of the village history through the commemoration of “Day of First
Gunshot Rang Out” and the establishment of a community learning center,
in the form of historical museum and other learning resources.
Keywords : Local history, Na Bua Village, Nakhon Phanom, Local collective
memory
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บทน�ำ
บ้านนาบัวเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มีความส�ำคัญในฐานะเป็นหมุด
หมายการปะทะต่ อ สู ้ ด ้ ว ยอาวุ ธ ครั้ ง แรกระหว่ า งพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (พคท.) กั บ รั ฐ บาลไทยภายใต้ ก ารปกครองของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเวลาต่อมา อดีตสมาชิกของ
พคท. ได้ถือเอาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นการท�ำสงครามประชาชนของ
พรรค โดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “วันเสียงปืนแตก” ได้มีการจัดงานร�ำลึกถึง
เหตุการณ์ ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากการจัดกิจกรรมร�ำลึก
เหตุการณ์วนั เสียงปืนแตก ชุมชนยังมีความพยายามจัดการความทรงจ�ำเเละความ
รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านนาบัว” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนอย่าง
น้อย ๓ ส่วน คือ ๑) เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองครั้งส�ำคัญ
ในยุคสงครามเย็นผ่านการจัดแสดงเสื้อผ้า หนังสือ อาวุธ สิ่งของเครื่องใช้ และ
ภาพถ่ายของเหล่าสหาย ๒) อัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ผู้ไทของชุมชน ผ่าน
เครื่องมือการเกษตรและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และ ๓) สมุดบันทึก
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งสโมสร ๗ สิงหาเพื่อการ
พัฒนา ผ่านชิ้นงานน�ำเสนอที่ท�ำขึ้นอย่างง่าย ๆ จากแผ่นพลาสติกลูกฟูก (ฟิว
เจอร์บอร์ด) ที่ติดรูปภาพประกอบ และเขียนค�ำอธิบายลงไป
ในแวดวงวิชาการสังคมศาสตร์ บ้านนาบัวเป็นพืน้ ทีก่ ารวิจยั ทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจจากนักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์เป็นอย่างยิง่ โดยส่วนมาก
มักกล่าวถึงบ้านนาบัวในฐานะส่วนหนึง่ ของการเคลือ่ นไหวต่อสูท้ างการเมืองของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
ให้ ค วามสนใจกั บ เหตุ ก ารณ์ เ สี ย งปื น แตกจนถึ ง วั น เสี ย งปื น ดั บ อั น ถื อ เป็ น
การสิ้นสุดเหตุการณ์การต่อสู้อย่างเป็นทางการ ดังงานศึกษาของธันวา ใจเที่ยง
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(๒๕๔๖ : บทคัดย่อ) ถือเป็นความพยายามหนึ่งที่ต้องการน�ำเสนอชุมชนบ้าน
นาบัวในภาพรวมของประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา
รวมถึงความเป็นไปของชุมชนภายหลังเหตุการณ์วันเสียงปืนดับ หากแต่ยังขาด
การจัดการความทรงจ�ำหรือการจัดการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความทรง
จ�ำที่ผ่านมาของชุมชน
จากการสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง หมด สามารถแบ่ ง พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของบ้านนาบัวได้เป็น ๓ ช่วงเวลา คือ ๑) ยุคการบุกเบิกที่ดินและ
การก่อตั้งหมู่บ้าน ๒) ยุคการต่อสู้ทางการเมืองและวันเสียงปืนแตก และ
๓) ยุคหลังวันเสียงปืนดับและการจัดการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
ซึ่งจะท�ำให้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหลากหลายมิติ
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของคนผู้ไท รวมทั้งเหตุการณ์
การต่อสูท้ างการเมืองอันเป็นความทรงจ�ำร่วมทีส่ ำ� คัญ ทีท่ ำ� ให้บา้ นนาบัวมีความ
โดดเด่นในฐานะหมู่บ้านประวัติศาสตร์ โดยผลการศึกษาได้มาจากข้อมูลภาค
สนามที่ได้จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์รายบุคคล และงานศึกษาเกี่ยว
กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ า นนาบั ว ทั้ ง ที่ เ ป็ น งานวิ จั ย
บทความวิชาการ และเอกสารที่เรียบเรียงจากบันทึกความทรงจ�ำและเรื่องเล่า
จากบุคคลส�ำคัญในชุมชน ทั้งลักษณะความทรงจ�ำส่วนบุคคล (Individual
Memory) และความทรงจ�ำร่วม (Collective Memory)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจ�ำของ
ชุมชนบ้านนาบัวใน ๓ ช่วงเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๕๕๑ ได้แก่ การก่อตัง้ ชุมชน
(พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๔๗๓) การต่อสูท้ างการเมืองและวันเสียงปืนแตก (พ.ศ. ๒๔๗๓๒๕๓๔) และหลังวันเสียงปืนดับและการจัดการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๑)
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยเอาไว้ ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท�ำการแบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็น
๓ ช่วงเวลา คือ ยุคการบุกเบิกที่ดินและการก่อตั้งหมู่บ้าน, ยุคการต่อสู้ทางการ
เมื อ งและวั น เสี ย งปื น แตก และยุ ค หลั ง วั น เสี ย งปื น ดั บ และการจั ด การ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
๒. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดพืน้ ทีโ่ ดยการเลือกแบบเจาะจงคือ
บ้านนาบัว หมูท่ ี่ ๕, ๓ และ๑๔ ต�ำบลโคกหินแฮ่ อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เนือ่ งจากเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามโดดเด่นทางประวัตศิ าสตร์ และอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research) โดยกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory
Community) และแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History
Studies) ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจจากข้ า งในชุ ม ชนที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ภายนอกชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ บุ ค คลส� ำ คั ญ ที่ เ คยร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้น�ำชุมชน ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๒ คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ�ำนวน
๓ คน และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ จ�ำนวน ๕ คน
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เครื่องมือการวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
ทีผ่ สมผสานระหว่างค�ำตอบทีต่ อ้ งการชัดเจนและค�ำถามปลายเปิด โดยสัมภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชุมชนในช่วงยุคสมัยต่าง ๆ
๒. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในการสังเกตสถานการณ์
วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๓. แบบบันทึก เพื่อใช้บันทึกจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ให้ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนในแต่ละช่วงยุคสมัย
การรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้อาศัยการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่อไปนี้
๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
และการสังเกต ในการร่วมกันอภิปรายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อ
สร้างเนื้อหาหรือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการส�ำรวจเอกสารต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Documentary Survey) เพื่ อ ทบทวนองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การ
สนทนากลุม่ การสัมภาษณ์รายบุคคล และงานศึกษาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาบัว ทัง้ ทีเ่ ป็นงานวิจยั บทความวิชาการ และเอกสาร
ที่เรียบเรียงจากบันทึกความทรงจ�ำและเรื่องเล่าจากบุคคลส�ำคัญในชุมชน ทั้ง
ลักษณะความทรงจ�ำส่วนบุคคล (Individual Memory) และความทรงจ�ำร่วม
(Collective Memory) และจัดล�ำดับความสัมพันธ์รวมถึงความเชื่อมโยงของ
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ข้อมูล เพื่อไปสู่การตอบค�ำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นน�ำข้อค้นพบที่
ได้มาวิเคราะห์ตามจุดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)

ผลการวิจัย ผลการสังเคราะห์ความรู้
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ชุมชนบ้านนาบัว เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งชุมชน (พ.ศ. ๒๓๖๙) ไปจนถึง เหตุการณ์
หลังวันเสียงปืนดับ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อให้เห็นพัฒนาการของชุมชนในแต่ละช่วง
เวลา โดยการวิจยั ได้แบ่งพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของบ้านนาบัวออกเป็น ๓
ช่วงเวลา คือ การบุกเบิกที่ดินและการก่อตั้งหมู่บ้าน, การต่อสู้ทางการเมืองและ
วันเสียงปืนแตก และหลังวันเสียงปืนดับและการจัดการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของชุมชน เพือ่ ให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านนาบัวและการปรับตัวเพือ่ ธ�ำรงรักษา
อัตลักษณ์และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง เริ่มจากการบุกเบิกที่ดิน
ท� ำ กิ น และท� ำ การผลิ ต การต่ อ สู ้ กั บ ความไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ รั ฐ บาลจนสร้ า ง
ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยากจะลืมเลือน จนกระทั่งชุมชนกลายเป็นที่ยอมรับ
จากสังคมภายนอก

