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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษ์

วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ (1) แสดงให้เห็นพัฒนาการของการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูที่เน้นในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) 

เพื่อศึกษากระบวนการดำาเนินงานของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยใน

การดำาเนินงานที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู โดย

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องของชุมชน การสัมภาษณ์แกนนำาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู ตลอดจนการประชุมกลุ ่มย่อย (focus 

group) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู ผลการศึกษาพบว่า

 1. ภูมิปัญญาของตนเองชาวบ้านภูตามวิถีชีวิตของชาวภูไท จนทำาให้ 

แกนนำาชุมชนได้เกิดแนวคิดและเริ่มทำาโฮมสเตย์ในหมู่บ้านขึ้น แต่ปรากฎว่าผลการ

ทำาโฮมสเตย์ล้มเหลว เพราะว่าไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนหรือนักท่องเที่ยว 

จนกระทั่งหมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้การ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีศักยภาพท่ีพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยว กลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

 2. กระบวนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านภูนั้น ใช้โครงสร้างของ

กรรมการหมู่บ้านเข้ามา และแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสมออกเป็น 6 

ฝ่ายด้วยกัน โดยมีกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนออกเป็น 6 ฐาน สำาหรับกลไกการ

จัดการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนบ้านภูนั้น มีการดำาเนินการใน (1) ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู (2) ด้านการส่งเสริมอาชีพด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชุมชนบ้านภูได้รวมกลุ่มอาชีพต่างๆข้ึนมาเพ่ืออนุรักษ์

ฟื้นฟู และ (3) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านวัดซึ่งเป็นศูนย์รวม

จิตใจของชุมชน
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 3. ปัจจัยในการดำาเนินงานท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จในการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนคือ (1) ความต้องการและความสามัคคีของคนในชุมชน (2) การมี

จิตสำานึกและภูมิใจในบ้านเกิดที่เป็นแบบฉบับของชาวผู้ไท ที่มีวัฒนธรรมและความ

เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี และ (3) การรู้จักการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

 

ค�าส�าคัญ: การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การอนุรักษ์วัฒนธรรม, บ้านภู, ภูไท
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Abstract

This study aimed to (1) outline the development of the 

tourism organized by Ban Phu community which had an emphasis on 

local culture preservation, (2) investigate the operation process of the 

community in tourism management by upholding the philosophy of 

sufficiency economy and cultural preservation and (3) study the 

factors in the operation process, which led to the successful tourism 

management of the community. The data collection involved 

reviewing community-related documents, interviewing the head and 

the involved subjects responsible for the tourism management of Ban 

Phu, and conducting focus groups. The results showed that :

1. The wisdom of the Ban Phu villagers was in the same way 

as Phuthai people. According to these unique aspects, the head of the 

community had an idea and decided to initiate a home stay in the 

village. However, the project was not successful since there had been 

no interesting attractions. In addition, the village was not well-known 

among tourists, resulting in no customers. However, the village had 

won the prize for for being the OTOP Tourism Village. According to the 

mentioned honors, Ban Phu community proved itself to be efficient in 

providing services for tourists, making it a famous tourist attraction. 
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2. Ban Phu community used its village committees in 

implementing tourism management process. The village committees 

were divided into 6 units according to their duties. Community 

learning activities were organized and divided into 6 bases for the 

tourists to participate. The implementation of the management 

mechanism in preserving and restoring of Ban Phu’s culture was 

categorized as follows: 1) Local wisdom. The community learning 

center played a significant role in providing knowledge and preserving 

culture. 2) In terms of occupational promotion in arts and culture, Ban 

Phu community had formed an occupational group in order to 

preserve and restore their culture. 3) Moral and ethics promotion. 

Temples played an important role as a spiritual center of the 

community. 

3. Operating factors leading to the achievement in tourism 

management of the community were: 1) the need and the unity of 

the community members to be a good host together. 2) having 

consciousness and pride in their Phuthai origin which had a simple life 

and hospitality. 3) having competency in competition. 

Keywords : Community-based Tourism Management; 

 Cultural Conservation; Ban Phu; Phuthai
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บทน�า
 บทความนี้จัดทำาขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ กระบวนการจัดการ และ

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำาเอาชุมชนเล็กๆ ที่ตั้ง

อยู่ท่ามกลางขุนเขาและมีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเองมาศึกษา 

คือ ชุมชนบ้านภู ตำาบลบ้านเป้า อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน

จังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รวมพลังช่วยผลักดันให้เกิดการ

พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูที่เน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมภูไทขึ้นในปี พ.ศ. 2549 จวบจนกระทั่งในปัจจุบัน โดยไม่ได้ผ่านงานวิจัย

เพ่ือท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย

บทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการ

ดำาเนินงาน และปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แสดงให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ในด้านการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้พัฒนาต่อไป

วิธีการศึกษา
 ผู้ศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-probability 

random sampling) แบบเจาะจง ด้วยเทคนิคดุลยพินิจของผู้วิจัย (ทองใบ สุดชารี, 

2549) ซึ่งสามารถกำาหนดกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็นดังนี้

1. แกนนำาและคณะกรรมการกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู 

จำานวน 10 คน

2. ตัวแทนชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู 

จำานวน 10 คน โดยใช้วิธีการศึกษาท่ีหลากหลายตามระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพดังนี้

2.1. ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเอกสารชุมชนเศรษฐกิจ
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พอเพียงบ้านภู ตำาบลบ้านเป้า อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

2.2. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ไพฤทธิ์ วิเศษศรี 

และแกนนำาของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู อาจารย์

ถวัลย์ ผิวขำา

2.3. จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านภู

2.4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา( Descriptive Analysis )

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 พจนา สวนศรี (2546: 178-179) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่คำานึงถึงความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย

ชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู ้แก่ผู ้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำางานครอบคลุม 

 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมี

ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของ CBT : มีองค์

ประกอบที่สำาคัญคือ (1) ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จัก 

รากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนใน

ชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ทำางานร่วมกันได้ (2) ศักยภาพ

ของพื้นที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะนำามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน (3) 

การจัดการ ชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ต้องเป็น

ชุมชนที่มีผู้นำาที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว 
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โดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

ต้องมีการพูดคุยกำาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชน รู้ว่าพื้นที่ของตน

จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมี

การกระจาย จัดสรรรายได้อย่างไร และ (4) การมีส่วนร่วม เป็นการสื่อความ 

คิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการระดมความคิด

จากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถ่ิน พบว่าชุมชนจัดให้มีเวทีพูดคุย ร่วมกันคิด

วางแผนดำาเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำางานร่วม

กัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือน

ปฏิบัติตามสำาหรับหลักการทำางานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น การท่องเที่ยวโดย

ชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้มีการพินิจ

พิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเท่ียวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วม

ตัดสินใจลงมติที่จะดำาเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร สมาชิกในชุมชน

ต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ทำากิจกรรมร่วม ติดตามประเมินผลร่วม

กัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็น

ชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน เพื่อกลไกที่ทำา

หน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดในระดับหนึ่ง และดำาเนินการด้านการกำาหนดทิศทาง 

นโยบาย การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม 

ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ต้องคำานึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่า

เทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และลดผลกระทบในเชิงลบ มีกฎ กติกาที่

เห็นร่วมจากชุมชน สำาหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถกำากับดูแลให้

เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไป

และนักท่องเที่ยว ควรมีกระบวนการเรียนรู ้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำางานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้อง
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เหมาะสม และมีความชัดเจน การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจาก

ข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายราย

ได้ท่ีเป็นธรรมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาร่วมกันถึงขีดความสามารถในการ

รองรับ รายได้ที่ได้รับจากการท่องเท่ียว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

รักษาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดำารง

อาชีพหลักของตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการ 

ท่องเที่ยว จะเป็นการทำาลายชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน 

และ องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และ

พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซึ่งส่ิงเหล่านี้หากมองในแง่ความ

พร้อมของชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียวในมิติของชุมชน

แล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอก

ชุมชนท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น ในด้านกระบวนการทำางานเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวนั้น จะเห็นได้ว ่าในมิติของ 

ชุมชนไม่ได้มองเร่ืองรายได้เป็นเรื่องหลัก ผิดกับในระดับนโยบายการท่องเที่ยว 

มักจะให้ความสำาคัญเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก หากเอาคุณค่า วิธีคิดที่เป็นพ้ืนฐาน

ที่สำาคัญในสังคมไทย อันได้แก่ การมีนำ้าใจ ความเอื้ออารี ประกอบกับการมีวิถีชีวิต

ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมของคนไทย  

ก็จะทำาให้การริเริ่มและมองการท่องเที่ยวได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้น

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

การอนุรักษ์ หมายถึง การทำานุบำารุง และป้องกันรักษาไว้คงสภาพเดิม ใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ต้องสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของสิ่งนั้นอย่าง

ถ้วนถี่ว่า สร้างขึ้นมาอย่างไร ที่ไหน เพราะเหตุใด ด้วยวิธีการใด การอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำาได้ 2 แนวทาง คือ
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1. การคงสภาพเดิมไว้ เช่น ท้องถิ่นใดมีจิตรกรรมฝาผนัง ก็ไม่เข้าไปจับต้อง

ให้สีของภาพหลุด ไม่ขูดขีดเขียนหรือรื้อทำาลายสิ่งของที่มีคุณค่า มีความสวยงาม 

ซึ่งมีคุณค่าทางเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและ 

ความเชื่อของท้องถิ่น สำาหรับศิลปวัตถุต่างๆ ต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากการถูก

ทำาลายและการโจรกรรม โดยอาจจะจัดสถานท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่น เช่น ใน

หมู่บ้าน ในโรงเรียน เป็นต้น

2. การบูรณะซ่อมแซม มีการซ ่อมแซมศิลปวัตถุ สถาป ัตยกรรม 

ประติมากรรมและจิตรกรรม เพื่อให้คงอยู่ในรูปแบบเดิมด้วยวัสดุของเดิมตามหลัก

วิชาการโดยผู้รู้ ผู้ชำานาญเพื่อคงศิลปะนั้นให้ยาวนาน เช่น การขุดแต่งโบราณสถาน

ของกรมศิลปากร เป็นต้น สำาหรับวิธีการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม 

พื้นบ้าน ทำาได้หลายรูปแบบ คือ

1. การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือดำาเนินการให้มี 

การริเริ่มสร้างสรรค์ บุกเบิก การประดิษฐ์คิดค้น การวิจัยและการพัฒนาทางด้าน 

วัฒนธรรมพื้นบ้าน

2. การส่งเสริมและสนับสนุน คือ การจัดกิจกรรมหรือดำาเนินการใดๆ ที่

ช่วยให้สามารถดำาเนินงานด้านวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัด

งบประมาณสนับสนุน การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการอุปถัมภ์

3. การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ คือการจัดกิจกรรมหรือดำาเนิน

การนำาวัฒนธรรมไปสู่ประชาชนทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ เช่นการจัดพิมพ์ เอกสาร

เผยแพร่ การออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ

4. การจัดบริการทางวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือดำาเนินการเพื่อให้

ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้งและ 

การปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัด

บริการห้องสมุด การจัดแสดงนิทรรศการ
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5. การทำานุบำารุง และฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือ การจัดกิจกรรมหรือ

ดำาเนินการเพื่อการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ได้สั่งสม สืบทอดมาจากอดีต

ให้คงอยู่เพื่อ การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์

6. การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวัฒนธรรมคือ การจัด

กิจกรรมหรือดำาเนินการให้ประชาชนส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดได้มีโอกาส มีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การจัดกิจกรรม และการดำาเนินการทาง

วัฒนธรรมพื้นบ้าน

7. การเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน คือ การจัด

กิจกรรม หรือการดำาเนินการใดๆ ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ

เข้าใจ และเกิดการยอมรับวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาค

ต่างๆซึ่งกันและกัน

8. การจัดการศึกษาเพื่อวัฒนธรรม คือการจัดกิจกรรมและดำาเนินการเพื่อ

พัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อความหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ การบริการศึกษาอย่างทั่วถึง

9. การปรับปรุงวัฒนธรรมในชีวิตประจำาวัน คือการจัดกิจกรรม หรือ การ

ดำาเนินการในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เคร่ืองอำานวย ความ

สะดวกและสาธารณูปโภค รวมทั้งการบริการอนามัย การเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงาม และสิ่ง

ที่บันเทิงใจในชีวิตประจำาวันให้แก่ประชาชน

10. การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คือการจัดกิจกรรมหรือดำาเนินการ

ให้ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

11. การจัดเก็บข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเพ่ือประโยชน์ในการ

ศึกษา ค้นคว้า โดยจัดไว้เป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมและโบราณคดี การละเล่น ดนตรี และ

การพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และวิทยากร
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

9 

 

 

 
 แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีขอบเขตของการศึกษาในประเด็นของพัฒนาการของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านภูที่เน้นในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  กระบวนการดําเนินงานของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์วัฒนธรรม และปัจจัยในการดําเนินงานที่นําไปสู่ความสําเร็จ
ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู ซึ่งจะนําไปสู่แบบอย่างของรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านภูกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป 

3. ผลการศึกษา 

 “ สัมผสัวิถีชีวิตย้อนยุคกลางเขาคีรีนคร  ด่ืมด่ําวัฒนธรรมภูไทและศิลปหัตถกรรมผ้าหมักโคลนของแท้  
ข้ามโขงเที่ยวสะหวันนาเขต ตลาดอินโดจีน ”  

 

 

 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู 

พัฒนาการของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการ
จัดการท่องเทีย่วโดย

ชุมชน 

กระบวนการจดัการท่อง 

เที่ยวโดยชุมชน 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษว์ัฒนธรรม 

 แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่อง การ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีขอบเขตของการ

ศึกษาในประเด็นของพัฒนาการของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูที่เน้นใน

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กระบวนการดำาเนินงานของชุมชนในการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์

วัฒนธรรม และปัจจัยในการดำาเนินงานที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของการจัดการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนบ้านภู ซึ่งจะนำาไปสู่แบบอย่างของรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป

ผลการศึกษา

 “สัมผัสวิถีชีวิตย้อนยุคกลางเขาคีรีนคร ดื่มด�่าวัฒนธรรมภูไทและ 

ศลิปหัตถกรรมผ้าหมกัโคลนของแท้ ข้ามโขงเทีย่วสะหวนันาเขต ตลาดอนิโดจนี” 
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แผนภูมิที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศของบ้านภู

บ้านภูตั้งอยู่ที่ตำาบลบ้านเป้า อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็น

ส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูง ซึ่งเมืองหนองสูงตั้งข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 ในราว พ.ศ. 

2378 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท อพยพมาจากเมืองคำาอ้อเขียวและเมืองวัง 

ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่นำ้าโขง แขวงสิบสองจุไทย โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ แต่ง

ตั้งให้ท้าวสีหนาม เมืองคำาอ้อ เป็นเจ้าเมืองหนองสูง นามว่าพระไกรสรราช เมือง

หนองสูงครอบคลุมเขตอำาเภอนาแก จังหวัดนครพนมด้วย โดยขึ้นกับเมือง

มุกดาหาร เม่ือปี พ.ศ. 2442 ชาวเมืองหนองสูงบางส่วน ได้อพยพย้ายถิ่นฐาน

เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น หลังนำ้าท่วมทุกปี จะเกิดโรคระบาดรุนแรง ซึ่ง

ชาวบ้านเรียกว่า โรคห่า (โรคท้องร่วง) พื้นที่ทำากินน้อยลง และในปีนั้นปรากฏว่า ได้

มีเสือมากินม้าของชาวบ้าน ซึ่งเชื่อกันว่าเสือตัวไหนได้กินม้าแล้ว ต่อไปก็จะกินคน 

ทำาให้เกิดความกลัว ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ 20 ครัวเรือน โดยการนำาของเจ้าสุ

โพธิ์สมบัติ เจ้ามหาสงคราม เจ้ามหาเสนา และเจ้ากิตติราช อพยพมาทางใต้ข้าม

ภูเขาลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งขวาของห้วยกระเบน ซึ่งเจ้าเมืองนนท์ได้มาอยู่ก่อน
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แล้ว เน่ืองจากเจ้าเมืองนนท์เป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้า จึงมีคนกล่าวหาว่าเป็น 

ผีปอบ เจ้าเมืองนนท์กับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่ง จึงพากันย้ายมาอยู่ที่นาผักขะญ้า 

เรียกช่ือว่า บ้านหลุบภู โดยให้เจ้าสุโพธิ์สมบัติเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน แต่เนื่องจากท่ี

ตรงนั้นเป็นหุบเขา ทำาให้เกิดปัญหานำ้าท่วมทุกปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 จึงได้

พากันย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่เนินเขาซ่ึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อทาง

ราชการได้สำารวจเขตบ้านแดนเมือง หมู่บ้าน “บ้านหลุบภู” จึงตั้งชื่อเป็น “บ้านภู” 

โดยตัดคำาว่าหลุบออก และได้ชื่อว่า “บ้านภู” มาจนถึงปัจจุบัน โดยสภาพของ

หมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ในอดีตเทือกเขา

เหล่านี้เต็มไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด แต่ในปัจจุบันได้

ลดน้อยลงเนื่องจากการขยายตัวของประชากรในชุมชน ทำาให้ความต้องการท่ี 

ทำากินเพิ่มมากขึ้น ระหว่างหมู่บ้านกับภูเขาเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การเพาะ

ปลูก ทำาไร่ ทำานา มีลำาห้วยที่เป็นแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตรอยู่จำานวน 3 สาย สภาพ

ภูมิอากาศมี 3 ฤดู อากาศจะร้อนมากในฤดูร้อน และจะหนาวมากในฤดูหนาว 

พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด 3,849 ไร่

ปัจจุบันชุมชนบ้านภู มีแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน รุ่นต่อรุ่น

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มอาชีพและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริง

ของคนในชุมชน ทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพ การดำารงอยู ่ของวิถีชุมชน 

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี เช่นเดียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ที่

คนในชุมชนมีความคาดหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ ที่หลาก

หลาย ชุมชนบ้านภู ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ห่างจาก

ตัวจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 57 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำาเภอหนองสูง 7 กิโลเมตร 

มีเส้นทางไปยังตัวจังหวัดได้ 2 เส้นทางคือ จากถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 

ไปทางอำาเภอนิคมคำาสร้อย และไปทางอำาเภอหนองสูง เข้าสู ่ถนนสาย 2042 

มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ถนนเส้นทางหลักใน

หมู ่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 15 เส้นทาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร  
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มีลำาห้วย 3 สาย ความยาว 8 กิโลเมตร บ่อบาดาลสาธารณะ 5 บ่อ ใช้ได้ 4 บ่อ 

ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง จำานวนครัวเรือนที่ใช้ 100 ครัวเรือน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 280 

เครื่อง พื้นที่ดินสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์วัฒนธรรม ใช้ประโยชน์สร้างศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก บ้านภูไทจำาลอง

2. ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้ประโยชน์แสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ของชุมชน

3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ สมบูรณ์แบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น

แหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน

  

แผนภูมิที่ 3 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู

 การปกครองในชุมชน แบ่งออกเป็นคุ้ม จำานวน 9 คุ้ม จากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้าน จำานวน 9 คน ประชากรตามทะเบียนราษฎร 573 คน 133 

ครัวเรือน ประชากรที่อยู่จริง 350 คน ชาย 171 คน หญิง 179 คน จำานวน 115 
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ครัวเรือน ลักษณะทางสังคม มีวัด 2 แห่ง คือ วัดศรีนันทาราม และวัดพุทธคีรี 

โรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านภู(ประถม) และโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 

(มัธยม) ที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง สำาหรับทรัพยากรธรรมชาติ

และสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านภู เป็นภูเขา ถำ้า ลำาห้วย ทั้งที่เป็นสถานที่ทาง

ธรรมชาติ และสถานที่สร้างขึ้น เช่น วัดพุทธคีรี ภูจ้อก้อ ถำ้าโงตก ถำ้าช้างสี ผาฮอม 

ลานข่อยดานและวังนำ้าเฮ้อ เป็นต้น บนเขามีจุดชมวิวส่องทิวธรรมชาติหลายแห่ง 

โดยเฉพาะบนยอดภูจ้อก้อหินซ้อนด้ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

 พัฒนาการของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู

ก่อนปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านภูมีภูมิปัญญาของตนเองตามวิถีชีวิตของชาวภู

ไท เช่น มีการเล่นดนตรี มีรูปแบบการหาอยู่หากิน มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการจัดทำาโครงการกินข้าว เซาเฮือนในบ้านแฝด ต่อ

มาในปี พ.ศ. 2546 อาจารย์ถวัล ผิวขำา ได้มีแนวคิดและเริ่มทำาโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน 

แต่ปรากฎว่าผลการทำาโฮมสเตย์ล้มเหลว เพราะว่าไม่มีส่ิงดึงดูดความสนใจของ

ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก นอกจากนี้หมู่บ้านก็ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของสังคม จึง

ส่งผลให้ไม่มีใครเข้ามาพัก หลังจากนั้นการทำาโฮมสเตย์ของหมู่บ้านหยุดไปโดย

อัตโนมัติ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 – 2548 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร เข้ามาทำาการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาวภูไทบ้านภู 

ส่งผลให้ชาวบ้านภูมีการตื่นตัวเห็นความสำาคัญของประเพณี และวัฒนธรรมของ

ตนเองที่ปฏิบัติกันมา อาจารย์ถวัลย์ ผิวขำา ที่มีความคิดว่าจะต้องพัฒนาบ้านภูเป็น

แหล่งท่องเที่ยวให้ได้ จุดนี้จึงถือได้ว่าเป็นการจุดประกายการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของบ้านภู ซึ่งชาวบ้านก็ได้นำาเอาแนวคิดนี้เข้าสู่การประชาคมหมู่บ้าน มีทั้ง

เสียงสนับสนุนและเสียงการคัดค้านที่คิดว่าจะมีใครเข้ามาพัก หรือมาท่องเที่ยวใน

ชุมชน และในปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลหมู่บ้านอาสาพัฒนาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำานักงานคณะกรรมการ
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วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กรมการพัฒนาชุมชนเขต 3 ได้จัดการประกวดคัดเลือก 

“หมู่บ้านอยู ่เย็นเป็นสุข” เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ผลปรากฏว่า บ้านภูได้รับรางวัลชนะเลิศ

ลำาดับที่ 1 ของเขต 3 ต่อจากนั้นยังได้รับการพิจารณาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 มีการเข้า

มาถ่ายทำารายการโทรทัศน์ ทุ่งแสงตะวัน จึงทำาให้ชุมชนบ้านภูแห่งนี้เป็นที่รู้จักจาก

ภายนอกมากยิ่งขึ้น จึงทำาให้มีหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน มีการเข้า

มาจับจ่ายซื้อของ มีการเข้ามารับประทานอาหารในชุมชน แต่ชุมชนยังไม่ได้มีการ

บริหารจัดการในรูปแบบของโฮมสเตย์ คือ ไม่มีการคิดค่าหัว มีแต่ชาวบ้านเลี้ยง

แขกผู้ที่เข้ามาเยือน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีแนวคิดของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

หารายได้เข้าสู่ชุมชนข้ึนมา มีแนวคิดท่ีจะรื้อฟื้นการทำาโฮมสเตย์บ้านภูขึ้นมาใหม่ 

โดยใช้ศักยภาพของชุมชนในด้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นชุมชนบ้านภูได้มีโอกาสต้อนรับ

คณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครที่มาทอดถวาย ณ วัดบ้านภู ทำาให้ชาวชุมชนบ้านภู

ได้ประสบการณ์ในการต้อนรับ ประกอบกับได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านโคก

ก่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่ทำาการท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์ 

ชุมชนบ้านภูจึงนำาประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านภูโดยจัดให้มีการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน ในช่วงปลายปี พ.ศ. 

2549 การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู ได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งคณะแรกที่เข้ามาโดยได้รับความช่วยเหลือจาก ศูนย์

ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่3 ได้นำาคณะพัฒนาชุมชนจำานวน 9  

รุ่น รุ่นละประมาณ 100 คนมาอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ พักหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูรุ่นละ 2 วัน 1 คืน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก

ของชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการในรูปแบบของโฮมสเตย์ และในปี พ.ศ. 2550-

2551 ชุมชนบ้านภูได้ส่งบ้านจำานวน 30 หลังเข้าประกวดหมู่บ้านโฮมสเตย์ และ
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ผ่านการประเมินจำานวน 29 หลัง จากที่มีบ้านที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 61 หลัง และมีการเข้ามาถ่ายทำารายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น 

รายการรอยยิ้มของแผ่นดิน รายการเปิดบ้าน อบต. ซึ่งได้ส่งผลให้ชุมชนบ้านภูเป็น

ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และได้มีคณะเข้ามาศึกษาดูงานมากที่สุด คือคณะผู้มาศึกษาดูงาน

จากเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี คือมีจำานวนทั้งสิ้น 300 คน ในปี พ.ศ. 

2552 ชุมชนบ้านภูได้รับรางวัลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จากทางกรมการ

พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และมีการเข้ามาถ่ายทำารายการเปิดโลก OTOP ส่ง

ผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูมีชื่อเสียงขึ้นไปในระดับประเทศ และทางการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูได้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัททัวร์ 2 บริษัท 

แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ และในปี พ.ศ. 2553 การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูมี

ศักยภาพที่พร้อมให้บริการกับนักท่องเท่ียว มีชื่อเสียงในระดับภาคและระดับ

ประเทศ มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเป็นจำานวน

มาก และทางประธานกรรมการหมู่บ้านโฮมสเตย์ คือ อาจารย์ถวัลย์ ผิวขำา ยังมี

แนวคิดที่น่าสนใจ คือต้องการที่จะสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างเครือข่ายร่วมกันสามารถเชื่อมโยงให้สามารถจัดทำา

เป็นการท่องเที่ยวในโปรแกรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 กระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู

 การจัดการทรัพยากรกับจำานวนนักท่องเท่ียว ในการจัดการท่องเที่ยวของ

บ้านภู ได้มีการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ ฐานลดราย

จ ่ าย ฐานเพิ่ มรายได ้  ฐานประหยัดอดออม ฐานเรียนรู ้  ฐานอนุ รักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานเอื้ออารี ซึ่งการบริหารจัดการคือ ให้นัก

ท่องเที่ยวแบ่งกลุ ่มเข้าไปศึกษาในแต่ละฐาน ซึ่งจำานวนท่ีเหมาะสมที่สุดคือ 

ประมาณฐานละ 50 คน หากมีจำานวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปก็จะมีการแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 16 กลุ่ม และมีการหมุนเวียนเข้าฐานเป็น 2 รอบ และสำาหรับในส่วนของ
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ที่พัก จะมีบ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ทั้งสิ้น 61 หลัง ซึ่งจะสามารถพักได้

หลังละประมาณ 3-6 คนหากมีจำานวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินขีดความสามารถก็จะ

มีบ้านไว้คอยให้บริการเสริม และส่งให้นักท่องเที่ยวเข้าพักกับเครือข่าย แต่ความไม่

เพียงพอของที่พักนั้นยังไม่เคยมีมาก่อน

การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านภูนั้น ชุมชนบ้านภูมีกลุ่มจัดการการ

ท่องเที่ยว ซึ่งคนที่มาจัดการท่องเท่ียวนั้น ส่วนมากจะใช้โครงสร้างของกรรมการ

หมูบ้่านเข้ามาบรหิารจดัการ และแบ่งบทบาทหน้าทีก่ารจดัการตามความเหมาะสม 

(คณะกรรมการจัดการมีทั้งหมด 12 คน) ทั้งนี้ในการจัดการนั้นคณะกรรมการ

จัดการจะมีวาระการจัดการ 4 ปี ซึ่งเมื่อครบ 4 ปี ชุมชนก็จะมีการประชุมเพื่อลงมติ

คัดเลือกคณะกรรมการจัดการใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ว่าคณะกรรมการน้ันๆ บริหารไม่

ดี เช่น การจัดการท่องเที่ยวไม่ราบรื่นเท่าที่ควร การบริหารผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางเอาไว้ ก็จะมีการประชุมเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงมติกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

หรือ ลดวาระการจัดการลงเหลือ 2 ปี เป็นต้น สำาหรับลักษณะโครงสร้างการ

บริหารการท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด อยู่ 6 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายแม่ครัว มีหน้าท่ีทำาอาหารต้อนรับแขก หรือ นักท่องเที่ยวที่มา

เยือน มีทั้งหมดอยู่ 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน ซึ่งในการปฏิบัติงาน กลุ่มแม่ครัวทั้ง 2 กลุ่ม 

จะหมุนเวียนกันทำาอาหาร 

2. ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่จัดการต้อนรับ คือ จัดสถานท่ี บริการนำ้าด่ืม  

มีสามาชิกอยู่ 10 คน

3. ฝ่ายการเงนิและบญัช ีมหีน้าทีบ่รหิารจดัการเงนิ และทำาหน้าทีต่รวจเซก็

สมาชิกในชุมชนที่เข้ามาร่วมว่ามีใครบ้าง เพื่อจะได้บริหารจัดการค่าแรงให้กับ

คนในชุมชนที่เข้ามาร่วมอย่างยุติธรรม

4. ฝ่ายดนตรี มีหน้าที่เล่นดนตรี (ดนตรีของวัฒนธรรมภูไท) เพื่อเผยแพร่ 

และสร้างความบันเทิงให้กับ นักท่องเที่ยว และคนที่เข้ามาศึกษาดูงาน

5. ฝ่ายการแสดง มีหน้าที่ทำาการแสดง เช่น รำาภูไท เพ่ือให้เห็นถึง 
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กับวัฒนธรรมภูไท มีสมาชิกทั้งหมด 22 คน แบ่งเป็น แม่บ้าน 20 คน และเยาวชน 

10 คน

6. ฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่ดูแล ประสานงาน วางแผน เตรียมงานการ

ท่องเที่ยว มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน

สำาหรับขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว เมื่อมีกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มที่มา

ศึกษาดูงานติดต่อเข้ามาว่าจะเข้ามาศึกษาดูงานนั้น ทางผู้ประสานงานก็ต้องชี้แจง

ข้อปฏิบัติให้กับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว หรือศึกษาดูงานให้ทราบถึงขั้นตอนการเตรียม

ความพร้อมในการมาศึกษาดูงาน เช่น ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวมาเอง เป็นต้น นอกจาก

นี้คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการทำางาน การเตรียมงานว่าต้องมีการจัด

เตรียมอย่างไรบ้าง หรือ ถ้าคนที่มาศึกษาดูงานมีการพักค้างคืนด้วย ต้องมีการจัด

คนที่มาศึกษาดูงานให้กับบ้านที่รับเป็นโฮมสเตย์ อย่างเหมาะสม (จัดตามศักยภาพ

ของแต่ละครัวเรือนว่าสามารถรับได้กี่คน ซ่ึงศักยภาพนั้นดูจาก จำานวนที่นอน 

จำานวนห้องนำ้า ทั้งนี้ ขีดรองรับความสามารถที่กำาหนดสูงสุดจะอยู่ที่ 3 คน/หลังคา

เรือน หากบ้านหลังใดมีห้องนำ้า 2 ห้องและมีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น บ้าน

สะอาดน่าอยู่ ห้องนำ้าสะอาด ห้องครัวสะอาด ก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 5-6 คน

เป็นต้น) เมื่อมีการเตรียมการเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมการตนเองให้

พร้อมที่จะเข้ามาร่วมช่วยงานได้ ในการเข้ามาช่วยงานการท่องเที่ยวของชุมชนนั้น 

คนในชุมชนจะเข้ามาทำาหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม และความสนใจ

ของตนเอง ซึ่งคนส่วนมากในหมู ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน) โดยเมื่อเข้ามาร่วมจะมี

การลงช่ือกับฝ่ายบัญชีว่ามาเข้าร่วมการจัดการท่องเที่ยว ในฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ในการ

ลงชื่อดังกล่าวน้ัน เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการเงิน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียด

ในช่วงต่อไป
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การจัดการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้ว คนในชุมชน คณะ

กรรมการ และคนที่เข้าร่วมในการจัดการท่องเที่ยวนั้น จะมาประชุมร่วมกันทุกครั้ง

เพื่อสรุปผลการจัดการท่องเที่ยวว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร เกี่ยวกับการจัดการท่อง

เที่ยวหรือไม่ อย่างไร หรือการจัดการท่องเที่ยวประสบผลสำาเร็จอย่างไร ในการ

ประชุมสรุปผลการท่องเที่ยวดังกล่าว ถ้าประสบปัญหา ก็จะมีการหาทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้ในการจัดการท่องเท่ียวแต่ละครั้งน้ัน ขั้นตอนสุดท้ายในการ

จัดการท่องเที่ยว คือ การสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว หรือมาศึกษาดูงานนั้น 

ว่าการท่องเที่ยวนั้นดีอย่างไร และไม่ดีอย่างไร ซึ่งเป็นการคุยในรูปแบบสบายๆ 

นอกจากนี้แล้วแต่ละบ้านท่ีเป็นโฮมสเตย์นั้นก็จะมีการจัดสมุดไว้ในแต่ละบ้าน เพื่อ

ให้คนที่เข้าพักในบ้านนั้นๆ ได้เขียนเกี่ยวกับการมาศึกษาดูงาน และเขียนบันทึกการ

มาท่องเที่ยวดังกล่าว เสร็จแล้วคณะกรรมการก็จะตามไปอ่าน เพื่อที่จะนำาข้อเสนอ

แนะ หรือคำาติชมมาปรับปรุงการท่องเที่ยวของชุมชนให้ดีขึ้น
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง จะแบ่งให้กับคนท่ีมาช่วยงาน

ตามความเหมาะสม โดยจะแบ่งให้ตามแรงที่ทำา ซึ่งในการมาทำาแต่ละคร้ังนั้นดังที่
ได้กล่าวมาแล้วว่าต้องมีการลงชื่อทุกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายการเงินและบัญชีสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าในการจัดการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั้นจะต้องแบ่งรายได้หรือผล
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวให้กับใครบ้าง (คนท่ีมาช่วยงาน) โดยจะมีการ
แบ่งรายได้ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการจัดการท่องเท่ียวในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ในการ
แบ่งปันรายได้นั้น นอกจากจะแบ่งให้กับคนในชุมชนท่ีมาช่วยงานแล้ว ก็มีการแบ่ง
รายได้ดังกล่าวเข้าวัด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกลุ่มการท่องเที่ยวเอง ซ่ึงในการ
หกัแต่ละครัง้กจ็ะดตูามความเหมาะสม และมตขิองชมุชน ดังทีน่ายไพฤทธิ ์วเิศษศรี 
ผู้ใหญ่บ้านที่ 1 กล่าวว่า การหักเงินเข้าส่วนกลางจะกระทำาต่อเมื่อ ค่าใช้จ่ายในส่วน
ต่างๆ เช่น ผลตอบแทนชาวบ้าน ค่าอาหาร ทำาการหักแล้วมียอดเงินคงเหลือจึงจะ
นำาเงินจำานวนนั้นเข้าส่วนกลาง และการจ่ายค่าที่พักนักท่องเที่ยวจะจ่ายกับผู้นำา
ของกลุ่มโดยการรับเงินจะต้องมีชาวบ้านร่วมอยู่ด้วยไม่ตำ่ากว่า 3 คน ซึ่งนักท่อง
เท่ียวจะไม่ได้จ่ายให้กับบ้านท่ีพักโดยตรง แต่กรรมการและชาวบ้านจะเป็นคน
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จัดสรรปันส่วนกันเองตามความเหมาะสม

การจัดการภายใน การจัดการจะยึดชุมชนเป็นหลักโดยท่ีจะมีการจัดสรร

รายได้ที่รับมาให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยที่เด็กท่ีเรียนอยู่ในระดับประถม

ศึกษาจะได้รับในอัตราครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ และจะมีการแบ่งหน้าที่และการจัดสรร

รายรับตามหน้าที่ออกเป็น ดังนี้ คืองานต้อนรับ 1 แรง งานให้ความรู้ในแต่ละฐาน 1 

แรง งานแสดง 1 แรง งานสู่ขวัญ 1 แรง งานสถานที่ 1 แรง งานพาแลง 1 แรง และ

นักดนตรี คนละ 4 แรง ซึ่งทางคณะกรรมการจะแบ่งกำาไรสุทธิทั้งหมดให้กับผู้ที่มา

ตามที่แต่ละคนได้ทำาหน้าท่ี “บางครั้งแบ่งแล้วบางคนได้เงินแค่ 4 บาท เขาก็ยัง

ยิ้มรับด้วยความภูมิใจ” (นายถวัลย์ ผิวขำา. สัมภาษณ์. 31 กรกฎาคม 2553)

สำาหรับการจัดการคนในชุมชน บ้านภูเป็นชุมชนที่มีทุนเดิมของคนใน

ชุมชนอยู่แล้ว กล่าวคือ ชุมชนบ้านภูนั้นเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีปรองดองกัน

ระหว่างคนในชุมชนอยู่แล้ว คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการที่

จะพัฒนาหมู่บ้านทุกครั้ง อย่างพร้อมเพียง ดังนั้นในการจัดการคนสำาหรับการท่อง

เที่ยวจึงไม่เป็นอุปสรรคใด ทั้งนี้ในการจัดการคนในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวนั้น 

ชุมชนมีการปฏิบัติเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น คือ ช่วงท่ีหมู่บ้านจัดการท่องเที่ยวขึ้นใน

ตอนปีแรก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน วัยรุ่น ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 

ไม่ส่งเสียงดัง ไม่สูบบุหรี่ ไม่ทะเลาะวิวาท เป็นต้น ซึ่งด้วยทุนเดิมของคนในชุมชนที่

มีศักยภาพอยู่แล้ว ทำาให้การจัดการคนไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งนี้เมื่อมีกลุ่มคนเข้ามาท่อง

เที่ยวคนในชุมชนจะมามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างสมำ่าเสมอ “เมื่อ

คนในชุมชนรู้ว่าจะมีกลุ่มคนมาศึกษาดูงาน คนในชุมชนจะรู้โดยอัตโนมัติว่า

ตนเองต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะมาช่วยงาน โดยไม่ต้อง

ให้ผู้น�าหรือคณะกรรมการต้องบอก” (นายถวัลย์ ผิวขำา. สัมภาษณ์. 31 กรกฎาคม 

2553.)