การก่อตั้งชุมชน (พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๔๗๓)
บ้านนาบัวเป็นชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุผ์ ไู้ ท บรรพบุรษุ อพยพมาจากเมืองวัง
หรือวังอ่างค�ำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถูกกวาดต้อนในช่วง
หลังการปราบปรามเจ้าอนุวงศ์และราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ จากค�ำบอกเล่า
ของชาวบ้านนาบัว เล่าว่า “ชาวผู้ไทที่อพยพเข้ามายังดินแดนแม่น�้ำโขงฝั่งขวานี้
มีด้วยกัน ๓ กลุ่มคือ ไทบ้านโพน ไทค�ำชะอี และไทเรณู”
ความเป็นมาของการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชาวผู้ไทบ้าน นาบัว มีการ
เล่าขานปรากฏเป็นต�ำนานเจ้าต้นกะบก ซึ่งชาวผู้ไทเชื่อกันว่าเป็นเจ้าที่คุ้มครอง
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ชนเผ่าผู้ไทให้รอดพ้นจากการตามล่าของชนเผ่าจีนฮ่อ ด้วยความช่วยเหลือจาก
พระราชครูโพนเสม็ดหรือยาคูขี้หอม (ศักดิ์ดา แสนมิตร, ๒๕๔๔ : ๓) ซึ่งตรงกับ
ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์การก่อตัง้ ชุมชนในดินแดนภาคอีสาน โดยเฉพาะชุมชน
หมู่บ้านไทยอีสานเริ่มปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่
๒๓ ตามหลักฐานประวัติการบูรณะพระธาตุพนมโดยพระราชครูโพนเสม็ดหรือ
ยาคูขี้หอม ที่มีการน�ำประชาชนจากเวียงจันทน์เข้ามาบูรณะพระธาตุ ท�ำให้เกิด
ชุมชนใหม่บริเวณธาตุพนม ต่อมาได้เกิดสงครามระหว่างราชอาณาจักรสยาม กับ
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ การพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์
และการถูกท�ำลายของเวียงจันทน์ได้ทำ� ให้เกิดการอพยพครัง้ ใหญ่ของประชาชน
จ�ำนวนมากจากฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ โขงเข้ามาสูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (ธันวา ใจเที่ยง, ๒๕๔๖ : ๒๔-๒๕)
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ ๕
นายจันทร์สอน จิตมาตย์ ชาวผู้ไทจากบ้านโพนสาวเอ้ ได้ชวนน้องชายคือ
นายชินจักร จิตมาตย์ มาบุกเบิกหาที่ดินท�ำกินในพื้นที่แห่งใหม่บริเวณโนน
หนองบัว เมื่อสามารถบุกเบิกพื้นที่จนอุดมสมบูรณ์แล้ว นายจันทร์สอนได้เดิน
ทางกลับบ้านโพนสาวเอ้ และให้นายชินจักรเป็นผูก้ อ่ ตัง้ รกรากอยูท่ โี่ นนหนองบัว
ต่อไป ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ได้ดึงดูดผู้คนบางส่วนจากบ้านโพนสาวเอ้
เข้ามาตัง้ ถิ่นฐานมากขึน้ จนขยายตัวเป็นชุมชน กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ บ้านนา
บัวได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็นหมูบ่ า้ นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
การปกครองท้องที่ ๒๔๔๐ โดยมีนายจิตปัญญา แสนมิตร เป็นผูใ้ หญ่บา้ นคนแรก
และในปีเดียวกันได้มีการสร้างวัดขึ้นมาในหมู่บ้าน ชื่อว่า วัดบัวขาว โดยมีพระ
เทศ นามพลแสน เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม
๒๕๖๐) ต้ น ตระกู ล แรกของบ้ า นนาบั ว คื อ จิ ต มาตย์ สื บ เชื้ อ สายมาจาก
นายชินจักร จิตมาตย์ผู้บุกเบิกพื้นที่คนแรก และอีก ๖ สายตระกูลใหญ่ คือ
แสนมิตร ราชสินธ์ นามพลแสน สมยา นามวุฒิ และฤทธิกร ซึง่ สืบเชือ้ สายมาจาก
สมาชิกหมู่บ้านที่อพยพตามกันมา และการสมรสของคนในหมู่บ้าน (ศักดิ์ดา
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แสนมิตร, ๒๕๔๔ : ๙)
อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของบ้านนาบัวในอดีตบริเวณ
โนนหนองบัวเป็นพืน้ ทีล่ าดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และเป็นทีร่ าบลุม่ ใกล้
แม่น�้ำห้วยแคน ท�ำให้เกิดน�้ำหลากในฤดูฝนสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
คนในชุมชน ชาวบ้านจึงย้ายบ้านเรือนขึน้ มาตัง้ อยูบ่ ริเวณล�ำน�ำ้ บังทีน่ ำ�้ ไม่สามารถ
ท่วมถึงได้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งชุมชนบ้านนาบัวปัจจุบัน
ในยุคแรกของการก่อตั้งชุมชน การแผ้วถางเพื่อบุกเบิกพื้นที่ท�ำการ
เกษตรท�ำได้ค่อยข้างช้า เนื่องจากชาวบ้านมีเพียงมีดและเสียมเป็นเครื่องมือ
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการผลิตได้อย่างเพียงพอ มีหลายครั้งที่เกิดวิกฤติขาดแคลน
ผลผลิตจนต้องมีการแบ่งปันข้าวเพื่อช่วยเหลือกันภายในหมู่บ้าน รวมถึงเดิน
ทางออกไปขอแบ่งปันข้าวจากญาติมิตรที่บ้านโพนสาวเอ้ โดยเป็นลักษณะของ
การขอยืมมากกว่าการขอเปล่า จากค�ำสัมภาษณ์นายชม แสนมิตร เล่าว่า “ช่วง
เดือนเมษายนที่ข้าวไม่พอกิน ชาวบ้านจะไปขอยืมข้าวจากเพื่อนบ้านบ้าง จาก
ญาติพนี่ อ้ งทีบ่ า้ นเดิมบ้าง เมือ่ ถึงฤดูการเก็บเกีย่ วได้ผลผลิตจึงค่อยน�ำข้าวของตน
ไปชดใช้คืน” (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ ชาวบ้านนา
บัวไม่สามารถขอข้าวจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันได้ เช่น บ้านนาม่วง บ้านดงอิน�ำ
และบ้านหนองฮี ต่างก็ประสบปัญหา “ข้าวไม่พอกิน” เช่นเดียวกัน ในบางครั้ง
เมื่ อ ขาดแคลนข้ า ว ชาวบ้ า นต้ อ งกิ น ข้ า วผสมข้ า วโพดหรื อ ร� ำ ข้ า ว (สมชั ย
ภัทรธนานันท์, ๒๕๕๘ : ๙๔) ด้วยข้อจ�ำกัดและปัญหาดังกล่าวนี้ สภาพสังคม
ของบ้ า นนาบั ว ในช่ ว งแรกจึ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางชนชั้ น มากนั ก เพราะ
สถานภาพของชาวบ้านส่วนใหญ่ลว้ นเป็นเกษตรกรรายย่อยทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหา
ความอดอยากและต้องคอยช่วยเหลือเรื่องผลผลิตกันอยู่เสมอ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อชุมชนสามารถ
ผลิตข้าวส�ำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงได้เริ่มมีการ
ค้าขายระหว่างคนในชุมชนและภายนอกมากขึ้น ดังเช่น เมื่อถึงฤดูฝนจะมี
กลุ่มพ่อค้าชาวจีนล่องเรือมาตามล�ำน�้ำโขงเข้ามาหาชื้อข้าวถึงในชุมชน (ธันวา
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ใจเที่ยง, ๒๕๔๖ : ๙๖) เช่นเดียวกับพ่อค้าชาวเวียดนามจากนครพนมที่ล่องเรือ
ตามล�ำน�้ำบังมาเพื่อมาซื้อข้าวในช่วงน�้ำหลาก หรือในช่วงฤดูแล้งพ่อค้าเหล่านั้น
จะเดินทางมาซือ้ ข้าวด้วยเกวียน แต่กย็ งั พบว่ามีชาวบ้านบางคนเลือกทีจ่ ะน�ำข้าว
ไปขายที่นครพนมหรือธาตุพนมด้วยตัวเอง (สมชัย ภัทรธนานันท์, ๒๕๕๘ : ๙๕)
ดังค�ำสัมภาษณ์นายคอนสวรรค์ ฤทธิกร เล่าว่า “คนในหมู่บ้านบางคนก็น�ำข้าว
ไปขายทีเ่ รณูนครด้วยเกวียนทีใ่ ช้ววั ควายลากไป ส่วนใหญ่จะเอาข้าวออกไปขาย
เพียงปีละ ๑-๒ ครั้งเท่านั้น เนื่องจากถนนหนทางไม่ค่อยดีนัก ท�ำให้การเดินทาง
ค่อนข้างล�ำบาก” (คอนสวรรค์ ฤทธิกร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐)
นอกจากพ่อค้าชาวจีนและพ่อค้าชาวเวียดนามที่เข้ามาค้าขายกับ
ชาวบ้านนาบัวแล้ว ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ยังมีพ่อค้าท้องถิ่นที่ชาว
บ้านเรียกว่า “นายฮ้อย” เข้ามาซื้อข้าว วัว ควาย จากในชุมชนเพื่อไปขายยัง
ภาคกลางและในกรุงเทพ (ธันวา ใจเที่ยง, ๒๕๔๖ : ๙๘) นายคอนสวรรค์ ฤทธิ
กร เล่าว่า “ยังมีชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งรอนแรมไปค้าขายในภูมิภาคอื่น แขวงค�ำ
ม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่อไปถึงประเทศเวียดนาม เพือ่
น�ำผ้าซิ่นหรือผ้าทอมือไปขาย และซื้อหม้อทองเหลืองและสินค้าอื่น ๆ กลับมา
(คอนสวรรค์ ฤทธิกร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐) แม้วา่ ชุมชนจะมีการค้าขาย
มากขึน้ แต่การค้าขายเหล่านัน้ ก็ยงั เป็นเพียงเศรษฐกิจเสริมในวิถชี วี ติ ของชาวนา
นัน่ คือ ผลผลิตทีไ่ ด้ตอ้ งเก็บไว้บริโภคก่อนเมือ่ เหลือจึงขาย (สมชัย ภัทรธนานันท์,
๒๕๕๘ : ๙๕) ไม่ใช่การค้าขายเพื่อสะสมทุนหรือคาดหวังผลก�ำไร แต่เป็นระบบ
เศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดและเพียงพอเท่านั้น
ด้านสถาบันทางสังคม สถาบันแรกที่มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนด
บรรทัดฐานภายในชุมชนบ้านนาบัวคือ การนับถือผี ซึง่ มีผหี ลัก ๆ อยู่ ๓ ประเภท
คือ ผีปตู่ า ผีเฮือนหรือผีบรรพบุรษุ และผีตาแฮก ผีเหล่านีจ้ ะท�ำหน้าทีด่ แู ลรักษา
ปกป้องคุม้ ครอง ให้คณ
ุ และโทษแก่มนุษย์ได้ การนับถือผียงั เป็นระบบจริยธรรม
ส�ำคัญของชาวบ้านและเป็นกลไกการจัดระเบียบสังคมมาช้านาน (ธันวา ใจเทีย่ ง,
๒๕๔๖ : ๗๖)
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นอกจากนี้ ผียังสัมพันธ์กับวัฒนธรรมสุขภาพของชาวบ้าน เพราะการ
ไปละเมิดดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และถูกวิญญาณร้ายอื่น ๆ รบกวนอาจเป็นที่มา
ของความเจ็บป่วยได้ ต้องท�ำการรักษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ รียกว่าหมอเหยา (วิษณุ
กอปรสิริพัฒน์, ๒๕๔๑ อ้างใน ทิฆัมพร สิงโตมาศ, ๒๕๖๐) จากการสนทนากลุ่ม
พบว่า ชาวบ้านนาบัวในปัจจุบันยังคงมีการท�ำพิธีเลี้ยงผีเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
หมอเหยาคนส�ำคัญของชุมชนคือ นางทองสี จิตมาตย์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
สถาบันทางสังคมล�ำดับต่อมาคือพระพุทธศาสนา ชาวบ้านนาบัวมีความ
ผูกพันกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายและมีความเจริญรุ่งเรืองใน
บริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงมายาวนาน ดังเห็นได้จาก การบอกเล่าถึงต�ำนานอุรังคธาตุ
และคัมภีร์ใบลานจ�ำนวนหนึ่งที่จดจารค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา มีการยึดถือ
หลักฮีตสิบสองคองสิบสี่มาเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิต ซึ่งผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตาม
อาจถูกตั้งข้อรังเกียจได้ (ศักดิ์ดา แสนมิตร, ๒๕๔๔ : ๑๘) หลักฮีตสิบสองคอง
สิบสี่เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขระหว่างคนในชุมชน
นอกจากการนับถือผีและพระพุทธศาสนาแล้ว ครอบครัวเป็นอีกสถาบัน
หนึ่งที่บทบาทอย่างมากในการจัดการสังคม ชาวบ้านนาบัวยังคงยึดถือเรื่องการ
เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสในครอบครัว และให้ความส�ำคัญกับความเข้มข้นทางสาย
เลือดของคนผู้ไทอย่างมาก ดังสุภาษิตหรือค�ำผญาว่า “อย่าเอาไก่ป่ามาเฮ็ดไก่
ขวัญ” ความเข้มขันของสายเลือดยังแสดงให้เห็นจากค่านิยมการเลือกคู่ครองที่
มักมาจากกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ดียวกัน เพราะเชือ่ ว่าผูท้ จี่ ะสามารถดูแล และมีความเข้า
อกเข้าใจกันได้ดีที่สุดคือ คนผู้ไทด้วยกัน ชาวบ้านนาบัวจึงไม่นิยมแต่งงานข้าม
ชาติพันธุ์ โดยสังเกตได้ชัดเจนจากนามสกุลของคนในหมู่บ้านที่มีไม่มากนัก
(นิพนธ์ เศวตดุล, ๒๕๕๖ : ๗)
ด้านการควบคุมทางสังคม ชาวบ้านนาบัวมีการปกครองดูแลกันเองโดย
มอบให้ผอู้ าวุโสในหมูบ่ า้ นเป็นผูน้ ำ� และยึดถือหลักกฎหมายทีเ่ ขียนด้วยภาษาลาว
โบราณเป็นกฎเกณฑ์หลักในชุมชน (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐)
เมือ่ มีการละเมิดกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน้ ผูอ้ าวุโสในหมูบ่ า้ นจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ความ
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เห็นและตัดสินลงโทษผูก้ ระท�ำผิด ตัง้ แต่การปรับพืชผลทางการเกษตร สัตว์เลีย้ ง
หรือเหล้า ไปจนถึงการจับส่งให้เจ้าเมืองเป็นผู้ตัดสินเอาผิดต่อไป (คอนสวรรค์
ฤทธิกร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐)
เมือ่ พิจารณาการจัดระเบียบทางสังคม บ้านนาบัวไม่ได้มคี วามแตกต่าง
จากหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ในภาคอีสานของไทย ทีต่ ดั ขาดจากความเจริญและตัง้ อยูอ่ ย่าง
โดดเดี่ยว เนื่องจากการคมนาคมที่ยากล�ำบาก การติดต่อกับส่วนราชการเป็นไป
อย่างทุลกั ทุเล ยานพาหนะอย่างเดียวทีม่ คี อื เกวียนทีใ่ ช้ววั ควายชักลาก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จึงต้องเดินเท้าเพื่อติดต่อราชการ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินยาวนาน ท�ำให้
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านนาบัวกับเจ้าหน้าที่รัฐยังมีความห่างเหินเป็น
อย่างมาก นายหนูลา จิตมาตย์ เล่าว่า “เจ้านายจะเข้ามาในหมูบ่ า้ นเป็นครัง้ คราว
เพือ่ แจ้งนโยบายหรือค�ำสัง่ ทางราชการกับผูใ้ หญ่บา้ น และจะต้องรีบเดินทางกลับ
ออกไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินเท่านัน้ ” (หนูลา จิตมาตย์, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม
๒๕๖๐) นอกจากการเสียภาษีและการถูกเกณฑ์ไปท�ำงานให้ทางการเป็นครั้ง
คราว ชาวบ้านนาบัวจึงแทบไม่ได้ติดต่อกับราชการเลย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้านกับรัฐจึงมีลักษณะ “เราก็อยู่ของเรา เขาก็อยู่ของเขา” เพราะไม่ได้รับ
การใส่ ใจดู แ ลเรื่ อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานหรื อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ แ ต่ อ ย่ า งใด
(ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐) เมือ่ บ้านนาบัวเริม่ ตัง้ ถิน่ ฐานมัน่ คง
ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นายกรม แสนมิตร ผู้ใหญ่บ้านนาบัวในขณะนั้นได้ร่วมกับ
ชุมชนท�ำการทอดกฐินเพื่อระดมทุนสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน กระทั่งในปี พ.ศ.
๒๕๑๐ ทางการรัฐได้ตดั ทางถนนเข้าสูห่ มูบ่ า้ นเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั กิ าร
ปราบปรามผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