ทางด้านการจัดการนักท่องเที่ยวนั้น เมื่อมีคนติดต่อจะเข้ามาศึกษาดูงาน

นั้น ทางคณะกรรมการฝ่ายประสานงานจะชี้แจงเกี่ยวกับ การเตรียมการก่อนมา
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ศึกษาดูงาน เช่น ผู้ที่มาศึกษาดูงานต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวมาเอง เป็นต้น นอกจากน้ี

ยังมีการชี้แจงกฎข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ที่มาศึกษาดูงาน หรือผู้ที่มา

ท่องเที่ยว ว่าไม่ให้ปฏิบัติตัวได้แก่ ห้ามส่งเสียงดังหลัง 22.00 – 05.00 น.ห้ามพูดคำา

หยาบ ห้ามลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบ้านเคารพนับถือ ห้ามทำาในสิ่งที่เป็นการล่วง

เกินผู้หญิงในหมู่บ้าน เช่น การจับมือ ร่วม / ชม กิจกรรมท่ีชุมชนจัด แลกเปล่ียน

เรียนรู้ในวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุราและยาเสพติด สำาหรับ

ความต้องการของชุมชนคือ ต้องการให้ทางการเข้ามาสนับสนุนในด้านงบประมาณ 

เพ่ือที่จะมีต้นทุนในการจัดทำาสินค้ามาคอยรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ี

เข้ามาโดยมีหลักการ คือ “หมด-เติม คือมีผ้าทั้งสิ้น 10 ชิ้น หากนักท่องเที่ยวซื้อไป 

1 ชิ้นก็ต้องทำาเพิ่มขึ้นอีก 1 ชิ้นให้ครบ10 เหมือนเดิม แต่ต้นทุนที่จะทำาให้มี 10 ชิ้น

ไว้ยังไม่มี สำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในชุมชนจะมาในฤดูกาลใด การเข้ามาของ

นักท่องเที่ยวบางครั้งจะต้องดูความพร้อมของทางชุมชนด้วย เพราะการบริหาร

จัดการโฮมสเตย์บ้านภูนั้นจะเน้นที่ชุมชนเป็นหลัก ช่วงท่ีเหมาะสมท่ีมีนักท่องเท่ียว

เข้ามามากที่สุดคือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เพราะช่วงนี้คือช่วงที่ชาวบ้าน

ว่างเว้นจากการทำาการเกษตร ทางชุมชนจึงมีความพร้อมในการจัดการต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวได้ดีที่สุด (นายสว่าง สีดี เหรัญญิก/กรรมการหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู. 

สัมภาษณ์. 31 กรกฎาคม 2553.) และปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ 

เข้ามาในชุมชนที่เป็นส่วนหน่ึงคือ “เมื่อเขาได้เปรียบเทียบกับที่อื่นๆ ที่เขาได้

สัมผัสมา ที่บ้านภูบริการได้อย่างดีมาก” (นายวิรัช ไตรยวงศ์ ชาวบ้านภู. 

สัมภาษณ์. 31 กรกฎาคม 2553.)

 กระบวนการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนบ้านภกูบัการอนรุกัษ์วฒันธรรม

“ อนุรักษ์วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ จัดการโดยชุมชน

คนบ้านเฮา” โดยมี เป ้าหมายของการจัดการท ่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ชุมชนพร้อมกับการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปด้วย ซึ่ง
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พัฒนาการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเริ่มมาจากต้นทุนทางสังคมของชุมชนที่ได้มี

ประสบการณ์ในการต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีจากที่ต่างๆทุกๆปี กอปรด้วยการส่ง

เสริมจากกรมการพัฒนาชุมชนท่ีช่วยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมา 

และพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ทำาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแบบ

ฉบับของบ้านภูขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านภู เป็นการจัดการท่องเท่ียวโดยการนำาศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่มานำาเสนอให้กับ

ชุมชนหรือประชาชนในที่อื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ท่องเที่ยวแบบมาศึกษาดูงาน ไม่ได้ค้างคืน และ

(2) ท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ คือ มาศึกษาดูงานและพักค้างคืนที่โฮมสเตย์เพื่อ

เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้าน เน้น 4 อ. คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ 

อัธยาศัย โดยมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมผ่านฐานการเรียนรู้ดังนี้

1. ฐานเพิ่มรายได้ 

ชาวบ้านภูมีความรัก สามัคคี ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความ

พยายามในการพัฒนาอาชีพของตนอย่างสมำ่าเสมอ สามารถร่วมกันตั้งกลุ่มอาชีพ

และส่งผลให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดวีถีทำาอยู่  

ทำากินจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน จำานวนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม

ทอผ้าฝ้ายคีรีนคร กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย และกลุ่มอาชีพทอผ้า

ไหม เป็นต้น

2. ฐานเรียนรู้

ฐานการเรยีนรู ้ เป็นศนูย์ข้อมลูหมูบ้่านทีท่ำาการรวบรวมประวัตคิวามเป็นมา

ของชุมชนในด้านต่างๆ ไว้ สถานที่ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำาบล บ้านเป้า อำาเภอ 

หนองสงู จงัหวดัมุกดาหาร ช่ือเจ้าบ้าน นายสนุทร ปัททมุ ชมุชนได้ใช้สถานทีแ่ห่งน้ี

เป็นฐานเรียนรู้ เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุบัน มีคณะศึกษาดูงาน

จากทุกภาคได้มาใช้บริการเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาในฐานมี

ดังนี้
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1. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการสืบค้นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่มีภูมิรู ้ มี

ความสามารถพิเศษเฉพาะตนเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้อยู่เย็น

เป็นสุข ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป ตามความสนใจและใส่ใจของแต่ละภูมิปัญญา 

เพื่อนำามาสู่การถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ มีอยู่ด้วยกันหลายคนหลายด้าน 

เช่น คนเก่งจักสาน งานเด่นทอผ้า หมอยาหมอมนตร์ คนเป็นหมอธรรม หมอลำา 

ผญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การหาอยู่หากิน การค้นคว้าเทคโนโลยีต่างๆ 

เป็นต้น 

2. พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เป็นการนำาสิ่งของเก่าแก่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

ได้แก่ สิ่งของเกี่ยวกับการสร้างเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือหาอยู่หากิน เครื่องใช้เกี่ยวกับ

อาหารการกิน เครื่องใช้ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนส่ิงธรรมชาติ

อื่นๆ ที่หาได้ตามท้องถิ่น มารวบรวมเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ เช่น กะลอ เชือกหนัง 

เคาะควาย นำ้าเต้าปุ้ง เป็นต้น

3. การละเล่นพืน้เมือง ได้แก่ การเล่นสะบ้า เล่นหมากเกบ็ เล่นลกูข่าง ร้องลำา 

ผญา การแสดงของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

 3. ฐานการอนุรักษ์

 ชาวบ้านภูมีการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของตนเองให้คงความเป็นเอกลักษณ์

และได้รับการสืบทอดต่อไปโดยผ่านกิจกรรมดังนี้

1. การอนุรกัษ์วิถีวฒันธรรมภไูทบ้านภู มเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น

หลายอย่างที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่น เช่น การแต่งกาย ความเสียสละ ความ

สามัคคี การนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ ความขยันขันแข็ง และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำาให้

ชาวบ้านภูได้รับการยกย่องจากผู้ท่ีมาพบเห็นอยู่เสมอๆ นับเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนต้นแบบที่ดีแก่ท้องถิ่นอื่นๆ ได้

2. การอนุรักษ์บุญประเพณีตามฮีตสิบสอง เช่น บุญปีใหม่ บุญกองข้าว 

งานสงกรานต์ บุญผะเหวด งานเลี้ยงปู่ตา เป็นต้น
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3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชน ชมสิมเก่า วัตถุเก่าแก่ กลุ่มงานอาชีพ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภูไทบ้านภู

4. การอนุรกัษ์พิธีบายศรสีูข่วญั อาหารพาแลง แกงกระบัง้ แสดงวิถชีวีติภูไท

บ้านภู / นันทนาการ

5. การอนุรักษ์สินค้าพื้นเมือง ผ้าไหมเลิศหรู ชุดภูไทงามแท้ และผลิตภัณฑ์

ของชาวภูไทหลากหลาย

 การจัดการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนบ้านภู

 การจัดการวัฒนธรรมบ้านภู ชุมชนบ้านภูมีศักยภาพทางด้านวัฒนธรรม

ดงันี้

1. วัฒนธรรมการแต่งกาย ผู้ชายนุ่งผ้าม่วง โสร่ง กางเกง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น 

ผู้ชายกับผู้หญิงตัดเสื้อคนละแบบกัน และไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกัน

2. วัฒนธรรมการท�ามาหากิน ผู้ชายทำางานนอกบ้าน เก่งในเรื่องของการ

จักสาน กลางวันชอบออกทุ่งนาดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค สุกร ไก่ และทำางานสวน  

ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน ทำางานบ้านทุกอย่าง ส่วนใหญ่เก่งในเร่ืองการทอผ้า มักต้ังกี่ทอ

ผ้าไม้ในบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน

3. วัฒนธรรมทางภาษา ชุมชนบ้านภู มีภาษาเป็นของตนเอง คือ ภาษา

ผู้ไทย ชนเผ่าภูไทมีอยู่ค่อนข้างมากในจังหวัดมุกดาหาร มีอยู่เกือบทุกอำาเภอ ที่มี

มากได้แก่ อำาเภอหนองสูง อำาเภอคำาชะอี อำาเภอนิคมคำาสร้อย อำาเภอดงหลวง 

ภาษาผู้ไทยเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆ เช่น ข่า โซ่ และมีเพียงภาษาพูด 

ภาษาเขียนไม่มี ต้องอาศัยอักษรไทยในการเขียน

4. ประเพณีชุมชนภูไทบ้านภู 

 ชาวภูไทยึดถือประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี ในหมู่ชนเผ่าผู้ไทยเป็นหลัก 

ประเพณีทุกอย่างเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยคลองสิบสี่ คลอง มาจากคำาว่า ครรลอง 

แปลว่า แนวทางการดำาเนินชีวิต เพ่ือให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตตนเองและครอบครัว 
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มีอยู่ 14 แนวทาง คือ มี 3 ฝ่าย (ฝ่าย ฆราวาส , บรรพชิต และผู้ปกครอง) ส่วนฮีต

สิบสอง เป็นประเพณีการทำาบุญประจำาเดือนเป็นส่วนใหญ่

5. ลานวัฒนธรรม 

ในการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เข้ามานอนโฮมสเตย์นั้น ชาวบ้านภูทุก

คนจะแต่งกายชุดผู้ไทย คือ ผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่งและสวมเส้ือผ้าฝ้ายเย็บมือ ใช้ผ้า

สไบหรือผ้าขาวม้ามัดเอว ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นทิว สวมเสื้อผ้าฝ้ายย้อมครามแขน

ยาวทรงกระบอก ขอบตะเข็บคอเส้ือ แขนเสื้อ และชายเสื้อสีแดง ห่มด้วยผ้าสไบ

ลายขิดสีแดงพาดเฉลียงไหล่ซ้าย ประมวยผมด้วยดอกฝ้ายประดิษฐ์ ยืนแถวต้อนรับ

คล้องพวงมาลัยให้แก่คณะนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโฮมสเตย์ พร้อมกับจัด

ขบวนการแห่กลองตุ ้ม มีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตการหาอยู ่หากิน การฟ้อน

ประกอบลายตามจังหวะเสียงกลองตุ้ม นำาไปสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ได้ชมซื้อหาสิ่งของ

เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายในบริเวณลานวัฒนธรรม ภาคกลางคืนจะ

ทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญ กินข้าวพาแลงแกงกระบั้งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน 

พร้อมกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองของกลุ ่มภูผาขาวสาวภูผาแดงซึ่งมีการฟ้อน

ประกอบหลายรายการ 
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แผนภูมิที่ 4 การแต่งกายของชาวภูไทบ้านภูที่เป็นเอกลักษณ์

 กลไกในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนบ้านภู พบว่า มี

การดำาเนินการดังนี้

1. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านภูได้นำาต้นทุนทางสังคมที่มีการ

พัฒนาสร้างศักยภาพในการประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น มีการเก็บข้อมูล

ชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา สนองความต้องการ จัด

ทำาเป็นแผนชุมชน ซ่ึงมีหลายหน่วยงานได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนตลอดมา ใน

ปัจจุบันได้ใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูเป็นแหล่งความรู้องค์รวมของชุมชนท้องถิ่น 

เลือกตั้ง คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ดำาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นที่ประชุม 

เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด จัดเป็นแหล่งคลังสมองชุมชน ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนบ้านภูยังใช้

การสืบค้นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่มีภูมิรู้ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตนเก่ียวกับ

การปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป 
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ตามความสนใจและใส่ใจของแต่ละภูมิปัญญา เพื่อนำามาสู่การถ่ายทอดให้ลูกหลาน

ได้สืบสานต่อ มีอยู่ด้วยกันหลายคนหลายด้าน เช่น คนเก่งจักสาน งานเด่นทอผ้า 

หมอยาหมอมนตร์ คนเป็นหมอธรรม หมอลำาผญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การ

หาอยู่หากิน การค้นคว้าเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนบ้านภูได้นำา

เอาองค์ความรู ้จากคลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการเรียนรู้ สืบทอด 

พัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง วิถีของชาวบ้านภูมีความรัก สามัคคี 

ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความพยายามในการพัฒนาอาชีพของตน

อย่างสมำ่าเสมอ สามารถร่วมกันตั้งกลุ่มอาชีพและส่งผลให้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ 

เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดวิถีทำาอยู่ ทำากินจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ถ่ายทอด

สู่ลูกหลาน จำานวนหลายกลุ่ม 

 3. ด้านการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ในปี พ.ศ. 2551 วดัศรนีนัทาราม 

บ้านภูได้รับการประเมินเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากการท่ีมีการกระตุ้นจาก

ภายนอกอยู่เสมอจึงทำาให้ชาวบ้านภูมีความตื่นตัว เกิดความตระหนักรักชุมชนท้อง

ถิ่นยิ่งขึ้น มีการรวมกลุ่มคนผู้สนใจแต่ละกลุ่มแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 

จริยธรรม ให้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกัน ชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรม

การออกกำาลังกายด้วยการรำาไม้พลอง กิจกรรมนำาลูกหลานเข้าวัดไหว้พระทุกวัน

ธรรมสวนะ ผู้ชายรวมกลุ่มกันจักสานซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทุกคนได้ปฏิบัติสืบมาเป็น

เวลาช้านาน ส่วนผูห้ญงิใช้เวลาทีม่ค่ีาในแต่ละวนัทอผ้า สร้างเคร่ืองนุง่ห่ม กลุ่มดนตรี

พืน้เมอืงมกีารฝึกซ้อม สอน ฝึกการละเล่น การฟ้อนประกอบลายถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่น่ 

บ้าน วดั โรงเรยีน ประสานการเรยีนรูน้ำาสูก่ารปฏบิตักิจิกรรมในคณุธรรม จริยธรรม 

ร่วมกนั ชาวบ้านทกุครอบครวัมกีารใส่บาตรพระภกิษุทีอ่อกบณิฑบาตในทกุเช้า ได้

สร้างอานสิงส์การบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนเป็นประจำาทุกปี
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 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมผ่านทางผู้มาเยือน

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างการเข้าพักค้างคืนกับเจ้าของบ้าน

ของนักท่องเที่ยว ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถามข่าวคราววิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องกนัและกนั ความเหมือนและความต่างของการดำาเนนิชีวติในท้องถิน่

ของตนเอง ผลที่ตามมาคือได้เกิดเป็นเครือญาติทางวัฒนธรรม ทางสังคม มีการ

แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เช่น ชาวชุมชนตะพง จังหวัดระยอง ในหน้าผลไม้จะ

ทำาคณะผ้าป่าผลไม้มาฝากชาวบ้านภูทุกปี ชาวบ้านภูก็จะมีข้าวหอมมะลิให้

ตอบแทนกลับไป เรียกว่า ผลไม้แลกข้าว แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชน

นั้นๆ มีการผูกแขนเป็นเสี่ยว (ญาติสนิท/เพื่อนสนิท) ระหว่างครอบครัว ติดต่อส่ง

การ์ดอวยพรให้กันและกันในวันเทศกาลต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่า 

พักโรงแรมจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของโรงแรม แต่พักกับบ้านพี่น้องกันเองจะ

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกับเจ้าของบ้านโดยตรง การเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มาจาก CBT ที่เป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

1. การฟื้นฟูลายผ้า : ได้มีการผสมผสานระหว่างลายท่ีมีอยู่เดิมกับลายท่ี

คิดขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยการสังเกตด้านเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สภาพแวดล้อม เช่น 

ลายแก้วมุกดา ลายดอกตุ้ม ลายดอกฝ้าย ลายแม่นำ้าโขง และลายพญานาค ซึ่งบาง

ลายก็เป็นการประยุกต์เพื่อให้ดูทันสมัย หรือถูกใจผู้ซื้อมากขึ้น เพราะกลุ่มผู้ซื้อมา

จากหลายภูมิภาคและหลากหลายวัฒนธรรม

 2. เทคนิคการทอ หรือการแปรรูป : ยังคงเป็นงานฝีมือล้วนๆ ไม่เน้น

เคร่ืองจักร โดยเฉพาะเสื้อต้องเย็บมือเท่านั้น เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ คงมี

เพียงการออกแบบผสมผสานลวดลายเท ่านั้นท่ีต ้องอาศัยเทคโนโลยีจาก

คอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือกับลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่เป็นงานด้านนี้ จึงสอดคล้อง

กับประเด็นต่อไป นอกจากเสื้อเย็บมือแล้วยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูป

แบบ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดมือ ดอกไม้ประดับท่ีทำาจากเศษผ้าท่ีเหลือ 

และอื่นๆตามสมควร
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 3. การถ่ายทอดกับคนรุ่นใหม่ : นอกเหนือจากการให้ลูกหลานที่รู้เรื่อง

เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนร่วมด้านการออกแบบผสมลายแล้ว ยงัให้เขาได้มโีอกาสเรียนรู้

จากหลักสูตรท้องถิ่นท่ีมีการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยชุมชนได้จัดส่งวิทยากร

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปช่วยสอนในโรงเรียนประจำาท้องถ่ินใกล้บ้านท้ังในระดับประถม

และมัธยมด้วย นอกจากนี้ในครอบครัวเขาก็สามารถเรียนรู้จากการช่วยผู้ปกครอง 

ทีบ้่าน ตดับ้าง เยบ็บ้าง หรอืเป็นธรุะในเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดเยบ็บ้าง

 4. ชุมชนได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษาใกล้บ้าน :ในการ

รณรงค์ให้นักเรียนใส่เสื้อผ้าประจำาท้องถ่ินทุกวันพฤหัสบดี ซ่ึงรวมไปถึงครูผู้สอน

ด้วย และในช่วงงานเทศกาลสำาคัญๆของชุมชนชาวบ้านทั่วไปก็มักจะสวมใส่ชุด

เสื้อผ้าของท้องถิ่นเป็นปกติประจำาอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องต้อนรับแขกบ้านแขก

เมืองก็ยิ่งให้ความสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆ

 5. วัฒนธรรมการกินอาหาร : จริงๆ แล้วการกินแบบขันโตกเป็น

วัฒนธรรมปกติของลาวอีสาน กับลาวเหนือ จะสังเกตจากภาษาพูดที่มีสำาเนียง

คล้ายคลึงกันมาก เพราะฉะนั้น การกินอาหารแบบขันโตกก็เป็นลักษณะเดียวกัน 

เพียงแต่เรียกไม่เหมือนกันเฉยๆ ภาษาภูไท เรียกขันโตก ว่า “กะโตก” ก็คือถาดรอง

น่ันเอง แต่เดิมการกินก็จะปูสื่อวางกะโตกนั่งกับพื้น ผู้ชายขัดสมาธิ ผู้หญิงก็พับ

เพียบตามถนัด แต่ในระยะหลังเพ่ือความผ่อนคลายทางอิริยาบถ การหยิบจับ

อาหารสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงมีการเสริมชั้นรองกะโตกขึ้นมาเพิ่มเติม เลยดูว่า

เหมือนกับเป็นของทางเหนือไป ที่จริงก็เป็น“แบบกะโตก”อันเดียวกันนั่นเอง 

 6. ลักษณะบ้านเรือน : แต่เดิมชุมชนบ้านภู มีบ้านเรือนแบบคนภูไทแท้ๆ 

อยูห่ลายหลงั เป็นแบบบ้านยกใต้ถนุพืน้สงู ชัน้บนมรีะเบยีงสำาหรบันัง่รบัลมหน้าบ้าน 

ใต้ถุนสูงเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยสำาหรับวางแคร่ไม้นอนนั่งเล่นสบายใจ ปัจจุบัน

คงเหลือประมาณ 4-5 หลัง เพราะส่วนใหญ่ปรับปรุงต่อเติมหรือประยุกต์แบบ 

บ้านของเดิมเข้ากับแบบใหม่เพื่อให้แข็งแรง และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
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แนวโน้มและประเด็นที่ท้าทาย

 แนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ทั้ง

ในด้านจำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การได้รับความนิยมจากนัก 

ท่องเที่ยวทั่วไปโดยเฉพาะจากภูมิภาคอื่นท่ีเล็งเห็นความต้องการที่จะมาสัมผัส 

วิถีชีวิตท่ามกลางขุนเขาและวัฒนธรรมภูไทที่มีเอกลักษณ์และเรียบง่าย คล้ายๆ กับ

ชาวไทยภูเขาที่ได้รับความนิยมในทางภาคเหนือ

 สำาหรับประเด็นที่ท้าทายเห็นว่า ทำาอย่างไร การจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านภู ถึงจะยืนหยัดต่อไปได้อย่างยั่งยืน หากขาดแกนนำาท่ีเสียสละท่ีเป็นท้ัง

ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน ดังนั้น ประเด็นที่ชวนคิดคือว่า 

จะต้องมีการสร้างทายาทสืบทอดการดำาเนินงานในรุ่นต่อๆไป โดยให้เยาวชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบทอดวัฒนธรรมชาว 

ภูไทให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักท่องเที่ยวต่อไป

ปัจจัยในการด�าเนินงานที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านภู

ความต้องการและความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุด 

ทั้งน้ีจะเห็นได้จากสมาชิกทุกครัวเรือนให้ความสำาคัญกับเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีใน

การต้อนรับผู้มาเยือน โดยจะเน้นถึงความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคลใน

การดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยไม่เกี่ยงงอน โดยเฉพาะความสะอาดของ 

บ้านพักโฮมสเตย์และถนนหนทางภายในชุมชนได้รับการทำาความสะอาดอยู่เป็น

ประจำาอย่างสมำ่าเสมอพร้อมที่จะให้บริการอย่างพร้อมสรรพ

  การมีจิตส�านึกรักและภูมิใจในบ้านเกิด เป็นปัจจัยที่สำาคัญรองลงมา 

ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ชุมชนบ้านภูมีความรักและภูมิใจในชุมชนที่มีเอกลักษณ์ใน

แบบฉบับของตนเองที่เป็นชาวภูไท มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

และมีจิตใจโอบอ้อมอารี และต้องการให้บ้านเกิดของตนเป็นที่รู้จักจากผู้คนต่าง
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วัฒนธรรม จึงมีจิตใจรักที่ให้บริการกับผู้มาเยือนอย่างฉันท์มิตร

 การรู้จักการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ลำาดับที่สาม ทั้งนี้จะเห็นได้จากแกนนำาและสมาชิกชุมชนบ้านภู ตื่นตัวในการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการท่ีดี ตลอดจนการปรับปรุง

ต้นทุนทางวัฒนธรรมภูไทที่ดีงามให้คงอยู่ และผ่านการสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนสู่

คนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้วัฒนธรรมเกิดการบ่มเพาะอย่างเป็น 

รูปธรรม

สรุปผลการศึกษา

 การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านภู 

ทำาให้ชุมชนมีความชัดเจนในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของชุมชน 2) การรักษาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 3) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนและผู้มาเยือน โดยเฉพาะในประเด็น

แรกจะเห็นความชัดเจนได้มากที่สุด เนื่องจากว่าชุมชนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ชาวภูไทที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมของตนเองชุมชนโดยมีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่าง

ยาวนานโดยไม่ขาดสาย ทำาให้สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูได้ง่าย โดยชุมชนบ้านภูได้

ดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะไม่ได้

เกิดจากการวิจัยท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยก็ตาม แต่ด้วยพลังความสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน กอปรด้วยความภูมิใจ

รักในบ้านเกิดของตนเป็นแรงหนุนให้ ชุมชนบ้านภูเป็นต้นแบบของการพัฒนา

ชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

 1. ชุมชนบ้านภูและผู้ที่สนใจต่อการวิจัยการท่องเท่ียวโดยชุมชน ควร

ศึกษาประเด็นการติดตามพัฒนาการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู เพื่อให้เห็น

ถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนปัจจัยหนุนเสริมหรืออุปสรรคต่อ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู 

 2. ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควร

ศึกษาประเด็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนระหว่างชุมชนบ้านภูและชุมชนข้างเคียงอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยว

 3. ผู ้ที่สนใจร่วมกับชุมชนบ้านภู ควรศึกษาประเด็นการเพิ่มความ 

หลากหลายของกจิกรรมการท่องเท่ียวให้แตกต่างจากคูแ่ข่งขนั เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์

และจุดยืนทางการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านภูให้ยังคงความน่าสนใจ

ต่อไป
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ประเพณีบุญบั้งไฟ : วัฒนธรรมเสี่ยงภัยในยุคสมัยใหม่1

Bun Bangfai (Rocket Festival) : 

The Risk Culture in Modern Era

ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 2 เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ3 กนกวรรณ  มะโนรมย์ 4

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา หัวข้อ “การเปลี ่ยนแปลง

เชิงโครงสร้างของประเพณีบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  อภิชาตวัลลภ อาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
4แนวคิดในเรื ่อง “ความเสี ่ยง” ได้รับความสนใจในทางสังคมวิทยามากขึ ้นตั ้งแต่ช่วงกลาง

ทศวรรษ 1980 ในความหมายทั่วไปนั้น ความเสี ่ยงเป็นการประเมินรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที ่เกิดมา

จากความรู ้สึกนึกคิดในจิตใจที ่ต้องคาดการณ์ คาดหวังและเข้าใจต่อความตายและการบาดเจ็บภาย

ใต้เหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ ่งในสังคมดั้งเดิม เมื ่อมนุษย์รู ้สึกว่าตัวเองเกิดความเสี ่ยง ความเสี ่ยงดัง

กล่าวจะเกี ่ยวพันกับความเชื ่อในสิ ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั ้น พิธีกรรมและไสยศาสตร์เวทมนต์จึงเป็น

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และระบบความเชื ่อที ่บุคคลและกลุ่มทางสังคมพยายามที่จะรับมือ ยับยั ้ง และ

ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้น (Quilley in Turner, eds., 2006: 524-525)
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บทคัดย่อ

 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสานซ่ึงมีการจุดบ้ังไฟเพื่อบวงสรวง

เทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัญญาณบอกฟ้าให้พญาแถนบันดาลฝนให้เมือง

มนุษย์ตามความคติเช่ือดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันการจุดบั้งไฟในประเพณีดังกล่าวกลับ

เป็นการจุดเพื่อแข่งขันและเพื่อการพนันมากขึ้น ทำาให้มีการพัฒนาขนาดของบั้งไฟ 

รวมทั้งความเร็วและแรงของบั้งไฟโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ซ่ึงทำาให้

บั้งไฟเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีอันตรายอย่างมาก และหลายครั้งได้ส่งผลร้ายแรง

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวัฒนธรรมประเพณีในกรณีของบุญ

บั้งไฟในฐานะของวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงในยุคสมัยใหม่

โดยผลิตความเสี่ยงในเชิงกายภาพแทนที่การเป็นประเพณีท่ีลดความเส่ียงในเชิง

จิตวิทยาในแบบดั้งเดิม จากนั้นนำาเสนอวิธีการจัดการความเส่ียงดังกล่าวซ่ึงทำาให้

ธุรกิจประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งช้ีให้เห็นว่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันไม่

เพียงแต่เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แม้แต่ในวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดูเหมือนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรมากนักยังมีการผลิตและสร้าง

ความเสี่ยงซำ้ามากขึ้นในโลกสมัยใหม่ โดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องความเสี่ยงภัย

ในยุคสมัยใหม่ของแอนโทนี กิดเดนส์ เป็นหลัก

ค�าส�าคัญ บุญบั้งไฟ ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ยุคสมัยใหม่ กิดเดนส์
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Abstract

 Bun Bangfai rocket festival is a tradition culture of Isan people 

which shooting rocket activity aim to worship the Gods of rain. At 

the present, this tradition turns to be a tradition of competition and 

gambling more and more. The size of the rocket is developed as well 

as high speed and force of the rocket by using modern technology 

that let the rocket as cultural object is very dangerous and affects 

people’s lives and properties significantly.

 This article aims to describe the risk culture by showing a case 

of Bun Bangfai as a traditional culture which is used to be a tradition 

of psychological risk-reducing but now change to be a contemporary 

culture which is a physical risk-producing culture. And then describe 

how to manage such risks, which let the insurance business involved. 

This suggests that the risks occurring at the present not only are the 

health and environment risk, but the traditional culture can produce 

and reproduce more risks in the modern world. The concept of risk in 

the modern era of Anthony Giddens is used as the main analysis.

Keywords : Bun Bangfai, Risk, Risk management, modern era. 