การต่อสู้ทางการเมืองและวันเสียงปืนแตก (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๓๔)
สงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวันเสียงปืนแตก
สงครามอินโดจีนเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการต่อสู้ทางการเมืองของชาว
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บ้านนาบัว เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ นายทหารจากขบวนการประเทศลาวทีใ่ ช้นามแฝง
ว่า “ภูมี” หรือ นายภูมิ ชัยบัณฑิต โดยได้เข้ามาเคลื่อนไหวชักชวนชาวบ้านไป
รบช่วยกู้ชาติลาว และช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้าน
ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ งั คมหมูบ่ า้ นอีสานในยุคนัน้ ยังขาดแคลน ท�ำให้ภมู เี ป็นทีร่ กั ใคร่นบั ถือ
ของชาวบ้านนาบัว นายชม แสนมิตร เป็นชาวบ้านนาบัวรุ่นแรกที่สมัครใจเข้า
ร่วมขบวนการต่อสู้และเดินทางไปลาว (สมชัย ภัทรธนานันท์, ๒๕๕๘ : ๑๐๐)
นายชม แสนมิตร เล่าว่า “สิง่ ทีเ่ ขาพูดมีความน่าสนใจและเป็นสภาพการณ์ทเี่ กิด
ขึน้ จริงของชาวอีสานในชนบทขณะนัน้ เพียงแต่เป็นสิง่ ทีช่ าวบ้านไม่เคยตระหนัก
มาก่อน ดังเรื่องยุคพระศริอารย์ ซึ่งชาวบ้านในภาคอีสานมีความเชื่อว่าเป็น
ดินแดนที่มีความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และปราศจากความทุกข์ยาก จึง
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ผลักดันในเด็กหนุ่มในหมู่บ้านตัดสินใจเดินทางไปเข้าร่วม
ขบวนการที่ลาว” (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐) นายหนูลา
จิตมาตย์ เป็นผูห้ นึง่ ทีอ่ ดีตได้เดินทางร่วมขบวนการนี้ โดยเล่าว่า “ทีป่ ระเทศลาว
ไม่ได้สอนเพียงการทหารเท่านั้น หากแต่ยังให้ตนเองได้เรียนหนังสือและศึกษา
เกีย่ วกับลัทธิมารกซ์ เลนิน ตลอดจนแนวคิดการปกครองทีจ่ ะสร้างความเท่าเทียม
ให้คนในสังคมด้วย (หนูลา จิตมาตย์, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐)
ในช่วงแรกของการเดินทางไปร่วมกับขบวนการที่ประเทศลาวของชาว
บ้านนาบัวยังไม่เป็นทีร่ บั รูข้ องรัฐบาลไทยมากนัก จนกระทัง่ รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู
สงคราม ภาคอีสานถูกเพ่งเล็งในฐานะดินแดนด้อยพัฒนาทีอ่ าจบ่มเพาะการต่อต้าน
อ�ำนาจรัฐบาลไทย และอาจมีแนวโน้มสูข่ บวนการแบ่งแยกดินแดนทีห่ นุนหลังโดย
ประเทศคอมมิวนิสต์ เช่น จีน เวียดนามเหนือ และลาว ท�ำให้รฐั บาลได้ออกประกาศ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เหตุการณ์
ปราบปรามได้รนุ แรงต่อเนือ่ งมาจนถึงรัฐบาลของพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ.
๒๕๐๑ รัฐบาลจึงเริม่ ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน
ควบคูก่ นั กับการจับกุมกวาดล้างผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ที่
จะบ่อนท�ำลายความมัน่ คงของชาติ (สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ : ๓๗)
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การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลไทยกับชาวบ้านนาบัวเกิดขึน้
ครั้งแรกในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ โดยได้สืบทราบว่ามีการปราบปรามกลุ่ม
ประชาชนผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ จนมีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตที่บ้านนาบัว
คราวนัน้ ถือว่าเป็นเสียงปืนแตกครัง้ แรก แต่เนือ่ งจากมีการปิดข่าวเพือ่ ความมัน่ คง
และความสามัคคีของบ้างเมือง ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นวันเสียงปืนแตกอย่างเป็น
ทางการ (ศักดิ์ดา แสนมิตร, ๒๕๕๙ : ๕) ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) จึงมีมติให้ด�ำเนินการต่อสู้ด้วยก�ำลังอาวุธ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทางการได้เข้าปิดล้อมหมู่บ้านและจับกุมชาวบ้านไป
ทั้งสิ้น ๗๙ คน รวมทั้งนายภูมีและนายชม แสนมิตร ตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง
การปราบปรามกลุม่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลหรือการเป็นคอมมิวนิสต์
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร การด�ำเนินนโยบาย
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ยงั คงรุนแรงต่อไป พร้อมกับสานต่อการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาอีสานทีส่ นับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา และเริม่ มีการใช้อำ� นาจทีช่ าวบ้านเรียก
ว่า “อ�ำนาจเถื่อน” (นิพนธ์ เศวตะดุล, ๒๕๕๖ : ๑๓) โดยการปราบปรามชาว
บ้านในลักษณะที่กล่าวหาว่า ชาวบ้านนาบัวทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์และกระท�ำ
ต่อชาวบ้านโดยไม่คำ� นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหรือธรรมเนียมใด ๆ ของสังคม เช่น
การจับกุมขังไว้รวมกัน การท�ำร้ายทุบตี การล่วงละเมิดทางเพศ สร้างความสับสน
หวาดกลัว ทุกข์ใจ คับแค้น และเกลียดชัง ท�ำให้ชาวบ้านเริ่มมองเห็นถึงความไม่
เป็นธรรมของรัฐบาลที่มีต่อตนเอง จากการที่ไม่เคยรู้ว่าคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไร
หลายคนได้เริ่มตั้งค�ำถามนี้มากขึ้น นายหนูลา จิตมาตย์ เล่าว่า “คนนาบัวเกือบ
ทั้งหมดน่าจะสนับสนุน พคท. ทัง้ อย่างเปิดเผยและลับ ๆ เพราะความโหดร้ายที่
รัฐได้ปฏิบัติต่อชาวบ้านท�ำให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความอยู่รอด” (หนูลา
จิตมาตย์, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ ทางการส่งต�ำรวจ ทหาร ออกมาปราบปราม
ฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างหนักในพืน้ ทีร่ อยต่อ ๓ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอธาตุพนม อ�ำเภอ
เมือง และอ�ำเภอนาแก พื้นที่ระหว่างบ้านนาบัว บ้านหนองฮี บ้านดงอิน�ำ และ
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เกิดการปะทะกันที่บริเวณโนนนาริมห้วยบัง การปะทะกันครั้งนั้นท�ำให้ฝ่ายเจ้า
หน้าทีเ่ สียชีวติ ๑ นาย บาดเจ็บ ๔ นาย ฝ่ายแนวร่วมของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
เสียชีวิต ๑ นาย คือนายกองสิน จิตมาตย์ หรือสหายเสถียร เหตุการณ์ครั้งนั้นจึง
ถูกเรียกว่า “วันเสียงปืนแตก” นับจากนั้นมาการต่อสู้กันด้วยอาวุธระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านซึ่งเป็นแนวร่วมขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ได้
กระท�ำการอย่างเปิดเผย ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน และขยาย
วงกว้างออกไปมากขึ้น (ศักดิ์ดา แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) และ
บ้านนาบัวถูกก�ำหนดให้กลายเป็นพืน้ ทีส่ แี ดงทีร่ ฐั ต้องเฝ้าระวัง มีการส่งกองก�ำลัง
มาตั้งค่ายในหมู่บ้าน เพือ่ ควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวด มีการสร้างถนนเข้าไป
ยังหมูบ่ า้ นเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบตั กิ ารปราบปรามคอมมิวนิสต์
ทางเข้าออกของหมูบ่ า้ นถูกล้อมด้วยลวดหนาม กลายเป็นบาดแผลแห่งความเจ็บ
ปวดของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้