  Anthony Giddens
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บทน�า

โลกาภิวัตน์กับสังคมเสี่ยงภัย
 โลกในปัจจุบันเป็นโลกท่ีกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบ อัน

เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งมนุษย์มักจะเผชิญกับความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติหรือโรคภัยท่ีควบคุมไม่ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งเหนือ

ธรรมชาติก็เป็นได้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้รวมถึงความผิดพลาดหรือการกระ

ทำาของมนุษย์ (manufactured risk) แนวคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นเกิด

ขึ้นราวศตวรรษที่ 16-17 ในช่วงที่มีการเดินเรือเพื่อค้าขายต่างแดนในยุโรป แต่

ในปัจจุบัน แนวคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมการพัฒนาของสังคมสมัยใหม่ 

(Lupton, 1999: 5) ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆ รวม

ถึงการพยายามเข้าไปควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์ไม่เพียงแต่เผชิญ

กับภัยธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยนำ้ามือมนุษย์ 

แต่ยังเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เป็นพิษภัยจาก

อุตสาหกรรมและการทำาลายสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการเงินการคลังในโลก

ทุนนิยม ความเสี่ยงต่อการคุกคามทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ใน

ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง “ความเสี่ยง” นี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ “อันตราย” หรือ “หายนะ” 

แต่แนวคิดดังกล่าวมักมากับการคำานวณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจกระทำาการ เช่น การคำานวณความเสี่ยงในการลงทุน การ

คำานวณความเสี่ยงในการกระโดดจากที่สูงเพื่อให้ถึงพื้นอย่างปลอดภัย การคำานวณ

ความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อการสูญเสียทางสภาพแวดล้อมหรือสุขภาพจากการ

สร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น (Giddens, 2002: 22)

 Ulrich Beck (1992) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนี ได้นำาเสนอแนวคิดเรื่อง

สังคมเสี่ยงภัย (Risk society) ซึ่งทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นในโลกสมัย
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ใหม่ท่ามกลางการพัฒนาท่ีก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นผลพวง

จากความไม่ตั้งใจหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (unintended consequence) อัน

เกิดจากความพยายามควบคุมสิ่งต่างๆ เช่น ธรรมชาติ เป็นต้น แต่ความเสี่ยงที่เกิด

ข้ึนก็ไม่ได้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษย์

ในทุกด้าน เขานำาเสนอแนวคิด เรื่องความเป็นสมัยใหม่ท่ีมีลักษณะสะท้อนย้อน

แย้ง (Reflexive modernization) ซึ่งเป็นลักษณะวิภาษวิธีของสมัยใหม่ โดยไม่

ได้มองว่าสังคมสมัยใหม่จะต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบ ไม่ได้มีลักษณะบีบบังคับ

ให้มนุษย์กระทำาการ แต่สังคมสมัยใหม่ก็ได้เปิดโอกาสให้เราได้คิด ใคร่ครวญ ตรึก

ตรอง และสะท้อนย้อนแย้งพฤติกรรมออกมาเชื่อมกับสังคมโลก ซ่ึงมีพฤติกรรมดัง

กล่าวเป็นลักษณะของปัจเจกมากขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับยุคสมัยใหม่ที่มีลักษณะสะท้อน

ย้อนแย้งน้ัน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะผลักให้ผู้กระทำาการมีอิสระในการ

ตัดสินใจ และผลักให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระทางความคิดจากความคาดหวังต่างๆ 

ที่มาจากสถาบันทางสังคม และมีการสำารวจตรวจตราตัวเอง (self-monitoring) 

เพ่ือสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตนซึ่งในฐานะที่ทุกคนเผชิญหน้ากับความเสี่ยง มนุษย์

จะต้องพัฒนาตนเองและเป็นผู้ท่ีใคร่ครวญตรึกตรองความคิดร่วมกันในการหา

ทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการสานเสวนา (dialogue) น่าจะช่วยให้มนุษย์

พ้นจากภาวะเสี่ยงภัยที่กำาลังคุกคามมนุษย์ในทุกวันน้ี  ซึ่งแนวคิดของ Beck ดัง

กล่าวเป็นมุมมองที่คล้ายคลึงกับ Scott Lash และ Anthony Giddens  (Beck, 

Giddens & Lash, 1994) 

ว่าด้วยแนวคิดวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ทำาให้ไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงในรูป

แบบต่างๆ แต่ยังทำาให้เกิดลักษณะความไม่แน่นอนและความสับสน ความเกิด

จากความไม่คงที่ของการไหลเวียนต่างๆ ในสังคม ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของ

วัฒนธรรมประเพณี และการเสื่อมสลายของบรรทัดฐานและประเพณีด้ังเดิม เวลา
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และพื้นที่ได้ถูกย่นย่อและทำาให้เกิดการหลั่งไหลของผู้คนและสิ่งของที่เพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของสิ่งต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ

ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งกิดเดนส์เรียกลักษณะของสังคมตะวันตกร่วมสมัยว่า

เป็น ‘สังคมยุคหลังจารีตประเพณี’ (Giddens, 1994: 56) เขาเห็นว่า สังคมดั้งเดิม

ไม่มีแนวคิดเรื่องความเสี่ยงเนื่องจากไม่ได้จำาเป็นจะต้องใช้มัน แต่กลับใช้แนวคิด

เร่ือง “ศรัทธา” “โชคลาง” หรือ “พระประสงค์ของผู้เป็นเจ้า” เข้าไปจัดการหรือ

รับมือความเส่ียงที่เกิดขึ้น (Giddens, 2002: 20-35) ซึ่งในระบบประเพณีเก่าแก่

ถูกมองว่าเกิดขึ้นจากเบ้ืองหลังความไม่แน่นอนและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ใน

ชีวิต5 (Lupton 1999: 11-12) แม้ว่าความคิดบางอย่างในสังคมดั้งเดิม มักจะถูก

มองเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือเป็นที่ขัดขวางความทันสมัยในสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก

มักมีลักษณะของความหัวเก่าและล้าหลัง แต่เราจะพบว่าแนวคิดเรื่องโชคและการ

ทำานายดวงชะตาต่างๆ ยังมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ความเสี่ยงจึงเป็นพลวัตทางสังคม

สมัยใหม่ที่ช่วยให้มนุษย์มีการตัดสินใจโดยท่ีไม่ต้องข้ึนกับศาสนา ประเพณี หรือสิ่ง

ที่พิสูจน์ไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่กิดเดนส์ให้ความสนใจมีลักษณะร่วมกับแนวคิดของ Beck 

และ Lash ในแง่ของการเป็นความเสี่ยงในยุคสมัยใหม่ที่ทำาให้เกิดผลที่ไม่สามารถ

คาดเดาและไม่ทราบแหล่งที่มาได้ (Giddens, 2001 อ้างถึงใน เชษฐา พวงหัตถ์, 

5จากการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในหลายปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 

มักจะประสบปัญหาการบินปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  

และร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการแข่งขันบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดที่กล่าวมา โดยเฉพาะในช่วงเวลา 13:00 

น.- 16:00 น.  ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวง (ขั้นตอนเลี้ยงเมฆให้อ้วนและ

โจมตี) เพ่ือทำาให้กลุ ่มเมฆกลายเป็นฝน  โดยการบินปฏิบัติการจะบินที่ระดับความสูงประมาณ 4,500 

- 9,000 ฟุต ซึ่งเป็นระดับความสูง ที่บั้งไฟสามารถขึ้นมาถึงได้  และจากการบินปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

หลายครั้งพบบั้งไฟอยู ่ในท้องฟ้าที่ระดับความสูงเกินกว่า 6,000 ฟุต (และมีรายงานจากเครื่องบินโดย

สารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีว่า พบบั้งไฟขึ้นที่ระดับความสูงกว่า 10,000 

ฟุต ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ) (กระทรวงการเกษตรและ

สหกรณ์, ม.ป.ป.).
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2546: 162) โดยเขามองว่าเมื่ออนาคตถูกรุกราน ก็จะมีการคำานวณความเสี่ยง

ในเชิงสถิติเพื่อสกัดก้ันผลร้ายในอนาคตด้วยการประกันความเสี่ยง ซึ่งทำาให้เกิด

ธุรกิจบริษัทประกันภัยต่างๆ ขึ้น และเมื่อธรรมชาติถูกรุกรานจากนำ้ามือของ

มนุษย์ และประเพณีต่างๆ ได้สูญสลายไป ก็จะเกิดรูปแบบที่คำานวณไม่ได้ต่างๆ 

ขึ้น ยิ่งเราพยายามจะควบคุมอนาคตเท่าไร อนาคตก็ยิ่งไม่มีความแน่นอนมากขึ้น

เท่านั้น (Giddens, 1994: 58-59) อย่างไรก็ดี จะเห็นว่ากิดเดนส์ได้นำามุมมองด้าน

วัฒนธรรมประเพณีมาร่วมอธิบายในเรื่องความเสี่ยงด้วย ซ่ึงเป็นความเส่ียงได้ใน

หลากหลายรูปแบบอันเกิดจากการพัฒนาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างเข้มข้น รวมถึง

ประเพณีก็เสี่ยงต่อการสูญสลายหายไปในโลกสมัยใหม่ 

 สำาหรับสังคมไทยในปัจจุบัน การถกเถียงเรื่องความเส่ียงในประเด็นต่างๆ 

เช่น ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร ความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีมาจากอุตสาหกรรม

ต่างๆ วัฒนธรรมของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมต่อการเสี่ยงติดโรค การเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

ทางท้องถนน รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากเทคโนโลยีและการทำาลายธรรมชาติ 

ฯลฯ ต่างล้วนแล้วมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสู ่สังคมสมัยใหม่อย่างเข้ม

ข้น อย่างไรก็ดี การถกเถียงเรื่องความเสี่ยงอันเกิดจากประเพณีวัฒนธรรมที่ถือ

ปฏิบัติต่อเนื่องจากในอดีต กลับยังไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

มากนัก ทั้งนี้ อาจจะเน่ืองมาจากการท่ีจารีตประเพณีมักเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่อง

กันมาโดยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำาโดยที่ไม่ต้องถูกตั้งคำาถาม (Giddens, 1994) 

และโดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมของประเพณีหนึ่งๆ นั้น จะเกิดในระยะสั้น จึง

ทำาให้กิจกรรมบางอย่างแม้จะเกิดความเสี่ยงอย่างมากก็เป็นสิ่งที่ละเว้นให้กระทำา

ได้ เราจะเห็นว่าได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมหลายอย่างในงานประเพณีร่วมสมัย 

ที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่นเดียว

กับกรณีศึกษาบุญบั้งไฟที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาอธิบายในส่วนถัดไป ซ่ึงในอดีตเคย

เป็นวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงในเชิงจิตวิทยา แต่ในปัจจุบันได้สร้างความเสี่ยง

ทางกายภาพอย่างมาก แต่ความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงผลของการพัฒนา
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เทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นผลของการพัฒนาทางความคิดของคนหรือกลุ่มคนในการ

ตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวท่ามกลางบริบทของการพัฒนาสู่ความเป็นบุญ

ประเพณีสมัยใหม่ โดยจะเห็นว่าการจัดงานบุญประเพณีที่ครั้งหนึ่งเราไม่เคยคาด

คิดว่าจะต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยงนั้น การจัดการความเส่ียงได้ก้าวเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีดังกล่าวในฐานะของการจัดการสมัยใหม่ท่ีแสดงถึงความ

มีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของผู้จัดงาน โดยความเช่ือด้ังเดิมท่ีลดน้อยลง

และการเพิ่มขึ้นของการประกวดแข่งขันและการพนันในงานบุญดังกล่าวได้ส่งผล

ต่อการสูญสลายของประเพณีแบบดั้งเดิมด้วย

วัฒนธรรมเสี่ยงภัย กรณีบุญบั้งไฟ
 คำาว่า “ประเพณี” นั้น ลักษณะที่สำาคัญคือเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติติดต่อ

กันเป็นเวลานานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของกลุ่มคน ซึ่งมีการถ่ายทอด

จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ท้ังในรูปแบบของการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร

และการบอกเล่า ซึ่งไม่ได้จำาเป็นว่าจะต้องดีงามในสายตาของทุกกลุ่มชน สำาหรับ

ประเพณีที่มีอยู ่ในกลุ ่มชนท่ัวโลกน้ัน มีทั้งประเพณีที่บางกลุ ่มมองว่าเป็นเรื่อง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หลายประเพณีได้สร้างความสูญเสียและกระทั่งการเสียชีวิต 

ตัวอย่างเช่น การโยนเด็กแรกเกิดจากที่สูงของคนมุสลิมตามความเช่ือเพ่ือให้เด็ก

แข็งแรง การแข่งขันกลิ้งลงเขาตามชีสของอังกฤษ ประเพณีการยิงพลุดอกไม้ไฟ

ใส่บ้านเรือนของกรีซ การยิงจรวดหรือดอกไม้ไฟใส่ฝูงชนของเกาหลี เป็นต้น ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่อันตรายถึงชีวิตท้ังสิ้น บุญบ้ังไฟของไทยก็เป็นหนึ่งในประเพณีร่วม

สมัยที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากในปัจจุบัน (ปิ ่นวดี  

ศรีสุพรรณ, 2554: 277-281)

 ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนแบ่งออกเป็นส่ีส่วน ส่วนแรก ชี้ให้เห็นว่าบุญบั้งไฟได้

เปลี่ยนจากวัฒนธรรมเพื่อลดความเสี่ยงสู่การเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความเส่ียงได้

อย่างไร ส่วนที่สอง นำาเสนอการจัดการความเสี่ยงในกรณีของบุญบั้งไฟยโสธรซึ่งถือ
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เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติท่ีถือว่ามีมาตรฐานการจัดงาน ส่วนที่สาม นำาเสนอ

ธุรกิจประกันภัยบั้งไฟซึ่งเป็นระบบการจัดการความเสี่ยงในสมัยใหม่ที่เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณี และส่วนที่สี่ นำาเสนอการวิเคราะห์บุญบั้งไฟใน

ฐานะที่เป็นวัฒนธรรมที่กำาลังสร้างและเผชิญกับความเสี่ยงในยุคโลกาภิวัตน์

จากวัฒนธรรมเพ่ือลดความเส่ียงในเชิงวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรมเพื่อสร้าง

ความเสี่ยงในเชิงกายภาพ (Risk-producing culture)

บุญบั้งไฟเป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสานซึ่งมีการจัดงานเป็นจำานวน

มากในภาคอีสานและในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีมีชาวอีสานอพยพอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่ 

ซึ่งมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สำาคัญ แนวคิดเบื้องหลังบุญบั้งไฟ

ดั้งเดิมน้ันเพื่อลดความเสี่ยงในเชิงจิตวิทยาของฤดูกาลทางการเกษตรที่ไม่ดีด้วย

การบูชาเทพยาฟ้าดินให้บันดาลให้ฝนตก 

ในอดีตน้ัน การจุดบั้งไฟมีจำานวนไม่มาก วัสดุที่ใช้ทำาบั้งไฟเป็นไม้ไผ่และ

ใช้ดินประสิวจำานวนน้อยทำาให้ความแรงและเร็วของบั้งไฟน้อยกว่าบั้งไฟในปัจจุบัน

มาก ทำาให้อัตราความเสี่ยงอันตรายจากการจุดบ้ังไฟไม่มาก โดยตามความเชื่อเดิม

นั้นถ้าบั้งไฟตกใส่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ไม่ใช่ทุ่งนา คนที่อยู่ ณ ที่นั้นจะได้รับโชค

ร้ายและจะต้องทำาบุญเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเป็นการลดความ

เสี่ยงในเชิงจิตวิทยา แต่ในปัจจุบันการจัดงานบุญบั้งไฟในหลายพื้นที่ไม่ได้ผูกติด

กับความเชื่อเรื่องการขอฝนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากวิถีชีวิตชาวบ้านได้เปล่ียนแปลง

ไปจากวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามแบบดั้งเดิม การพึ่งพิงเทพเจ้าในการดำารงชีวิต

ประจำาวนับางอย่างน้อยลง ผูค้นต่างหันไปประกอบอาชพีอืน่แทนอาชพีเกษตรกรรม 

ส่วนเกษตรกรก็สามารถใช้นำ้าในการเกษตรได้จากหลายแหล่งไม่เฉพาะนำ้าฝนแต่

เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะโครงการพระราชดำาร ิคอื การทำาฝนเทยีม และจากการ

ชลประทาน ซึง่แสดงให้เห็นว่านำา้ฝนได้รบัการอธิบายจากวทิยาศาสตร์สมยัใหม่แทนที่

ความเช่ือต่อแถน เหล่าน้ีทำาให้การจัดงานบุญบั้งไฟของชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะ
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ในเขตเมืองเป็นเพียงการสืบทอดประเพณีดั้งเดิม และกลายเป็นกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมเพื่อความบันเทิง (entertainment) อีกด้วย นอกจากความเชื่อในการ

จุดบั้งไฟเพื่อขอฝนที่ลดน้อยลงแล้ว กลับเน้นการตอบสนองความชื่นชอบส่วนตัว

ของผู้เข้าชมมากกว่า เช่น การแข่งขัน และการจุดเพื่อบนบานศาลกล่าว จะพบว่า

ในแต่ละงานนั้นจะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขอฝนและความอยู่ดีมี

สุขของชุมชนเพียงบั้งเดียวเท่านั้น โดยหลายแห่งมีการจุดบั้งไฟเพื่อแก้บนเพิ่มมาก

ขึ้นโดยไม่ได้เกี่ยวกับการขอฝนแม้แต่น้อย 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมวัฒนธรรมสู่ยุคสมัยใหม่และวิถีชีวิตของ

ผู้คนที่ไม่ได้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมและมีความเชื่อต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์

ที่ลดน้อยลง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตบั้งไฟท่ีสูงขึ้น และจำานวนงานที่จัดข้ึนเป็น

จำานวนมาก ประกอบกับการจัดแข่งขันบั้งไฟเพื่อการพนันและนอกฤดูกาล เหล่า

นี้ส่งผลให้พิธีกรรมดังกล่าวกลับเริ่มการผลิตความเส่ียงซ่ึงเป็นความเส่ียงทาง

กายภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินบนพื้นดิน รวมทั้งเสี่ยงต่อการพุ่งชน

เครื่องบิน เป็นต้น

 สำาหรับอันตรายต่อการบินนั้น ในอดีตการจุดบั้งไฟเป็นเรื่องที่กระทำาได้

โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีการจราจรทางอากาศที่หนาแน่นและการ

จุดบั้งไฟไม่ได้ขึ้นสูงมาก เมื่อบ้ังไฟมีขนาดใหญ่ขึ้น ความแรงของบั้งไฟก็ทำาให้

สามารถพุ่งไปได้ระยะไกลถึงราว 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่นับว่าเป็นอันตรายต่อ

การสัญจรทางอากาศ เมื่อถึงฤดูจัดงานบุญบ้ังไฟ ทางหอบังคับการบินที่รับผิด

ชอบในแต่ละพื้นที่จะมีการประกาศเตือนเรื่องการจุดบั้งไฟให้กับชุมชนและนักบิน

เสมอ หากพื้นท่ีใดที่ต้องการจุดบั้งไฟจะต้องมีการแจ้งหอบังคับการบินเพ่ือแจ้งให้

นักบินระมัดระวังหรือเลี่ยงเส้นทางที่มีการจุดบั้งไฟ โดยทางจังหวัดจะประสาน

กับหอบังคับการบินเพื่อแจ้งพิกัดพื้นที่ในการแข่งขันบั้งไฟสำาหรับแจ้งให้นักบิน

ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำางานในพื้นท่ีทุกวัน ซึ่งโทษสูงสุดของการทำาให้เครื่องบิน

ตกก็คือประหารชีวิต นอกจากเป็นอันตรายต่อเครื่องบินโดยสารแล้ว บั้งไฟยังเป็น
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อันตรายต่อการบินปฏิบัติการฝนหลวง6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันที่มีการพนันที่

ผิดกฎหมายและอยู่นอกฤดกูาลบุญบัง้ไฟ  ซึง่จะไม่มีการแจ้งพกิดัพืน้ทีใ่นการแข่งขนั

บั้งไฟให้ทางจังหวัดทราบ ทำาให้นักบินไม่สามารถทราบได้ว่าพื้นท่ีใดจะมีการจุด

บั้งไฟ  เกิดความเสี่ยงในการบินปฏิบัติงานอย่างสูง  เนื่องจากบ้ังไฟน้ันมีความเร็ว

สูงและเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงส่วนใหญ่จะบินในลักษณะของการเกาะกลุ่ม 

(บนิหมู)่ 2-3 ลำา และจะบนิในระดบัทีไ่ม่สงูมากนกั (ความสงู 4,500 - 9,000 ฟตุ) ถ้า

หากเกดิเหตบุัง้ไฟทีย่งิข้ึนไปชนกบัส่วนใดส่วนหน่ึงของเครือ่งบนิ อาจทำาให้ไม่สามารถ

ที่จะหลบหลีกได้ทัน จะทำาให้เกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรงได้ (กระทรวงการเกษตร

และสหกรณ์, ม.ป.ป.) จะพบว่าในระยะหลังนี้ เมื่อถึงฤดูของประเพณีบั้งไฟ จะมี

ประกาศเตือนจากสนามบิน หรือการรายงานการพบเห็นบ้ังไฟของนักบินในระยะ

บินอยู่บ่อยครั้ง

ตารางที่  1 สถิติการแจ้งขออนุญาตจุดบั้งไฟในพื้นที่  เฉพาะพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร อำานาจเจริญ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 

2553 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 7

6จากการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในหลายปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม มัก

จะประสบปัญหาการบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  

และร้อยเอ็ด เก่ียวกับการแข่งขันบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดที่กล่าวมา โดยเฉพาะในช่วงเวลา 13:00 น.- 

16:00 น.  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวง (ขั้นตอนเลี้ยงเมฆให้อ้วนและโจมตี) 

เพื่อทำาให้กลุ ่มเมฆกลายเป็นฝน  โดยการบินปฏิบัติการจะบินที่ระดับความสูงประมาณ 4,500 - 9,000 

ฟุต ซึ่งเป็นระดับความสูง ที่บั้งไฟสามารถขึ้นมาถึงได้  และจากการบินปฏิบัติงานที่ผ่านมา หลายคร้ัง

พบบั้งไฟอยู ่ในท้องฟ้าท่ีระดับความสูงเกินกว่า 6,000 ฟุต (และมีรายงานจากเคร่ืองบินโดยสารที่เดิน

ทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีว่า พบบ้ังไฟขึ้นที่ระดับความสูงกว่า 10,000 ฟุต ใน

พื้นที่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ) (กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์, 

ม.ป.ป.).

 7จังหวัดท่ีพบว่ามีการจุดบั้งไฟในปี 2552 มากท่ีสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำานวนถึง 3,090 

บั้งไฟ (มติชนออนไลน์, 2553)
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จังหวัด จ�านวนการแจ้งขออนุญาต (พื้นที่)

อุบลราชธานี  107

ศรีสะเกษ 76

ยโสธร 54

อำานาจเจริญ 51

สุรินทร์ 17

รวมทั้งสิ้น 305

ที่มา: ประมวลข้อมูลจากการรวบรวมของหอบังคับการบินจังหวัดอุบลราชธานี8

การจัดงานบุญบั้งไฟที่มีอย่างแพร่หลาย การพยายามนำาจุดเด่นของขนาด

บั้งไฟมาเป็นจุดขายของงานในแต่ละพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ประกอบกับ

การเปลี่ยนแปลงในด้านการผลิตบั้งไฟที่เพิ่มขนาด9 ความแรงและเร็ว ในปัจจุบัน 

เป็นตัวเร่งที่สร้างอัตราความเส่ียงที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะใช้การผลิตสมัยใหม่คือ

การใช้ระบบการอัดแบบไฮโดรลิกเข้ามาช่วยรวมถึงการมีช่างผู้ชำานาญการ แต่ก็

ทำาให้บั้งไฟยังเป็นจรวดสมัครเล่นที่คาดเดาไม่ได้ โดยบั้งไฟมีดินประสิวเป็นวัตถุดิบ

ประกอบที่อาจเกิดระเบิดได้ทุกเมื่อหากเกิดความผิดพลาดสำาหรับอันตรายของ

บั้งไฟนั้น แค่เพียงบั้งไฟขนาดหนึ่งนิ้ว หากเกิดระเบิดมือก็อาจจะทำาให้นิ้วขาดได้ พี่

ดล (นามสมมติ) (ติดต่อส่วนตัว, 17 กันยายน 2553) ช่างทำาบั้งไฟท่านหนึ่งเล่าให้

ฟังว่า “การพัฒนาบั้งไฟให้มีความเร็วและแรงน้ัน เกิดจากแรงจูงใจส่วนตัวของช่าง

เองที่ต้องการพัฒนามาแข่งขันกัน ประกอบกับปัจจุบันมีการแข่งขันในหลายพ้ืนที่ 

ช่างที่ยึดอาชีพนี้เป็นหลักก็ต้องปรับตัวเพื่อให้บ้ังไฟตนเองขายได้ โดยช่างที่มีความ

ชำานาญจะสามารถคำานวณได้ว่าการอัดบั้งไฟแบบไหนจะไม่เป็นอันตรายหรือแบบ
8หมายเหตุ: โดยเฉลี่ยจะมีเกือบ 3 แห่ง/วัน ไม่รวมพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูล ผู ้เขียนตั้งข้อ

สังเกตว่าสาเหตุที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการแจ้งการจุดบ้ังไฟมากที่สุดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีสนามบิน

และอยู่ใกล้เส้นทางบินมากที่สุด
9ในปัจจุบันขนาดของบั้งไฟที่ใช้จุดมีตั้งแต่ขนาดบั้งไฟหมื่น ถึงบั้งไฟสิบล้าน คือบรรจุดิน

ประสิว 12 กิโลกรัม จนถึงขนาดที่มากกว่า 120 กิโลกรัม
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ไหนจะบังคับทิศทางแบบใดได้” 

การผลิตความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่กิดเดนส์นำาเสนอคือ

สังคมยุคก่อนสมัยใหม่มนุษย์เผชิญกับความเสี่ยงที่ถูกสร้างข้ึนมาจากธรรมชาติ แต่

ในสังคมสมัยใหม่ก็เผชิญกับความเสี่ยงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากนำ้ามือมนุษย์ (Giddens, 

2001 อ้างถึงใน เชษฐา พวงหัตถ์, 2546: 162-168) โดยจะเห็นว่าแม้แต่งานบุญ

ประเพณีซึ่งเราอาจจะมองว่าน่าจะสร้างความสบายใจมากกว่าจะทำาให้เกิดความ

กังวล แต่กลับมีข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการจุดบั้งไฟทุกปี ทั้งอุบัติเหตุบั้งไฟ

ระเบิด บั้งไฟแตก บ้ังไฟตกใส่ผู้คนและบ้านเรือนเสียหาย เป็นต้น โดยจากสถิติปี 

2550 – 2553 ที่ผู้เขียนรวบรวมได้จากข่าวทางหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เนท พบ

ว่า มีอุบัติเหตุจากการจุดบ้ังไฟอย่างน้อย 25 ครั้ง ซึ่งมีทั้งอุบัติเหตุร้ายแรงและ

อุบัติเหตุเล็กน้อยเช่น บั้งไฟพุ่งชนทะลุหัวคน เป็นต้น บางครั้งเป็นอุบัติเหตุจากการ

ผลิตบั้งไฟ แต่ก็กลายเป็นข่าวว่าผลิตพลุ เพื่อประกอบในงานพิธี เป็นต้น (ปิ่นวดี  

ศรีสุพรรณ, 2554: 277-281) 

 อย่างไรก็ดี แม้จะทราบว่าบ้ังไฟเสี่ยงต่อชีวิตทรัพย์สินของตนแต่ทว่าผู้คน

ที่เข้าร่วมงานก็ยังไม่ได้ใส่ใจต่อการป้องกันตนเองมากนัก จะมีเฉพาะบางคนเท่านั้น

ที่ตระหนักและเริ่มนำาเอาหมวกกันน็อคมาป้องกันตนเองบ้าง ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กันบั้งไฟ: คนขายบั้งไฟจิ๋วสวมหมวกกันน็อคที่งานบุญบั้งไฟปี 2552

บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการจุดบ้ังไฟจะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อคน

ทำา คนเล่น คนดู และบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วม รวมถึงมีเสียง

สะท้อนในแง่ลบเก่ียวกับอันตรายของมัน แต่ประเพณีบุญบ้ังไฟก็ยังเป็นที่สนใจ

อย่างกว้างขวาง ความคลั่งไคล้การจุดบั้งไฟของคนอีสานส่วนหนึ่งเห็นได้จากคล่ืน

มหาชนที่เข้าไปชมในงานบุญ เช่น บุญบั้งไฟของอำาเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด 

หรือในบ่อนบั้งไฟ ผู้คนส่วนหนึ่งมองการจุดบั้งไฟเป็นสถานที่ปิคนิค10 เพื่อชมบั้งไฟ

และสังสรรค์ไปด้วย ลักษณะที่บั้งไฟถูกจุดขึ้นไปในแนวตรงที่แม่เฒ่าคนหนึ่งกล่าว

ออกมาว่า “โอ๊ย จังแม่นงามหลาย” (ช่างสวยงามมาก) สะท้อนให้ความชื่นชมการ

10ภาษาอีสาน เรียก ‘กินข้าวป่า’
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จุดบั้งไฟอย่างเห็นได้ชัด

ความเสี่ยงในเชิงกายภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากในอดีต ทำาให้ความเสี่ยงเป็นสิ่ง

ที่ต้องจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นทั้งการดึงดูดผู้ชมและการ

แสดงศักยภาพของคณะผู้จัดงานด้วย ดังกรณีของการจัดงานบุญบ้ังไฟเมืองยโสธร

ที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

 การจัดการความเสี่ยงในกรณีบุญบั้งไฟเมืองยโสธร
ความเสี่ยงที่เพิ่มมากข้ึนในบุญบั้งไฟในปัจจุบัน ทำาให้ผู้จัดงานในแต่ละท่ีมี

การจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท เช่น ในพื้นที่ชนบทก็อาจจะ

ไม่ได้มีระบบการจัดการที่ดีนัก หากเป็นงานใหญ่ก็อาจจะมีการทำาประกันภัยในงาน 

มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ซ่ึงข้ึนอยู่กับว่างานดังกล่าวเป็นงานระดับใด

ด้วย หากเป็นงานระดับอำาเภอขึ้นไปก็จะมีระดับของการรับมือเพื่อป้องกันอันตราย

ที่เพ่ิมขึ้น แต่หากเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อการพนันโดยเฉพาะจะไม่ได้มีเขตควบคุม

หรือการจัดการที่เป็นทางการ ต่างคนต้องรักษาชีวิตของตนเอง เป็นต้น ในที่นี้ ผู้

เขียน นำากรณีการจัดการความเส่ียงของบุญบ้ังไฟเมืองยโสธรท่ีถือว่าเป็นการนำา

แนวคิดสมัยใหม่มาปรับใช้ในบุญประเพณี ซึ่งทำาให้เห็นว่าเมื่อกฎเกณฑ์แบบใหม่ๆ 

ได้เข้ามาในประเพณีแล้ว ระบบการควบคุมต่างๆ ก็ต้องปรับตัวตามเงื่อนไขและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟของเมืองยโสธรนั้น ได้มีการนำาระบบการ

จัดการประเพณีแบบใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่า “การจัดการวัฒนธรรม” (cultural 

management) ที่มีสถาบันของทางราชการคือ เทศบาลเมือง เป็นแม่งานหลัก 

ซึ่งได้ร่วมกับชุมชนเมืองและสถาบันต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ี การเปลี่ยนบทบาท

ของสถาบันในท้องถิ่นนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเข้าไปควบคุมหรือแทนที่กิจกรรม

ของประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก็ส่งผลต่อการนำาระบบสมัยใหม่ในการจัดการ

วัฒนธรรมประเพณี ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นประเพณีประจำาจังหวัดและเป็น
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ประเพณีระดับชาติและนานาชาติที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวยโสธร ดัง

นั้นจึงมีการใช้ระบบการจัดการวัฒนธรรม ภายใต้คำาสั่งที่เป็นทางการของจังหวัด

มีการแบ่งงานกันทำาและสั่งงานตามลำาดับขั้นโดยมีจังหวัดเป็นประธาน มีเทศบาล

เป็นแม่งาน มีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเป็นพี่เลี้ยง และมีชาวคุ้มและอำาเภอเป็น

ผู้รับผิดชอบขบวนแห่และบ้ังไฟในฐานะผู้จัดการวัฒนธรรม มีการสร้างคุณค่าและ

เพิ่มมูลค่า มีการจัดหาทุนและการขอรับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ การจัดงาน

ที่เป็นงานใหญ่และดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจึงทำาให้มีการพัฒนาการจัดงานใน

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐาน (standardization) และ ใช้ระบบการ

ควบคุม (control) ผ่านการสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ (legal rule) เพื่อ

ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขบวนแห่และผู้เข้าร่วมงาน การควบคุม 

การจัดระเบียบ และตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์การประกวดแข่งขันการจุด

บั้งไฟที่ใช้เพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) ที่จะเกิดขึ้น

 พื้นที่ที่ใช้สำาหรับจุดบ้ังไฟของเมืองยโสธรคือสวนพญาแถน ซ่ึงอยู่ใน

เขตเมือง ถือเป็นพื้นที่อันตรายเสี่ยงต่อการที่บั้งไฟตกใส่บ้านเรือนที่อยู่โดยรอบ

มากกว่าการจุดในพื้นที่ชนบทที่เป็นท้องทุ่งนา จึงมีการจำากัดจำานวนและขนาด

ของบั้งไฟที่จะจุด ไม่จุดบ้ังไฟจำานวนมากเกินไป ประกอบด้วยบั้งไฟแสนและบ้ังไฟ

แฟนซี ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น เพราะเกรงว่าจำานวนที่มากเกินไปรวมถึงขนาดที่

ใหญ่เกินไปก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้บ่อยครั้งข้ึน11 อนึ่ง บั้งไฟยังไม่สามารถบังคับ

ทิศทางได้อย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับจรวดท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  การ

สร้างบั้งไฟติดร่มและทำาประกันภัยชีวิตและทรัพย์สินเป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกัน
11 โดยเคยมีกรณี การจุดบั้งไฟล้าน ในปี 2549  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รักษาการ

รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ขณะนั้น เป็นประธานจุดบั้งไฟล้านซึ่งมีนำ้าหนักกว่า 1 ตัน แต่บั้งไฟกลับพุ่ง

ชนกิ่งต้นมะม่วง และเศษท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความยาว 6 เมตร แตกกระจาย และ

ตกลงที่บ้านเลขที่ 310 หมู่ 1 ต.เขื่องคำา อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งอยู ่ห่างจากฐานจุดประมาณ 4 กิโลเมตร 

เป็นเหตุให้กระจกรถตู้และกระจกบ้านแตกเสียหาย โดย นายพงษ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นเครื่อง

บินกลับว่า รู ้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเห็นว่า ปัญหาเกิดจากการที่ช่างทำาบ้ังไฟใหญ่ไม่

พัฒนาฝีมือ ท้ังที่ เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2549)
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อันตรายรวมถึงการประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากมีการควบคุมปริมาณและขนาดของบั้งไฟในการจุดแล้ว ยังมีการ

สร้างมาตรฐานการจุดบ้ังไฟโดยให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุด ใช้ระบบการจุด

โดยใช้ไฟฟ้า และการสร้างฐานแบบถาวร มีการจัดโซนอันตรายเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุด มีการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ทิศทางของบั้งไฟ

ตกลงในพื้นที่เมืองหรือบังคับทิศทางให้บั้งไฟสามารถตกในบริเวณท่ีกำาหนดรวม

ถึงการบังคับให้บั้งไฟที่นำามาจุดต้องติดร่มกางเพื่อทำาให้บ้ังไฟตกลงมาอย่างช้าๆ 

ป้องกันอันตรายอันเกิดจากความแรงและเร็วของบั้งไฟ รวมถึงการจัดหน่วยรักษา

พยาบาลและหน่วยฉุกเฉินรับมือหากเกิดอันตรายที่อาจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และใน

ปี 2554 ยังมีการเตรียมการป้องกันอันตรายจากบุญบั้งไฟโดยการสร้างบังเกอร์เพื่อ

ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพได้อย่างปลอดภัย (เทศบาลเมืองยโสธร, 2554)

สำาหรับชาวชุมชนเมืองเองก็ได้มีการเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับความเส่ียงดัง

กล่าว โดยจะใช้ระบบรับเหมาในการจุดบ้ังไฟ แต่ละคุ้มวัดจะเปิดให้กลุ่มบุคคลซึ่ง

อาจจะเป็นลูกหลานหรือคนภายนอกเข้าไปประมูลเป็นตัวแทนของชุมชนในการ

จุดบั้งไฟ นอกจากชุมชนไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างบ้ังไฟเองแล้ว ยังไม่ต้องรับผิดชอบ

กับความเสียหายจากการจุดบั้งไฟในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากผู้รับเหมาดัง

กล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 ชาวชุมชนท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า “มีอุบัติเหตุมากบ้างน้อยบ้างเกิดขึ้นทุกปี

บ้างก็ตกใส่บ้านเรือนซึ่งเทศบาลก็จะเข้าไปเยียวยาชดเชยความเสียหายให้” โดย

การเกิดอุบัติเหตุในบางปีก็เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งในระยะหลังน้ีจะพบว่าสถิติ

อุบัติเหตุในการจัดงานของเมืองยโสธรน้อยลงกว่าเดิมมาก แสดงให้เห็นถึงการเต

รียมความพร้อมในการรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน แม้ว่าจะพบตามข่าวใน

พ้ืนท่ีอื่นมากขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเคยประสบกับเหตุการณ์บั้งไฟหมื่นตกใน

พื้นที่ชมการจุดบั้งไฟในปี 2552 แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย 
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การเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความเสี่ยง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำาให้

เกิดการนำาการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาจัดการงานด้วย นั่นคือ “การประกัน

ภัย” โดยยโสธรถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆ ที่เป็นต้นแบบเร่ิมนำาเอาการประกันภัยมา

ใช้แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกันในวงเงินสูงก็ตาม

 ธุรกิจประกันความเส่ียงบั้งไฟ : การจัดการความเสี่ยงใน 

ยุคสมัยใหม่
 การจัดงานบุญบ้ังไฟที่มีเป็นจำานวนมากและความเสี่ยงของบั้งไฟใน

ปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่งผลให้เกิดการเข้าไปทำาธุรกิจ “การประกันความเสี่ยง” 

ของบริษัทธุรกิจประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงถือว่าการจัดการเหล่านี้เป็นการบริหาร

ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดจากนำาระบบการจัดการสมัยใหม่ที่ในอดีตธุรกิจ

ดังกล่าวไม่น่าจะเก่ียวข้องกับงานบุญแต่กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญร่วม

สมัย จากเดิมนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในงานบุญบั้งไฟ เจ้าภาพหรือเจ้าของบั้งไฟ

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากทำาประกันภัยไว้ บริษัทประกันก็จะเป็นผู้

เข้ารับผิดชอบในส่วนท่ีทำาประกันภัยแทน ซึ่งในอนาคตหากเกิดความเสี่ยงในงาน

บุญบั้งไฟมากเท่าไร ก็ยิ่งจะเกิดธุรกิจที่รับประกันความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น ธุรกิจ

ประกันความเสี่ยงที่เข้ามาในงานบุญบั้งไฟ นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

ตามกฎหมาย จึงเป็นอีกหน่ึงระบบการจัดการสมัยใหม่ที่เข้าควบคุมความเสี่ยงใน

อนาคตดังที่กิดเดนส์ได้อธิบายไว้  (Giddens, 1994: 56-61)

อันตรายที่เกิดจากการจัดงานบุญบ้ังไฟท่ีมีการจุดบั้งไฟเป็นจำานวนมาก

นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นของธุรกิจพนัน โดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นกลุ่มพนัน

โดยตรงที่ไม่ได้เข้าไปแฝงในงานบุญบั้งไฟ กลุ่มดังกล่าวจะไม่ทำาประกันภัยและรับ

ผิดชอบความเสียหายเอง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุบริษัทก็อาจจะมีความผิดด้วย  

การทำาธุรกิจประกันภัยจึงเน้นไปที่งานบุญบั้งไฟใหญ่ๆ เพราะการทำาประกันภัยให้

กับผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมงาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเรียกความมั่นใจในการ
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เข้าชมงานของนักท่องเท่ียวได้ แม้ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็ตาม 

โดยการจัดการธุรกิจประกันความเสี่ยงนี้เป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดในหมวด

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งทำาให้ผู้คนมีความมั่นใจในการชมงาน

บุญบั้งไฟมากขึ้น นอกจากนี้ การประกันความเสี่ยงยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือของ

ผู้จัดงาน และยังลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น

 บริษัทที่รับประกันภัยงานบุญบั้งไฟ เช่น

 1) บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำากัด (มหาชน)12

 2) บริษัทพาณิชย์การประกันภัยจำากัด13

 3) บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยจำากัด (รับทำาประกันภัยให้กับ 

จ.ยโสธร)

 4) บริษัทวิริยะประกันภัย (โดยมีคุณธีรวัฒน์  ธรรมโรจน์ ผู้จัดการสำานักงาน

สาขายโสธร เป็นตัวแทนประกันภัยรายหลัก)

คุณธีรวัฒน์ ธรรมโรจน์ (ติดต่อส่วนตัว, 16 กันยายน 2553) ตัวแทนธุรกิจ

ประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเร่ิมทำาประกันภัยงานบุญ

บั้งไฟตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มต้นกรณีแรกที่อำาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง

ตอนนั้นก็เกิดอุบัติเหตุในงานดังกล่าวและต้องจ่ายเงินสินไหมทดแทนจำานวนมาก

ซ่ึงประสบกับการขาดทุน แต่หลังจากนั้นมาธุรกิจดังกล่าวก็ให้ผลประโยชน์มากข้ึน 

12http://www.cpyins.com รับประกันภัยให้ อ.พนมไพร ปี 2550

 13ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 

เคยรับประกันภัยงานบุญบั้งไฟของ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 3 มิถุนายน 2547 กรมธรรม์ให้ความ

คุ้มครอง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ และเกิด

ภายในบริเวณสถานท่ีจัดงานบุญบั้งไฟคุ ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิตในวงเงิน 100,000 บาทต่อคน

และความเสียหายต่อทรัพย์สินวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง และส่วนที่ 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ที่ผู ้ เอาประกันภัยต้องรับผิดที่เกิดข้ึนภายนอกบริเวณสถานท่ีจัดงานบั้งไฟ คุ ้มครองการบาดเจ็บเสีย

ชีวิตในวงเงิน 50,000 บาทต่อคนและความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงิน 50,000 บาทต่อคร้ัง และ

รวมกันสำาหรับ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน

ภัย (สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย, 2547)
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ตัวอย่างในปี 2553 มีผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของตนกว่า 80 ราย จำานวนเงิน

เอาประกันตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาท โดยส่วนตัวแล้วจะดูแลลูกค้าด้วยตัวเอง 

และแจงรายละเอียดให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน มีความโปร่งใสในการประกันภัย รวม

ถึงการจ่ายเงินสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุที่รวดเร็ว จึงทำาให้มีผู้ให้ความเชื่อ

ถือ โดยรับทำาประกันภัยดังกล่าวทั่วประเทศ รายที่ไกลที่สุดที่รับทำาประกันภัยก็คือ

ที่อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การทำาประกันภัยไม่ได้ดูที่เร่ืองที่ว่าการจุดบั้งไฟดัง

กล่าวเพื่อการพนันหรือไม่ แต่ดูที่ว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดและมองเรื่องความมั่นคงในอนาคตเป็นหลัก ถ้าหาก

กรณีใดมีความเสี่ยงสูง เงินประกันก็สูงตาม หรือบางแห่งก็อาจจะไม่รับทำาประกัน

ให้ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท 

 จะเห็นได้ว่าการประกันความเสี่ยงในงานบุญบั้งไฟน้ันไม่ใช่การป้องกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับมือกับความเสี่ยงที่มีสูงจนกลายเป็นธุรกิจ

หนึ่งที่สร้างกำาไรในยุคสมัยใหม่

ภาพที่ 2  รับทำาประกันบั้งไฟ ป้ายริมทางในเขตอำาเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟกับความเสี่ยงในยุคสมัยใหม่
จะเห็นว่าเมื่อบุญบั้งไฟได้กลายเป็นประเพณีร่วมสมัยท่ีถูกพัฒนารูปร่าง

จนเป็นบุญบ้ังไฟในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีที่นำามาใช้จะช่วยประหยัดเวลา และดู

เหมือนจะสร้างความปลอดภัยมากข้ึนท้ังในการอัดบ้ังไฟและการบังคับทิศทาง แต่

ด้วยการพัฒนาขนาดและความแรง รวมถึงจำานวนการจุดท่ีมีมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ 

ก็ทำาให้การจุดบั้งไฟมีความเสี่ยงท่ีคาดเดาไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงดังกล่าวได้

กลายเป็น “วาทกรรมความเสี่ยง” ให้กับประเพณีดั้งเดิม จนต้องมีการจัดการความ

เส่ียงทั้งด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจุด และการประกันความเส่ียงด้วยการประกัน

ภัย อันเป็นวิธีการจัดการตามแบบสมัยใหม่ท่ีเข้ามากำากับควบคุมความเสี่ยงดัง

กล่าว

ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในงานบุญบ้ังไฟไม่ได้เป็นแค่ผลของการพัฒนา

เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ที่สำาคัญเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงท้ังวิธีคิดและปฏิบัติ

การของผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือผู้จัดงานด้วย ความเชื่อที่ลดน้อยลง ความ

ต้องการแข่งขันที่เพิ่มข้ึน บริบทของการพัฒนาสู่ความทันสมัยล้วนเอื้อให้ผู้คนมี

การผลิตบั้งไฟทั้งที่เพื่อการแข่งขันในเชิงสัญลักษณ์คือการแสดงถึงอัตลักษณ์ความ

ภาคภูมิใจของท้องถิ่นตนและเหตุผลเชิงปัจเจกท้ังเพื่อการแข่งขันชิงรางวัลและการ

พนัน โดยเฉพาะการจัดงานในปัจจุบันที่ผู้กระทำาการในระดับรัฐท้องถิ่นเข้ามาเป็น

ผู้แสดงบทบาทสำาคัญในการกำากับและสร้างสรรค์ประเพณีข้ึนมาใหม่ โดยเหตุผล

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมจะถูกใช้ในฐานะอำานาจโดยชอบธรรมของผู้กระทำา

การที่เกี่ยวข้องในการกระทำากิจกรรมต่างๆ (Giddens, 1994: 56) ฉะนั้น บั้งไฟ

แสน บั้งไฟล้าน บั้งไฟตะไล ก็จะกลายเป็นจุดเด่นและความภาคภูมิใจของแต่ละ

พ้ืนท่ี ประกอบกับเทคโนโลยีข่าวสารและการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วในปัจจุบัน

ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเปรียบเทียบหรือเลียนแบบ

บุญบ้ังไฟในพื้นที่ที่โดดเด่นด้วย โดยจะเห็นว่าการผลิตซำ้าการกระทำาของคนในพื้น

ที่อ่ืนๆ ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วข้ึน รวมถึงการกระทำาซำ้าดังกล่าวมีอัตราเร่งท่ีเพิ่ม



59มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขึ้นมากกว่าสมัยก่อนด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบบุญบั้งไฟในแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ บุญบั้งไฟใน

แบบดั้งเดิมจึงเป็นการจัดการความเสี่ยงที่มาจากธรรมชาติ (external nature) 

คือเป็นตัวช่วยลดความกังวลต่อการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร แต่ในปัจจุบัน 

บุญบั้งไฟกลับเป็นผู้ผลิตความเสี่ยงทางกายภาพขึ้นเองซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีมาจาก

กระกระทำาของมนุษย์เอง (manufactured risk) ทำาให้มนุษย์ต้องกลับมากังวลต่อ

ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนและความกังวลว่าจะเกิดเหตุเภทภัยอันเกิดจากสิ่งท่ี

ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สังคมอีสานก็ไม่ได้ปราศจากความ

เชื่อดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง จะพบว่ามีการอธิบายว่าเป็นความซวย หรือการลงโทษจาก

เทพเจ้าแทน โดยบางคนได้นำาอธิบายเหตุเภทภัย เช่น นำ้าท่วม ว่าเกิดจากความไม่

พอดีในการจุดบั้งไฟหรือการเล่นพนันในบ้ังไฟ โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อย่างแท้จริงเข้าไปด้วยนอกเหนือจากการอธิบายด้วยเหตุผลเร่ืองการทำาร้าย

ธรรมชาติของมนุษย์ 

สิ่งที่ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งนอกเหนือจากความกังวลว่า

ธรรมชาติจะกลับมาทำาร้ายมนุษย์ดังท่ีกิดเดนส์ (Giddens, 1994: 58-60) และ 

Beck (1994: 8) กล่าว คือ การผสมผสานความคิดดั้งเดิมที่กำาลังสูญหายไปและ

กำาลังจะถูกแทนที่ด้วยความต้องการการแข่งขันเชิงปัจเจกที่ได้กลายเป็นแบบแผน

ปฏิบัติของส่วนรวมจะผลิตวัฒนธรรมแห่งความเสี่ยงและ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะ

กลายเป็นความเส่ียงโดยชอบธรรม ซ่ึง “วัฒนธรรมประเพณี” จะเป็นส่ิงท่ีผู้จัด

งานนำามายำ้าความชอบธรรมในการสร้างความเสี่ยงดังกล่าว 

สรุป
 ผู ้เขียนนำาเสนอกรณีของบุญบ้ังไฟที่เป็นวัฒนธรรมที่สร้างความเสี่ยงที่

เพิ่มมากขึ้น โดยอธิบายผ่านแนวคิดเรื่องความเสี่ยงของกิดเดนส์ ซึ่งบุญบั้งไฟ

ที่สร้างความเสี่ยงมากข้ึนน้ี แสดงให้เห็นการก้าวสู่ประเพณีในยุคสมัยใหม่ที่กิด
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เดนส์ (Giddens, 1994: 91-95) ชี้ คือกำาลังเผชิญกับการสูญเสียความเป็นเนื้อ

เดียวกันทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ในขณะท่ีการจุดบั้งไฟนั้นเป็นการบูชาเพื่อขอ

ฝนและความอยู่ดีมีสุข แต่ก็มีการจุดเพื่อการแข่งขันท่ีเพ่ิมมากขึ้น โดยจะเห็นได้

ว่า การพัฒนาทางความคิดของคนหรือกลุ่มคนตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัว

ท่ามกลางบริบทของการพัฒนาสู่ความเป็นบุญประเพณีสมัยใหม่ ซ่ึงส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของงานบุญประเพณีดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ยุคสมัยใหม่ได้

ส่งผลต่อความเชื่อที่ลดน้อยลงในกลุ่มคนรุ่นหลัง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการจัดงาน ในขณะเดียวกันรูปแบบการจัดงานที่เปล่ียนแปลงไปก็ส่ง

ผลต่อความเชื่อของคนอีกรุ่นที่ไมได้กระทำาซำ้าทางความคิดและการปฏิบัติที่ต่อ

เน่ืองกับแบบดั้งเดิม จนการกระทำาของแต่ละคนแต่และกลุ่มไม่จำาเป็นจะต้องสอด

ประสานหรืออยู่ภายใต้ระบบความคิดความเช่ือที่เป็นเนื้อเดียวกันภายใต้การจัด

งานเดียวกัน ดังจะเห็นจากตัวอย่างว่า ในขณะที่ชาวบ้านต้องการจุดบั้งไฟเพื่อ

เป็นตัวแทนชุมชนตามประเพณีเดิม ผู้จัดงานส่วนกลางก็ต้องการให้มีบั้งไฟเป็น

ตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเพื่อแสดงถึงความสมานสามัคคีในชุมชน และก็มีกลุ่ม

คนท่ีต้องการนำาบั้งไฟมาจุดแข่งขันเป็นการส่วนตัว จึงมีการบรรจบกันของความ

ต้องการในลักษณะประมูลบั้งไฟเข้าร่วมงานซึ่งทำาให้แต่ละฝ่ายได้ประโยชน์

 นอกจากนี้ บุญบั้งไฟร่วมสมัยแสดงให้เห็นการสอดแทรกของกิจกรรมด้าน

เศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเริ่มเข้าแทนที่กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่ม

คนในพื้นที่ในฐานะที่เป็นกิจกรรมบางอย่างที่ถูกแยกส่วนออกและถูกประกอบเข้า

มาร่วมใหม่เป็นกิจกรรมเดียวกันโดยคนกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นการประมูลบั้งไฟของ

กลุ่มคน การทำาธุรกิจประกันภัย การเน้นการจุดแข่งขันบั้งไฟและแสดงเอกลักษณ์

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมท่ีสร้างความเส่ียงท่ีไม่ถูกตั้งคำาถามหรือได้รับการ

ละเว้นให้กระทำา กำาลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการพัฒนาทางความคิดที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้โดยจารีตประเพณีดั้งเดิมที่สามารถจำากัดพฤติกรรมของคนบางกลุ่มได้
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เท่านั้น การต้องรับมือกับผู้กระทำาการที่หลากหลายมากขึ้นและบริบทต่างๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไป กฎเกณฑ์สมัยใหม่ได้เข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงประเด็นที่เรา

ต้องพึงคำานึงถึงเพิ่มมากข้ึนก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะกลายเป็นความชอบธรรม

ในการสร้างความเสี่ยงโดยที่มีผู้กระทำาการจากภายนอกและภายในพร้อมใจเข้าไป

ร่วมเพิ่มอัตราเร่งให้มีความเสี่ยงที่มากขึ้น การใคร่ครวญตรึกตรองสะท้อนคิดอย่าง

เข้มข้นต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Giddens,  1994: 104-107) จึงเป็นเรื่อง

สำาคัญที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจัดการมณฑล

เทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) โดยการใช้แนวการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

(Historical Approach) และเชิงการบริหารจัดการ (Management Approach) 

ผลการวิจัยพบว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงได้รับพระบรม

ราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวให้ดำารงตำาแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค ์แรก ทรงนำาทฤษฎีระบบราชการ 

(Bureaucracy) มาใช้รวมทั้งมี การวางแผน (Planning) ใช้เวลาถึง ๖ เดือนเพ่ือ

ศึกษาดูงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแผนในการแบ่งมณฑลโดยใช้แม่นำ้า

เป็นเส้นแบ่ง หลังจากนั้นมี การจัดตั้งองค์การ (Organizing) มณฑล เมือง อำาเภอ

และตำาบลหมู่บ้านเพื่อทำา การจัดคนเข้าท�างาน (Staffing) ระดับมณฑล (ข้าหลวง

เทศาภิบาล) ระดับเมืองยกเลิกระบบ “กิน เมือง” เปลี่ยนจาก “เจ้าเมือง” มา

เป็น “ผู้ว่าราชการเมือง” โดยลดจากเจ้ามาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและรับเงินเดือนจากรัฐบาลมี การอ�านวยการ (Directing)ด้วยการ

จัดให้มีบ้านพัก ข้าราชการและศาลากลางสำาหรับทำางานในเมืองนั้นๆ การประสาน

งาน (Co-Coordinating) ทั้งในกระทรวงนอกกระทรวงโดยช่วยเก็บภาษีอากรท่ี

ค่ังค้างแทนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ การรายงาน (Reporting)ในการประชุม

เทศาภิบาลประจำาปีจะมีรายงานทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การงบ

ประมาณ (Budgeting) มีการจัดทำางบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเป็นคร้ัง

แรก การตรวจราชการ (Inspection) เพื่อติดตามและประเมินผลงานทางด้าน

การบริหารจัดการ ท้ายที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์

ต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกันของบรรดาผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกำาหนดให้มี การ
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ประชุม (Meeting) ทุกเช้าก่อนทำางานและให้มีการประชุมในระดับอำาเภอ “เมือง” 

มณฑลและประชุมเทศาภิบาลอย่างสมำ่าเสมอเป็นประจำาทุกปี

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการ, รัชกาลที่ ๕, การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

 และการบริหารจัดการ
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Abstract

The purpose of this research was to study the administrative 

management of The Etsapipal Contries during the Reign of King 

Chulalongkorn. It is a qualitative research with historical approach and 

research in management. The research reveals that Prince Damrong 

Rajanupab was appointed as the first minister of the Ministry of 

Interior. He laid down the management system according to the 

bureaucracy theory, there were planning, spending 6 months to study 

the work of Ministry of Interior, having plan to divide geographic area 

using the rivers as the diving lines. Afterward, set up organization 

such as District, Town, Tumbon, Amphoe and Village in order to 

recruit staff at district and township level, revoke the “Kin Muang” 

system, changing “The Chao Muang” to “the lieutenant governor” 

of a circle, transforming from royal relatives to administrative officials 

under the King and receiving salary from the government. For 

directing, the officials residential were set up together with the central 

office for provincial administration and issuing of law to specify the 

authority and responsibility of officials in all level, furthermore, the 

coordination between ministries leading to the collection of pending 

tax from previous administrative arrangement “Ministry of Finance”. 

It is the duty of “Superintendent Commissioner” to report to Ministry 

of Interior in the annual meeting verbally and in writing. Together 

with the capability of the King in budgeting, the Ministry of Interior 

received the most budget of alls, in addition, the astonishing activity 
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of Prince Damrong Rajanupab was the inspection to monitoring and 

evaluating the management of Ministry of Interior for the final result 

in more understanding in rules and regulations among officials and 

management of Ministry of Interior, the meeting was held every 

morning before working starting of the day and to have annual 

meeting at provincial, districts and sub-districts, too.

Keywords : Administrative Management, King Chulalongkorn, 

 Historical and Management Approach
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บทน�า

ความส�าคัญของปัญหา
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการ

ปกครองครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนการปกครองจากระบบจตุสดมภ์ เป็นกระทรวง ๑๒ 

กระทรวงตามแบบประเทศตะวันตก สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงได้

รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก ทรง

ได้รับนโยบายในการดึงอำานาจเข้ามาสู่ศูนย์กลาง เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยได้

รับภัยคุกคามจากอังกฤษและฝรั่งเศสในการที่ต้องการได้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้น

เพ่ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการค้า ประกอบกับประเทศไทยในขณะนั้นยัง

ปกครองแบบเมืองประเทศราชโดยให้หัวเมืองบางแห่งท่ีอยู่ห่างไกลปกครองตนเอง

โดยเพียงแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย ทุก ๓ ปี เช่น 

เชียงใหม่ เป็นต้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ดังกล่าว สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพทรงส่งข้าราชการไปดูงานทางด้านการปกครองที่อังกฤษใช้ในการ

ปกครองพม่าและมลายูในขณะนั้น มาปรับปรุงใช้กับการปกครองของไทยเรียก

ว่า “ระบบเทศาภิบาล” โดยการแบ่งการปกครองออกเป็น มณฑล เมือง อำาเภอ 

ตำาบล และหมู่บ้านตามลำาดับและได้ยกเลิกระบบเมืองประเทศราชเพื่อเป็นการ

สร้างความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยดึงอำานาจ

ในการบริหารเข้ามาสู่องค์พระมหากษัตรย์เพื่อความมั่นคงของประเทศเป็นสำาคัญ

จึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า การเปลี่ยน แปลงจากรูปแบบ

การปกครองจากแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่นั้นเป็นอย่างไร และมีความสำาคัญอย่างไร 

ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่หัวเมืองในการป้องกันประเทศ และมีเอกภาพ

ในการบังคับบัญชา (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ๒๕๔๕) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอบเขตการวิจัย

 การศึกษาในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๑ ถึง พ.ศ.๒๔๕๓ (สมัยรัชกาลที่ ๕)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และเชิงการบริหารจัดการ 

(Management Approach) ทั้งนี้โดยมีจุดมุ ่งหมายที่จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจาก 

เอกสารชั้นต้น (Primary Sources) และเอกสารช้ันรองควบคู่กันไป โดยค้นคว้า

จากสำานัก หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งอื่นๆ

ผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ได้ค้นพบคำาตอบของโจทย์วิจัยที่ต้ังไว้ว่า “การบริหารจัดการ

เมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะเป็นอย่างไร” 

 คำาว่า “เมือง” เปลี่ยนมาเป็น “จังหวัด” ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

๓๓ น่า ๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๙) จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพได้นำา

ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) มาใช้ในการบริหารจัดการ “เมือง” ในขณะ

นั้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยการนำาทฤษฎีการบริหารจัดการตามระบบราชการของ

แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (Max Weber’s Bureaucratic Management) 
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ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.๑๘๖๔ ถึง ค.ศ.๑๙๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๗ ถึง พ.ศ.๒๔๖๓) ตรง

กับช่วงครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๑๑ 

ถึง พ.ศ.๒๔๕๓) ขณะนั้นพระองค์ได้ทรงศึกษาแบบแผนการปกครองของประเทศ

ตะวันตกเพื่อนำามาปรับปรุงประเทศในการปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ.๒๔๓๕ เช่น

เดียวกัน

 ถ้าจะกล่าวตามทฤษฎีสมัยใหม่ ทั้งสองพระองค์ถือว่าเป็นผู ้นำาแห่ง

การเปล่ียนแปลงตามทฤษฎี ที่เรียกว่า Change Management เพราะการ

เปลี่ยนแปลงหมายถึง การกระทำาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างมีระบบตาม

แผนที่ได้จัดทำาไว้ รวมถึงการนำาระบบและวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติในองค์การ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของประเทศพระองค์ได้ปรับ

โครงสร้าง (Structure) ในการบริหารประเทศไทยใหม่หมด จากระบบจตุสดมภ์มา

เป็นการบริหารราชการตามแบบประเทศในยุโรป โดยจัดต้ังเป็น ๑๒ กระทรวง มี

การแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงอย่างชัดเจน และเป็นการดำาเนินการ

ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการแบ่งงานกันทำา (Division of Work) ซึ่งจะทำาให้

เกิดความชำานาญเฉพาะด้าน ซึ่งแต่เดิมมายังไม่เคยเกิดความชัดเจนในเรื่องอำานาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบเช่นนี้มาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงเคยปรารภว่า “...เป็นเร่ือง

จ�าเป็นที่จะต้องรู้วิธีการปกครองครองแบบยุโรปเพราะ ชาวยุโรปมีความเชี่ยวชาญ

กว่าเราหลายร้อยเท่าในเรื่องนี้ ฉะนั้น เราจ�าเป็นต้องว่าจ้างใครสักคนหนึ่งที่รู้วิธีการ

เหล่านี้ เพื่อที่จะมาวางกฎเกณฑ์การปกครองแบบใหม่” 

 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระจอม

เจ้าอยู่หัวทรงให้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ มาช่วยดำาเนินการ โดยมี

กระแสพระราชดำารัสว่า “ฉันรู้ว่าเธออ่านภาษาอังกฤษได้และรู้ว่าการจัดระเบียบ

กรมธรรมการของเธอนั้นถือเป็นแบบอย่างได้อย่างดี ฉะนั้น ฉันจึงต้องการให้เธอ

ช่วยวางแผนจัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่เพ่ือที่จะดึงเอาข้อขัดข้อง ที่

เธอสงสัยว่าจะเป็นการกีดขวางความเจริญก้าวหน้าออกมา แลช่วยแก้ไขปัญหา
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เหล่านั้น โดยน�าวิธีการแบบยุโรปมาปรับใช้เข้ากับวิธีการปกครองแบบไทยๆ” 

  สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงดำาเนินการท่ีน่าจะเรียกว่า 

“Reengineering” แปลเป็น ภาษาไทยว่า “การรื้อปรับระบบ”ในการบริหาร

จัดการในส่วนภูมิภาครวมทั้งการบริหารจัดการเมืองเลยทีเดียว เพราะการรื้อปรับ

ระบบนั้นเป็นการเริ่มต้นกันใหม่โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน อดีตจนถึงปัจจุบัน

และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยท่ียังคงยึดติดกับฐานโครงสร้างปัจจุบัน

อยู่และไม่ใช่การซ่อมแซมระบบปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม แต่เป็นการละทิ้งกระบวนการ

ที่ทำามายาวนานแล้ว หากกระบวนการใหม่ที่ทันสมัยตามที่สภาพงานในขณะนั้น

ต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าในการบริการที่ดีให้กับราษฎรส่วนนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุด ๒ 

ประการด้วยกัน

 ประการแรก จะเห็นได้จากในส่วนของการบริหารจัดการเมืองในขณะนั้น 

พระองค์ทรงยกเลิกระบบ “กินเมือง” ที่มีการใช้มาอย่างยาวนานจนถึงสมัยรัชกาล

ที่ ๕ ในช่วงต้นก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครอง ระบบนี้เปิดโอกาสให้เจ้าเมืองได้

หาประโยชน์ในการบริหารราชการในเมืองท่ีตนเอง รับผิดชอบ เพราะขณะนั้นเจ้า

เมืองไม่มีรายได้จากทางรัฐบาลกลางแต่ประการใด สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา

นุภาพทรงยกเลิกระบบดังกล่าว และยกเลิกตำาแหน่ง “เจ้าเมือง” ลงด้วย เพราะ

เหตุว่าเจ้าเมืองสมัยก่อนมีอำานาจมาก เพราะสามารถใช้อำานาจทั้งทางฝ่ายบริหาร

และตุลาการควบคู่กันไปด้วยและส่วนมากเจ้าเมืองทั้งหลายประกอบการทำามาหา

เลี้ยงชีพจากการปกครองท้องถิ่น โดยใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตนเพิ่มพูนผลประโยชน์

ทางการค้า และพยายามทำาให้ข้ันตอนทางกฎหมายยืดเยื้อเพื่อจะได้ค่าธรรมเนียม

ศาลและเก็บเงินรัษฎากรของรัฐบาลกลางไว้เป็นของตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

มากได้ เหตุผลที่ยกเลิกระบบกินเมือง และตำาแหน่งเจ้าเมือง เพราะว่าต้องการให้

ตำาแหน่งนี้เป็นเพียงข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งโดยให้เรียกชื่อใหม่ว่า “ผู้ว่าราชการ

เมือง” โดยเปลี่ยนฐานะความรู้สึกจากคำาว่า “เจ้า” มาเป็นเพียงข้าราชการพลเรือน

คนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีเงินเดือนจากทางราชการแทนการ
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กินเมือง เพื่อให้สามารถรับราชการเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้

 ประการที่สอง พระองค์ได้ทรงยกเลิกระบบเมืองประเทศราช ทั้งนี้เพื่อ

ต้องการที่จะดึงอำานาจในการบริหารเข้ามาสู่ศูนย์กลางที่องค์พระมหากษัตริย์ เพ่ือ

เป็นการสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) เหตุผลที่สำาคัญ

ที่สุดคือเพื่อความมั่นคงของประเทศเป็นสำาคัญ เพราะเป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่า

ขณะนั้นประเทศไทยได้รับภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมอย่างมาก นอกจากนี้

ในการบริหารจัดการเมืองนั้นยังสามารถใช้ทฤษฎีทางการบริหารจัดการอธิบายได้

ดังต่อไปนี้ 

  การบริหารโดยทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy)

ของ แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 

 ทฤษฎีระบบราชการ อาจแยกพิจารณาได้ เป็น ๒ แบบด้วยกันคือ

 แบบที่หนึ่ง ในฐานะเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institute) สถาบันหนึ่ง 

คือ การเป็นสถาบันบริหารการปกครองของรัฐ ด้วยเหตุผลดังนี้คือ

1) ถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งของกระบวนการในการปกครองประเทศ

2) เป็นสถาบันที่มีหน้าท่ีจะต้องปกป้อง ดูแล รักษาผลประโยชน์ตลอด

จนสร้างความมั่นคง 

3) มีความต้องการความอิสระในการบริหารงาน เป็นสถาบันท่ีมั่นคง 

ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 แบบท่ีสอง Bureaucracy ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดองค์การ 

(A Form of Organization) ในรูปแบบ bureaucracy

1) เป็นระบบการบริหารหรือการทำางานระบบหนึ่ง

2) มีโครงสร้างแบบที่เรียกว่า “Weberian Bureaucracy”

3) สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมกับสภาพการ

ต่างๆ ในระบบราชการ

 จากแนวคิดท้ังสองรูปแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นองค์การราชการตาม
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แนวคิดของ แม็กซ์ เวเบอร์จะต้อง ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ ๗ 

ประการคือ

 

 ๑ หลักล�าดับขั้น (Hierarchy) 

 ในหลักการนี้มีเป้าหมายที่จะทำาให้องค์การต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดย

มีความเช่ือ การบริหารที่มีความเป็นลำาดับข้ัน จะทำาให้ระบบการสั่งการและการ

ควบคุมมีความรัดกุมทำาให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ

 จะเห็นได้จากการบริหารราชการในกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเป็นการ

บริหารตามลำาดับขั้น โดยเริ่มตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย เสนาบดีในขณะนั้นคือ สม

เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดในกระทรวง ต่อมาใน

ส่วนภูมิภาค คือ ข้าหลวงเทศาภิบาลซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับมณฑล ต่อมาคือ 

ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ที่มีอำานาจสูงสุดภายในเมืองนั้น ต่อจากเมืองจะมีนายอำาเภอ 

เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในอำาเภอนั้นๆ และตามด้วยกำานันบริหารในระดับตำาบล 

ท้ายสุดของการบังคับบัญชาคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งบริหารในระดับหมู่บ้าน โดยแต่ละ

หน่วยงานจะต้องขึ้นตรงต่อหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไปเป็นลำาดับขั้นตามลำาดับ

 ดังนั้น การบริหารราชการตามแบบแผนสมัยใหม่จึงมีอำานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบตลอดจนขนาดเรียงตามลำาดับของสายการบังคับบัญชา 

(Hierarchical Structure) จากเล็กไปหาใหญ่ดังนี้ ชั้นท่ี ๑ การปกครองหมู่บ้าน, 

ชั้นที่ ๒ การปกครองตำาบล, ช้ันท่ี ๓ การปกครองอำาเภอ (และเมืองข้ึน), ชั้นที่ ๔ 

การปกครองเมือง , ชั้นที่ ๕ การปกครองมณฑล 

 ๒ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)

 ข้าราชการต้องมีสำานึกแห่งความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเป็น

สำาคัญ ความรับผิดชอบ หมายถึง การรับผิดและรับชอบต่อการกระทำาใดๆ ที่ตนได้

ทำาลงไปและความพร้อมที่จะให้มีการตรวจ สอบโดยผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา
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ด้วย ส่วนอำานาจ (Authority) หมายถึง ความสามารถในการสั่งการ บังคับบัญชา 

หรือกระทำาใดๆ เพื่อให้มีการดำาเนินการ หรือปฏิบัติการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย

· อำานาจหน้าที่เป็นสิ่งที่ได้มาอย่างเป็นทางการตามตำาแหน่ง

· อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องมีความสมดุลกันเสมอ

· การได้มาซึ่งอำานาจในทัศนะของแม็กซ์ เวเบอร์ คือ การได้อำานาจตาม

กฎหมาย (Legal Authority)

 การบริหารเมืองในสมัยนั้น จะเน้นการบริหารราชการบนพื้นฐานของ

กฎหมายเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ ทรงดำาเนินการในการออกกฎหมายถึง ๒ ฉบับด้วยกัน คือ ข้อบังคับ

ลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เพื่อกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ในการบริหารเมืองในขณะนั้น และ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่

ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ซึ่งวางรูปแบบในการบริหารจัดการในระดับอำาเภอ ตำาบล 

และหมู่บ้านตามลำาดับ

· ภาระหน้าที่ (Duty) หมายถึงภารกิจหน้าที่การงานที่ถูกกำาหนด หรือได้

รับมอบหมายให้กระทำา

 กฎหมายดังกล่าวได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ต่างๆ เช่น ตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

เมืองจะต้องรับผิดชอบอย่างไร ปลัด ยกกระบัตร ศุภมาตรา และตำาแหน่งอื่นๆ 

เช่น นายอำาเภอ กำานัน รวมท้ังผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ซึ่ง

กฎหมายได้กำาหนดให้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการทุกตำาแหน่งจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน รวมถึงอำานาจในการบังคับบัญชาในแต่ละ

ระดับมีความชัดเจนและแน่นอน ซึ่งในการกำาหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับนั้น สม

เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงมุ่งหวังที่จะให้การทำางานเกิดความเที่ยงตรง

และเกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงเรื่องการกำาหนดคุณสมบัติของ
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ข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานราชการใน

ขณะนั้นมากที่สุด

 ๓ หลักแห่งความสมเหตุสมผล (Rationality)

 ความถูกต้องเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติที่จะนำามาใช้เป็นแนวทางใน

การดำาเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือความสามารถใน

การที่จะใช้ทรัพยากรบริหารต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำากัดซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งเวลาไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนิน

งานนั้นๆ ให้มากที่สุด โดยจะเห็นได้จากในเบื้องต้นสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา

นุภาพทรงจ้างเจ้าหน้าในแต่ละเมืองเท่าที่จำาเป็นให้พอเพียงแก่หน่วยราชการใน

เมืองนั้นๆ เป็นหลักเพราะเมื่อมีการยกเลิกระบบกินเมืองแล้ว ก็จำาเป็นที่จะต้อง

สร้างศาลากลางประจำาเมืองต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำางาน รวมทั้งการสร้างบ้าน

พักให้กับข้าราชการที่ย้ายไปจากกรุงเทพ ฯ หรือต่างเมืองได้มีที่พัก อันเป็นการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการในขณะนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้รวมทั้ง

การจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำานักงานต่างๆ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของ

หน่วยราชการในระดับเมือง และอำาเภอ เพื่อให้สามารถบริการที่สะดวกรวดเร็วกับ

ราษฎรต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อหน่วยราชการท้ังในระดับเมืองและอำาเภอ ส่วนในเรื่อง

ประสิทธิผล (Effective)ได้แก่ การทำางานหรือการดำาเนินกิจการใดๆ ที่สามารถ

ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ซึ่งในข้อบังคับลักษณะการปกครองหัว

เมือง ร.ศ. ๑๑๖ ได้วางกำาหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า ทุกเช้าก่อนการทำางานในแต่ละวันให้

ผู้ว่าราชการเมืองและข้าราชการภายในเมือง นั้นจะต้องมีการประชุมทุกเช้าเพื่อที่

จะประเมินผลการทำางานในวันที่ผ่านมาว่า สามารถทำางานบรรลุผลตามเป้าหมาย

ที่ทางราชการได้กำาหนดไว้หรือไม่และมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุง 

 นอกจากนี้ยังได้วางกฎระเบียบให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับอำาเภอเป็นต้นไป 

จะต้องนำาเสนอรายวันราชการให้กับทางผู้ว่าราชการเมืองได้ตรวจดูว่าการปฏิบัติ
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หน้าที่ต่างๆ ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายหรือไม่ โดยให้เขียนรายงานใส่กระดาษ

ฟุลสแคบ (Foolscap) พับครึ่งโดยครึ่งหนึ่งเขียนรายงานไว้ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้

ผู้ว่าราชการเมืองตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าคำาสั่งนั้นไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขหรือ

ดำาเนินการอย่างไรต่อไป และเพื่อให้เป็นแนวทางในการรับราชการของข้าราชการ

สมัยนั้นซึ่งถือว่ายังใหม่ต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดคนที่มีความรู้ความ

สามารถเพียงพอในการรับราชการ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ จึงทรง

ออกวารสารรายเดือนชื่อ “เทศาภิบาล” เพ่ือให้ข้าราชการชั้นสูงของกระทรวง

มหาดไทยในขณะนั้นได้เขียนถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติราชการ การสั่งราชการ

ท่ีถูกต้อง เพื่อให้ข้าราชการในหัวเมืองได้ศึกษาหาความรู้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการ

ประหยัด (Economic) คือ ความสามารถในการที่จะประหยัดทรัพยากรในการ

บริหาร โดยให้ผลงานในการบริหารได้ในระดับเดิมคือในแต่ละเมืองนั้น กระทรวง

มหาดไทยได้กำาหนดตำาแหน่งข้าราชการไม่มากนัก โดยการจ้างอัตราเงินเดือนใน

ระดับตำ่าก่อนแล้วจึงค่อยๆ ขึ้นเงินเดือนให้ในภายหลัง และจ้างเท่าที่จำาเป็นเพ่ือ

ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและบริการที่ดีจากหน่วยงาน

ราชการนั้นได้

 ซึ่งแนวทางที่จะแสดงถึงความสมเหตุสมผลหรือประสิทธิภาพก็คือ การ

บริหารราชการในระดับเมืองในขณะนั้นได้มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติงานขึ้นมา

อย่างชัดเจนในรูปแบบ ของกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งในระดับเมือง

และอำาเภอเป็นต้น รวมทั้งยังกำาหนดเวลาในการรับราชการในขณะนั้นซึ่งกฎหมาย

กำาหนดว่า ให้ทำางานตั้งแต่ ๔ โมงเช้าถึง ๔ โมงเย็น และให้หยุดราชการในวันพระ

และวันนักขัตฤกษ์

 ๔ หลักการมุ่งสู่ผลส�าเร็จ (Achievement Orientation)

 การปฏิบัติราชการจะต้องมุ ่งสู ่เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของทาง

ราชการเสมอ
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 ประการแรก เจ้าหน้าท่ีต้องมีหลักการและวิธีการในการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้อง เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิรูประบบราชการจากแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ 

จึงทำาให้ข้าราชการแต่ละคนยังขาดความรู้ความชำานาญในการบริหารราชการดัง

กล่าว ดังนั้น หนังสือ เทศาภิบาล ถือเป็นส่วนหนึ่งในการนำาแนวทางที่เป็นความรู้

ในการปฏิบัติราชการ และการออกคำาสั่งรวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการส่ังงานของ

ข้าราชการในตำาแหน่งต่างๆ ท่ีผ่านมาว่ามีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและออก

คำาสั่งในกรณีนั้นๆเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในข้อบังลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.