สิ้นสุดสงครามเย็นและการเดินทางออกจากป่าสู่หมู่บ้าน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๕ สถานการณ์ทางการเมืองในภูมภิ าคเริม่ น�ำมาสู่
ความผกผัน เมือ่ ค่ายอุดมการณ์สงั คมนิยมจีนกับสหภาพโซเวียตเกิดความขัดแย้ง
กั น และฝ่ า ยสหรัฐอเมริก าได้ถอนทหารออกจากเวี ย ดนาม ขณะเดี ย วกั น
สหรัฐอเมริกาก็เริ่มสานสัมพันธ์กับจีน ภายหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็น
ทางการของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถือเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญของสงครามเย็น น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นนโยบายทางทูตของไทย โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เดินทางเข้าพบประธานาธิบดีเหมา เจ๋อ ตุง
ที่กรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือให้จีนหยุดสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (สมชัย ภัทรธนานันท์, ๒๕๕๘ : ๑๑๒)
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ การด�ำเนินนโยบายการทูตของรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
จี น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่ ม บั ง เกิ ด ผล เมื่ อ สถานี วิ ท ยุ เ สี ย งประชาชนแห่ ง
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ประเทศไทย (สปท.) ซึ่งเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญของ พคท. ในประเทศจีนได้ปิด
ตัวลงภายหลังการเจรจาการทูตกับรัฐบาลจีนของนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน์ ส่งผลให้รัฐบาลจีน เวียดนาม และลาวตัดความช่วยเหลือ พคท. ใน
เวลาต่อมา ในส่วนที่บ้านนาบัว ในวันที่ ๗ สิงหาคม ปีเดียวกัน ทางราชการได้
เข้ามาจัดงานวันเสียงปืนแตกขึ้นเป็นครั้งแรก และน�ำชาวบ้านไปฝึกเป็นอาสา
ป้องกันชาติ (ทสปช.) เป็นการลดความรุนแรงและใช้จติ วิทยาให้ชาวบ้านมาเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้ออกค�ำสั่ง
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ ได้ใช้หลักวิธี “การเมืองน�ำทหาร” โดยได้
นิรโทษกรรมผูเ้ ข้าร่วมการต่อสูใ้ ห้ออกจากป่ามาเป็นผูร้ ว่ มพัฒนาชาติไทย (ผรท.)
พร้อมทัง้ ให้เงือ่ นไขว่าจะให้ทดี่ นิ ท�ำกินท�ำให้ชาวบ้านจ�ำนวนหนึง่ ตัดสินใจออกมา
มอบตัวเพื่อเป็น ผรท. กันมากขึ้น ท�ำให้ พคท. ล่มสลายอย่างเป็นทางการไป
พร้อมกับสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ทิฆัมพร สิงโตมาศ, ๒๕๖๐)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้ประกาศยกเลิกพระราช
บัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่กระท�ำขึ้นในสมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งผลให้ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระท�ำอัน
เป็นคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเป็นอันสิ้นสุดลงไป

หลังวันเสียงปืนดับและการจัดการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๑)
บ้านนาบัวหลังนโยบาย ๖๖/๒๕๒๓
การด�ำเนินนโยบายการเมืองน�ำการทหารของรัฐบาลภายใต้นโยบาย
๖๖/๒๕๒๓ ท�ำให้ผู้ที่เคยปรารถนาความเสมอภาคทางสังคมได้ออกมาจากป่า
เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับชาวบ้านนาบัวการตัดสินใจออกจากป่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายและ
เป็นสิง่ ทีเ่ จ็บปวด เนือ่ งจากชาวบ้านหลายคนอยูใ่ นป่ามานานนับสิบปี ใช้ชวี ติ อยู่
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ในป่าเสมือนเป็นบ้าน บางคนมีครอบครัวและเรียนรู้วิชาชีพต่าง ๆ เพื่อหวังจะ
กลับมาท�ำงานเคลื่อนไหวพัฒนาบ้านเกิดของตนให้พ้นจากความทุกข์ยาก
นายชม แสนมิตร เล่าว่า “แม้หลังวันเสียงปืนดับ ประเทศไทยจะมีพัฒนาการ
ทางประชาธิปไตยที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ท�ำให้
ชาวบ้านนาบัวไม่เคยหยุดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดี เพียงแต่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เช่น การต่อรองผล
ประโยชน์เชิงนโยบายผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการเรียกร้องตามสิทธิใน
รัฐธรรมนูญ (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐) โดยมองว่าอุปสรรค
ส�ำคัญของการพัฒนาคือการศึกษาที่ไม่เคยถูกกระจายให้กับชาวนาอีสานอย่าง
ทั่วถึง ขณะเดียวกันระบบการศึกษาของไทยมุ่งผลิตคนเพื่อออกไปรับใช้ทุนและ
เป็นเครื่องมือไขว่คว้าหาเกียรติยศ ไม่ใช่เพื่อการรับใช้สังคม ท�ำให้สังคมชาวนา
อ่อนแอ เป้าหมายการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของชาวนาอีสานจึงยังไม่บรรลุ
และจะต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อรองกันต่อไป
การก่อตั้งสโมสร ๗ สิงหาเพื่อการพัฒนาและฟื้นคืนประวัติศาสตร์
การต่อสู้
ภายหลังการตัดสินใจออกมาจากป่าของชาวบ้านนาบัวแล้ว ชาวบ้านได้
รวมตัวกันเพื่อเริ่มพัฒนาหมู่บ้าน มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก การปลูกยาสูบภายใต้
การเข้ า มาของยาสู บ พั น ธุ ์ เ ตอร์ กี ส และที่ ส� ำ คั ญ ได้ ก ารท� ำ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์วันเสียงปืนแตกของบ้านนาบัวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและฟื้นฟู
บทบาทของเหล่าสหายและชาวบ้านทีร่ ว่ มต่อสูใ้ ห้เป็นทีร่ บั รู้ ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวบ้านนาบัวต่อคนรอบนอก โดยการน�ำ
ของนายนิพนธ์ เศวตะดุล ร่วมกับสหายอีก ๑๔ คน ได้แก่ นายไสว แสนมิตร,
นายชม แสนมิตร, นายหนูลา จิตมาตย์, นายยรรยง จิตมาตย์, นางสัมมา
ศุนราช, นางละเอียด จิตมาตย์, นางสมพอ จิตมาตย์, นางสมจิต ไผ่ไร่, นางด�ำรง
ราชสินธุ์, นางรอง มูลเมือง, นางขนานทอง วงษ์โซก, นางแตงทอง แสนมิตร,
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นางอ�ำนวย และนางค�ำมุก (ไม่ทราบนามสกุล) ตั้งเป็น “สโมสรอาสาสมัคร
๗ สิงหา เพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” หรือ สโมสร ๗ สิงหา ขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงกล่าวได้ว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นช่วงเวลาของการตื่นตัวในการ
จัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านนาบัวอย่างเห็น
ได้ชัด นอกจากการจัดตั้งสโมสร ๗ สิงหาแล้ว ยังมีความพยายามบอกเล่าตัวตน
ความเป็นผูไ้ ทผ่านการจัดท�ำหนังสือประวัตชิ มุ ชนและความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนในนาม “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว”
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สโมสร ๗ สิงหาได้จดั กิจกรรมงานร�ำลึกวันเสียงปืนแตก
ขึ้ น ครั้ ง แรกของบ้ า นนาบั ว โดยชื่ อ ว่ า “งานเชิ ด ชู นั ก สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย
๗ สิงหา” เพื่อให้ประวัติศาสตร์บ้านนาบัวเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และมีการถ่าย
ท�ำรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ไอทีวใี นรายการย้อนรอย ภายในงานมีการท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ผลู้ ว่ งลับ การจัดเวทีเสวนา อ่านบทกวี เล่นดนตรีเพือ่ ชีวติ และ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมผูไ้ ท ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางจังหวัดได้เข้ามาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เพชรในถิ่น” (นิพนธ์ เศวตะดุล, สัมภาษณ์,
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)
ความส�ำนึกทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มเยาวชนและการปลุกผีที่
บ้านนาบัว
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ชุมชนบ้านนาบัวได้รับการติดต่อจากนายอภิชาตพงศ์
วีระเศรษฐกุล เพื่อเข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก
โดยขอให้นายนิพนธ์ เศวตะดุล เป็นผูป้ ระสานงานติดต่อกลุม่ เยาวชนในหมูบ่ า้ น
เพื่ อ มาช่ ว ยงานเบื้ อ งหลั ง และร่ ว มแสดงในภาพยนตร์ กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ที่
กลุ่มเยาวชนได้ร่วมท�ำกับทีมงานถ่ายท�ำภาพยนตร์ คือ การออกแบบและสร้าง
ยานอวกาศเพื่อใช้ประกอบฉาก โดยนายอภิชาตพงศ์ มองเห็นว่าหมู่บ้านนาบัว
เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจ�ำที่ถูกปิดกั้นไว้จากเหตุการณ์ความรุนแรง
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ทางการเมืองในอดีต จึงเหมาะที่จะเป็นจุดจอดยานอวกาศเพื่อการเดินทาง
หลบหนีหรือหายตัวในภาพยนตร์ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนการสร้างตัวตนจาก
เหตุการณ์จ�ำลองเพื่อปลูกถ่ายความทรงจ�ำไปยังเยาวชนและพื้นที่
ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายท�ำที่นาบัวถูกน�ำไปผลิตเป็น
นิทรรศการศิลปะจัดวางชื่อ “ปลุกผี” เป็นการจินตนาการพื้นที่กันดารอย่าง
หมู่บ้านนาบัวขึ้นมาใหม่ โดยบ้านนาบัวเป็นสถานที่ความทรงจ�ำและอุดมการณ์
การต่อสู้ในอดีตได้สูญสลาย โดยเชื่อมโยงความทรงจ�ำ เวลา สถานที่ ซึ่งมีความ
ทรงจ�ำตามมาหลอกหลอนเสมือนการปลุกผี โดยเป็นการปลุกผีความทรงจ�ำใน
ตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นั้นและปลุกผีความทรงจ�ำของคนในท้องถิ่น ผสมผสานกับ
เรื่องจริง เรื่องแต่ง ความฝัน และจินตนาการ ท�ำให้บ้านนาบัวเป็นที่รู้จักและมี ผู้
มาเยือนมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาซึมซับแรงบันดาลใจจากผลงานของ
อภิชาติพงศ์ ซึง่ ไม่ได้เข้ามาเพียงเพือ่ ดูสถานทีห่ รือศิลปวัตถุทอี่ ภิชาตพงศ์ทงิ้ ไว้ให้
หมู่บ้านเท่านั้น ยังมีการสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองของ
ชาวบ้านในอดีตด้วย ซึ่งน�ำมาสู่การสนทนากับผู้คนในชุมชน และเป็นการปลุก
ความทรงจ�ำที่เคยถูกปิดกั้นให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

สรุปผลการวิจัย
บ้านนาบัวเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่พยายามพื้นฟูองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านมีการต่อสู้และปรับตัวเพื่อ
ธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์และยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องตนเองมาโดยตลอด เริม่
จากการต่อสู้กับความยากล�ำบากในการบุกเบิกที่ดินท�ำกินและท�ำการผลิต มาสู่
การต่ อ สู ้ กั บ ความไม่ เ ป็ น ธรรมจากรั ฐ บาลจนกลายเป็ น เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์ทสี่ ร้างบาดแผลให้กบั ชุมชน จนเมือเหตุการณ์สงบชาวบ้านยังต้อง
ออกมาสู้กับความเข้าใจผิดของสังคมภายนอกที่มองเข้ามาในหมู่บ้านอย่างอคติ
ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นเพียงชุมชนชาวนาทีร่ กั ความสงบ ยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา
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มหากษัตริย์ และปรารถนาจะเห็ น สั ง คมที่ เ ป็ น ธรรมไม่ ต ่ า งจากคนไทยใน
พื้นที่อื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมชาติของสังคมทีม่ คี วามเป็นพลวัตและเป็นพืน้ ที่
ของการช่วงชิงทางอุดมการณ์ ท�ำให้พฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ของบ้านนาบัว
มีความซับซ้อนของการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของรัฐ ชาติพันธุ์
และกลุม่ การเมืองอืน่ ๆ ไม่อาจหลุดรอดจากวงการต่อสูร้ ะหว่างอ�ำนาจทางสังคม
ของกลุม่ ต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ ผลลัพธ์ของการต่อสูน้ นี้ ำ� มาสูก่ ารฟืน้ คืนประวัตศิ าสตร์
ของหมู่บ้านผ่านการจัดงานร�ำลึกและการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ทั้งใน
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
นอกจากนี้ บ้านนาบัวยังมีศกั ยภาพหลายด้านทีจ่ ะพัฒนาไปสูก่ ารจัดการ
ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพราะ
มีสมาชิกของหมู่บ้านที่มากประสบการณ์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
รวมถึงความรูด้ า้ นวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา มีผนู้ ำ� รุน่ ใหม่ทมี่ คี วามกระตือรือร้น
และที่ส�ำคัญที่สุดมีทุนทางวัฒนธรรมจากการที่เรื่องราวของชุมชนถูกท�ำให้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างผ่านงานการศึกษาและวิจัย ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ทีท่ ำ� ให้การจัดการความรูท้ างประวัตศิ าสตร์เป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ ชุมชนและ
ส่วนรวมอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
ผลของงานวิจัยนี้ ได้เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์จากค�ำสัมภาษณ์
ของผู้คนชุมชนค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องการสร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวจาก
ความทรงจ�ำร่วมของชุมชน สิ้นสุดลงแค่ความส�ำนึกทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
เยาวชนและการปลุ ก ผี ที่ บ ้ า นนาบั ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
ประวัติศาสตร์ชุมชนในปัจจุบัน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดเป็นแนวทาง
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การพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
บ้านนาบัวเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมุดหมายของ
การปะทะต่อสู้ด้วยอาวุธครั้งแรกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
(พคท.) กับรัฐบาลไทย ซึง่ เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์นคี้ วรได้รบั การสนับสนุน
จากภาครัฐในการจัดการองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวบ้าน เช่น
การจัดค่ายเยาวชน การสอดแทรกความรู้ท้องถิ่นในโรงเรียน หรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดึงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ร่วมกัน เป็นต้น ส�ำหรับหาแนวทางฟืน้ ฟูศนู ย์การเรียนรูข้ องชุมชน และเชือ่ มโยง
ทรัพยากรวัฒนธรรมจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน

193

เอกสารอ้างอิง
ทิฆมั พร สิงโตมาศ. ๒๕๖๐. หมูบ่ า้ นเสียงปืนแตก : ประวัตศิ าสตร์ การเคลือ่ นไหว
ทางการเมือง และการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านนาบัว.
วารสารธรรมศาสตร์. ๓๖(๓), ๑๑๒-๑๔๗.
ธันวา ใจเที่ยง. ๒๕๔๖. หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน.
กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.
นิพนธ์ เศวตดุล. ๒๕๕๖. วันเสียงปืนแตกที่นาบัว หมู่บ้านประวัติศาสตร์
การต่อสู้ของชาวนาปฏิวัติ : อดีต ปัจจุบัน บนเส้นทางสู่อนาคต
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง. นครพนม: สโมสรอาสาสมัคร ๗ สิงหา
เพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.
ศักดิ์ดา แสนมิตร. ๒๕๔๔. ฮีตคองผู้ไทชนเผ่าบ้านนาบัว ต�ำบลโคกหินแฮ่
อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. มปท.
ศักดิ์ดา แสนมิตร. ๒๕๕๙. บ้านนาบัว หมู่บ้านประวัติศาสตร์เสียงปืนแตก.
มปท.
สมชัย ภัทรธนานันท์. ๒๕๕๘. การสร้างรัฐประชาชาติไทยกับการต่อสู้ด้วย
อาวุธของชาวนาอีสาน : กรณีบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม.
รัฐศาสตร์สาร. ๓๖(๑), ๘๓-๑๑๕.
สุเทพ สุนทรเภสัช. ๒๕๔๘. หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น : สังคมวิทยาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: ศิลปะวัฒนธรรม.

ออนไลน์
ไทยโพสต์ออน์ไลน์. ศิลปะจัดวาง ‘ปลุกผี’ ครั้งแรกในไทย.
สืบค้นเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔,
จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1297036
194

บุคลานุกรม
คอนสวรรค์ ฤทธิกร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐.
ชม แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐.
นิพนธ์ เศวตะดุล, สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐.
ศักดิ์ดา แสนมิตร, สัมภาษณ์, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
หนูลา จิตมาตย์, สัมภาษณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๐.

195

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเวียดนามบ้านท่าแร่
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม – พ.ศ. ๒๕๕๐
อนรรฆ สมพงษ์๑

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสาเหตุการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของชุมชนเวียดนามบ้านท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร ตั้งแต่ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ท�ำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้นโยบายและมีมาตรการ
ควบคุมชาวเวียดนามอพยพอย่างเข้มงวด ผลจากนโยบายดังกล่าวท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของ
ชาวเวียดนามยากล�ำบากมากกว่าเดิม แต่จากนโยบายทีเ่ ข้มงวดนีก้ ลับท�ำให้ชาวเวียดนามมี
ความมุง่ มัน่ และขยันท�ำมาหากินมากขึน้ จนสามารถยืนหยัดต่อสู้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีกว่าชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่เดิม
เมื่อเวลาผ่านไป ภายหลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมา แนวนโยบายต่อชาว
เวียดนามอพยพมีลักษณะผ่อนปรนมากขึ้นอันน�ำไปสู่การให้สัญชาติไทยและสถานะคน
ต่างด้าวเข้าเมืองชาวเวียดนามรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยได้รับสัญชาติไทย
มีการศึกษาและด�ำเนินชีวิตเหมือนคนไทยทุกประการ ส่งผลต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ค่อย ๆ หายไปจนแทบไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : ชาวเวียดนาม, ชุมชนเวียดนาม, บ้านท่าแร่

_________________________________
๑
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Changes in the Vietnamese community of
Tha Rae village from 1939 to 2007
Anuk Somphong2