๑๑๖ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ท้ัง ๒ ฉบับได้วางรูป

แบบและรายละเอียดในการทำางานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ตั้งแต่ละดับเมืองลงมาค่อน

ข้างจะครบถ้วนรัดกุมที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถของเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทยพระองค์แรกคือ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ที่ทรงวางรากฐาน

ในการบริหารราชการในระดับเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม และได้ใช้เป็นรูปแบบมาจนถึน

ปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน

 ประการที่สอง จะต้องมีการแบ่งงานกันทำาตามความชำานาญเฉพาะด้าน 

โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อสามารถบริหารงานในกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีเอกภาพ

แล้ว สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ทรงย้ายหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับการ

ปกครองไปยังหน่วยงานท่ีเหมาะสม โดยทรงยกเลิกอำานาจหน้าที่ ของผู้ว่าราชการ

เมืองซึ่งแต่ก่อนได้รวมอำานาจในการตัดสินคดีซึ่งเป็นอำานาจของตุลาการไว้ด้วย 

มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำาเนินการตัดสินคดีตามความรู้ความชำานาญใน

ด้านตัวบทกฎหมายเป็นหลัก

 ประการสุดท้าย การบริหารราชการจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเมื่อมีการ

กำาหนดวิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ี ช่วงเวลาและ

สภาพแวดล้อม ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมถึงเป้าหมายผลสำาเร็จที่

ต้องการ
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 ๕ หลักการท�าให้เกิดความแตกต่างหรือความช�านาญเฉพาะด้าน 

(Differentiation Specialization)

 ลักษณะทางโครงสร้างขององค์การแบบราชการ ต้องมีการแบ่งงานและ

จัดแผนกงานหรือจัดส่วนงานขึ้นมา เพราะภารกิจการงานขององค์การขนาดใหญ่มี

จำานวนมาก จึงต้องมีการแบ่งงานที่ต้องทำาออกเป็นส่วนๆ แล้วมีหน่วยงานรองรับ 

ซึ่งการจัดส่วนงานอาจจะจัดการได้หลายรูปแบบคือ

 ๑) แบ่งส่วนงานตามพื้นที่ เป็นการแบ่งงานโดยกำาหนดพื้นที่ ที่จะต้องรับ

ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีการกำาหนดภารกิจ บทบาท อำานาจหน้าที่ ที่องค์การ

จะต้องบริหารจัดการด้วย

 ซึ่งในเร่ืองน้ีจะเห็นได้ว่า กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นได้แบ่งขอบเขตใน

การรับผิดชอบในระดับเมือง รองลงไปคือ อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้านตามลำาดับ 

โดยข้าราชการตั้งแต่ระดับ ผู้ว่าราชการเมืองจะต้องรับผิดชอบในเขตของเมืองนั้นๆ 

เป็นหลัก ส่วนนายอำาเภอก็ต้องรับผิดชอบในเขตอำาเภอท่ีตนเองรับผิดชอบโดยการ

แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยในข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.

๑๑๖ ข้อ ๑ กำาหนดว่า “ท้องท่ีหลายๆ อ�าเภอรวมกัน ก�าหนดเปนหัวเมืองหนึ่ง” 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้กำาหนดขอบเขตในการบริหารและปกครองบังคับบัญชา

ที่ชัดเจนมาก จะสังเกตได้ว่าในการแบ่งเขตเมืองในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพท้ังสองพระองค์

ทรงกางแผนที่ขึ้นบนโต๊ะแล้วทรงช่วยกันพิจารณาในการตั้งเมืองต่างๆ โดยใช้เส้น

ทางนำ้าเป็นแนวแบ่งเขตเมือง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า สมัยก่อนนั้นการคมนาคมทาง

นำ้าเป็นการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด 

 ๒) แบ่งตามหน้าที่ หรือภารกิจที่องค์การจะต้องจัดทำา เช่น ในระดับเมือง

มีการแบ่งตำาแหน่งตั้งแต่ระดับ ผู้ว่าราชการเมือง ปลัด ยกกระบัตร ศุภมาตรา 
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เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำาแหน่งหน้าท่ีมีกฎหมายกำาหนดตำาแหน่งอำานาจหน้าที่ของ

ข้าราชการต่างๆ ไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

 จากข้อบังคับดังกล่าวใน ข้อ.๒ได้กำาหนดไว้ว่า“หัวเมืองหนึ่ง มีผู้ว่าราช

การเมืองเปนผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งและมีกรมการเมืองประจ�าหน้าที่ราชการต่างๆ 

แลเปนท่ีปฤกษาหารือมีจ�านวนตามอัตรา ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า” ข้อ.๓ 

กำาหนดว่า “ต�าแหน่งกรมการเมืองต่างกันเปน ๒ อย่าง อย่างหนึ่งเรียกว่า กรมการ

ในท�าเนียบ คือ ต�าแหน่งปลัด ยกกระบัตร ผู้ช่วยราชการ จัดเป็นกรมการผู้ใหญ่ 

๓ ต�าแหน่ง จ่าเมือง สัสดี แพ่ง ศุภมาตรา แลสาระเลข จัดเปนกรมการผู้น้อย ๕ 

ต�าแหน่ง อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่ากรมการนอกท�าเนียบ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็น

คฤหะบดีในเมืองนั้นซึ่งได้มีบรรดาศักดิ์เปนกรมการ” 

 ๓) แบ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการท�างาน โดยคำานึงถึงว่างาน

ที่จะทำาสามารถแบ่งออกเป็นกี่ข้ันตอนอะไรบ้าง แล้วกำาหนดหน่วยงานมารองรับ 

เช่น การติดต่องานราชการอาจจะเร่ิมจากระดับหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่บ้านเป็นลำาดับ

แรก ต่อจากหมู่บ้านขึ้นไประดับตำาบลต้องให้ได้รับความเห็นชอบจากกำานัน ส่งไป

ยังอำาเภอมีนายอำาเภอเป็นผู้รับผิดชอบ จนถึงขั้นสุดท้ายในการตัดสินใจอาจจะอยู่ที่

ตัวผู้ว่าราชการเมืองเป็นที่สุด 

 จากข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.๑๑๖ ข้อ ๕๑ ได้กำาหนดว่า 

“การที่จะบอกรายงาน หรือบอกหารือในข้อราชการ ให้มีใบบอกไปยังข้าหลวง

เทศาภิบาลทุกอย่าง ให้ผู ้ว่าราชการเมืองมีใบบอกตรงเข้ามายังเสนาบดี เจ้า

กระทรวงในกรุงเทพ ฯ” 

  ข้อ ๕๕ “เรื่องราวซึ่งมีผู ้ยื่นต่อผู้ว่าราชการเมืองจะเปนเรื่องราวของ

เอกชนก็ดี หรือบริษัทก็ดีควรรับไว้พิจารณา ถ้าเปนการร้องทุกข์ หรือขอความ

อนุเคราะห์ซึ่งอยู่ในอ�านาจที่ผู ้ว่าราชการเมืองจะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ร้อนหรือ

อุปการะได้ ก็ให้กระท�าการตามควร ถ้าเปนการเหลือก�าลังแลผู้ว่าราชการเมืองจะ
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ท�าได้ ก็ให้ชี้แจงข้อความไปยังข้าหลวงเทศาภิบาล”

 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางในการนำาเสนอข้อร้องเรียนผ่านทางผู้ว่า

ราชการเมือง เพื่อให้ช่วยสงเคราะห์ในการดำาเนินงานผ่านหน่วยงานของทาง

ราชการ ซึ่งตามกฎหมายได้มีการกำาหนดรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ

ข้าราชการในตำาแหน่งนั้นๆ 

 ๖ หลักระเบียบวินัย (Discipline)

 การทำางานต่างๆ จะต้องมีการกำาหนดระเบียบวินัยและบทลงโทษ ขึ้นมา

เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมความประพฤติของข้าราชการในระดับเมืองทุกคน

 ในกฎหมายลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) ได้กำาหนด

โทษและความผิดของข้าราชการไว้ดังนี้

 ข้อ ๑๑๓ กำาหนดว่า “สถานที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในกรมการหรือพนักงานต�าแหน่

งใดเปนผู้ปกปักรักษา กรมการแลพนักงานต�าแหน่งนั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการที่

จะดูแล ให้ภารโรงแลผู้รักษาสถานที่นั้นๆ รักษาให้เรียบร้อยแลสอาดหมดจดเปน

ต้นว่า

  (๑) ศาลากลาง อยู่ในหน้าที่ต�าแหน่งจ่าเมือง (๒) ศาล อยู่ในหน้าที่ยกกระ

บัตรศาล (๓) ตราง อยู่ในหน้าท่ีพธ�ามรงค์ (๔) โรงภาษี อยู่ในหน้าที่ผู้จัดการภาษี

นั้นๆ ดังนี้เปนตัวอย่าง สถานที่อื่นๆ ก็ให้ผู้ว่าราชการเมืองมอบหมาย ให้เปนหน้าที่

มีต�าแหน่งเปนผู้รับผิดชอบในการรักษาตามท�านองนี้

 ข้อ ๑๑๕ กำาหนดว่า “ ถ้าผู้ใดปล่อยให้สถานที่หรือสิ่งของหลวง ซึ่งตัวรับ

ผิดชอบรักษาเสียหายไปโดยไม่ระวังรักษาตามสมควร ผู้ว่าราชการเมืองมีอ�านาจที่

จะปรับให้ผู้นั้นท�าใช้หรือจะให้ใช้ค่าซ่อมแซมหรือให้ซื้อของใช้แทนก็ได้”

 นอกจากที่กล่าวมานี้จะเป็นกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ สม

เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงวางไว้และการเลื่อนตำาแหน่งให้กับ
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ข้าราชการที่กล้ามารับราชการในต่างหัวเมืองว่า ให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ราชการมากกว่าข้าราชการที่ทำางานอยู่ในกรุงเทพ ฯ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการลดความ

ขาดแคลนข้าราชการที่จะไปรับราชการตามหัวเมือง ทั้งนี้เนื่องจากมีความเข้าใจ

ขนบธรรมเนียมการรับราชการที่ผิด เพราะไปคิดว่า การที่ข้าราชการถูกโยกย้าย

ไปรับราชการในหัวเมืองนั้นถือว่าเป็นการถูกลงโทษ ในสมัยนั้นจึงไม่ค่อยที่จะมี

ข้าราชการที่เต็มใจไปรับราชในหัวเมืองมากมายนักจึงทำาให้ขณะนั้นข้าราชการที่จะ

ไปรับราชการในต่างเมืองเกิดการขาดแคลน แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ที่ทรงอำานายความสะดวกให้กับข้าราชการในต่าง

เมืองได้มีศาลากลางประจำาเมืองสำาหรับทำาราชการ และบ้านพักสำาหรับข้าราชการ 

จึงทำาให้การขาดแคลนข้าราชการสามารถแก้ไขไปได้ในที่สุด เพราะเมื่อกล้าไป

รับราชการต่างหัวเมืองแล้วจะประสบความสำาเร็จและความก้าวหน้ารวดเร็วกว่า

ข้าราชการที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ

 ๗. หลักความเป็นวิชาชีพ (Professionalization)

 ๑) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งและต้องปฏิบัติงาน

เต็มเวลาซึ่งแต่เดิมมาตำาแหน่งผู้ว่าราชการเมือง เรียกว่าเจ้าเมือง มีรายได้และผล

ประโยชน์จากการกินเมือง คือ ได้ผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการ

เกณฑ์แรงงานของราษฎรรวมท้ังมีรายได้จากการท่ีราษฎรแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อ

ให้เจ้าเมืองสามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้ แต่เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการแล้วสมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ต้องการที่จะเปลี่ยนฐานะของเจ้าเมือง จากคำาว่า เจ้า 

มาเป็นเพียงข้าราชการพลเรือนธรรมดาคนหนึ่งจึงเปลี่ยนมาเป็น ผู้ว่าราชการเมือง 

มีรายได้โดยได้รับเงินเดือนจากทางราชการแทน โดยมีสถานที่ทำางานที่ชัดเจนและ

ให้ทำางานเต็มเวลา โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีของข้อบังคับลักษณะปกครอง

หัวเมือง ร.ศ.๑๑๖ ข้อ ๒๗ ที่กำาหนดไว้ว่า “ทุกๆ เมืองให้มีศาลากลางเป็นที่ส�าหรับ

ท�าราชการเมือง แลให้ผู้ว่าราชการเมือง กรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยเสมียนพนักงาน ซึ่ง
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มีต�าแหน่งหน้าที่ท�าราชการเมือง บรรดาไม่จ�าเป็นต้องไปท�าราชการ ณะ ที่อื่น 

เพราะเหตุหรือประเภทของการที่ท�านั้น แต่เวลา ๔ โมงเช้าจนเวลาบ่าย ๔ โมงทุก

วัน เว้นแต่วันพระ และวันนักขัตฤกษ์ที่หยุดท�าการ”

 ๒) ความเป็นวิชาชีพ “รับราชการ” นั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้เกี่ยว

กับ กฎระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่ของตน

 ซึ่งในช่วงต้นน้ันสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงจัดการฝึกสอน

ให้กับข้าราชการ ในระดับอำาเภอ โดยให้มีการสอน ณ ที่ทำาการในแต่ละมณฑลนั้น 

เพ่ือเป็นการฝึกหัดและอบรมความรู้ในเรื่องกฎระเบียบตลอดจนตัวบทกฎหมาย

ต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถเข้า

มารับราชการได้

 ๓) มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ การสรรหาบุคคลเพื่อ

บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเพ่ือดำารงตำาแหน่งสำาคัญในส่วนภูมิภาคเช่นตำาแหน่งผู้

ว่าราชการเมือง กรมการเมืองและกรมการ อำาเภอ ในตอนแรกๆ จำาเป็นต้องอาศัย

แต่งตั้งจากชาวพื้นเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถเคยปฏิบัติราชการมาก่อนและได้

เล่าเรียนมาพอสมควร ซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งอยู่เดิมนั่นเอง จะปลดออกบ้าง

แต่เพียงบางคน ส่วนตำาแหน่งนายอำาเภอ ก็ได้จากบุคคลที่เคยเป็นกรมการเมืองมา

ก่อน ในขั้นแรกนั้นสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงให้เลือกจากจากชาว

พื้นเมืองนั้นเองได้แก่ผู้ที่เคยรับราชการในตำาแหน่งมูลนาย หรือเป็นกรมการ หรือ

เป็นคหบดีในอำาเภอนั้น และเป็นคนในบังคับข้าหลวงเทศาภิบาลเห็นสมควร ออก

หมายตั้งให้เป็นและมีใบบอกเข้ามาในกระทรวง

 กล่าวโดยสรุป องค์การแบบราชการการ ของ แม็กซ์ เวเบอร์ เมื่อนำามาใช้

กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยมีข้อที่ควรพิจารณาหลายประการ

คือ
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 ประการแรก ราชการไทยเป็นระบบอุปภัมภ์ กับการไม่คำานึงถึงความ

สัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัว

 หากพิจารณาถึงวัฒนธรรมองค์การของระบบราชการไทยและสังคมไทย

แต่อดีตมามีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะระบบสังคมไทยมี

ระบบเจ้าขุนมูลนาย ไพร่ส่วย ไพร่สม ซึ่งเป็นประเพณี ที่ให้ความสำาคัญในเร่ือง

ชนชั้นในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำาให้เกิดมีกลุ่มมีพวกมีพ้องขึ้นในสังคม จึงทำาให้

ระบบสังคมไทยและระบบราชการของไทยจึงมีวิวัฒนาการมาจากระบบดังกล่าว 

ทำาให้การทำางานของข้าราชการไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์เล่นพรรค

เล่นพวก และจากระบบอุปถัมภ์ น่ีเองจึงเป็นระบบท่ีค่อนข้างจะขัดแย้งกับแนวคิด

ของแม็กซ์ เวเบอร์ ที่เสนอให้คนทุกคนในองค์การทำางานโดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง

และความพันธ์ที่เป็นส่วนตัว จึงทำาให้มองเห็นถึงความขัดแย้ง กับทฤษฏีในส่วนนี้

อยู่มาก

 ประการที่สอง ระบบเส้นสายกับการคัดเลือกภายใต้หลักเกณฑ์หรือความ

สามารถ

 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในระบบราชการของไทย บางหน่วยงาน

มีลักษณะของการใช้สิทธิพิเศษจากความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวมากกว่าการมองที่

ความสามารถ หรือผลงานลักษณะดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการของ แม็กซ์ เวเบอร์ 

ท่ีให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก

และความพยายามทำาให้เกิดความส่งเสริมระบบคุณธรรมขึ้นในระบบราชการ

 ประการสุดท้าย ข้อจำากัดของระบบราชการไทยต่อการใช้แนวทฤษฎีดัง

กล่าว

 องค์การราชการไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นสูตรสำาเร็จท่ีสามารถใช้ได้

กับทุกองค์การ ทั้งนี้ล้วนแต่ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ 

เป็นสำาคัญ เป้าประสงค์ที่สำาคัญขององค์การราชการไทย ในแนวทางท่ีสมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงตั้งเป้าหมายไว้เพื่อการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับ
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ราษฎรเป็นสำาคัญแต่อย่างไรก็ตามถือว่าระบบราชการตามแนวคิดของ เวเบอร์ ได้

ถูกนำามาผสมผสานและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานของระบบราชการไทย ตั้งแต่

ในอดีตถึงปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย 
  ผลจากการวิจัยได้รูปแบบ (Model) โดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฎี การ

บริหารจัดการ (Management) เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการเมืองในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ ลูเธอร์ กูลิค 

(Luther Gulick)คือ POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Coordinating, Reporting, Reporting and Budgeting) (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 

๒๕๓๔) โดยเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะเพิ่มหน้าที่เข้าไปอีก ๒ 

ส่วนคือ การ Inspection (การตรวจราชการ) ซึ่งถือเป็นงานที่สำาคัญเป็นอย่างมาก

ในการบริหารจัดการเมืองในขณะนั้น และMeeting (การประชุม) เป็นงานที่สำาคัญ

อีกเช่นเดียวกัน 

การวางแผน (P = Planning) หน้าที่ที่สำาคัญของผู้บริหาร คือ การ

วางแผนและการกำาหนดนโยบาย (Policy) ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การที่

วางไว้ พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งในการบริหารจัดการเมืองในสมัย

นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงรับสนองพระบรมราชโองการจาก 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเบื้องต้น จะเน้นในเรื่องการ “บ�าบัด

ทุกข์ บ�ารุงสุข” และรักษาความมั่นคงของประเทศเป็นสำาคัญเนื่องจากขณะนั้น

ประเทศไทยได้รับภัยคุกคาม จากจักรวรรดินิยม คืออังกฤษและฝร่ังเศส (สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา, ๒๕๔๕)
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สําคัญแต่อย่างไรก็ตามถือว่าระบบราชการตามแนวคิดของ เวเบอร์ ได้ถูกนํามาผสมผสานและเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานของระบบราชการไทย ต้ังแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน 
 
สรุปผลการวิจัย  
  ผลจากการวิจัยได้รูปแบบ (Model) โดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฎี    การบริหารจัดการ(Management)         
เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ  
ลูเธอร์ กูลิค(Luther Gulick)คือ POSDCORB    (Planning,   Organizing,  Staffing,   Directing,  Coordinating,     
Reporting,     Reporting and Budgeting) (ติน  ปรัชญพฤทธิ์,๒๕๓๔) โดยเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรจะเพิ่มหน้าที่เข้าไปอีก    ๒  ส่วนคือ การ Inspection (การตรวจราชการ) ซึ่งถือเป็นงานที่สําคัญเป็นอย่างมากใน
การบริหารจัดการเมืองในขณะนั้น และMeeting(การประชุม) เป็นงานที่สําคัญอีกเช่นเดียวกัน  

การวางแผน (P = Planning)   หน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร     คือ  การวางแผนและการกําหนดนโยบาย
(Policy) ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้  พร้อมทั้งกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ    ซึ่งในการบริหารจัด
การเมืองในสมัยนั้น    สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงรับสนองพระบรมราชโองการจาก      
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเบื้องต้น      จะเน้นในเรื่องการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”     และรักษา
ความมั่นคงของประเทศเป็นสําคัญเนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยได้รับภัยคุกคาม        จากจักรวรรดินิยม คืออังกฤษ
และฝรั่งเศส (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา,๒๕๔๕) 
 

The Muang Administrative Management Model 

                                                                                                  
 

 การจัดองค์การ(O = Organizing)  เพื่อให้มีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่องค์การต้ังไว้ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ(Objective Awareness)เป็นหลักทั้งนี้  จะได้จัด  
แบ่งหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วย งานเหล่าน้ัน ในช่วงเริ่มต้นนั้นงานของ
ระดับเมืองมีหน่วยงานไม่มาก ทําให้หน่วยงานของ แต่ละกระทรวง     จะอยู่ที่มณฑลเป็นส่วนใหญ่  ส่วนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด    มีองค์การในการทํางานค่อนข้างน้อย      ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงการเริ่มต้นในการปฏิรูป
ระบบราชการ จากระบบ“กินเมือง” และได้ลดบทบาทของเจ้าเมืองลงมา (จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ, ๒๕๔๕) 

การวางแผน
(Planning) การจัด

องคการ 
(Organizing)

การจัดคน 
เขาทํางาน 
(Staffing) 

การ
อํานวยการ 
(Directing) 

 
การ

ประสานงาน 
(Coordinating)

การรายงาน
(Reporting) 

การ 
งบประมาณ 
(Budgeting) 

การตรวจ
ราชการ 

(Inspection)

การประชุม 
(Meeting) 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ”จังหวัด”ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา ฯ 

 การจัดองค์การ (O = Organizing) เพื่อให้มีหน่วยงานที่จะต้องรับผิด

ชอบปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึง

วัตถุประสงค์ขององค์การ (Objective Awareness)เป็นหลักทั้งนี้ จะได้จัด แบ่ง

หน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วย งานเหล่า

นั้น ในช่วงเร่ิมต้นน้ันงานของระดับเมืองมีหน่วยงานไม่มาก ทำาให้หน่วยงานของ 

แต่ละกระทรวง จะอยู่ท่ีมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในระดับเมืองหรือจังหวัด มี

องค์การในการทำางานค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงการเริ่มต้นใน

การปฏิรูประบบราชการ จากระบบ“กินเมือง” และได้ลดบทบาทของเจ้าเมืองลง
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มา (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, ๒๕๔๕)

การจัดคนเข้าท�างาน (S = Staffing) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่สำาคัญใน

การ จัดคนเข้าทำางานให้เหมาะสม กับความรู้ความสามารถ และควรจะเป็นผู้นำาใน

การสร้างคนในองค์การของตนให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อองค์การ ซ่ึงในการ

คัดเลือกบุคคลเข้าทำางานนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงมีความ

สามารถเป็นพิเศษและการดำารงตำาแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมือง

น้ันจะต้องได้รับการไว้วางใจจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เตช 

บุนนาค, ๒๕๔๘)

การอ�านวยการ (D = Directing) เนื่องจากประเทศไทยเริ่มปฏิรูป

ระบบราชการแบบยุโรป กระทรวง มหาดไทยได้มีการออกหนังสือรายเดือนชื่อ 

เทศาภิบาล เพื่อเป็นสื่อกลางและอำานวยความรู้ต่างๆ ในการรับราชการสำาหรับ

ข้าราชการที่ไปรับราชการตามหัวเมืองเพื่อให้มีความรู้ในการออกคำาส่ัง หรือ

ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีทางกระทรวงมหาดไทยกำาหนดได้ถูกต้องชัดเจน

และอำานวยความยุติธรรมให้กับราษฎรในการติดต่อกับหน่วยงานราชการในระดับ

อำาเภอและระดับเมืองในขณะนั้นด้วย (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา นุภาพและ

พระยาราชเสนา, ๒๕๔๕)

การประสานงาน (Co = Coordinating) ผู ้บริหารต้องทำาหน้าท่ี 

ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยในองค์การ เพื่อให้การทำางานมีความสอดคล้อง

ประสานไป ในแนว ทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ นอกจากทำาหน้าที่

ประสานงานในองค์การ ดังกล่าวแล้ว ผู ้บริหารยังจำาเป็นต้องประสานงานกับ 

องค์การอื่นหรือบุคคลภายนอกด้วยเพื่อให้บรรลุตามแผนงานและนโยบายที่วาง

ไว้ จะเห็นได้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ในขณะนั้น นอกจากจะบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยแล้ว พระองค์ยังช่วย

ทำาหน้าที่เก็บส่วยภาษีอากรที่คั่งค้าง ในหัวเมืองต่างๆ แทนกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติอีกส่วนหนึ่งด้วย (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, ๒๕๔๕)
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 การรายงาน (R = Reporting) นอกเหนือจากผู้บริหารจะต้องมีหน้า

ที่รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงาน ให้ทุกฝ่ายในองค์การได้รับทราบแล้ว 

พนักงานภาย ในองค์การก็จำาเป็นจะต้องรายงานถึงการดำาเนิน งานต่างๆ ว่าเป็น

ไปตามเป้าหมายขององค์การหรือไม่ในการบริหารจัดการเมืองนั้น จะมีกฎหมาย

กำาหนดไว้อย่างชัดเจนในการท่ีจะต้องทำารายงาน ตั้งแต่ระดับอำาเภอ ขึ้นไปถึง

ระดับมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลให้เทศาภิบาลมณฑลใช้เป็นข้อมูลในการที่จะชี้แจง ใน

ที่ประชุมเทศาภิบาลแต่ละปีและ ยังเป็นข้อมูล ให้กับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ ใน

การประชุมเทศาภิบาลในแต่ละปีด้วย (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา นุภาพและ

พระยาราชเสนา, ๒๕๔๕) 

การงบประมาณ (B = Budgeting) ผู้บริหารต้องทำาหน้าที่ในการจัดหา

อนุมัติ และควบคุมการใช้งบ ประมาณขององค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

จะต้องไม่ให้ขาดสภาพคล่อง งบประมาณ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการ

บริหารองค์การหลายด้านผู้บริหาร ต้องรู้จักวิธีใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการ

บริหารงานขององค์การตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งต้องรู้จักใช้งบประมาณเป็น

เครื่องมือ ในทางเศรษฐกิจ, สังคม, ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ในการทำางบประมาณ

นั้น เริ่มจากอำาเภอ จะต้องเสนองบประมาณผ่านเมือง ไปยังมณฑลเพื่อให้ข้าหลวง

เทศาภิบาลนำาเข้าไปประชุม เพื่อเสนอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยัง

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นที่สุด นับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จฯ กรม

พระยาดำารงราชานุภาพ ที่กระทรวงมหาดไทยมักจะได้งบประมาณสูงกว่ากระทรวง 

อื่นๆ (ปิยนาถ บุนนาค, ๒๕๕๐)

 การตรวจราชการ (I = Inspection) ถือว่าเป็นภารกิจที่สำาคัญของ

ผู้บริหาร ความสำาคัญของการตรวจราชการถือว่าเป็นการเร่งรัดงานต่างๆ ตาม

นโยบายที่ได้สั่งการไป รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงแก้ไข กระตุ้น บำารุง ขวัญและให้

กำาลังใจกับพนักงานการตรวจราชการถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวม

ทั้งรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ให้ราษฎรซ่ึงในตอนเร่ิมต้น
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ที่จะเข้ามาบริหารราชการที่กระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา

นุภาพทรงให้คติว่า “เป็นข้าราชการต้องร้องเท้าขาดก่อนกางเกงขาด” ทรงใช้

เวลาในช่วงต้นเริ่มตรวจราชการในเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และ

เป็นการรวบรวมข้อมูลในการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะทราบ

ดินแดน และ อาณาเขตของประเทศไทยในขณะนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการแบ่งเขต

การปกครองแบบเทศาภิบาลในเวลาต่อมา (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

และพระยาราชเสนา, ๒๕๔๕)

 การประชุม (M = Meeting) ถือว่าเป็นงานที่สำาคัญมาก เพราะการ

ประชุมเป็นการทำาความเข้าใจในเรื่องการดำาเนินงานต่างๆ เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน

ที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองเพียงคนเดียว เพื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมใจ ร่วมกันปฏิบัติระหว่างบุคคลตลอดท้ังการช้ีแจงกฎหมาย กฎระเบียบข้อ

บังคับต่างๆ ให้แก่ข้าราชการในการประเมินผลภารกิจ การมีข้อตกลงร่วมกันใน

การวางแผน หรือแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการพัฒนาบุคลากรจะเห็นได้ว่า ในช่วง

เร่ิมปฏิรูปการปกครอง เปลี่ยนการบริหารราชการมาเป็น ๑๒ กระทรวงแบบ

ประเทศตะวันตกที่เจริญแล้ว ในเบื้องต้นนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้น ได้มีการเรียกประชุมคณะเสนาบดี ของ

พระองค์เป็นประจำา เพื่อทำาความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลและเสนาบดี

แต่ละกระทรวงต้องมาประชุมข้าราชการ ภายในกระทรวงของตนเองโดยเฉพาะ

กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การบริหารของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

แล้ว การประชุมถือว่าเป็นนโยบายที่สำาคัญที่สุดของพระองค์ โดยกำาหนดให้มีการ

ประชุมประจำาปีของเทศาภิบาลเป็นประจำาทุกปีและในแต่ละเมืองก็ต้องมีการ

ประชุม เพื่อรวบรวมรายงานการประชุมของแต่ละเมืองเพื่อให้ข้อมูลกับข้าหลวง

เทศาภิบาลในการไปประชุมประจำาปีและกฎหมายยังกำาหนดไว้ว่า ทุกเช้าก่อน

การทำางานผู้ว่าราชการเมืองจะต้องประชุมข้าราชการในเมืองนั้นก่อนการทำางาน

ทุกวัน ทั้งนี้เพื่อสรุปข้อผิดพลาดของการทำางานและการสั่งราชการที่ผ่านมาและ
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แนวทางในการแก้ไข เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชนสมดังคำาขวัญที่ว่า “บำาบัดทุกข์ 

บำารุงสุข” (ข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.๑๑๖ พ.ศ.๒๔๔๐)

ข้อเสนอแนะ
 ๑)  ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนกลยุทธิ์ ในการ

รักษาเอกราชของชาติไทย ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

 ๒) ควรให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกได้มีการศึกษา ในแนวทางวิจัย

เชิงประวัติ ศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ ทำาให้เข้าใจสถานการณ์ และ

ประเด็นปัญหาในปัจจุบันอย่างมีเหตุผล ด้วยหลักฐานที่อ้างอิงได้ และยังเป็นแนว 

ทางสู่การคาดการณ์ในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 

๓) ควรทำาวิจัยพระราชกรณียกิจ ด้านอ่ืนๆ ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว เพิ่มเติมซึ่งเอกสารของพระองค์ได้รับการรับรองจาก 

UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำาแห่งโลก” หรือ บันทึกความทรง

จำาแห่งโลก (Memory of the World Register) ใน พ.ศ.๒๕๕๒
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บทคัดย่อ

 การศึกษาสืบค้น  (1) ประวัติศาสตร์อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2) 

คุณค่าที่หลากหลายทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ของสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ 

(3) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำาคัญ (4) วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว (5) คำา

แนะนำาสำาหรับวิธีการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรม นักวิจัยใช้วิธี

การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และลงภาคสนามเพื่อรวบรวม

ข้อมูล การเก็บข้อมูลปฐมภูมิมุ่งเน้นท่ีชุมชนมอญ หมู่ 2 อำาเภอสังขละบุรี เพื่อ

วิเคราะห์วัฒนธรรมและประเพณีมอญ ข้อมูลทุติยภูมิคือส่วนใหญ่มาจากหนังสือ 

วารสารที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 การศึกษาพบว่า (1) ประวัติศาสตร์อำาเภอสังขละบุรีเป็นเมืองชายแดนใน

จังหวัดกาญจนบุรี กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางข้ามระหว่างไทยกับเมียนมาร์ที่ด่าน

เจดย์ีสามองค์เพือ่เคลือ่นย้ายกองทพัตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์ เมยีนมาร์

มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์

พยายามเพื่อจะได้รับอิสรภาพเป็นของกลุ่มตนเอง  ส่งผลให้ครอบครัวมอญหนีและ

อพยพสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 หลวงพ่ออุตตะมะเป็นผู้นำาทางศาสนาได้

ช่วยคนมอญอพยพมาสู่ประเทศไทย หลวงพ่อได้เจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อยกที่ดิน

เป็นที่พักอาศัยสำาหรับมอญพลัดถิ่น

 (2) คุณค่าสถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรมถูกนำาเสนอผ่านทางสถาปัตยกรรม

และการตกแต่งสิ่งก่อสร้างของมอญตลอดจนงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่

เป็นการสร้างบ้าน วัด และสะพานไม้ เป็นหลักฐานว่ามีวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองของ

สถาปัตยกรรมและศิลปะมอญ ซึ่งเตือนใจให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ารัฐมอญ

จะเป็นเพียงการถูกจินตนาการ อิทธิพลทางพุทธศาสนากลายเป็นคุณค่าที่สำาคัญ

ของคนมอญและมีบทบาทต่อเน่ืองไม่สามารถมีสิ่งอื่นใดแทรกแซงได้ รัฐมอญ

เปลี่ยนความเช่ือมานับถือพุทธศานานิกายเถรวาทเป็นจุดยืนที่แสดงอย่างชัดเจนใน
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ประวัติศาสตร์ 

 (3) คนมอญมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ได้แก่ ภาษามอญ 

การแต่งกาย อาหาร ดนตรี การเต้นรำา และประเพณี คนมอญสื่อสารระหว่างกันจะ

ใช้ภาษามอญในชีวิตประจำาวัน คนมอญแต่งกายด้วยเส้ือเชิ้ตสีขาวและโสร่งสีแดง

เปรียบเป็นชุดประจำาชาติของมอญ การแสดงเต้นรำาแบบมอญถูกแสดงข้ึนอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะในเทศกาลลอยกระทง และวันเกิดหลวงพ่ออุตตะมะ

 (4) หลังจากที่ปฏิบัติการตามแผนงาน “Unseen Thailand” โดยมุ่งให้

ความสำาคัญกับวัดวังวิเวการามเก่าท่ีจมนำ้าในชุมชน กลุ่มทัวร์หลายต่อหลายกลุ่ม

ได้มาเยี่ยมชมสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวทำาให้เกิดผลกระทบมากมาย

ทั้งในแง่บวกและแง่ลบให้แก่ชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นถิ่น ระบบเศรษฐกิจ

และสังคม ผลกระทบในแง่บวก ส่วนใหญ่มากจากธุรกิจใหม่เกิดขึ้นและการจ้าง

งานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ในแง่ลบคือส่วนใหญ่

มาจากการพัฒนาที่มากเกินไปในชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยปราศจากการวางแผนและการควบคุมที่เหมาะสมที่จะให้เกิดความ

ยั่งยืนในอนาคต  ความสามารถในการรองรับส่วนใหญ่ในช่วงฤดูการท่องเท่ียวเป็น

ประเด็นสำาคัญสำาหรับสถานท่ี ยิ่งไปกว่านั้นอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยผ่านการ

ท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มต้นทุนของสินค้าและบริการทุกอย่างในชุมชน ผู้ประกอบ

การและผู้ค้าบางรายในภาคส่วนการท่องเที่ยวผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกชุมชนเป็นผู้

ทำาให้สินค้าและบริการได้ราคาขายมากขึ้น ถูกขายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยปราศจาก

ความจำาเป็น  ความแท้จริงของชุมชนกำาลังเกิดความเสี่ยงโดยการท่องเที่ยว

 (5) เน่ืองจากสังเกตชุมชนต้นแบบจากบ้านหล่อชา จังหวัดเชียงราย และ

บ้านจำารุง จังหวัดระยอง แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งในการต่อต้านกับอิทธิพลภายนอก และ

ส่งผลระยะยาวให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนและอยู่รอดได้ ชุมชนมอญมีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสำาหรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อที่
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ว่าสมาชิกในชุมชนมอญสามารถลงทุนเวลาในการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า ผล

ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง

ได้มากขึ้น
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Abstract

 The study investigates: (1) the history of Sangkhlaburi district 

in Kanchanaburi province, (2) the various values both tangible and 

intangible relating to the historic settings, (3) important cultural 

resources and (4) the evolution of tourism; it concludes with (5) 

recommendations for a cultural heritage conservation approach. 