Abstract

The purpose of this study was to investigate the causes and effects
of social, cultural and economic changes within the Vietnamese community
of Tha Rae Village, Muang district, Sakon Nakhon Province since the government
time of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram to 2007.
The findings revealed that the main causes of the changes were the
strict policies and measures controlling Vietnamese immigrants, enacted by
the government of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram in 1949. On one
hand, this resulted in the Vietnamese being more poverty stricken. On the
other hand, it drove the Vietnamese immigrants to work hard and be more
determined to succeed in their lives. This then led to a better economic
status among the Vietnamese immigrants when compared with the local Thai
people in the community.
Later, after the Vietnam War, the policies towards the Vietnamese
immigrants had been flexible, leading to them being granted Thai citizenship
and resident alien. Thus, most of the new generation of Vietnamese
immigrants born in Thailand had been granted Thai citizenship. They had
received an education and had a way of living similar to Thai citizens. Hence,
this had caused changes in old traditions, some of which being no longer in
existence nowadays.
Keywords : Vietnamese, Vietnamese community, Tha Rae Village
_________________________________
2
Lecturer, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University.
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ที่มาและความส�ำคัญ
ชาวญวนหรือชาวเวียดนามเป็นชนชาติที่มีประวัติคู่กับชาวไทยมา
ช้านาน ชาวเวียดนามจ�ำนวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และใช้
ชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกับคนไทยในเขตจังหวัดต่าง ๆ อย่ า งผสมกลมกลื น (ขจั ด ภั ย
บุรุษพัฒน์, ๒๕๒๑ : ๑) ในปัจจุบันชาวเวียดนามรุ่นหลัง ๆ ที่เกิดและเติบโตใน
เมืองไทย ส่วนใหญ่ได้รบั สัญชาติไทยเกือบทัง้ หมดแล้ว มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ ที่
ยังคงใช้สญ
ั ชาติเดิม โดยเฉพาะผูอ้ าวุโสทีอ่ พยพเข้ามาในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้ขยายไปทาง
ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจึงเริ่มขยายไปตามล�ำน�้ำโขงแถบเมือง
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย เวียงจันทน์และเมืองต่าง ๆ ในภาค
อีสาน เมื่อมาถึงสกลนครบาทหลวง ซาเวียร์ เกโก ซึ่งเป็นผู้น�ำการเผยแผ่ศาสนา
ได้เห็นชาวเวียดนามที่อพยพอาศัยเข้ามาอยู่ในตัวอ�ำเภอเมืองนั้น ถูกใช้ให้เป็น
ทาส และถูกชาวบ้านมองว่าเป็นผีปอบ อีกทั้งชีวิตความเป็นอยู่ก็ขัดสนมาก
บาทหลวงซาเวียร์ จึงได้ท�ำการไถ่ตัวและอพยพครอบครัวชาวเวียดนามจากตัว
เมืองสกลนครข้ามหนองหาร มาตั้งหลักแหล่งใหม่ทางฝั่งเหนือของหนองหารที่
หมูบ่ า้ นท่าแร่ จ�ำนวนคนอพยพเข้ามาตัง้ บ้านเรือนทีบ่ า้ นท่าแร่ครัง้ นัน้ มีประมาณ
๒๐ ครอบครัว ราว ๑๕๐ คน มีทั้งชาวเวียดนาม ชาวพื้นเมือง และกลุ่มเผ่าพันธุ์
อื่น ๆ หลังจากนั้นบ้านท่าแร่ก็มีผู้อพยพชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์เพิ่ม
ขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนมาก โดยเข้ามาด้วยสาเหตุต่างกัน ชาวเวียดนามเหล่านี้ได้ช่วย
กันท�ำนุบ�ำรุงและส่งเสริมคริสตศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จากชุมชนคริสตังเล็ก ๆ
ที่ ก ่ อ ตั้ ง ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ จนสามารถยกฐานะขึ้ น เป็ น อั ค รมณฑลในปี
พ.ศ. ๒๕๐๘ ท�ำให้บ้านท่าแร่กลายเป็นศูนย์รวมของศาสนาคริสต์ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
บ้านท่าแร่หรือบ้านท่าแฮ่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนาน
ดังปรากฏหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการ หลักฐานประเภทโบราณวัตถุ
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และหลักฐานทางศิลปกรรม เนือ่ งจากหมูบ่ า้ นตัง้ อยูร่ มิ หนองหารซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้
อุดมสมบูรณ์มีปลาชุกชุม ดังนั้นบริเวณรอบ ๆ หนองหารจึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ (สาลินี มานะกิจ, ๒๕๔๘ : ๔) จากการที่บ้านท่าแร่มี
ภูมิศาสตร์ที่ดี ความศรัทธาของคนในชุมชนที่ยึดมั่นต่อศาสนา การมีผู้น�ำทาง
ศาสนาทีเ่ ข้มแข็ง ท�ำให้ชมุ ชนบ้านท่าแร่ขยายตัวมีความเข้มแข็งทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและศาสนา กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะหลังจากที่ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก ชาวเวียดนามเหล่านีม้ คี วามอดทนและขยันขันแข็งในการ
ประกอบอาชี พ ท� ำ ให้ มี ฐ านะดี เกิ ด การสร้ า งบ้ า นเรื อ นขนาดใหญ่ แ บบ
สถาปัตยกรรมเวียดนามผสมผสานฝรั่งเศสซึ่งมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี
บ้านท่าแร่อยูห่ า่ งจากตัวเมืองสกลนครประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ปัจจุบนั
ได้ยกระดับเป็นต�ำบลท่าแร่ ท่าแร่เป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปว่าเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ระชากร
นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า ๑๐๐
ปี และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร นอกจาก
จะมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากแล้วสิ่งที่พิเศษและ
แตกต่างจากชาวเวียดนามอพยพในบริเวณอื่น ของประเทศไทยก็คือ ชาว
เวียดนามบ้านท่าแร่นับถือศาสนาคริสต์กันเป็นกลุ่มก้อน แตกต่างกับชุมชน
เวียดนามในที่อ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
นับถือศาสนาคริสต์
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนชาว
เวียดนาม ตั้งแต่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าแร่อิทธิพลของศาสนาคริสต์และ
นโยบายของรัฐไทยที่มีต่อชาวเวียดนามนั้น ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนชาวเวียดนามหรือไม่ นอกจากนีย้ งั มีเหตุปจั จัย ทัง้ ภายในและภายนอกอีก
หรือไม่ ที่ท�ำให้ชุมชนชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป
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จากการค้นหาเอกสารเกี่ยวกับบ้านท่าแร่ตามแหล่งต่าง ๆ พบว่ามีงาน
ที่ศึกษาเกี่ยวกับบ้านท่าแร่อยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่งานที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์เวียดนาม
ยังมีจ�ำนวนน้อย มีเพียงงานของสาลินี มานะกิจ ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความ
เป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ถือว่าให้ข้อมูลในด้านความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านท่าแร่ได้เป็นอย่างดี
แต่งานดังกล่าวมุ่งศึกษาเกี่ยวกับชุมชนคาทอลิกมากกว่าชุมชน/สังคมชาว
เวียดนาม อีกทัง้ ยังได้ศกึ ษาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เท่านัน้ ซึง่ นับแต่ชว่ งเวลานัน้ เป็นต้น
มา สภาพวิถีชีวิตของชุมชนชาวเวียดนาม บ้านท่าแร่ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ด้วยความน่าสนใจของชุมชนเวียดนาม บ้านท่าแร่ ที่มีอยู่หลายประการ
จึงเป็นแรงจูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของชุมชนเวียดนาม บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ในด้านต่าง ๆ ตามบริบททาง
สังคมและประวัตศิ าสตร์ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ ว
กับชีวิตของชาวเวียดนาม บ้านท่าแร่ ได้ดียิ่งขึ้น ท�ำให้สามารถมองเห็นสภาพ
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมชาวเวียดนามบ้านท่าแร่ และสังคมชาวเวียดนามในที่อื่น ๆ
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการศึกษาด้านต่าง ๆ ของชาว
เวียดนามในที่อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่มีต่อชุมชนเวียดนามบ้านท่าแร่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒พ.ศ. ๒๕๕๐
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนชาวเวี ย ดนาม
บ้านท่าแร่ โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นหมวดหมู่ จากหลักฐานที่เป็นเอกสารทั้งชั้นต้นและชั้นรอง ได้แก่ งานวิจัย
เอกสารจากท้องถิน่ บันทึกเหตุการณ์สำ� คัญ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ศึกษาหาข้อมูล
ทีน่ อกเหนือจากเอกสารด้วยการลงภาคสนาม โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพือ่ ศึกษาท�ำความเข้าใจและสอบถามข้อมูลทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั พร้อม
ทั้งน�ำข้อมูลมารวบรวมและน�ำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน
ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยสาเหตุสำ� คัญ คือ ความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กรมการเมืองกับมิชชันนารีฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่
ศาสนาคาทอลิก ในจังหวัดสกลนคร และเมื่อมีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อย ๆ
บาทหลวงซาเวียร์ เกโกและครูทันจึงพากลุ่มคริสต์ชนจากสกลนครอพยพมาตั้ง
หลักแหล่งที่บ้านท่าแร่ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยกลุ่มคริสตชนเมื่อแรกเริ่มของการตั้ง
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ชุมชนประกอบด้วยคนญวนและคนพื้นเมืองซึ่งเป็นทาสที่ได้รับการไถ่แล้ว
ประมาณ ๑๕๐ คน
จากการทีช่ าวเวียดนามอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ บี่ า้ นท่าแร่เป็นเวลา
หลายร้ อ ยปี ชุ ม ชนมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือเป็นช่วงที่มีอิทธิพลและ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะ
ที่บ้านท่าแร่เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังชาวญวนอพยพที่อาศัยในพื้นที่อื่น ๆ อีก
ด้วยในระหว่างที่ชาวเวียดนามตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยที่บ้านท่าแร่น้ัน มีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะใน
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ซึง่ เป็นช่วงทีก่ ลุม่ คนญวนอพยพหนีภยั สงครามเข้า
มาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ก�ำลังขยายเและแผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลคอมมิวนิสต์มาจากจีน จึงท�ำให้ชาว
เวียดนามถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากทางราชการไทยโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการออกมาตรการในการควบคุมชาวเวียดนามทั้ง
ที่พึ่งจะอพยพเข้ามาและตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของคนในชุมชนเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยในบทนี้จะขอกล่าวถึงสาเหตุจาก
นโยบายดั ง กล่ า วที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวเวียดนามบ้านท่าแร่ ตั้งแต่สมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครามเป็นต้นมา
ในระยะแรกที่ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยนั้น
รัฐบาลไม่จ�ำกัดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของชาวเวียดนามแต่อย่างใด คงปล่อยให้ตั้งหลัก
แหล่งโดยอิสรเสรี ซึ่งชาวเวียดนามส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดชายแดน
ซึ่งติดต่อกับลาว ชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามานั้นมีตัวแทนของพวกเวียดมินห์
ปะปนเข้ามาด้วย ต่อมาไม่นานนักพวกนี้ก็ได้จัดตั้งองค์กรเวียดมินห์ขึ้น ท�ำการ
ขับไล่ฝรัง่ เศสออกจากจีน ในระยะนัน้ ทางรัฐบาลยังไม่คอ่ ยให้ความสนใจกับการ
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ด�ำเนินงานของพวกเวียดมินห์ในหมูช่ าวเวียดนามทีอ่ พยพเท่าใดนัก เพราะเข้าใจ
ว่าเป็นการด�ำเนินงานของพวกชาตินิยมที่ต้องการกอบกู้เอกราชจากฝรั่งเศส
ประกอบกับเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลมีปัญหาหลายอย่างที่จะ
ต้องหาทางแก้ไขอย่างรีบเร่ง จึงไม่ได้ให้ความสนใจชาวเวียดนามอพยพเท่าทีค่ วร
(ขจัดภัย บุรษุ พัฒน์, ๒๕๒๑ : ๓๙) จนกระทัง่ ภายหลังจอมพล ป. ได้ดำ� รงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นต้นมา จอมพล ป. ได้ด�ำเนินนโยบายเน้น
หนักไปในเรื่องการสร้างชาติ หรือที่นิยมเรียกกันว่า นโยบายชาตินิยม โดยการ
ท�ำนุบำ� รุงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ให้
คนไทยเป็นผู้มีวัฒนธรรม
ส�ำหรับเหตุผลที่รัฐบาลจอมพล ป. ให้ความส�ำคัญต่อนโยบายชาตินิยม
มากนัน้ ปิยนาถ บุนนาค (๒๕๔๗ : ๑๐๐-๑๐๑) ตัง้ ข้อสังเกตไว้วา่ อาจเป็นเพราะ
สงครามที่อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ก�ำลังขยายตัวเป็นสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ซึ่งส่งผล กระทบต่อไทยด้วย อย่างน้อยก็ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนไทย
จ�ำเป็นต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนในประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพของบ้านเมืองอันจะท�ำให้สามารถ
ด�ำรงอยูใ่ นภาวการณ์ ดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงด�ำเนินการสร้างชาติดว้ ยวัฒนธรรม
เพือ่ ให้คนไทยไม่วา่ เชือ้ ชาติใดหรือศาสนาใด มีความส�ำนึกของความเป็นไทยด้วย
การประพฤติเป็นแบบแผนเดียวกันตามข้อก�ำหนดของรัฐนิยม
นโยบายชาตินิยมดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่นที่
ไม่ใช่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยเฉพาะคนเชื้อสายเวียดนามที่อพยพเข้า
มาอยู่ในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลได้ด�ำเนินความสัมพันธ์
แบบลับ ๆ กับขบวนการต่อต้านอาณานิคมเวียดนาม ความเกรงกลัวในอิทธิพล
ของลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ แ ละการต่ อ ต้ า นคอมมิ ว นิ ส ต์ ข องรั ฐ บาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม โดยเฉพาะลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศจีนได้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย
ๆ ท�ำให้รฐั บาลไทยนับตัง้ แต่สมัยจอมพล ป. เป็นต้นมา ด�ำเนินนโยบายทีเ่ ข้มงวด
ในการควบคุมชาวจีนซึ่งรวมไปถึงชาวเวียดนามอพยพในเมืองไทยด้วย
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ด้วยความเกรงกลัวอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นอาจจะผ่านเข้ามา
ทางชาวเวียดนามอพยพโดยผ่านโฮ จี มินห์ ซึง่ ได้รบั การช่วยเหลือจากจีนในการ
สูร้ บกับฝรัง่ เศส ชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทยรูส้ กึ ไม่มนั่ คงและรูส้ กึ ว่าชีวติ
ความเป็นอยูถ่ กู คุกคาม ความรุนแรงในความรูส้ กึ ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั นโยบายและ
การใช้มาตรการควบคุมและลงโทษชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลไทยในแต่ละ
รัฐบาลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ท�ำให้การแสดงออกในด้านต่าง ๆ ของชาว
เวียดนามจึงถูกจ�ำกัดและท�ำไม่ได้อย่างเสรี
หลังจากที่จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
ด�ำเนินมาตรการต่อชาวเวียดนามในประเทศไทยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การด�ำเนินมาตรการสอดส่องดูแลความเคลือ่ นไหวของชาวเวียดนามอย่าง ใกล้
ชิด มีการจับกุมชาวเวียดนามอพยพด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์มกี ารก�ำหนดเขตทีพ่ กั
อาศัยภายใน ๕ จังหวัด การจ�ำกัดอาชีพ หรือการห้ามชาวเวียดนามประกอบ
อาชีพ ๙ ประเภท และการเคลื่อนย้ายชาวเวียดนามอพยพจากจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น�้ำโขงไปยังจังหวัดห่างไกลออกไป
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มี
นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนัก และได้สานต่อนโยบายกดดันและ
ควบคุมชาวเวียดนามอพยพอย่างเข้มงวด เพือ่ กดดันให้ชาวเวียดนามอพยพออก
จากประเทศไทยให้หมด มีการส่งเสริมให้ชาวเวียดนามอพยพกลับประเทศ และ
ยังได้ออกกฎเพิม่ ความเข้มงวดต่อชาวเวียดนามอพยพในการจ�ำกัดการประกอบ
อาชีพโดยห้ามชาวเวียดนามประกอบอาชีพ ๒๕ ประเภท นอกจากนี้ชาว
เวียดนามยังต้องเสียภาษีมากกว่าคนไทยอีกด้วย
ต่อมาในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจรยังคงด�ำเนินนโยบายต่อต้านและ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงเช่นเดิมในทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ตรงกับช่วง
สงครามเวียดนามการส่งชาวเวียดนามกลับประเทศต้องหยุดชะงักลงแต่ชาว
เวียดนามจากประเทศเวียดนามอพยพเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ ท�ำให้รฐั บาล
ไทยในช่วงเวลานัน้ วิตกกังวลว่าชาวเวียดนามเหล่านีจ้ ะร่วมมือกับเวียดนามเหนือ
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เพื่อต่อต้านอเมริกาและร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศไทย
ภายหลังสงครามเวียดนาม รัฐบาลในสมัยต่อมาแม้วา่ จะมีนโยบายทีเ่ ป็น
อิสระจากอเมริกา และพยายามกระชับสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การ
สอดส่องดูแลความเคลือ่ นไหวต่อชาวเวียดนามลดลง แต่กย็ งั คงมีนโยบายการส่ง
ชาวเวียดนามกลับประเทศอยู่เช่นเดิม
จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญเริ่มขึ้นตั้งแต่รัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
แนวนโยบายต่อชาวเวียดนามอพยพมีลักษณะผ่อนปรนมากขึ้น อันน�ำไปสู่การ
ให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในเวลา
ต่อมาจะเห็นได้จาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
อนุมตั ใิ นหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยแก่บตุ รคนต่างด้าว และมติคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีด่ ำ� ริให้สญ
ั ชาติไทยแก่บตุ รหลาน
ชาวเวียดนามอพยพทีเ่ กิดในไทย โดยเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในสมัยรัฐบาล
นายอานันท์ ปัญญารชุน
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนเวียดนาม บ้านท่าแร่
สาเหตุจากนโยบายชาตินิยม ซึ่งได้ด�ำเนินมาตรการเข้มงวดต่อชาว
เวียดนามอพยพในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงครามจนถึงการให้สญ
ั ชาติไทยในสมัย
นายอานันท์ ปัญญารชุน ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของ
ชาวเวียดนามใหม่และชาวเวียดนามเก่าที่อาศัยอยู่ในบ้านท่าแร่เป็นอย่างมาก
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านสังคม
จากนโยบายจ�ำกัดเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยของรัฐบาลไทยต่อชาวเวียดนามอพยพ
จังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้คนเวียดนามอพยพเข้ามา
อาศัยได้ ซึ่งชาวเวียดนามอพยพกระจายตัวอยู่ตามตามอ�ำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด
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สกลนครโดยเฉพาะที่ ห มู ่ บ ้ า นท่ า แร่ ช าวเวี ย ดนามอพยพเข้ า มาในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เป็นจ�ำนวนมาก ช่วงเวลาสัน้ ๆ นีจ้ งึ มีชาวเวียดนามใหม่เข้า
มาอยู่อาศัย แต่ด้วยรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการคุมเข้มจากลัทธิคอมมิวนิสต์
จึงท�ำให้ชาวเวียดนามทั้งเก่าและใหม่ ทั้งที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย
ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากทางราชการ โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามา
ทีหลัง บุคคลเหล่านี้ไม่มีทั้งใบต่างด้าวและสัญชาติไทยจึงท�ำให้ถูกส่งตัวกลับ
ประเทศ เป็นเหตุให้ชาวเวียดนามย้ายเข้าไปอยูใ่ นตัวเมืองสกลนคร จึงมีเพียงบาง
ส่วนที่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านท่าแร่
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวท�ำให้การขยายตัวของชุมชนชาวเวียดนามทีม่ อี ตั รา
การขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลับลดลงในช่วง
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์ก�ำลังแผ่อิทธิพลไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย จึงท�ำให้กลุม่ คนญวนถูกส่งกลับประเทศบ้าง
แยกย้ายไปตามทีอ่ นื่ ๆ บ้าง อัตราการขยายตัวของชุมชนที่ควรจะเพิ่มขึ้นกลับ
ลดลง และยังส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในด้านอื่น ๆ ตามมา
อีกด้วย
“...ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ กว่า ๆ คนญวนโดนคนไทยรังแก โดนประท้วง
ให้ไล่หนีออกนอกประเทศ เพราะหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ มีพวกญวนที่ไม่ได้
สัญชาติไทยบางส่วนจึงกลับประเทศ เนือ่ งจากถูกกดดัน แต่กลับไปแล้วก็อดอยาก
มากกว่าเดิม” (พิเชษ ศรีวรกุล, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
“...คนเวียดนามเก่าเก่ง มีฐานะมาก่อน มีเงิน ตรงไหนทีเ่ ป็นศูนย์อำ� นาจ
จึงเข้าถึงได้ สามารถซื้ออิสรภาพได้ ผลคือทั้งญวนเก่าและใหม่ได้รับผลกระทบ
พอ ๆ กัน แต่ทางออกของเวียดนามเก่าที่มีความมั่นคงกว่า มีฐานะและมีภาษีดี
กว่าเวียดนามใหม่” (มานะ ทองอันตัง, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อญวนใหม่มากทีส่ ดุ เพราะญวนใหม่สว่ นมาก
ไม่ได้รบั สัญชาติไทย รัฐจึงเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษ แต่ญวนเก่าอาจมีผลกระทบบ้าง
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แต่ไม่มากเท่าญวนใหม่ ด้วยเหตุทญ
่ี วนเก่าเข้ามาก่อนและมีบทบาททีส่ ำ� คัญ สร้าง
คุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมาย ซึ่งเห็นได้จากบางคนได้บรรดาศักดิ์
เป็นหลวง เป็นขุน เช่น หลวงประเทศ ขุนหมื่นเดช ซึ่งเป็นต้นตระกูลอุดมเดช
ศรีวรกุล และโสรินทร์ ในปัจจุบัน เป็นต้น
ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ปัจจุบันวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเวียดนามที่บ้านท่าแร่แทบไม่ปรากฏ
ให้เห็นอีกแล้ว มีเพียงการไหว้บรรพบุรุษในวันเทศกาลเต๊ด (เทศกาลเต๊ด คือวัน
ไหว้บรรพบุรุษ มีพิธีเซ่นไหว้คล้ายคนจีน ประกอบพิธีในวันตรุษญวนซึ่งเป็นวัน
เดียวกับวันตรุษจีน) และงานศพเท่านั้น ส่วนภาษาพูดมีใช้กันบ้างในเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุใช้คุยกันเมื่อพบปะกัน ส่วนคนรุ่นหลัง ๆ สามารถพูดและฟังได้บาง
ประโยคเท่านั้น
“...วัฒนธรรมประเพณีรู้สึกจะหายไปประมาณ ๒๕๑๐ แต่ก่อนหน้านี้
มีการรวมกลุ่มกันท�ำพิธีกันในวันตรุษจีน ประเพณีการตาย การแต่งงาน หายไป
เพราะเหตุผลจากทางการเมือง เนือ่ งจากมีคนเวียดนามอพยพเข้ามามากในสมัย
นัน้ เรากับต่างชาติตอ่ ต้านคอมมิวนิสต์ ท�ำให้มกี ารแบ่งแยกมองเวียดนามว่าเป็น
คอมมิวนิสต์ คนเวียดนามจึงต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัวทางราชการก็มองว่าเป็น
คอมมิวนิสต์” (มานะ ทองอันตัง, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
“...ประเพณีกนิ เต๊ดหรือตรุษจีนสมัยก่อนยังมีอยู่ แต่ปจั จุบนั ไม่คอ่ ยมีให้
เห็นแล้ว ประเพณีสว่ นใหญ่จะปฏิบตั ติ ามศาสนาคริสต์ ทัง้ การเกิด การตาย การ
แต่งงาน เป็นต้น” (พิเชษ ศรีวรกุล, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
เมือ่ กาลเวลาทีผ่ า่ นเลยไป โดยเฉพาะผลจากการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายการ
ให้สญ
ั ชาติไทยแก่คนเวียดนามทีเ่ กิดและเติบโตในเมืองไทย ยิง่ ส่งผลให้วฒ
ั นธรรม
ประเพณีโดยเฉพาะภาษาเวียดนามค่อย ๆ หายสาบสูญไป ซึ่งในปัจจุบันจะพบ
ว่ามีการใช้ภาษาเวียดนามพูดคุยกันระหว่างกลุ่มคนญวนใหม่ซึ่งอพยพมาจาก
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เวียดนามด้วยกันเท่านั้น
“...ลูก ๆ ส่วนใหญ่อยูก่ บั แม่ซงึ่ เป็นญวนเก่า ท�ำให้ไม่ได้ใช้ภาษาเวียดนาม
ส่วนใหญ่จะได้ใช้ภาษาเวียดนามเฉพาะเจอกับเพื่อน ๆที่มาจากเมืองสกลนครที่
อพยพมาพร้อมกันเมื่อสงคราม” (เชวียน เหงียน วัน, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
ในขณะที่กลุ่มคนญวนเก่ารุ่นแรก ๆ ได้เสียชีวิตลงเกือบหมดแล้ว
ลูกหลานรุน่ หลังส่วนใหญ่กไ็ ด้สญ
ั ชาติไทย และท�ำทุกอย่างเหมือนคนไทยกันหมด
แล้ว พวกเชือ้ สายญวนเก่าทีเ่ กิดและเติบโตในเมืองไทยจึงไม่สามารถพูดและเขียน
ภาษาเวียดนามได้ โดยภาษานั้นคงจะสูญหายไปในไม่ช้าเพราะสาเหตุหลักคือ
๑) ภาษาเวียดนามเป็นภาษาของชนกลุม่ น้อย ดังนัน้ เด็กไทยทีม่ เี ชือ้ สาย
เวียดนามในจังหวัดสกลนครจึงไม่นยิ มใช้ โดยทัว่ ไปเด็กพยายามใช้ภาษาของชนก
ลุม่ ใหญ่ ซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้ในโรงเรียนและใช้ในทีส่ าธารณะต่าง ๆ ถ้าภาษาทีใ่ ช้ใน
ครอบครัวเป็นภาษาเวียดนาม เด็กก็มกั จะไม่พดู ถึงแม้พอ่ แม่จะใช้ภาษานัน้ ก็ตาม
๒) การแต่งงานกับคนที่ไม่ใช้ภาษาเวียดนาม ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
ภาษาเวียดนามสูญไปเพราะถ้าสามีหรือภรรยาพูดภาษาเวียดนามไม่ได้ ตนเองก็
จะเลิกพูดลูกที่เกิดมาก็ไม่มีโอกาสใช้ภาษาเวียดนาม
๓) ภาษาที่ใช้อ่านเขียนในปัจจุบันคือภาษไทยกลาง การศึกษาและการ
สื่อสารต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ใช้ภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน ซึ่งมี
อิทธิพลท�ำให้มีการใช้ภาษาเวียดนามลดน้อยลง
ด้านเศรษฐกิจ
เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ชนชาติญวนเป็นชนชาติทม่ี คี วามขยันขันแข็ง
ในด้านการประกอบอาชีพเกือบทุกอย่าง แม้กระทัง่ คนจีนเองก็ยอมรับว่าชาวญวน
มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพมากกว่าตน เมือ่ ญวนอพยพได้อพยพเข้า
มาใหม่ ๆ รัฐบาลไทยได้ท�ำการจัดสรรแบ่งที่ดินให้ท�ำกินและให้ยืมทุนในการ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ ปล่อยให้ทำ� มาหากินได้โดยอิสรเสรี ไม่มกี ารกีดกันหรือหวง
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ห้ามแต่อย่างใด จนกระทัง่ ในปัจจุบนั นีช้ าวญวนเป็นผูม้ ฐี านะความเป็นอยูใ่ นด้าน
การเงินดีกว่าคนไทยเป็นส่วนมากเสียอีก ชาวญวนอพยพเหล่านีจ้ ะประกอบอาชีพ
เกือบทุกประเภท นับตัง้ แต่อาชีพด้านการเกษตร การช่างฝีมอื ต่าง ๆ เช่น ช่างไม้
ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างนาฬิกา ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างเย็บเสื้อผ้า ช่างเครื่องยนต์
ต่อตัวถังรถยนต์ และแม้กระทั่งช่างปั้น นอกจากนั้นก็มีอาชีพทางการค้าขายทุก
ชนิด แม้กระทั่งการค้าขายเบ็ดเตล็ด การประมงตามล�ำแม่น�้ำต่าง ๆ การแพทย์
การถ่ายรูป การค้าขายในตลาดสด เหล่านีเ้ ป็นต้น จะเห็นได้วา่ ชาวญวนประกอบ
อาชีพได้ทุกชนิดทุกประเภทและท�ำด้วยความขยันขันแข็ง เอาจริงเอาจังและไม่
ยอมเสียเปรียบใครด้วย ผลจึงปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ ในท้องถิ่นที่มีคนญวนอยู่
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ นัน้ มักจะตกอยูใ่ นมือของชาวญวนเสียเป็นส่วน
ใหญ่ (วิชาญ จ�ำปีศรี, ๒๕๑๙ : ๑๒๕)
ชาวเวียดนามมีความขยันอดทน ไม่ย่อท้อ แม้จะถูกจ�ำกัดสิทธิจาก
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐไทยโดยเฉพาะสิทธิในการประกอบอาชีพบางประเภท แต่
ชาวเวียดนามเหล่านีก้ ห็ นั ไปประกอบอาชีพอืน่ แทน นโยบายการจ�ำกัดสิทธิในการ
ท�ำงานถือว่าท�ำให้ชาวเวียดนามมีความอดทน และขยันในการหาอาชีพอืน่ ๆท�ำ
นอกเหนือจากข้อก�ำหนดของรัฐบาล ซึง่ จากความขยัน และอดทน ท�ำให้มฐี านะ
ดีขนึ้ ในปัจจุบนั โดยทัว่ ไปจะพบเห็นชาวเวียดนามมีอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่
“...คนเวียดนามทีอ่ พยพแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติ ถูกก�ำหนดสิทธิหลายประการ
โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ในขณะที่การที่รัฐมีนโยบายห้ามประกอบอาชีพบาง
ประการส�ำหรับคนเวียดนาม ก็ไม่ค่อยมีผลต่อการด�ำรงชีพมากนัก เพราะอาชีพ
ที่สั่งห้ามเป็นอาชีพที่ท�ำรายได้น้อย คนญวนจึงหันไปท�ำอาชีพอื่นที่รายได้ดีกว่า
เช่นค้าขาย จนมีฐานะดี” (พิเชษ ศรีวรกุล, สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
จะเห็นได้วา่ คนญวน โดนก�ำจัดสิทธิหลายอย่าง เช่น ห้ามออกนอกพืน้ ที่
ไปเรียนหรือไปท�ำงานที่อื่น แต่จากความอุดมสมบูรณ์ทั้งจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และสถาบันทางศาสนาทีส่ ง่ เสริมการศึกษาแก่คนในหมูบ่ า้ น ประกอบ
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กับความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพของชาวเวียดนาม ท�ำให้คนเชื้อสาย
เวียดนามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากในปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย
ชาวเวียดนามเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ได้อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีสาเหตุเนื่องจาก
หนีภัยสงครามและภัยเบียดเบียนศาสนาเข้ามายังประเทศไทย และได้อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยที่บ้านท่าแร่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งออกเป็น
๒ ช่วง ด้วยกัน คือญวนเก่า และ ญวนใหม่ หลังการก่อตั้งชุมชนแล้ว ชุมชนชาว
เวียดนามได้เกิดขึ้นและอยู่อาศัยปะปนกับชาวพื้นเมือง โดยมีศาสนจักรเป็น
ศูนย์กลางของหมู่บ้าน
คนไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ พวกญวน
เก่าได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ ส่วนใหญ่ได้รับสัญชาติไทยและได้ผสมกลมกลืนกลายเป็นไทยหมดแล้ว
ส่วนพวกญวนใหม่หรือญวนอพยพที่มาจากลาวและกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทย
ในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลุ่มนี้มีความส�ำนึกว่าตนเป็นคนญวนอยู่ตลอด
เวลา มีความภักดีต่อประเทศเวียดนามอย่างแน่นแฟ้น ญวนอพยพรุ่นหลังนี้ได้
สร้างปัญหาทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม ให้กับ
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่งรัฐบาลได้มีการให้สัญชาติไทยกับคนญวนเหล่า
นี้ปัญหาต่าง ๆ จึงลดลง
ในช่วงเวลาแรกของการก่อตั้งชุมชนชาวเวียดนามเหล่านี้มีการรักษา
ขนบประเพณี ต ามที่ ป ฏิ บั ติ กั น ในประเทศตน จนกระทั่ ง เมื่ อ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้นโยบายและ
มีมาตรการควบคุมชาวเวียดนามอพยพอย่างเข้มงวด ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของ
ชาวเวียดนามยากล�ำบากมากกว่าเดิม ชาวเวียดนามพยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อ
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ให้ได้มาซึง่ สัญชาติไทย และด้วยเหตุนสี้ ง่ ผลต่อการด�ำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวเวียดนามค่อย ๆ ลดลง จนในปัจจุบันแทบไม่มีเหลือให้เห็นอีกแล้วแต่
จากนโยบายที่เข้มงวดนี้กลับยิ่งท�ำให้ชาวเวียดนามมีความมุ่งมั่นและขยันท�ำมา
หากินมากยิ่งขึ้น จนสามารถยืนหยัดต่อสู้และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าชาว
พื้นเมืองในปัจจุบัน
ชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามในปัจจุบนั ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนมาก
ส�ำหรับการใช้ชีวิตนั้นก็เป็นไปเหมือนคนไทยทุกประการ แต่ลักษณะบ้านเรือน
ของคนเวียดนามจะมีความใหญ่โตและสวยงามกว่าคนพื้นเมือง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี ในขณะที่การ
แต่งกายก็จะเหมือนกับคนไทยโดยทัว่ ไป ส่วนงานประเพณีดงั้ เดิมได้หายไปหมด
แล้ว มีเพียงพิธีไหว้บรรพบุรุษที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ขนบธรรมเนียมที่เหลืออยู่จะ
เป็นไปในลักษณะสอดแทรกเข้ากับพิธีกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่
หลังจากที่คนเวียดนามเข้ามาได้ให้ภูมิปัญญาชาวบ้านแก่คนท้องถิ่น
หลายอย่าง เช่น ในเรือ่ งการประกอบอาหาร การค้า การเกษตร การช่าง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของชุมชนชาวเวียดนาม ท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ชาติพันธุ์ ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีทัศนคติในเชิงลบ ในลักษณะถูกเหยียด
หยามคนเวียดนาม ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า มีสาเหตุจากคนเหล่านี้ไม่ใช่คน
ไทย เข้ามาแย่งอาชีพ และมีฐานะที่ดีกว่าคนพื้นเมือง
เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม บ้านท่าแร่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปทุกด้าน พวกเขาพยายามปรับตัวให้เป็นคนไทยมากที่สุด โดยมี
สาเหตุสำ� คัญอยู่ ๒ ประการ คือ ประการแรกเกิดจากปัจจัยภายใน ชาวเวียดนาม
รุ่นใหม่ปฏิเสธความเป็นญวน พูดภาษาเวียดนามน้อยลงหรือไม่พูด ด�ำเนินชีวิต
แบบคนไทยทุกประการ มีการศึกษาและเรียนรู้สังคมไทยรวมทั้งคนรุ่นใหม่ส่วน
ใหญ่เกิดบนผืนแผ่นดินไทย จึงเกิดความรูส้ กึ ว่าเขาคือคนไทย อีกทัง้ ชาวเวียดนาม
รุ่นเก่าเริ่มลดลงจ�ำนวนลงจากการเสียชีวิต เป็นสาเหตุให้สังคมชาวเวียดนาม
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เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประการที่สอง มาจากปัจจัยภายนอก เกิดจากบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยครอบง�ำจนกลายเป็นความเคยชินหรือกลืนชาว
เวียดนามรุ่นใหม่ไปหมด โดยเฉพาะการมีพระราชบัญญัติให้สัญชาติไทย ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ นับว่าเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญท�ำให้ชาวเวียดนามมีความภูมใิ จทีถ่ อื ว่า
ตนเองเป็นคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยทัว่ ไป ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นคนเวียดนาม
ของคนเชื้อสายเวียดนามรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยไม่มีให้พบเห็นอีก
แล้ว นอกจากนี้ยังเกิดจากการอบรมสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ปฏิบัติเหมือนกับ
ครอบครัวไทยทุกประการ ประกอบกับความเชือ่ ทางศาสนาได้กล่อมเกลาให้ชาว
เวียดนามมีสำ� นึกถึงความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับคนพืน้ เมืองท�ำให้คนเชือ้ สาย
เวียดนามรุ่นหลังมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไทยส่วนความเป็นเวียดนามเหลือ
อยู่เพียงแค่เชื้อชาติที่ติดตัวมาจากบรรพบุรุษเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
ของคนเวียดนามไว้
๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันของชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ รวมทั้งบริเวณอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจ
วิถีชีวิตของชาวเวียดนามให้ดียิ่งขึ้น
๓. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน
๔. ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาและค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทาง
ประวัตศิ าสตร์ทถี่ กู ต้องเกีย่ วกับประเทศเวียดนาม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับเวียดนาม เพื่อเข้าใจในตนเองและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่หรือทบทวนองค์ความรูใ้ นศาสตร์ของทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ลุ่มลึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
๒. เป็นบทความภาษาไทย ความยาวประมาณ ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ ขนาด
อักษร TH SarabanPSK ๑๖ พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๓. ส่งบทความพร้อมทั้งบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เลือกส่งได้หลาย
ช่องทาง ดังนี้ โดยส่งบทความมาที่ E-mail : phuphansarn@snru.ac.th หรือ
เว็บไซต์ http://jphs.snru.ac.th
๔. วารสารภูพานสาส์นเปิดรับบทความตลอดปี ทั้งนี้รอบการพิจารณาบทความ
โดยคณะบรรณาธิการ ๒ รอบ ดังนี้
๑. บทความที่ตีพิมพ์ในฉบับแรก (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน)
พิจารณาราวเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
๒. บทความที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม)
พิจารณาราวเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน
๕. ต้องระบุช่ือบทความ ชื่อ - นามสกุลจริง และประวัติโดยย่อของผู้เขียน
บทความพร้อมวุฒกิ ารศึกษา ต�ำแหน่ง และสถานทีท่ ำ� งานอย่างชัดเจน ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ
๖. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกัน
ไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษ A๔
๗. หากบทความมีตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให้แนบไฟล์ภาพ ตาราง หรือ
แผนภูมิมาพร้อมกับบทความด้วย
๘. การอ้างอิงใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA และมีบรรณานุกรมเรียงตามล�ำดับ
ตัวอักษร
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๙. ทุกบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความทั้งในด้านเนื้อหาและ
ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๒ ท่าน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความโดยระบบ Blind Reader
๑๐. กองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิใ์ นการไม่สง่ คืนต้นฉบับและไม่เปิดเผยชือ่
ผู้ทรงคุณวุฒิแก่ผู้เขียนบทความในทุกกรณี ยกเว้นการแก้ไขภาษาและระบบ
อ้างอิงของบทความ
๑๑. บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิข์ องภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การเผยแพร่หรือน�ำไปใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาจากวารสาร ต้อง
ได้รับค�ำยินยอมเป็นวายลักษณ์อักศรจากผู้จัดการวารสารนั้น
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ประวัติผู้เขียน
Biographies of the authors
อัษฏาวุฒิ ศรีทน, ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุญธรรม ข่าขันมะณี
ประธานหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรรณวดี ศรีขาว
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภัชราภรณ์ สาค�ำ
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218
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