The researcher used an ethnographic methodology through in-depth 

interview and related fieldwork for collecting data. Primary data 

collection focused on the Mon community, Moo 2 in Sangkhlaburi 

district, in order to analyze the Mon culture and tradition. The 

secondary data is mostly derived from relevant books, journals and 

electronic resources.

 The study found that (1) Sangkhlaburi district’s history is that 

of a border town in Kanchanaburi province. The Burmese army used 

the Thai-Burma border at the Three Pagodas Pass to move their army, 

from the Ayutthaya period to the Rattanagosin period. Burma has a 

long history of ethnic conflicts as ethnic groups have tried to gain 

their own independence. As a result, Mon families escaped and have 

evacuated to Thailand since 1948. Luang Phor Uttama who was an 

old religious leader helped Mon people to migrate into Thailand. He 

negotiated with the Thai government to provide residential land for 

the diaspora Mon. 

(2) The value of cultural heritage is presented through the 

architecture and decoration of the Mon buildings as well as their 
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relevant artworks mostly in housing, the temple, and a wooden bridge 

as evidence of a civil flourish of Mon architecture and art reminiscent 

of the previous, albeit imagined, Mon state. The Buddhist influence 

became a core value of the Mon villagers and has continued its role 

uninterrupted. The Mon nation converted to Theravada Buddhism at 

a very early point in their history. 

(3) Mon villagers have their own cultural resources such as 

Mon language, dressing, cuisine, music, dance, and traditions. Mon 

villagers communicate to each other with their Mon language on a 

daily basis. They also use white shirts and red sarongs as their national 

clothes. The Mon dance drama is always played here especially at the 

Loy Krathong festival and the birthday of Luang Phor Uttama.

 (4) After a launch of the Unseen Thailand Program with a 

focus on the community’s unusual sunken temple, more and more 

group tours have been visiting the place. However, tourism created 

many impacts, both positive and negative, on the locals as well as on 

their indigenous culture, economic system, and society. The positive 

impact is mainly from the emergence of new businesses and their 

generated employment relevant to the tourism in the community 

and its surroundings. In contrast, the negative impact is mostly from 

an overdevelopment in the community to support the tourism 

industry without appropriate planning and control for a sustainable 

future. Carrying capacity mostly in the high season is the main issue 

for the site. Moreover, the higher living standard achieved through 

tourism has been raising the costs of all products and services in the 
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community. Some entrepreneurs and traders in the tourism sector 

who are external people from outside the community have been 

maximizing the markup of their products and services being sold 

to the tourists without necessity. Authenticity of the community is 

thereby being threatened by tourism. 

 (5) According to best practice observed in Ban Lorcha, Chiengrai 

province and Ban Jum Rung, Rayong province, the community-based 

tourism concept and the sufficient economy concept could help create 

a degree of immunity against outside influences, resulting in long-term 

survival and more sustainable communities. The Mon community has 

high potential to be developed as a tourist destination for cultural 

tourism so that the members of the Mon community should invest 

their time into planning cultural tourism strategies and utilizing their 

existing resources consciously, the benefits of which could be stable 

incomes and more a self-reliant community.

Statement and Significant of the Problem
Sangkhlaburi is one of the eight districts in the province of 

Kanchanaburi. It is in the far north-west corner of Kanchanaburi 

province, approximately 220 kilometers from Kanchanaburi city. It has 

played an important role in the history of relations between Thailand 

and Burma for it houses a diversity of ethnic groups such as Karen 

and Mon, who are refugee communities from Myanmar. The Mon 

is an ethnic group from Myanmar. They have been fighting for years 

with the Burmese government for an independent state (MUL, 1997, 
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p. 4). They migrated to Thailand because of their fear for their own 

lives. The Thai government granted them permission to stay legally in 

Sangkhlaburi, in a place especially provided to them. The Mon village 

of Sangkhlaburi is the biggest refugee community in Thailand, the 

so called “Diaspora Mon Village” (accommodating a minority ethnic 

group of migrant origin which maintains sentimental or material links 

with its land of origin). For over two decades the Mon ethnic group 

in Sangkhlaburi has been one of the many tourist destinations in the 

region (Cholthira, et al. 2001, p. 280). Many tourists have come to visit 

this place just to have a view of the Mon way of life. Because of this 

emerging opportunity to become a tourist destination, many sectors 

of the economy have encouraged investment for the development 

and sustaining of this cultural tourism.

Despite the positive impact on tourism brought about by the 

Mon ethnic group of Sangkhlaburi, there has been a deep concern 

regarding the conservation and sustaining of the cultural heritage in 

what is a representative community of this great culture. The higher 

living standard, which has benefited from tourism, has been making 

costs of all products and services in the community soar to higher 

levels. Some entrepreneurs and traders in the tourist sector, who are 

external people from outside the community, have been maximizing 

the markup of their products and services being marketed to the 

tourists. A domino effect caused by the high markup from the external 

people is now spreading into the community and its surrounding 

areas. The local people as well as the tourists are required to pay for 
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those high-priced products and services at the same prices. With little 

effect on the tourists who mostly gain higher incomes in comparison 

with Mon villagers, the local consumers who are low-paid earners 

undoubtedly become victims of this inappropriate system, while 

those external entrepreneurs and traders are the only group who 

gain from these gaps.  It is hoped that this study will provide answers 

and ideas on how different sectors of the economy can help, save 

and sustain this cultural tourism. It is also hoped that the study will 

be beneficial to the Mon ethnic group themselves, to improve their 

welfare and well-being in the preservation of their own culture.

Objectives
 The objectives of the study are as follows:

1. To explore the history and general condition of Sangkhlaburi 

district, Kanchanaburi province, in order to assess its cultural heritage 

significance and values and to understand better the Sangkhlaburi 

community’s traditional way of life.

2.  To examine various values both tangible and intangible 

relating to the historic settings in Sangkhlaburi district, Kanchanaburi 

province.

3.  To explore important cultural resources such as tradition, 

activity, or way of life that are disappearing from the Sangkhlaburi 

community.

4. To study the evolution of tourism in Sangkhlaburi district, 

Kanchanaburi province. 
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5.  To recommend a cultural heritage conservation approach 

as a key component of a strategy that has the best likelihood of 

achieving sustainable tourism development of Sangkhlaburi district, 

Kanchanaburi province.

Scope of Study
 This research focuses on the study of Moo 2, Nongloo Tambon, 

Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province.

Research Methodology
 This study uses an ethnographic approach for seeking a 

detailed, comprehensive description of Mon people and the culture 

of the Mon community. The researcher paid careful attention to 

observations of lived behavior of the Mon people in the community 

under study. The ethnographic method involved the collection of 

information about social relationships, beliefs, and values of a Mon 

community. A variety of data collection techniques associated with 

ethnographic research were employed; especially, this involved 

participant observation in the field (Michael A. 2007, pp.14-15). 

The ethnographic fieldworker becomes a participant observer who 

is maintaining an ongoing association with the Mon people. The 

researcher came to be a participating member of the Mon group for 

one year as a participant observer. The research was also conducted 

through a qualitative method using in-depth interviewing as the most 

appropriate instrument to gather information and collect data from 
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the Mon people in the Sangkhlaburi community who are themselves 

involved in the area.  

Interviews are designed for the primary purpose of describing 

real culture and traditions in sequence to an understanding of the 

significance of factors in the conservation of the Sangkhlaburi district. 

The researcher used in-depth interviews to provide information 

about problems of the site, the evolution of tourism, the important 

cultural resources, cultural heritage significance and values of the 

Sangkhlaburi community’s traditional way of life. This method 

variously covered in-depth interviews of the owners of the areas 

both private and government, the Sangkhlaburi Administration, local 

government organizations in Sangkhlaburi district, visitors and the 

Sangkhlaburi community. The organizing of the community meeting 

and the interview questions were designed in an open-ended format 

to encourage interviewees to freely offer comments and perspectives 

about suitable management processes for the conservation of the 

Sangkhlaburi district. The open-ended interviewing is typical of 

ethnographic research. There were, however, planned questions 

posed that served as a guide for the main points of the conversation.  

Therefore, there are two types of data collection, relating 

to primary data and secondary data. Collecting primary data was 

from organizing the community meeting, survey, observations, taking 

photographs, recording videos and the interviews. Secondary data 

related to various kinds of documents, such as articles, related 

researches, ideas and concepts of community-based tourism, 
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sustainable tourism, tourism planning, sufficiency economy theory 

and the concept of cultural tourism. 

Statement of Cultural Heritage Significance
The Mon village of Sangkhlaburi is the largest diaspora Mon 

community in Thailand, with unique architectural and artistic works as 

well as social practices and culture surviving from the previous Mon 

State, standing to represent its spiritual independence. According to 

a diagrammatic model of the Burra Charter Process (Australia ICOMOS 

2000, pp. 10-13), the values of this heritage place are listed as follows. 

Historic Value
The architecture and decoration of the Mon buildings as 

well as their relevant artworks, mostly represented in the housing, 

temple and wooden bridge, are vital evidence to present a flourishing 

Mon architecture and art surviving from the previous Mon state. The 

forms of the current buildings and works support and represent the 

Mon nation and their cultural independence wherever they might 

be. Ethnically, the Mon are primarily associated with the historical 

kingdoms of Dvaravati. Up until the 9
th 

century, outposts of Mon 

culture continued to spread very far east, including into modern 

Thailand and the Isan Plateau such as Lampang and Khon Kaen 

(current provinces in Thailand). They were one of the earliest distinct 

groups to occupy Myanmar, moving into the area as early as the 

10
th
century. Their cultural influence still exists throughout Thailand 

and Myanmar these days. 
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The architecture and decoration also present a connection 

to the historical relationships between the artistic works of various 

periods. The application of wood materials to construct the housing in 

the vernacular style together with the adaptation of the ‘ginger bread’ 

and stained glass, deriving from old European styles, are visually 

identified to explain how a unique art of the Mon nation was gradually 

established and how it has blended, developed, and continued its 

values to this day. 

The religious culture expressed in the Mon village lead by Luang 

Phor Uttama is a main driver to encourage the Mon people in valuing 

and adapting their Buddhist practices into their daily life coherently 

and peacefully, ever since the village was settled. Factually, the Mon 

nation converted to Theravada Buddhism at a very early point in their 

history. They have been practicing Theravada Buddhism continuously 

for a longer period than any other religious communities in South East 

Asia. The Buddhist influence became a core value of Mon village life 

and continued its role unbroken. 

Aesthetic Value

Mon villagers still value and conserve their artistic traditions, 

particularly for the works relevant to their beliefs. The shrine of 

the Buddha image separately built as the sacred area with full 

decoration outside the house is an interesting example. The majority 

of main pictures on the Mon’s shrine would consist of King Bhumibol 

Adulyadej, Luang Phor Uttama and the image of Lord Buddha.  All 
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old and new houses must follow this tradition strictly. The work is 

becoming another masterpiece of the Mon art presenting to the 

visitors nowadays. 

Influence of Mon, Burmese, Thai, and Indian arts over the 

religious buildings and works at the Wat Wang Temple is visually 

attracting many domestic and international visitors to visit the 

place. The replica of the Buddha Gaya Pagoda fully followed the 

Indian traditions while its surrounding settings followed a mixture of 

Burmese and Thai arts. The preaching hall, ordination hall, vihara, and 

monk’s quarters were skillfully built and decorated with a mixture 

of Mon and Thai arts. There are Buddhist images and statues of the 

deity creatively built in a Burmese style. The Buddha image made of 

white marble housed inside the vihara reflects immaculateness and 

peacefulness, creating a pleasing atmosphere for the visitors. One of 

the new vihara was built to house this huge Buddha image made of 

marble. The Buddha image inside the ordination hall is cast in the 

style similar to Chinnarat Buddha, one of the most beautiful Buddha 

images recently housed at Wat Phra Sri in Phitsanulok province. The 

image is in a pattern of Mara Wichai (conquering the demon). 

Spiritual Value
Wat Wang Wiwekaram symbolizes the central spirit of 

Buddhism in the community. In addition, Mon villagers consider Luang 

Phor Uttama as their spiritual center and cultural hero, expressing the 

unity and unification of the Mon people in the village. Even after his 
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death, he is still highly revered and valued as an international hero 

among Mon, Thai, and Burmese. The temple and his body inside the 

urn encourage religious sentiments among Buddhists and national 

pride among all Mon people in the community. 

The sunken temple of the old Wat Wang Wiwekaram is 

another spiritual area in the view of the local community as well as 

that of visitors. The locals can experience a sense of nostalgia for 

their religious activities during the old days here, while the visitors 

can experience the spiritual values of these old remnants situated 

underwater, accompanied by memories of their previous functions 

and stories behind them. 

Social Value
There are many traditions and ethnic customs constituting the 

living culture of the Mon village and its settings on a daily, monthly, 

or yearly basis, for example relating to the daily life of the villagers 

and Buddhist monks, Songkran and Loy Krathong festivals, and other 

occasional religious ceremonies. These are parts of the original setting 

of the Mon village that have been traditionally created, developed, 

and kept from the past to the present, as intangible heritage. Socially, 

their traditional culture always requires full and regular participation 

from all members of the community. So far, conservation has been 

successfully achieved under the robust support of Luang Phor 

Uttama, as the community leader. But for these present days without 

him, Wat Wang Wiwekaram, the last dwelling place of his body, his 
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thoughts, and his spirit, is becoming the only one focal point of the 

Mon village, conveying the community’s cultural, religious, social, and 

spiritual beliefs in concert with the relationships between the temple 

and the community.

The comprehensive significance of the Mon village of 

Sangkhlaburi and its settings naturally attract both domestic and 

international visitors if they have opportunities to visit there. During 

the visit, they would perceive not only the tangible heritage from 

the place, but also the intangible heritage from the traditional 

living culture around the place. This tourism area also displays 

various unique features conveying special experiences to the visitors 

historically, artistically, spiritually and socially. It is attractive places 

to spread the tourist load from Kanchanaburi city as well as other 

overcrowded waterfalls surrounding the city. If the visitors were in 

Kanchanaburi and wanted to spend their leisure differently, this is the 

best place to be visited. 

However, without the presence of Luang Phor Uttama as the 

cultural leadership of the Mon village, who had always guided the local 

community to preserve their cultural heritage wherever they were, all 

locals would be in difficulty to maintain their ethnic identities against 

the outside environment from now on. The uncertainty of change in 

society and culture of the Mon village is being discussed by the locals. 

Such ever-changing transformations of the society and culture tend 

to affect a new generation in particular, at a fast, intensified pace. 
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Except for the old generation who were born in Myanmar before 

they migrated to Sangkhlaburi, a tendency to maintain the cultural 

identities in the middle-level generation is gradually diminishing. 

Perhaps strong cooperation between the locals of all generations in 

the community would be the only solution for their sustainable future 

(Jongmeewasin, S. 2006, pp. 15-20).

Conclusion from the Findings
Almost two years of living with villagers to conduct the field 

research not only made this researcher deeply understand the Mon 

ideology in Sangkhlaburi district, but also had her gain much useful 

information from villagers resulting from the establishment of mutual 

trust. The observations and findings from the field research were to 

lead to the discovery of how different the identity of Mon is from that 

of the Thai or other ethnic groups. The Mon’s sense of belongingness 

and quality of self-esteem were formed by themselves within Mon 

society. However, their identity and customs might be only temporally 

sustained, changed overtime and finally transformed into a new, 

different tradition, especially in terms of customs, clothes, language, 

food and way of life. These cultural heritages were always developed 

through the sharing and similarities among group members.  However, 

today Mon people have inadvertently accepted Thai culture, and 

inevitably applied it in their lifestyle. It can be stated that a cultural 

heritage is always changing in accordance with its ever changing social 

context. Therefore, ethnicity, together with its defining differences, is 
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the most significant social resource that should be preserved.

Previously, because of their lack of Thai citizenship, Mon 

people in Sangkhlaburi district were labeled as marginal people, as 

they had migrated to Thailand since 1948. The identity of Mon people 

can be established through language, music, cuisines, traditions, 

cultures, ways of life, and performances. These cultural heritages 

should be preserved, or they would constantly change overtime 

and be lost definitely. According to the collected data, religion, 

educational systems and the tourism industry were commonly seen 

as a solution to preserve the Mon’s cultural heritage.

 Mon people were the first group to introduce Buddhism to 

Thailand (Fredholm, 1993: 19), and religion plays a significant role to 

raise human’s awareness of the truth about the world and life, and to 

explain certain phenomenon, thus defining the way of life. With the 

same beliefs, Mon people see that the religion is an important part of 

their society. When the people are joined in rites or rituals, solidarity 

will be established, and thereby a means for their survival. Therefore, 

it seems that religion is responsible for mobilizing disciplinary and 

preparatory functions. 

Symbol worship is a way that a human tries to link him or 

herself to something that he cannot explain. Faiths and beliefs were 

reflected through symbols, customs and legends. These could be 

in books, expressions or performances that reflect the way of living 

and believing. Rites are long established ceremonies prescribed by 

their traditions. The objectives of some rites are to let them express 
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cohesive feelings and collective emotions, and to encourage the 

members to respect the customs. In the other word, rites can help 

promote the unity of members within the society and, at the same 

time, improve spiritual health.

 Consequently, religious practices and beliefs could lead to the 

Mon people’s gatherings to worship and to show their faith together. 

In addition, their Buddhism activities are usually by themselves in their 

own unique Mon style. For example, Mon people believe in house 

and guardian spirits; therefore, each family normally pays homage 

to their house spirit twice a year, one after the end of Buddhist Lent 

and the other one during the Songkran festival. Then, the villagers 

pay respect to the guardian spirit of the village once a year after the 

Songkran festival. They believe that if they fail to do so, bad fortune 

would occur to them or to other family members. 

The rate of marriage between Thai and Mon people is 

relatively high. However, the majority of Thai-Mon cannot speak in 

the Mon language, and among those who can speak in it, only few 

can read and write Mon (Wilai, 2006). Thus, it is increasingly more 

difficult to preserve their mother language. Consequently, the Thai 

government has included the teaching of the Mon language and their 

literature in the Thai state schools in the areas where Mon people 

live (Kin, in IMNA, 2006). It is a positive indication of a revival of Mon 

language in Thailand.  

One reason to revitalize ancient traditions is to promote 

tourism. Tourism has generated incomes to their families; therefore, 
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some of them have not wanted to move out of their communities. 

When the Tourism Authority of Thailand promoted the sunken temple 

to be an unseen place in Thailand, it became a popular tourist 

destination. However, the lack of proper preparations and a tourism 

plan in the community caused overcrowding and pollutions in the air 

and from sound, damaging the cultural heritages, especially during 

Songkran festival, Luang Phor Uttama’s Birthday and Loy Krathong 

festival. Furthermore, the Mon younger generations unintentionally 

imitated the tourists’ behavior, a result of their assimilation into the 

Thai mainstream. 

Recommendations
There were some communities in Thailand whose context 

was in some ways the same as that of the Mon in Sangkhlaburi, and 

which had similarly encountered a number of problems caused by 

the social, cultural and environmental deterioration in their tourism 

sites. In the past, Ban Lorcha and Ban Jum Rung communities were 

promoted to become tourist destinations. As a result, tourism became 

an agent of change because a range of resources were altered to 

satisfy tourism needs. Thus, community-based cultural concepts were 

mobilized in an attempt to solve those problems. This, to a certain 

extent, achieved the goal of development for sustainable tourism. 

Learning from successful examples is a key to crack those sorts 

of problems. Ban Lorcha Village was one of those that had a good 

practice in development and management of sustainable community-
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based tourism. Its people were empowered to control the impact of 

tourism, thus reducing environment deterioration and contributing 

to a stronger community power. Therefore, the successful project 

implemented by Ban Lorcha Village, Chiang Rai, could serve as a 

model for the Mon community.  (http://www.pda.or.th/chiangrai/

ban_lorcha.htm)

Additionally, having received the title of the best practice 

community for following the philosophy of sufficiency economy in 

2006, Ban Jum Rung community was recognized as a good model for 

rural community development and became a learning center at the 

same time. Its concept is a way to deal with the increasingly negative 

impact from globalization and mono-agriculture. This community is 

located in the eastern region of Thailand, in Rayong province. (http://

sites.google.com/site/banjumrung/Home/menu_03/banjumrung_eng). 

Because of previously improper management of Rayong 

province, the community faced debt problems caused by undervalued 

market prices of their agricultural products controlled by middlemen. 

Nowadays, following the philosophy of sufficiency economy, villagers 

have started saving their money and contribute some of this to the 

community fund. By launching community shops and operating their 

own businesses, they have more stable incomes from agricultural 

products and can satisfy their debts. However, establishing the 

community learning center also caused some problems and led to 

controversial ideas among the residents and outsiders, also leading 
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to disagreements on future proposals and plans for new community 

activities. Sharing essential knowledge could well enhance community 

relationships and result in a community network at a regional scale. 

The earnings from tourism do not constitute a guaranteed 

income; therefore, other opportunities should be presented to 

support them. Thus, the community could be self-reliant only when 

using the existing resources responsibly and seeing the other ones as 

priceless assets.  The effective management of the cultural resources 

should also be achieved for maximum benefit, where the result could 

lead to steady incomes to support family members. The following 

improved atmosphere and better life could, at least, convince and 

reassure Mon younger generations to come back and to live with 

elder people who have still insisted to stay in their Mon community. 

The researcher studied the successful practices of Ban Lorcha 

and Ban Jum Rung, and saw some useful information that could 

be drawn upon, to be supplemented by further studies of other 

community-based cultural tourism management strategies that can 

respond to the province’s eco-tourism policy.

The result of the present study suggests that community-based 

cultural tourism should be a key strategy, to include the management 

of cultural tourism, the involvement of the villagers, and the execution 

of tourist activities. Since the concept of community-based cultural 

tourism (CBCT) is a key to success, it is seen as a promising solution 
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to many problems, and could reduce existing negative impacts from 

tourism. The committee should develop cultural tourism at a small 

scale and at not too fast a pace but as a steady process, and they 

should focus on their ethnic identity. CBCT has been also recognized 

as a tool to help preserve biodiversity, and to alleviate poverty in rural 

areas. Thus, the following recommendation consists of five processes 

as follows. 

Establish a Central Committee
Priority should be given to forming a cultural heritage 

committee who will work with the community members to create 

recognition and realization of the importance of cultural heritage, 

culture and the identity of the Mon community. They should work 

with the local people to protect the tangible and intangible cultural 

heritage. At the present time, there are several committees who hold 

special positions, such as temple committees, villager committees 

and marketing committees. Thus, forming the cultural heritage 

management committees, who will undertake both planning and 

create programs, is highly recommended. The committee panel 

should include representatives of Mon local historical groups, local 

monks, academics, and professionals from local schools, the local 

administration, temple officers and other stakeholders. 

The committees should discuss the problems that could occur 

in the Mon community and find solutions to each problem. Besides, 

they would help forecast the unseen situations and problems that 
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might happen in the future, and provide prevention plans. The 

concept of CBCT is based on the assumption that the involvement 

of the whole community is an essential foundation. From this point, 

it is important to provide the communities with opportunities to take 

part in discussions and consultations on tourism planning issues, 

which in turn would ensure that the future of their tourism industry 

and community would be in their own hands. Thus, they must 

truly understand the present situation and the status of their own 

identity, environment and cultural heritage. In order to enhance the 

development of an appropriate tourism model, they should consider 

other options and good examples achieved by various strong cultural 

tourism strategies. All the options for tourism development should 

serve roles to improve the quality of life of the local people, and to 

create socio-cultural enrichment for each destination. Only if the local 

people understand what are the benefits that they would get from 

managing sustainable tourism, could the participation from those 

local people help achieve communal aims effectively. Furthermore, 

all the villagers should set rules for their cultural tourism business and 

settle agreements among themselves. 

Solve Existing Community Conflicts
From the interviews regarding the restoration of the cultural 

heritage, there were reports of a conflict between the abbot and some 

villagers because of disagreed architectural issues. This is because all 

decision making only came from the abbot of Wat Wang Wiwekaram. 
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Meanwhile, Mon residents did not have any chance to discuss and to 

share their opinions about how to restore the cultural heritage. There 

was inadequate participation from the involved parties, especially in 

the planning stage. For instance, some of the villagers donated some 

money for restoring the temple, but the money was only spent on new 

construction sites in this area. Therefore, those people felt unhappy 

and dissatisfied with the change. There was no exchange of ideas and 

opinions nor cooperation among the academics, conservationists, 

and public parties in the meetings established to discuss this project. 

However, the outcome of the conflict was not definitely emphasized, 

thus resulting in an unresolved disparity. On the other hand, there 

were contradicting opinions from those who preferred to restore and 

to maintain the traditional style. Thus, there was a gap in the ideas, 

and hence blockages to achieve the goals of the conservation plan.  

Manage Fund and Budget Effectively
The cultural heritage management committees and the 

villagers should manage a Mon community fund for cultural tourism 

by themselves through co-operation among the shareholders of the 

Mon community. The committees could seek the resource of funding 

by the following alternatives.

1.1 Research: the committees could possibly receive 

funds by conducting a necessary research and submitting appropriate 

proposals. 

1.2 The participations of the local and national government: 
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the committee could submit the report or the project proposal to 

local or national government, such as via the Ministry of Tourism and 

Sports, or Department of Tourism, to show their determination in 

developing cultural tourism.

1.3 Donations from the temple and Wangka Municipality: 

the committee should present the importance of cultural tourism 

development to the temple committee and to the head of the 

Municipality, the attempt to show how important cultural tourism 

preservation and development are and that they would, it is hoped, 

support the ideas. 

The committees would need to publish the accounts of the 

community on a notice board every month for transparency.

Prepare sites 
The proposal for developing sites and their activities is divided 

into three parts as follows:

1. To improve knowledge and learning 

Realizing the importance of human resource management, 

the cultural heritage management committee should cooperate 

with all stakeholders to educate the people about their roles and 

responsibilities before undertaking activities and implementing all 

necessary solutions. The local people should learn how to work in 

a team and to make decisions together. The initiative underlying 

development of cultural tourism would require support from the 
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experts or higher authorities, leading to the success of all projects, 

and should not be overlooked. Furthermore, local people should 

have opportunities to go to study good examples of best sustainable 

tourism cases, for example in Ban Jum Rung and Ban Lorcha referred 

to above, which could help them gain insights into those strategies 

and feel more confident before starting themselves. 

After the case-study trips, they could possibly start their own 

pilot activities that could give some benefits to the community. 

At the beginning stage of the project, they should participate in a 

decision-making session and apply the acquired knowledge. Following 

that should be the stage of forming activity groups based on their 

specializations such as cooking, fishing, articulating, performing, 

singing, folk dancing, playing music, farming, crafting and tour guiding. 

The members should vote for a leader of each activity who would 

take care of all group benefits achieved by tourism programs. The 

leaders must direct and monitor the activity and its progress and co-

ordinate with the involved persons.

The cultural heritage management committee and local 

communities should eagerly come to monitor the developing 

activities to ensure preferred results while the managers from 

private sector groups should help promote the cultural activities 

and execute needed actions to encourage the local people to be 

aware of their traditional value. For example, their traditional dances, 

music and festivals should be seen as invaluable heritage for them 
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and a uniqueness that should be proudly preserved. Therefore, the 

communities should participate in those events set to happen in the 

tourism areas and which would result not only in shared benefits but 

also the awareness of traditional values. Cultural tourism could finally 

be a vehicle to bridge the understanding between tourists and Mon 

people.

The committee should encourage local communities to be 

proud of their traditional food and lifestyle by including traditional 

foods in the restaurants’ menus and reserving some areas for only 

local residents in order to ensure that the tourists’ influence will not 

disturb their livelihood. Meanwhile, the earnings from cultural tourism 

should be promoted to be an incentive to convince the people to 

join in the projects of the preservation of the cultural and historical 

traditions and that this is a contribution that often leads to long-term 

conservation and sustainable management of natural resources and 

cultural heritage. While servicing and engaging in those activities, the 

local people would gain more necessary knowledge and needed skills 

for cultural tourism. Furthermore, they would learn what the expected 

standard of service is and how to create a network of collaboration.

2. To develop interpretation techniques

The interpretation skills developed in publicity should be 

used as a vital tool in communications and in raising the people’s 

consciousness of the importance of the cultural heritage. One of most 

significant aspects of the interpretation technique is how to develop 
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and thereby interpret a sense of place. Today, a few Mon people have 

perceived the values of their cultural heritage. If local people are not 

able see what the significance of cultural heritages is, they would not 

be able to appreciate it, and could not understand why they should 

do so. In addition, the interpretation through innovations, creative 

festivals or events could help enhance the sense of conservation and 

maintenance of traditional sites. 

The cultural heritage management committee should 

additionally encourage stakeholders’ participation in planning and 

developing the project. A brainstorming process would be a key to 

proper solutions for an existing problem. They should pool their 

resources, support each other, and set a common goal. According to 

Hall and McArthur (1998), publicity interpretation is a co-ordination 

technique and inspiration for learning, as it provides a way of 

discovering different aspects of the display. It leaves people moved, 

their assumptions challenged and their interests in learning stimulated.

  The purpose of interpretation is to stimulate consciousness 

of the conservation among the public, especially the community in 

Sangkhlaburi and its surroundings, together with awareness of the value 

of cultural heritage, and the attempt to conserve the components of 

that heritage for the next generations. Thus, they should study the 

types of interpretation and identify suitable ones. Aplin (2002, p. 32) 

has also supported this idea, stating that differences in gender, age, and 

geographical context could still affect perceptions of heritage.
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3. To establish various activities

Activities should be set up based on the fundamental aspects 

of life and they must be environmentally responsible, such as green 

homestay, garbage bank activity, and organic vegetables plantings.

Analyzing and Evaluating Activities
After implementation, each activity should be analyzed and 

evaluated to search for potential problems. The Mon community 

should emphasize basic activities necessary for local life such as 

agricultural, fishing, farming, and cooking activities, all of which 

undertakings are key factors in local resource management. The 

community would have the ability to produce a rich variety of local 

products, and to sell at low prices. Furthermore, the local people 

would gain new experiences and share those among their members. 

The committee should set a meeting every week to update information 

and solve problems. Lastly, another important service that should be 

created would be an information network from which more services 

and innovative touring experiences would be developed. 

Hence, the members of the Mon community should invest 

their time into planning cultural tourism strategies and utilizing the 

existing resources consciously, the benefits of which could be stable 

incomes and a more self-reliant community.
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บทคัดย่อ

การศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : 

กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจำาปาสัก สปป. ลาวมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึง

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ การสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการลงภาค

สนามในพื้นที่ สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว

ผลการวจิยัพบว่า ชุมชนสีพ่นัดอนได้แก่ ชมุชนคอนพะเพง็ ชมุชนดอนเดด

และชุมชนดอนคอน มีศักยภาพของชุมชนในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่

ยังคงสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติ ในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมี

ศักยภาพในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้านสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนมีศักยภาพภายในการบริหารจัดการอย่างมี

ส่วนร่วม มกีารจดัการทีเ่ป็นระบบ ประกอบกับคนในชมุชนส่วนใหญ่ ต่างเป็นเครอืญาติ

ที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพภายในชุมชน ได้แก่ การเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามและมีชื่อเสียง การมีความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านที่พัก และ

สิ่งอำานวยความสะดวก ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำาคัญ ในด้านการให้บริการ

ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนปัจจัย

ภายนอกชุมชน ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับแผนพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ การส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่าของสกุลเงิน และ

ทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพของชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 สี่พันดอน จำาปาสัก สปป.ลาว 
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Abstract

This article has two main objectives. Firstly, it aims to 

study with the community potentiality in ecotourism management. 

Secondly, it aims to study the factors that effects with the community 

potentiality in ecotourism management. This study is a quality 

research by using the cooperative observing method. In addition, 

using the interview is a material for collecting data. Otherwise, the 

researcher investigated the details form many documents and some 

real areas in Siphandon Island Kong district, Champasak province, Lao 

PDR.

The results of this study was found that Siphandone 

community like Konphapan, Dondet and Doncon have the potentiality 

to preserve and develop for the environment that is still the original 

nature in this area and tourism attractions. The community potentiality 

for tourist service, there are many facilities to make the tourists have 

the opportunity to reach the tourism attractions. The community 

potentiality for the cooperative administration is systematically 

managed like most of people in society are the interdependence 

society.

There are some factors that effect to the community 

potentiality as being a beautiful famous ecotourism attractions. 

Otherwise, it is to prepare for the suitable area, resident, facilities 

that are the important basic factors of human life. In part of giving 

a service should be adjusted to create the tourist’s impression. The 
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external community factors are like the government policy about the 

ecotourism attractions, developing plan, promoting the monetary and 

the attitude of the tourists with the tourism attractions.

KEYWORDS : LATENCY OF THE COMMUNITY/ TOURISM MANNER 

 ADMINISTRATION/ SIPHANDONE ISLAND/ CHAMPASAK/

 LAO PDR
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บทน�า

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Lao People’s 

Democratic Republic LAO PDR.) สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศ เป็นภูเขาและที่ราบสูงลาดเอียงสู่ที่ราบลุ่มริมแม่นำ้า ปกคลุม 

ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการดำาเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในการรักษาจารีต 

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังแต่ครั้งบรรพชน ซึ่งจะต้องยึดถือและปฏิบัติ

สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี จึงคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์(identity) ของชาว

ลาวด้วยแนวนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลลาว ท่ีได้นำาเอาการท่องเที่ยวมา

เป็นอุตสาหกรรมที่นำารายได้หลักเข้าประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้ามั่นคง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีอยู่อย่างจำากัด ดังนั้น 

รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้ให้ความสำาคัญกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทำาให้การท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติหรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้า

มาท่องเที่ยวในสปป.ลาว และหลงใหลในความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติแห่ง

ดินแดนลาว จนนำาไปสู่ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในการพัฒนาภาพรวมการท่อง

เท่ียวของประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน(ASEA) 3 วันที่ 23 

กรกฏาคม 2540(ค.ศ.1997) และเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวให้เป็นปีแห่ง

การท่องเที่ยวในปี ค.ศ.1998 เป็นต้นมา(LATA, 2552 : website) 

ด้วยเหตุนี้เอง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism) ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียว

ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของสปป.ลาว จึงเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวจาก 

3สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Association ofSouth Easth Asian Na-

tions) หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั ้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย สิงค์โปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ พม่า
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ต่างชาติ ให้ความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อชมความงดงามของ

ธรรมชาติในดินแดนลาว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญอย่างมาก

ต่อชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม ที่วิถีชีวิต

ผูกพันกับระบบการผลิต พัฒนามาเป็นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเกิดเป็นอาชีพ

ใหม่ท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น 

การสร้างบ้านพักหรือโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การให้บริการร้านอาหารท่ี

ทันสมัย การให้บริการเรือนำาเที่ยวและเรือข้ามฟากที่มีความปลอดภัย หรือบริษัท

นำาเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู่ สร้างรายได้หลักเข้าประเทศอีก

ทางหนึ่งด้วย จากการที่มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำานวน

มาก และอยู่พักอาศัยภายในชุมชนเป็นการชั่วคราว ได้สัมผัสกับธรรมชาติและ

ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในท้องถ่ินโดยตรง จากสถิติซึ่งพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีจำานวน

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ทำาให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก

และลบขึ้นตามมาหลายอย่าง ผลกระทบด้านลบ เช่น มีจำานวนนักท่องเท่ียวมาก

เกินไป ร้านอาหาร โรงแรมที่พักไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว เกิดมลพิษด้านสิ่ง

แวดล้อมจากผู้ประกอบการนำารถยนต์โดยสารไปวิ่งรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น

จำานวนมาก ปัญหาจากขยะและสิ่งปฏิกูลท่ีนักท่องเท่ียวบางส่วนทิ้งไว้ในบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยว โดยปราศจากความสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาจากการที่นัก

ท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าที่เป็นของต้องห้าม เช่น สัตว์ป่าและพืชพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่

หายาก และมีราคาแพงซึ่งเป็นการทำาลายระบบนิเวศของท้องถิ่น เป็นต้น

ลักษณะการท่องเท่ียวท่ีดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษายัง

ขาดการพัฒนา(พ่อบ้านบัน สัมภาษณ์, 2554) ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ต่างๆ ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อนักท่องเท่ียว และไม่พอเพียง เช่น ระบบไฟฟ้า 

บางชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีห่างไกลและยังเป็นเกาะ นอกจากนั้น

ยังไม่มีระบบนำ้าประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน ด้านขนส่งและการคมนาคม

ยังมีถนนที่ใช้สัญจรที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่หลายเส้นทาง ร้านอาหารและโรงแรม
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ที่ได้มาตรฐานมีไม่พอเพียง ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนกิจกรรมท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจ(พ่อบ้าน คำา สัมภาษณ์, 2554) ได้แก่ การขี่จักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน  

การเดินชมธรรมชาติ การใช้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ การพบปะพูดคุยกับ 

ชาวบ้านแบบเป็นกันเอง เพื่อสอบถามเส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว

หรือการทักทายกับชาวบ้าน การนั่งเรือเพื่อชมทิวทัศน์รอบๆ เกาะ ความหลาก

หลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของ 

นักท่องเที่ยว

ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาศกัยภาพด้านการจดัการการท่องเทีย่ว

เชงินิเวศทางภาคใต้ ในแขวง จำาปาสกั โดยพืน้ท่ีท่ีมีความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ คืออาณาบริเวณของสี่พันดอน ได้แก่ ชุมชนบริเวณนำ้าตกคอนพะเพ็ง 

ชุมชนเกาะดอนเดด และชุมชนเกาะดอนคอน ซ่ึงท้ัง 3 ชุมชน ต้ังอยู่ในบริเวณ

ส่วนที่กว้างที่สุดของแม่นำ้าโขง พื้นท่ีประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ มีความ

หลากหลายของระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งบนบก ในนำ้าและ 

คร่ึงบกครึ่งนำ้ารวมทั้งพื้นที่ราบลุ่มริมแม่นำ้า บางพื้นที่ที่ถูกนำ้าท่วมขังในช่วงฤดูนำ้า

หลาก เม่ือนำ้าลดจะเกิดเกาะแก่งท่ีเป็นโขดหิน เกิดเป็นนำ้าตกที่ไหลผ่านแก่งหิน  

อีกทั้งในการศึกษาในครั้งนี้ยังได้ศึกษาถึง วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

ของชุมชนอีกด้วย

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได ้ใช ้วิธีการศึกษาแบบการวิ จัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) คือการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสังเกตการณ์แบบ

ไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(deep Interview) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้น

ในการศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออก
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เป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเท่ียวยังบริเวณ

ชุมชนนำ้าตกคอนพะเพ็ง และประชากรท้องถิ่นที่พบอยู่ในบริเวณนำ้าตกคอนพะเพ็ง 

เกาะดอนเดด และเกาะดอนคอน จำานวน 12 คนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร บ้านพัก รถและ 

เรอืรับจ้าง บรษัิททวัร์มคัคุเทศก์ท้องถิน่และประชาชนท่ัวไปจำานวน 9 คน รวมทัง้สิน้ 

จำานวน 21 คน 

 จากนั้นได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม

และไม่มีส่วนร่วม มารวบรวมและเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ี

ได้ทบทวนมา เป็นฐานในการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา พร้อมทั้ง

นำาเสนอแนวทางในการจัดการที่มีศักยภาพมากขึ้น และเป็นไปตามหลักการของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผลการวิจัย 
 การเดินทางจากประเทศไทยเพ่ือไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวใน 

ส่ีพันดอน สามารถเดินทางโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ของจังหวัด

อุบลราชธานีเข้าสู่ด่านสากลวังเต่า แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว หลังจากนั้นเดินทาง

ผ่าน เมืองปากเซ จนกระทั่งเข้าสู่บริเวณสี่พันดอน ด้วยระยะทางประมาณ 200 

กิโลเมตร
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รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ที่ศึกษา(google Earth,2552: website) 

จากการวิเคราะห์ทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศของส่ีพันดอน ซ่ึงมี

พ้ืนท่ีท่ีมีความสำาคัญในการท่องเท่ียวหลัก 3 พื้นท่ีคือ ชุมชนคอนพะเพ็ง ชุมชน

เกาะดอนเดด และชุมชนเกาะดอนคอน เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 3 แห่งนี้มีขอบเขตที่

ชัดเจน ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมีสิ่งก่อสร้าง

สมัยอาณานิคม สามารถเสนอผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ชุมชนคอนพะเพ็ง
ชุมชนนำ้าตกคอนพะเพ็ง เป็นชุมชนใหม่เกิดจากแนวนโยบายของรัฐบาลท่ี

ประกาศเป็นปีแห่งการท่องเทีย่ว ตัง้แต่เริม่ต้นเมือ่ปี ค.ศ. 1999(พ.ศ. 2542) คอนพะเพง็

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่รัฐสนับสนุนและเข้ามาจัดการ โดยสมัยก่อน 

หน้านั้นก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมนำ้าตก แต่ในปัจจุบันได้อพยพชาวบ้านออก

จากบริเวณริมนำ้าตกไปรวมกันอยู่ท่ีบ้านท่าคล้อ ทางด้านทิศเหนือห่างจากนำ้าตก

ประมาณ 3-4 กิโลเมตร พื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านทิศตะวันออกของนำ้าตก 

ก่อนที่จะถึงจุดซ้ือบัตรเข้าชมนำ้าตก เป็นพื้นท่ีของชาวบ้านท่าคล้อได้ใช้ประโยชน์

ดอนเดด

สะพานทางรถไฟ 

หลี่ผี ดอนคอน คอนพะเพ็ง
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จากที่ดินทำากิน แปลงเป็นพื้นที่นาสำาหรับปลูกข้าว และเล้ียงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 

เม่ือเข้าสู่ชุมชนในยุคปัจจุบัน เป็นชุมชนแห่งการค้าขาย หมายความว่า ชาวชุมชน

มีอาชีพจำาหน่ายอาหารและสินค้าของท่ีระลึกให้นักท่องเที่ยว ท่ีเดินทางเข้าไป 

ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเท่ียวนำ้าตกคอนพะเพ็ง สืบเนื่องจากการเดินทางจากเมือง

ใหญ่ๆ เช่น จากเมืองปากเซและจากแขวงอื่นๆ หรือจากต่างประเทศ ต้องใช้เวลา

ในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง กว่าจะถึงนำ้าตก ทำาให้นักท่องเที่ยวเหนื่อยและ

หิว ประกอบกับบริเวณแหล่งท่องเที่ยวยังมีร้านจำาหน่ายอาหารท่ียังไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจุบันทางภาครัฐได้แก้ปัญหาโดยการจัดสรรที่ดินทางด้านทิศใต้ของบริเวณนำ้าตก 

ให้ชุมชนทำาธุรกิจเป็นร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และตลาดขนาด

ย่อมสำาหรับขายสินค้าพื้นเมือง โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนำา

สินค้าที่หามาได้ มาจำาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนอำานาจการปกครองของชุมชน

คอนพะเพ็ง ถูกจัดให้ขึ้นกับหมู่บ้านท่าคล้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

2. ชุมชนดอนเดด
เป็นอีกชุมชนในพื้นที่สี่พันดอนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีรายละเอียดด้านพื้นที่

โดยสังเขปดังนี้

(1) บริเวณดอนเดดทางด้านทิศตะวันตก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของ

ชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น เพราะจะมีนักท่องเท่ียวจำานวน

มากมานั่งชมดวงอาทิตย์ตก(sun set) 

(2) บริเวณดอนเดดทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของท่าเรือกำาปั ่นสิ่ง

ก่อสร้างตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และยังเป็นจุดคมนาคม

ขนส่งทางนำ้าของชุมชน 

(3) บริเวณหัวเดด นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาใช้บริการบ้านพักเป็น
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จำานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย 

เนื่องจากมีจำานวนปริมาณของบ้านพักสำาหรับหนักท่องเที่ยวตั้ง

เรียงรายกันเป็นจำานวนมาก

(4) บริเวณดอนเดดทางทิศใต้ จะเป็นจุดที่ต้ังของสะพานทางรถไฟยุค

อาณานิคม ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทาง 

เชื่อมต่อกับเกาะดอนคอนและพื้นที่ใกล้เคียง

3. ชุมชนดอนคอน
เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่กว่าชุมชนเกาะดอนเดด ท้ังขนาดของประชากร

และขนาดของพื้นที่ โดยในพื้นที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสำาคัญและมีช่ือเสียงที่คนรู้จัก

หลายแห่ง เช่น นำ้าตกตาดสมพะมิด(หลี่ผี) นำ้าตกคอนปลาสร้อย สะพานทางรถไฟ 

ที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะดอนเดดและเกาะดอนคอน ซากหัวรถจักรไอนำ้า เป็นต้น

 

นอกจากศักยภาพของพื้นที่มีโดยธรรมชาติแล้ว จากการศึกษายังพบว่า 

ชุมชนได้มีการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวของ

พื้นที่ดังนี้ ได้แก่ การมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ในชุมชน การมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่าชุมชนอื่นๆ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงความสำาคัญกับ

การจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของทั้ง 3 แห่ง สามารถเสนอผลได้ดังนี้ 

 (1) ชุมชนคอนพะเพ็งมีการจัดการด้านการให้บริการ ร ้านอาหาร

จำาหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ร้านจำาหน่ายของท่ีระลึก การบริการถ่ายรูปที่มีภาพ

เบื้องหลังเป็นนำ้าตกคอนพะเพ็งรวมทั้งสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่น ยังไม่พบการบริการ

การให้บ้านพัก

 (2) ในชุมชนดอนเดดและชุมชนดอนคอน มีการแบ่งพื้นที่ของแต่ละ 

ครอบครวัที่ตั้งอยู่ในชุมชน สร้างห้องพักที่เรียกว่า Home Stay โดยครอบครัวหนึ่ง

จะมีห้องพักสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว 5-10 ห้องโดยประมาณ โดยห้องหนึ่งๆ
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จะพักได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งแต่ละหลังจะมีพื้นท่ีติดกันตลอดแนวเดียวกันต้ังเรียงราย

ล้อมรอบๆเกาะ มีการจัดพื้นที่ บริเวณหลังบ้านให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จัดสรร

พื้นที่ให้เป็นแปลงนาปลูกข้าว ในช่วงฤดูทำานา ส่วนฤดูแล้งเอาไว้ใช้สำาหรับเลี้ยง

สัตว์ ทางหน้าบ้านเรือนพักจะหันหน้าเข้าริมแม่นำ้าโขง และมักนิยมสร้างห้องพัก 

กึ่งบกกึ่งนำ้า ที่มีเสาของห้องปักลงไปในนำ้าแต่ตัวเรือนพักจะอยู ่ ริมฝั ่งแม่นำ้า  

เพ่ือความสุนทรียภาพให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ การจัดการด้านการให้

บริการแก่นักท่องเที่ยว บริษัทนำาเที่ยว และการให้บริการรถและเรือรับจ้าง การให้

บริการร้านจำาหน่ายอาหาร การให้บริการร้านจำาหน่ายของที่ระลึก การให้บริการ

ร้านอินเตอร์เนต การให้บริการเช่ารถจักรยาน เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ 

นักท่องเที่ยว ซึ่งการบริการต่างๆท่ีกล่าวมาลักษณะเป็นธุรกิจแบบครอบครัว 

และแบบเครือญาติของชาวชุมชนดอนเดดและดอนคอน ซ่ึงล้วนแล้วแต่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ รวมถึง 

การจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อาทิ

1) การกำาจัดขยะในเขตชุมชนของผู้ประกอบการบ้านพักและร้าน

อาหาร จะตัองใช้วิธีการฝังกลบเท่านั้น ชาวชุมชนจะต้องไม่กำาจัดขยะโดยการเผา

หรือการทิ้งขยะลงในแม่นำ้า

2) การกำาจัดวัชพืชหรือสิ่งปฏิกูลที่ไหลมาตามนำ้าเกิดเป็นขยะติดอยู่

ตามริมแม่นำ้าของแต่ละบ้านพักจะต้องนำาขึ้นมาจากนำ้าและทำาการกำาจัด

3) การพัฒนาเส้นทางเท้าเดินหน้าบ้านพักของตัวเองจุดไหนที่เป็น

หลุมเป็นบ่อกลายเป็นอุปสรรค์ของเส้นทางเดิน ควรปรับแต่งให้คงอยู่สภาพเดิม

เป็นประจำา ไม่ให้อยู่ในสภาพชำารุดทรุดโทรม
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ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 จากการสำารวจพื้นที่และการเข้าร่วมประชุมคิดและวางแผนการรักษา 

สิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกับผู้นำาชุมชน รวมท้ังการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การ

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าชุมชนทั้ง 3 แห่งมีศักยภาพในการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการจัดการดังนี้

(1) ศักยภาพของชุมชนในการรักษาและพัฒนาส่ิงแวดล ้อมทาง

ธรรมชาติของพื้นที่

 การรักษาสิ่งแวดล้อมพบว่า การทำาลายธรรมชาติเพื่อบุกเบิกสถาน

ที่ให้กลายเป็น สถานที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้คำานึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมให้คง

สภาพด้ังเดิมเอาไว้ เห็นได้จากจำานวนและปริมาณบ้านพักของนักท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่

ในชุมชนมีความเหมาะสมกับชุมชน ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไม้ ในเขตป่ารอบๆ 

ชุมชนยังคงสภาพเดิม และแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีสิ่งอำานวยความสะดวกใน

การเข้าถึง

(2) ศักยภาพของชุมชนในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การบริการของชาวชุมชนสี่พันดอน จากการศึกษาพบว่า ด้านการบริการ

ห้องพักที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติของแต่ละบ้านพักมีความหลากหลาย การบริการจาก

ร้านอาหารที่มีอาหารแบบพื้นเมืองหรือจะเป็นอาหารแบบนานาชาติ การบริการ

จากร้านจำาหน่ายสินค้าของที่ระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ขึน้อยูกั่บความต้องการของนกัท่องเทีย่ว ส่วนคณุภาพในการให้บรกิารยงัมบีางส่วน

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การบริการของรถและเรือรับจ้างยังไม่ได้มาตรฐาน 

เท่าที่ควร การจำาหน่ายสินค้าที่เกินราคาจากความเป็นจริง เป็นต้น

(3) ศักยภาพด้านกิจกรรม

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวได้เลือกมากมายได้แก่

กิจกรรมหลัก การเท่ียวนำ้าตกคอนพะเพ็ง นำ้าตกตาดสมพะมิด(หลี่ผี) ส่วนกิจกรรม

รองลงมาได้แก่ การถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานท่ีท่องเที่ยว
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ทางประวัติศาสตร์สิ่งก่อสร้างสมัยอาณานิคม การข่ีจักรยานท่องเที่ยวตามทางท่อง

เที่ยวรอบๆ เกาะ ศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสี่พันดอน

(4) ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

อยู่ในรูปแบบของการประกอบกิจการต่างๆ และการบริการสิ่งอำานวย

ความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่าประชากรเกือบทั้งชุมชน

ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบของ การเปิดบ้านพักบริการนัก

ท่องเที่ยว การให้บริการเรือรับจ้าง การให้บริการรถรับจ้าง การบริการเปิดร้าน

จำาหน่ายของที่ระลึก และสินค้าต่างๆของชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่

คนในชุมชนเป็นเครือญาติกัน มีการจัดการท่ีเป็นระบบ ที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำาให้ทุกคนมีความใกล้ชิดสนิทสนม และรู้จักมักคุ้น

เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งชุมชน

 

(5) ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า การมีศักยภาพในด้านต่างๆ ของ

ชุมชนเป็นการแสดงขีดความสามารถของชุมชน ประกอบกับความสวยงามและ

ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้

แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในวันหยุด และช่วงเทศกาลต่างๆ อยู่ในระดับ

ดีมาก

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่วเชงินเิวศ
 ผู้วิจัยได้ให้ความสำาคัญ 3 ประเด็นหลักใหญ่ๆคือ 1.ปัจจัยภายในชุมชน 

2.ปัจจัยภายนอกชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ดังนี้
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ปัจจัยภายในของชุมชน

(1) ชมุชนบรเิวณสีพ่นัดอน มศีกัยภาพด้านพ้ืนทีม่าก คอืมสีถานทีท่่อง

เทีย่วทางธรรมชาตเิช่น นำา้ตกคอนพะเพง็ นำา้ตกตาดสมพะมดิ(หล่ีผี) นำา้ตกตาดคอน

ปลาสร้อย เป็นสิง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว บวกกบัความมีชือ่เสียงของแหล่งท่องเทีย่ว

(2) มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ชุมชนคอนพะเพ็งตั้งอยู ่ใน

พื้นที่เขตรอยต่อระหว่างประเทศลาวกับกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการ 

ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 ใต้นอกจากจะมีความ

สำาคัญด้านการท่องเที่ยวแล้ว เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศอีกด้วย เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว หมายถึง นำ้าตกคอนพะเพ็ง อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาทางบก

เพียง 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชายแดนไทย ท่ีมีถนนมาตรฐานด้วยระยะทาง 

200 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาจากประเทศไทยเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว ประมาณ 3 

ช่ัวโมง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเดินทางไป-กลับภายใน

ระยะเวลา 1 วัน หรือจะเดินทางต่อเข้าไปเท่ียวยังประเทศกัมพูชาต่อไป ส่วน 

การเดินทางไปเกาะดอนคอนและเกาะดอนเดดก็ใช้เส้นทางหมายเลข 13 ได้

เหมือนกันโดยมีทางแยกเข้าเส้นทางย่อยเพียง 4 กิโลเมตร จากถนนใหญ่ถึงท่าเรือ

นากระสัง

(3) ในพื้นท่ีบริเวณชุมชน ไม่จำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว หมายถึงนัก

ท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวภายในชุมชนได้จำานวนครั้งละมากๆ 

การเดินทางเข้า-ออกเพ่ือเท่ียวชมสะดวกสบาย ไม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือ

จำานวนนักท่องเที่ยวเต็ม

(4) ระบบคมนาคมขนส่งทางบก และระบบการติดต่อสื่อสารของ

ชุมชน การเข้าถึงพื้นที่สถานที่ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวทางบก ส่วนมากจะ

นิยมใช้รถส่วนตวัหรอืรถเช่า โดยมเีหตผุลว่า ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่ม

ของตัวเองสำาหรับการเดินทางไปชมสถานที่ท ่องเท่ียวบนเกาะดอนเดดและ 
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ดอนคอนสามารถใช้การคมนาคมทางนำ้าได้ ส่วนทางด้านการสื่อสารมีคลื่นโทรศัพท์

สำาหรับโทรศัพท์มือถือเข้าครอบคลุมทุกส่วนของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

(5) ความสวยงามของพื้นที่ ในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางนำ้า รวมท้ังสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความ

สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่า บริเวณสี่พันดอนมีเอกลักษณ์ที่โดยเด่นคือ 

เป็นบริเวณพื้นที่ที่ตั้งในส่วนที่กว้างที่สุดของแม่นำ้าโขง มีบรรดาเกาะน้อยใหญ่ตั้ง

เรียงรายรอบบริเวณ มีระบบนิเวศท่ีอยู่บนบกและระบบนิเวศที่อยู่ในนำ้า และทาง

ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของสี่พันดอนมีทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยภูเขา

(6) ที่พักและสิ่งอำานวยความสะดวก ลักษณะของที่พักที่นิยมสร้างใน

พื้นที่เป็นแบบเรือนพักยกพื้น มีบันได ประมาณ 3-5 ขั้น เป็นห้องพักที่เป็นลักษณะ

อาคารที่มีห้องติดกัน และอีกแบบหนึ่งคือ เป็นเรือนยกพื้นหลังเดียวห้องพักห้อง

เดียวส่วนสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น รถและเรือรับจ้าง บริการจักรยานให้เช่า 

บริการร้านอาหาร บริการจากของที่ระลึก บริการจากร้านกินดื่ม เป็นต้น

(7) ความมีอัธยาสัยของชุมชนทำาให้นักท่องเที่ยวบางส่วนที่ประทับใจ 

และต้องการสัมผัสธรรมชาติใช้เวลาอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ใช้เวลา 

ท่องเที่ยวอยู่ไม่นาน ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น 

ปัจจัยภายนอกของชุมชน

องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว(อทช.) ได้กำาหนดหลักการชี้นำาการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของลาว โดยมุ ่งประโยชน์เพื่อการรักษาไว้ซ่ึงระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนใน

ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีงานทำาของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลลาว เกี่ยวกับ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจะเป็นตัวกำาหนดกรอบปฏิบัติในด้านต่างๆ และส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายในประเทศ การสนับสนุนชุมชนต่าง ๆภายในประเทศที่มีแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอยู่ภายในชุมชน จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยให้การ

สนับสนุนเงินงบประมาณและบุคคลากรเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแก่

ชุมชน เพื่อให้เกิดศักยภาพมากที่สุดสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น การ

ได้รับการพัฒนาด้านการปรับปรุงสภาพถนนหลักปี 2553 ของเกาะดอนเดดและ

ดอนคอน ให้มีขนาดถนนใหญ่และกว้างขึ้นกว่าเดิม ส่งผลทำาให้การเดินทางสัญจร

ไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 เกาะสะดวกสบายมากขึ้น เป็นต้น

(Ecotourismlaos, 2552 : website) 

องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวได้มีแผนการส่งเสริมด้านการตลาดของ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังนี้

(1) การประชาสมัพันธ์(Public Relation: PR) โดยเริม่จากการสร้างสือ่

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัข้อมลูของ ท้ัง 3 ชมุชนของสีพ่นัดอน เช่น ประวตัคิวามเป็นมา

ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง แผนที่ท่องเที่ยวและสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว 

วิธีการเดินทาง ระยะทาง ท่ีพัก(รายช่ือโรงแรม รีสอรท์ บ้านพัก) ร้านจำาหน่าย

อาหาร ร้านจำาหน่ายของที่ระลึก สถานที่ติดต่อทางภาครัฐ

(2) การโฆษณา(Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างนัก 

ท่องเที่ยวกับสถานทีท่องเท่ียวโดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์  

พ๊อกเกต็บุค๊ แผ่นพับ โบรชวัร์ วทิย ุโทรทศัน์ ป้าย รวมถงึป้ายคทัเอาท์โฆษณาขนาด

ใหญ่ และในปัจจุบนัการโฆษณาทางอนิเตอร์เนต็ เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วทกุเพศ 

ทกุวยั

(3) การส่งเสริมการขาย เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในด้านการตลาด

ด้วยจุดมุ ่งหมายที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษ 

เช่น การจัดงานเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด(Promotion) เป็นการโปรโมทแหล่ง 

ท่องเที่ยวให้นักท่องเท่ียวได้รับทราบ การแสดงนิทรรศการร่วมกับนานาชาติ 

การจัดกิจกรรมลดราคา อาหารและที่พักเป็นต้น

(4) ค่าของสกุลเงินจะสะท้อนภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศ โดยการข้ึนลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ถ้าค่าของสกุลเงินกีบม ี

ค่าแขง็อตัราแลกเปลีย่นของนกัท่องเทีย่วกจ็ะแลกเงนิกบีได้ลดลง ถ้าค่าของสกลุเงิน

กบีมค่ีาอ่อน อัตราแลกเปลีย่นของนกัท่องเทีย่วจะแลกเงนิกีบได้จำานวนเพิม่มากข้ึน 

ทำาให้เกิดการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลทำาให้การเข้ามาท่องเท่ียว

ในพื้นที่สี่พันดอนของนักท่องเท่ียว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องบรรลุเป้าประสงค์เกิด

จาก ความมีวุฒิภาวะของตัวนักท่องเที่ยวเอง ความพร้อมในด้านการจับจ่ายใช้สอย 

ทัศนคติ และความพร้อมในด้านสุขภาพ รวมถึงความต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

การที่นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในสภาพด้านพื้นที่ของแหล่ง

ท่องเที่ยว ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง จะทำาให้

สามารถปรับตัวตามบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนได้ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 ความละเอียดอ่อนของโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ในพ้ืนท่ีศึกษายัง

มีให้ค้นหาอีกมาก ความสลับซับซ้อนทางสังคมของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน งาน

วิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในชุมชน และปัจจัย

ต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อให้เกิด

การพัฒนาสู่แนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามแนวคิดหลักการพื้นฐานการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงขอเสนอแนะแนวทางดังนี้

(1) ปัจจัยภายในของชุมชน มีส่วนที่ควรปรับปรุงในด้านสภาพของ

ถนนและทางเดินเท้า สำาหรับให้นักท่องเท่ียวเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้

มาตรฐาน ระบบประปาสำาหรับบริโภคภายในชุมชนที่มีนำ้าใช้ยังไม่ผ่านกระบวน
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ทำานำ้าให้สะอาด การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สาธารณะยังขัดข้อง รวมทั้ง 

การบริหารจัดการเก่ียวกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ควรมีเจ้าหน้าที่ของ

ภาครัฐประจำาแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้คำาปรึกษาแนะนำาหรือการให้ข้อมูล

เม่ือนักท่องเที่ยวสอบถาม การขายสินค้าในราคายุติธรรม การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการบริการบ้านพักและร้านอาหารยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

ส่วนใหญ่เก่ียวกับเรื่องความสะอาดในบริเวณบ้านพักและร้านอาหาร คุณภาพของ

ห้องพัก สิ่งอำานวยความสะดวกภายในห้องพัก เรือรับจ้างและการบริการรับส่ง 

นักท่องเที่ยว ควรจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

คือจะต้องให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ลงเรือมีเครื่องชูชีพไว้สำาหรับสวมใส่เพ่ือ 

ความปลอดภัย มีผู้ประกอบการบางส่วนท่ียังละเลย ถ้าจะสำาเร็จผลควรให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขและพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้น

(2) ปัจจัยภายนอกของชุมชนที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชน ในการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แนวนโยบายหลักการชี้นำาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศขององค์การท่องเท่ียวแห่งชาติลาว ผลกระทบทางวัฒนธรรม การเพิ่มขึ้น

ในการรับรู ้ถึงความสำาคัญของชนกลุ่มน้อย และความหลากหลายทางชีวภาพ 

การโฆษณาและฝึกฝนภาคธุรกิจให้มีความรับผิดชอบ เข้าใจความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว ความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างคนพื้นเมืองและประชาชนในการบำาบัด

ความยากจนและป้องกันความสูญเสียทางผลประโยชน์ การจัดหาแหล่งเงินทุน

ที่ปลอดภัยสำาหรับผู้ประกอบการ การรักษาไว้และจัดการป้องกันบริเวณระบบ 

เครือข่ายมรดกทางวัฒนธรรมลาว การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะ 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานทางสังคมและแผนงานการดูแลระยะยาวสนับสนุน 

รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน ซึ่งได้พัฒนาให้มีความกลมกลืนกับทรัพยากร-

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของลาวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

ค่าของสกุลเงินจะสะท้อนภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ถ้าค่าของสกุลเงินกีบมีค่าแข็งอัตรา



149มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แลกเปล่ียนของนักท่องเท่ียวก็จะแลกเงินกีบได้ลดลง ถ้าค่าของสกุลเงินกีบมีค่า

อ่อนอัตราแลกเปลี่ยนของนักท่องเที่ยวจะแลกเงินกีบได้จำานวนเพ่ิมมากข้ึน ทำาให้

เกิดการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

(3) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มีความพร้อมในด้าน

การจับจ่ายใช้สอย มีทัศนคติที่ดี มีความพร้อมในด้านสุขภาพ มีความรู้และเข้าใจ

ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน และมั่นใจในความ

ปลอดภัยของสถานที่ท่องเท่ียวซึ่งเป็นสิ่งท่ีชุมชน ภาครัฐต้องรักษาความรู้สึก และ

สิ่งดีๆ นี้ไว้เพื่อให้เป็นหนึ่งในเอกลักษ์ของการท่องเที่ยวในสปป.ลาว

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบริเวณสี่

พันดอน เมืองโขง แขวงจำาปาสัก ควรจะเป็นการศึกษาเรื่องการท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์เพราะจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีส่ิงก่อสร้างทางประวัติศาสตร์

อยูเ่ป็นจำานวนมาก และสามารถเชือ่มโยงแหล่งท่องเท่ียวทีม่อียูท่ัง้หมดของส่ีพันดอน 

รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของประเทศ

และการพัฒนาให้ถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญระดับโลก สำาหรับ

รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลก

2. ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ควรจะเร่ง

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 

สปป.ลาว มีเอกลักษณะเฉพาะตัวเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวชม

ความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ สปป.ลาว 
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บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรม

 “การโจลมะม็วด” ต่อชุมชนเขมร จ.สุรินทร์

The Role of Jolmamuad Rite in Khmer 

Community, Surin Province
สารภี ขาวดี1
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้ เป็นส่วนหนึง่ของผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์พธิกีรรม 

“การโจลมะมว็ด” : กรณีศึกษาจากชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียน ตำาบลนอกเมือง 

อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในบทความประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่ บทนำา, 

ชุมชนศึกษา : ภูมิหลังบ้านปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์, ความหมาย

และความสำาคัญ องค์ประกอบและข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม, บทบาทหน้าที่

ของพิธีกรรมในฐานะท่ีเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยา, ผลการศึกษาวิเคราะห์ และบท

ส่งท้าย ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมที่มีต่อชุมชนเขมรพบว่า

พิธีกรรม “การโจลมะม็วด” มีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชน 6 ด้าน ได้แก่ บทบาทหน้าที่

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ, บทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกำาหนด และควบคุมสังคม, 

บทบาทหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือในการรวมตัวกันของลูกหลานและเป็นแหล่ง

รวมความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้าน, บทบาททำาหน้าที่ให้การศึกษา, บทบาท

หน้าที่เป็นเครื่องให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานแก่คนในชุมชน และบทบาท

หน้าที่ในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ท้องถิ่นของตน 

ค�าส�าคัญ : พิธีกรรม, การโจลมะม็วด, ชุมชนเขมร, จังหวัดสุรินทร์, 

 และบทบาทหน้าที่ 
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Abstract
 This article is part of the research entitled “An analysis of 

the rite of “JOLMAMUAD” : A case study of Khmer Community 

Ban Preukian, Tumbol Nokmuang, Muang District, Surin Province” . It 

consists of 6 parts : introduction, community study : background of Ban 

Preukian, Tumbol Nokmuang, Muang District, Surin Province, meaning 

and significance of the rite including its elements and procedure, role 

of the rite as a folklore resource , analysis results, and postscript. It 

was found that the Jolmamuad rite played its roles in 6 aspects : a 

spiritual anchor, a social determinant and controller, a serving object 

of relatives’ manifestation and villagers’ unity, an education resource, 

an entertainment object, and a community identity.

Key words : the rite, Jolmamuad, Khmer community, 

 Surin province and role.
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บทน�า

บทความฉบบันีผู้เ้ขยีนต้องการนำาเสนอผลศกึษาวเิคราะห์พิธีกรรม “การโจ

ลมะม็วด” : กรณีศึกษาจากชมุชนเขมร หมูบ้่านปรอืเกยีน ตำาบลนอกเมือง อำาเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร์ ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมที่มีต่อชุมชนเขมร 

จ.สุรินทร์

 “การโจลมะม็วด” เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่คนในชุมชนเขมร ไม่ว่าจะ

อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หรือแม้แต่ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

ประชาธิปไตยยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา แม้ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาไปมากเพียงใดก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดปรากฏการณ์

แปลกประหลาดกับคนในหมู่บ้านหรือชุมชน และสมาชิกในชุมชนไม่สามารถหา

คำาตอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคนในหมู่บ้านเกิดอาการเจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุ 

และได้พยายามรักษาในทางวิทยาศาสตร์ จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ ส่ิง

สุดท้ายที่คนในชุมชนจะต้องนึกถึงก็คือ เกิดจากการกระทำาของครูกำาเนิด อาจถูก

คุณไสย อาจเกิดจากการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคนป่วยอาจเคยกระทำาการใดๆ 

อันเป็นการล่วงเกินหรือเป็นเหตุให้อำานาจเหนือธรรมชาติไม่พอใจจะโดยความ

ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม (สำาหรับบางคนอาจเจตนากระทำาเพราะไม่เชื่อหรือศรัทธา) โดย

ญาติจะต้องรีบเชิญคนดีมีวิชามา “ถอนคุณไสย” ให้ หรือแก้ไขโดยการขอขมา

และทำาให้ภูตผีเหล่านั้นพึงพอใจ ปกติคนในชุมชนเขมรมักจะมีความเชื่อร่วมกัน

ว่า อะไรก็ตามที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ก็น่าจะมาจากอำานาจที่มองไม่เห็นกระทำา

ให้มีเหตุร้าย ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้เป็นไปแล้วคนส่วนใหญ่ในชุมชนเขมรก็มักนึกถึง

ร่างทรง หรือแม่มะม็วด เพราะเชื่อว่าสามารถทำานายทายทักและหาวิธีแก้ไขให้

ทุกอย่างคล่ีคลายลงได้ เหตุนี้พิธีกรรม การโจลมะม็วดจึงเป็นสื่อกลางเพียงอย่าง

เดียวท่ีคนในชุมชนเขมรจะนำามาใช้เป็นสื่อกลางเพื่อติดต่อสื่อสารกับอำานาจเหล่า

นั้น อันจะนำาไปสู่หนทางแก้ไขความผิดพลาดได้ทันท่วงทีและถูกทาง เช่น ขอขมา
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ลาโทษ เซ่นสรวงบูชา หรือการทำาสิ่งต่างๆ ตามท่ีร่างทรง (แม่มะม็วด) แนะนำาให้

ปฏิบัติ ปัจจุบันพบว่า พิธีกรรมการโจลมะม็วดยังคงอยู่ควบคู่กับคนในชุมชนเขมร

จังหวัดสุรินทร์อย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงอยู่คู่หมู่บ้าน

ปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และชุมชนละแวกใกล้เคียง เห็นได้จากใน

ชุมชนยังใช้พิธีกรรมนี้รักษาคนในครอบครัวและญาติที่เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ

อยู่เนืองๆ แม้ว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์จะรุดหน้าไปมากก็ตาม ซึ่งก็ทำาให้คิด

ได้ว่านั่นน่าจะเป็นเพราะพิธีกรรมน้ียังคงมีบทบาทหน้าที่บางประการต่อชุมชน

นั่นเอง

ชุมชนศึกษา : ภูมิหลังบ้านปรือเกียน อ.เมือง จ.สุรินทร์
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันและคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านได้

รับคำาตอบว่า หมู่บ้านปรือเกียนมีประวัติการก่อตั้งมายาวนานมาก คนในหมู่บ้าน

เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยเชื้อสายเขมร (ปัจจุบันมีคนต่างถิ่นมาอาศัยอยู่บ้าง อาจ

เน่ืองด้วยการแต่งงานหรือไม่ก็เป็นคนต่างถิ่นแต่มาซื้อท่ีดินของชาวบ้านเพ่ือสร้างท่ี

อยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้ แต่นับเป็นส่วนน้อย) คนในชุมชนแห่งน้ีใช้ภาษาเขมรและ

ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร และยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม

แบบเขมรอย่างเหนียวแน่น นับตั้งแต่การเกิด การแต่งงาน การบวช และงานศพ ก็

มีจัดงานเป็นรูปแบบเฉพาะตามประเพณีและวัฒนธรรมเขมร ส่วนพิธีกรรมอ่ืนๆ ก็

มีลักษณะเฉพาะแบบเขมรเช่นเดียวกันเช่น มีพิธีกรรมการแซนโดนตา (สารทเขมร) 

การจูนเด็ย กะซัจ (การก่อเจดีย์ทราย) และ พิธีกรรมการโจลมะม็วด (การทรงเจ้า 

หรือรำาแม่มด) เป็นต้น

ประวัติการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ปรือเกียน” นั้น จากการสัมภาษณ์คำาว่า 

“ปรือเกียน” เป็นคำาท่ีมาจากภาษาเขมรคือ มาจากการประสมของคำา 2 คำา คือ 

คำาว่าปรือ + คำาว่าเกียน คำาว่า ปรือ หมายถึง ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งมักขึ้นอยู่รอบๆ 

บริเวณที่มีแหล่งนำ้า ซึ่งในอดีตนอกจากหนองนำ้ากลางหมู่บ้านท่ีมีให้เห็นเป็นหลัก
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ฐานจนกระทั่งปัจจุบัน บริเวณรอบๆ หมู่บ้านยังมีหนองนำ้าใหญ่อีกหลายแห่ง และ

รอบๆ บริเวณนั้นก็จะมีต้นปรือเกิดอยู่เป็นจำานวนมาก ส่วนคำาว่า เกน หรือ เกียน 

หมายถึง ข้างๆ หรือ รอบๆ ดังนั้น เมื่อนำาคำาว่าปรือ มารวมกับคำาว่าเกียน จึงมี

ความหมายเช่ือมโยงกับชื่อหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นภูมินามที่สามารถจะ

วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า การตั้งชื่อหมู่บ้านเช่นนี้ เป็นเพราะในอดีต

เป็นหมู่บ้านที่มีหนองนำ้าหลายแห่งในบริเวณหมู่บ้าน และรอบๆ บริเวณดังกล่าวก็มี

ต้นปรือเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก 

นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุที่หมู่บ้าน

แห่งนี้มีลักษณะเป็นป่า ต่อมาเมื่อได้ค้นพบหนองนำ้าอยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้าน 

ชาวบ้านจึงได้ย้ายบ้านเรือนมาปลูกในพื้นท่ีท่ีใกล้กับหนองนำ้า เพราะมีความอุดม

สมบูรณ์มากเหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเอง ปัจจบุนัหมูบ้่านนีม้พีืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่ มี

เนือ้ท่ีประมาณ 1,400 ไร่ เป็นพืน้ท่ีสำาหรบัใช้ทำาการเกษตร 1,187 ไร่ ทีส่าธารณะ 13 

ไร่ และ ทีพ่กัอาศัย 200 ไร่ หมูบ้่านปรอืเกยีนมจีำานวนประชากรประมาณ 668 คน 

ชาย 332 คน หญงิ 336 คน จากจำานวนบ้านเรอืน 172 หลงัคาเรอืน ประชากรส่วน

ใหญ่ดำารงชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรม ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นางจันทรา เรือง

สวัสดิ์

ความหมายและความส�าคัญ องค์ประกอบ และขั้นตอนการประกอบ

พิธีกรรม “โจลมะม็วด” 
ความหมายและความส�าคัญ : พิธีกรรมการโจลมะม็วด หมายถึง การเข้า

ทรงเพื่อทำาการรักษาโรค  คำาว่า โจล แปลว่า เข้า(ทรง) มะม็วด แปลว่า แม่มด  ดัง

น้ัน โจลมะม็วด จึงหมายถึง การเข้าทรงแม่มด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำาการ

รักษาโรคของสังคมชาวเขมรในแถบอีสานใต้ และเป็นการทำานายทายทักหาสาเหตุ

การเจ็บป่วยตามวิถีแบบดั้งเดิม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาการป่วยท่ีไม่สามารถหาสาเหตุ

ได้ แต่ชาวบ้านมักเชื่อว่า การที่หาสาเหตุไม่ได้อาจเป็นเพราะการกระทำาของอำานาจ
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เหนือธรรมชาติ เช่น เกดิจากการกระทำาของครกูำาเนดิ อาจถูกคณุไสย อาจเกดิจาก

การล่วงเกินสิง่ศักด์ิสิทธิ ์ รวมทัง้อาจเพราะมวีญิญาณร้ายสงิสู ่ เป็นต้น ดงันัน้ญาตพิี่

น้องจึงได้เชิญ “แม่มะม็วด” มาประกอบพิธีกรรมเพื่อหาที่มาและเป็นการขจัดปัด

เป่าสิง่เลวร้าย หรอืขอขมาลาโทษสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีผู่ป่้วย (หมายรวมถึงคนในครอบครัว

และญาติพ่ีน้อง) อาจล่วงเกินโดยไม่เจตนา ทั้งนี้จะใช้ดนตรีเป็นส่ือในการประกอบ

พธิ ีรวมทัง้เพือ่เป็นการบชูาและสร้างขวญักำาลงัใจแก่ผูป่้วยทางหนึง่ด้วย

           คนในชุมชนเขมรนิยมรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการโจลมะม็วด เพราะมี

ความเช่ือว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ ซึ่งการรักษาด้วยพิธีนี้มัก

จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากที่ผู ้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์

แผนปัจจุบันแล้วอาการป่วยไม่ดีขึ้น โดยมีร่างทรงซึ่งเรียกว่า แม่มะม็วด หรือ ครู

มะม็วด ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับอำานาจเหนือธรรมชาตินั้นๆ เพื่อ

แสวงหาวิธีการรักษาผู้ป่วย

ภาพจวมกรู หรือครูก�าเนิดของผู้ป่วยรายหนึ่งและสมาชิกในครอบครัว
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โดยปกติแล้วคนในชุมชนเขมรซึ่งประกอบอาชีพทำานาเป็นหลัก จะยังคง

เช่ือถือประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะเชื่อเรื่องฝนฟ้า จึงมีการจัดพิธีกรรมโจลมะม็วด

เพื่อขอฝนในช่วงวาระการเข้าสู่ฤดูการทำานา ส่วนบางครอบครัวบางสายตระกูล

เชื่อถือบรรพบุรุษมาก เชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีครูกำาเนิดติดตัวจึงได้ทำาจวมกรู อัน

เป็นสัญลักษณ์แทนครูกำาเนิดไว้ประจำาบ้าน (เพื่อบูชา) เมื่อเกิดความทุกข์ข้ึนใน

บ้านก็มักจะสันนิษฐานว่าครูกำาเนิดเป็นสาเหตุ ดังนั้นจึงจะต้องเล่นมะม็วดให้ครู

กำาเนิดได้สนุกสนาน (คนเขมรเชื่อว่าครูกำาเนิดชอบร่ายรำาและเสียงดนตรี) ไม่มาร

บกวนบุคคลในครอบครัวในสายตระกูลหรือในหมู่บ้าน การโจลมะม็วดที่นิยมกันใน

ปัจจุบัน พบในแถบอำาเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีประปรายตามอำาเภอต่างๆ ที่มี

ชาวสุรินทร์ที่พูดภาษาเขมรอาศัยอยู่ 

ระยะเวลาและการเตรียมการก่อนการประกอบพิธีกรรม : การกำาหนด

ระยะเวลาประกอบพิธีโจลมะม็วดนั้น ปกติแล้วจะต้องเป็นไปตามหลักการของ

การประกอบพิธีกรรมคือ ระหว่างเดือนสามคือ มาฆะ (ภาษาเขมร เรียกว่า แคเมี้

ยกทม)เดือนส่ีคือ ผลาคุณ (ภาษาเขมร เรียกว่า แคปะกุล) และเดือนห้า (ภาษา

เขมรเรียกว่า แคแจด) ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเสี่ยงทายที่เรียกว่าการโบล 

(การทำานายโรคภัย) ซึ่งหมายถึงวิธีการหาสาเหตุของการเจ็บป่วยของผู้ป่วย โดยผู้

เสี่ยงทา ย(เนียะโบล) จะรับพานเครื่องยกครู แล้วใช้มือขวาจับเส้นด้ายที่แขวนเต้า

ปูน ส่วนมือซ้ายมีข้าวสารที่ฝ่ามือรองรับใต้เต้าปูน ซึ่งผู้เส่ียงทายจะร่ายเวทมนตร์

คาถา ถ้าสาเหตุการเจ็บป่วยเกิดจากผี เต้าปูนจะแกว่งไปมา ถือเป็นคำาตอบ ซ่ึง

ในแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้เสี่ยงทายหรือเนียะโบลท่ีเป็นท่ียอมรับของชาวบ้าน หากผู้

เสี่ยงทายบอกว่าจะต้องประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดเพื่อจะได้ทราบสาเหตุการ

เจ็บป่วยที่แท้จริง ญาติพี่น้องของผู้ป่วยก็ต้องประกอบพิธีตามวันเวลาที่ผู้เสี่ยงทาย

ระบุ ยกเว้นวันพระ ซึ่งก่อนวันได้ฤกษ์ต้องมีการเตรียมการจัดเเจงข้าวของ เชิญ

เเขก ญาติ คณะแม่มะม็วดท่ีเคยผ่านการโจลมะม็วดในเครือญาติต้องเชิญมาให้

หมดเท่าที่จะทำาได้ และมีการเตรียมปะรำาพิธีสำาหรับการประกอบพิธีกรรม จากการ
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สัมภาษณ์ทราบว่าแต่ก่อน หากจะสร้างปะรำาพิธีขึ้นมาชาวบ้านจะมาลงแรงช่วย

กัน วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างก็สามารถหาได้ในท้องถ่ิน หลังคาก็ใช้ทางมะพร้าววาง

ซ้อนๆ กัน แต่ปัจจุบันนี้ทางมะพร้าวหายาก เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาเจ้า

ภาพก็จะใช้วิธีกางเต็นท์แทน อย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยความร่วมมือ และนำ้าใจของ

ผู้ชายในหมู่บ้านมาช่วยเตรียมสถานที่ นอกจากนี้ด้วยระยะเวลาในการประกอบพิธ

กรรมที่ค่อนข้างยาวนาน (ไม่ตำ่ากว่า 7 ชั่วโมง) เจ้าภาพจึงมักจะขอแรงเพื่อนบ้าน 

(โดยเฉพาะผู้หญิง) มาช่วยทำากับข้าวสำาหรับเลี้ยงแขก ทั้งคณะแม่มะม็วด นักดนตรี 

ญาติพี่น้อง และชาวบ้านผู้มาร่วมในพิธี

องค์ประกอบของพิธีกรรม : ผู้ประกอบพิธี (ครูมะม็วด) ในจังหวัดสุรินทร์

มีหลายคน ที่มีช่ือเสียงคนหนึ่งคือ แม่ณี (นางอรุณี นาคชาติ) ส่วนแม่มะม็วดใน

หมู่บ้านปรือเกียนที่เป็นที่รู้จักคือ นางเคลียง ดวงเดียว และนางสุคนธ์ ฉายกล้า 

แม่มะม็วดคือ ผู้ได้รับการสืบทอดมาจากครูมะม็วดคนก่อนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มี

ลักษณะคล้ายการสืบทอดวิชาเช่น กรณีนางสุคนธ์ ฉายกล้า ก่อนที่จะมีองค์เข้าสู่

ร่าง ก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไร เจ็บออดๆ แอดๆ บางครั้งก็ปวดหัว บางครั้งก็ปวดท้อง 

บางครั้งก็เจ็บหน้าอก บางครั้งก็เหนื่อยเพลีย ลุกไม่ไหว ไปหาหมอแผนปัจจุบัน 

เพื่อตรวจอย่างละเอียด เอ็กซเรย์และเจาะเลือดตรวจก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ 

อาการที่หนักที่สุดคือรู้สึกว่าตนเองคล้ายเป็นประสาท บางคนก็หาว่าบ้า หัวเราะ

บ้าง ร้องไห้บ้าง ร้องเพลงบ้าง อยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าตนเองเจ็บหน้าอก และปวด

ท้องอย่างรุนแรงเหมือนมีคนเอามีดปลายแหลมมาแทงเข้าร่าง ไม่มีเรี่ยวแรง แม้แต่

จะพูดกับใคร สามีและลูกๆ รวมท้ังชาวบ้านจึงได้พาไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง หลัง

จากหมอฉีดยาให้เข็มหนึ่งก็ให้กลับบ้าน เพราะหมอเห็นว่าร่างกายปกติดีทุกอย่าง 

ไม่มีโรคภัยอะไร แต่นางสุคนธ์ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองกำาลังจะตายทุกครั้งที่กลับมาที่บ้าน 

เมื่อทุกคนเห็นว่าอาการหนักก็พาไปโรงพยาบาลอีกเป็นอย่างนี้หลายครั้งแต่อาการ

ก็ไม่ดีขึ้น จนในท่ีสุดก็ต้องหันไปพึ่งวิธีแบบชาวบ้านคือ การให้คนทรงทำานายทาย

ทักเพราะเห็นว่าเป็นหนทางสุดท้าย คนทรงได้ทำานายว่า มีองค์ลงมาประทับในร่าง
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นางสุคนธ์ 2 องค์ และจะต้องทำาพิธีรับองค์จึงจะได้หายจากอาการเจ็บปวดดังกล่าว 

หลังจากทำาพิธีรับองค์ นางก็หายจากการเจ็บป่วยทุกอย่างและกลายเป็นร่างทรง 

(แม่มะม็วด) มาจนทุกวันนี้ ส่วนพิธีการรับองค์นั้นคล้ายกับการเล่นมะม็วด การจัด

รับองค์นั้นก็คือ องค์เทพทุกองค์ ปู่ย่าตายาย และมีการจัดบูชาเจ้ากรรมนายเวร

ด้วย

 

 ภาพประกอบการร่ายรำาเพื่อเซ่นไหว้นางกวัก ภาพประกอบการร่ายรำา 

  เพื่อเซ่นไหว้พระอินทร์

ผู้ร่วมพิธีกรรม : ในท่ีน้ีจะมีสองส่วน ส่วนแรกคือ คนในครอบครัว ญาติ

พี่น้องในตระกูล และเพื่อนบ้านในชุมชน ซึ่งมักจะนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันเป็น

ผู้มาร่วมพิธีกรรม โดยอาจนำาจวมกรูของตนเอง และเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น 

มะพร้าว ผัก พริก ปลาแห้ง หอม กระเทียม ข้าวสาร เงิน ฯลฯ มาช่วยเจ้าภาพเพื่อ

ใช้ประกอบอาหารหรือทำาสิ่งของเพื่อเซ่นบวงสรวงผีบรรพบุรุษในการโจลมะม็วด 

ส่วนที่สองคือ ผู้ป่วย ผู้ป่วยนั้นจะถูกกำาหนดให้นั่งหรือนอนอยู่ในบริเวณปะรำาพิธี 

หรืออยู่ในที่พักอาศัยตามความเหมาะสม 
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นักดนตรี : นักดนตรีถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญมาก แต่ก่อนเจ้าภาพจะ

เชิญหรือขอความอนุเคราะห์คนในหมู่บ้านท่ีมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี

มาช่วยเล่นดนตรีให้ แต่ปัจจุบันนักดนตรีมักจะได้รับการว่าจ้างมาจากหมู่บ้านอ่ืน 

บางครั้งก็เป็นทีมงานมาพร้อมกับแม่มะม็วดอยู่แล้ว เจ้าภาพไม่ต้องไปทาบทาม

หรือเชิญมาเองแต่ว่าเจ้าภาพจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เคร่ืองดนตรีและ

ท่วงทำานองเพลงที่ใช้ มีดังนี้

1. เครื่องดนตรี หากเป็นชุดใหญ่ จะประกอบด้วย มีโทน 2 ใบ ตะโพน 1 

ใบ ซออู้ขนาดกลาง 1 คัน ปี่อ้อ 1 เลา ปี่ชลัย 1 เลา ฉิ่ง 1 คู่ และ กรับ 1 คู่ ซึ่งต้อง

ใช้ผู้เล่นดนตรี 8 คน ถ้าเล่นธรรมดาเป็นวงเล็กมีเพียง 4 คน คือกลอง 2 คน ซออู้ 

1 คน และคนตีกลองก็ทำาหน้าที่ร้องด้วย จากการสัมภาษณ์ทราบเพ่ิมเติมว่า สมัย

ก่อนเคร่ืองดนตรีมีเพียงแค่กลอง ฆ้อง คนเจรียง (คนร้อง) อย่างละคนเท่านั้น  แต่

แถบจังหวัดสุรินทร์มีการใช้ซอ (ตรัว) ปี่อ้อเข้ามาประสมวง และได้นำาแคนใน

วัฒนธรรมของชาวอีสานตอนบนมาใช้ด้วยจึงเกิดการผสมผสาน แต่บทเพลงที่ใช้

ส่วนใหญ่จะเป็นทำานองดั้งเดิมในวัฒนธรรมเขมรแถบอีสานใต้เป็นสำาคัญ 

2. ทำานองและจังหวะดนตรีที่ ใช ้ ในการประกอบพิธีกรรมจะเป ็น

ท่วงทำานองมาตรฐานตามลำาดับ ดังนี้ ท�านองและจังหวะไหว้ครู ดนตรีจะใช้

ทำานอง “ซแร็ยซเติว” บรรเลง ท�านองและจังหวะไหว้ครูผู้เข้ามะม็วด เรียกว่า “โจ

ลมะม็วด” ใช้ทำานองเพลง “เพลียง” บรรเลง ท�านองและจังหวะออกร�าตามลีลา

ของแม่ครู มักใช้เพลง “บันแซร” บรรเลง ท�านองและจังหวะร�าดาบ ใช้ทำานองเพลง 

“กาบเป” บรรเลง ท�านองและจังหวะร�าที่เป็นรูปแบบ ใช้ทำานองเพลง “เซียม มลบ

โดง อันซอง ซแนญนูบ” บรรเลง ท�านองและจังหวะเบ็ดเตล็ดประกอบท่าร�าขอ

งมะม็วด ใช้ทำานองเพลง “ตัมเรีย ทม็วนพลุ ตระเทาะทม็วลแพล” บรรเลง และจบ

ด้วยจังหวะ “ซาปดาน” คือ การเลิกรา และจบการประกอบพิธีกรรม
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ภาพขณะประกอบพิธีกรรม (ขณะประกอบพิธีกรรมผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

   

 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม : ในพิธีกรรมโจลมะม็วดนั้น จากการ

สังเกตการณ์ 3 ครั้ง พบว่ากรณีที่นางอรุณี นาคชาติเป็นผู้นำาหรือเจ้าพิธี จะเริ่มต้น

พิธีด้วยการกล่าวคำาบูชาพระรัตนตรัยในเบื้องต้นแล้ว จากนั้นก็จะบูชาเทพเจ้าที่ตน

นับถือ อาทิ เทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พระพรหม พระศิวะ พระอิศวร 
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พระแม่ลักษมี พระอินทร์ พระแม่อุมา แม่โพสพ นางกวัก ฯลฯ หากเทพเจ้าบาง

องค์ เป็นองค์เดียวกับท่ีผู้ป่วย และคนในครอบครัวนับถือก็จะมีการนำาสัญลักษณ์

ของเทพเหล่านั้นมาร่วมร่ายรำาในพิธีด้วย ซ่ึงการบูชาเช่นนี้อาจมองได้ว่าเป็นการ

ขอพรขอขวัญกำาลังใจให้การประกอบพิธีกรรมเป็นไปด้วยดี และยังเป็นการขอพร

ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้ตามปกป้องคุ้มครอง ตัวแม่มะม็วด ผู้ป่วย คนในครอบครัว 

ญาติ และ ผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทุกคนด้วย ทั้งนี้หากขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม

ปรากฏว่าผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลีย ยกแขนขาไม่ขึ้น แม่มะม็วดจะทำาพิธี “เฮา

ปลึง” หรือเรียกขวัญ เพราะเช่ือว่าขวัญของคนป่วยคนนั้นไม่อยู่ในตัวตนจะต้องทำา

พิธีเรียกขวัญกลับมา ในการเรียกขวัญ(เฮาปลึง)นั้น แม่ครูมะม็วดจะเชิญเทพมาเข้า

ร่าง ซึ่งมักจะอ้างอิงเทพแห่งการแพทย์และพยาบาล (พระโพธิสัตว์) ช่วงเวลาของ

การประทับร่างทรงจะเห็นว่าครูมะม็วดจะร้องเพลงเชิญชวนให้ขวัญท่ีหายไปจาก

ร่างผู้ป่วยกลับมา (ร้องเป็นภาษาเขมร) ซึ่งการร้องเรียกขวัญของแม่ครูมะม็วดจะใช้

เวลานานมาก มีการพรรณนาถึงความทุกข์ร้อน อาการเจ็บไข้ของผู้ป่วย พรรณนา

ถึงสถานที่ที่ขวัญไปอยู่แล้วไม่สบายให้กลับมาคืนรูปเดิมเพ่ือความสบายใจทุก

ฝ่าย เมื่อแม่ครูร้องจบลงดนตรีที่บรรเลงหยุดลงเช่นกัน ผู้ร่วมพิธีท้ังหลายก็ร่วมกัน

ตะโกนอย่างแซ่ซ้องเรียกหา “ขวัญ” ให้คืนร่างตามแม่ครูมะม็วด แล้วก็ผูกข้อมือให้

คนป่วย ต่อจากการพรรณนาหาขวัญเรียกขวัญมาแล้ว



167มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพการเรียกขวัญผู้ป่วยในขณะประกอบพิธีกรรม

อนึ่ง ขณะที่แม่ครูมะม็วดประกอบพิธีกรรมให้องค์มาประทับร่าง (องค์

ที่ว่าอาจจะเป็นครูกำาเนิด ผีบรรพบุรุษ สิ่งอื่นใดที่มาทำาให้เกิดการเจ็บป่วย) นั้น 

คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่ในปะรำาพิธีจะตั้งคำาถามเป็น

ระยะๆ ว่า เหตุใดผู้ป่วยจึงเจ็บไข้และมีอาการเช่นนี้ (ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่ามีอาการ
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อย่างไรก็จะช่วยกันพูดออกมา) และถามต่อว่าต้องทำาอย่างไรจึงหายดี เช่น กรณี

ของผู้ป่วยรายหนึ่ง ก็ได้รับคำาตอบว่ามีผีปู่ตาประจำาหมู่บ้านมาประทับร่างท่านก็จะ

บอกว่า คนป่วยเคยพูดจาลบหลู่ท่าน บางรายก็ไปปัสสาวะรดอาณาบริเวณที่ท่าน

พำานักโดยไม่ให้ความยำาเกรง ท่านโกรธจึงบันดาลให้เจ็บป่วย เมื่อได้ยินเช่นนั้นร่าง

ทรงบริวาร ญาติและชาวบ้านที่นั่งอยู่ในพิธีก็จะถามว่า แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร 

ในบางรายผู้ที่ประทับร่างก็บอกวิธีแก้ไขโดยการต้องถวายของเซ่นให้ ณ ขณะนั้น 

ได้แก่ หมาก พลู ยาสูบ เหล้าขาว หรือ นำ้าหวาน เป็นต้น ส่วนใหญ่ญาติๆ ผู้ป่วยมี

การเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็สามารถยกถวายได้ทันที หากท่านได้สูบยา เคี้ยวหมาก 

ดื่มเหล้า หรือ หรือรับประทานสิ่งท่ีต้องการ ก็จะตอบว่า พอใจแล้วก็จะออกจาก

ร่างทรงไป แต่ในบางรายผู้ท่ีมาประทับร่างแม่ครูมะม็วดอาจต้องการที่จะร้องรำาทำา

เพลงร่วมกับคนป่วยและญาติ ฝ่ายนักดนตรีก็ต้องบรรเลงเพลงที่องค์ชอบและเล่น

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งท่านพอใจ ในบางรายหากองค์ต้องการให้ญาติพี่น้องลุกรำาด้วย

กันทุกคนก็ต้องลุกรำาตามที่ขอ ในขณะที่บางรายกุมารทองมาประทับร่างก็บอกว่า 

อยากทานขนมอยากดื่มนำ้าแดงก็ต้องถวายให้ หรือหากต้องการให้เจ้าของบ้านตั้ง

ศาลให้ได้ประทับอยู่ในอาณาบริเวณบ้านของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยก็ต้องทำาทันทีหลัง

เสร็จสิ้นพิธีกรรม จากการร่วมสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ร่วมในพิธีกรรมทราบว่า 

องค์ที่มักเข้ามาประทับร่างแม่ครูมะม็วด ได้แก่ ครูกำาเนิดของผู้ป่วย ผีบรรพบุรุษ 

ผีปู่ตาประจำาหมู่บ้าน ผีไร่ผีนา ฤาษี นางกวัก แม่โพสพ กุมารทอง หรือญาติของผู้

ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นต้น 
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ภาพประกอบการร่ายรำาเซ่นไหว้กุมารทอง ภาพประกอบการเซ่นไหว้ผีปู่ตาประจำาหมู่บ้าน

จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ป่วยรายหนึ่ง ได้บอกว่า ตอนท่ีป่วยนั้นก็ไม่ทราบ

ว่าไปทำาอะไรผิดมา แต่เมื่อแม่ครูมะม็วดได้รับการประทับร่างและบอกว่า ตนไป

ฟันจอมปลวกใหญ่ในที่นาโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวทำาให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีจอมปลวก

นั้นไม่พอใจจึงบันดาลให้เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อได้ทราบวิธีแก้ไขว่าต้องมี

การเซ่นไหว้ขอขมา หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จ ญาติพี่น้องก็ได้เตรียมเคร่ือง



170 วารสารศิลปศาสตร์

เซ่นไหว้ไปขอขมาบริเวณที่เคยเป็นจอมปลวกทันที จากนั้นไม่นานผู้ป่วยก็อาการดี

ขึ้นและหายเป็นปกติในท่ีสุด จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเคยป่วยไข้หลายรายก็ได้รับคำา

ตอบในทำานองเดียวกันว่า หลังประกอบพิธีแล้วอาการป่วยก็จะทุเลาขึ้น หลายราย

ก็หายจากอาการป่วยอย่างเหลือเชื่อ 

จากนั้นก็ประกอบพิธีกรรมตามลำาดับขั้นคือ แม่ครูมะม็วดจะทำาหน้าที่เป็น

เจ้าพิธี เป็นผู้รำาดาบเรียกว่า รำากาบเป (กาบ มาจากภาษาเขมร แปลว่า ฟัน, เป 

แปลว่า กระทงกาบกล้วย) เพื่อขับไล่เสนียดจัญไรไม่ให้เข้ามาขัดขวางการประกอบ

พิธีกรรม และหน้าที่สำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องทำาหน้าที่เข้าทรงครั้งสุดท้าย

ก่อนเสร็จพิธีโจลมะม็วดในครั้งนั้น ซึ่งเรียกว่าการซาปดาน ทั้งนี้จะต้องมีผู้ประกอบ

พิธีกรรมคนอื่นๆ ที่เรียกว่า บริวาร ซึ่งสามารถเข้าทรงได้ไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้อาวุโส

เช่นครูมะม็วด มาเข้าทรงร่วมกันในพิธีกับครูมะม็วดด้วย ส่วนคนที่ร่วมในพิธีก็จะ

นำาด้ายสายสิญจน์มาผูกข้อมือคนป่วยและร่วมเรียกขวัญไปพร้อมด้วยอีกครั้ง เป็น

อันเสร็จพิธี

ภาพผู้ป่วยที่แข็งแรงขึ้น และสามารถอุ้มหลานได้ หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้น เพียง 1 ชั่วโมง 
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บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมในฐานะที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยา
นักทฤษฎีบทบาทนิยมมองว่า วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าที่

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความม่ันคง

ทางสังคม และความมั่นคงทางด้านจิตใจ วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นคติชน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องเล่าประเภทต่างๆ เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื่อพิธีกรรม ล้วน

มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้ม

แข็งและความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรม

ท่ีเป็นคติชนจึงควรศึกษาในบริบททางสังคมนั้นๆ เพื่อให้เห็นความสำาคัญของ

ข้อมูลประเภทคติชนที่ช่วยให้สังคมดำารงอยู่ (ศิราพร ณ ถลาง, 2548 : 317-318) 

ข้อมูลคติชนบางประเภทก็อาจมีบทบาทต่อคนในสังคมแตกต่างกันออก

ไป ในบทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” วิลเลียม บาสคอม (อ้างถึง

ในศิราพร ณ ถลาง, 2548 : 319) ได้จำาแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวม

ไว้ 4 ประการ คือ ประการแรกใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการประกอบพิธีกรรม 

ประการที่ 2 ทำาหน้าท่ีให้การศึกษาในสังคมท่ีใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 

รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และประการที่ 4 ให้

ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล ส่วนภาณุ

พงษ์ อุดมศิลป์ (2549 : 19-21) ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคติชนวิทยาที่

มีต่อชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาคติชนวิทยาไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

คติชนมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มชน ชาว

ชนบทของไทยนอกจากจะนับถือศาสนาพุทธแล้ว ยังนับถือผีตามอุดมคติของตน

อีกด้วย เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีปู่ตา และ แถน เป็นต้น การประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับความเชื่อของตน ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันประกอบพิธีกรรมนั้นๆ 

อย่างพร้อมเพรียงกัน คติชนจึงเป็นเสมือนแหล่งรวมคนให้มีกิจกรรมร่วมกัน ช่วย

สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน แสดงความสามัคคีและความ

เป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกันของกลุ่มชน ท่ีจะช่วยกันจรรโลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
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ต่างๆ ให้เข้มแข็งสืบไป คติชนมีบทบาทหน้าที่ในการระบายความคับข้องใจและ

ความเก็บกดของบุคคลในสังคม ความคับข้องใจและความเก็บกดของคนอาจเกิด

จากการเข้มงวดและการเคร่งครัดในจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

การดำาเนินชีวิตให้อยู่ในกฎระเบียบหรือข้อบังคับจนเกินไป ในบางคร้ังบุคคลอาจ

หาทางระบายออกในทางท่ีเหมาะสม เช่น เพลงพื้นบ้านที่โต้ตอบเกี่ยวพาราสีกัน

เชิงชู ้สาว ซึ่งในความเป็นจริง มีจารีตประเพณีควบคุมมิให้บุคคลในสังคมล่วง

ละเมิดหรือแสดงพฤติกรรมในเชิงหยาบโลนได้โดยเสรี เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ผิดศีล

ธรรม จึงทำาให้สิ่งเหล่าน้ีแสดงออกมาในทำานองเรื่องเล่าและการร้องโต้ตอบกันใน

รูปแบบของการแสดง ซึ่งท้ังผู้เล่า ผู้แสดง และผู้ฟังต่างก็ได้รับความสนุกสนาน

ร่วมกัน โดยมิได้ประพฤติผิดศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการระบายความเก็บกดที่มี

อยู่ในใจของตนได้ทางหนึ่ง และคติชนมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างอัตลักษณ์แก่

กลุ่มชนและชุมชน กลุ่มชนในท้องถ่ินต่างๆ ย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมที่คล้ายกันและแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มชน ประเพณี

และพิธีกรรมบางอย่างเป็นพิธีกรรมลักษณะเฉพาะของกลุ่มชน ที่ปฏิบัติสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ ในปัจจุบันก็ยังคงรักษาพิธีกรรมนี้ไว้ และประกอบพิธีกรรม

ติดต่อกันทุกๆปี แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ 

นอกจากนี้ ขนิษฐา จิตชินะกุล (2545 : 5-7 ) ยังได้กล่าวถึงความสำาคัญ

และประโยชน์ของข้อมูลทางคติชนที่มีต่อสังคมไว้ 10 ประการดังนี้ คติชนเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะคติชนวิทยาได้

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ต้ังแต่เกิดจนตาย ความเชื่อ 

ค่านิยม ตลอดจนแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่ได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบทอด

ต่อกันมา จนเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้จดจำาและนำามาปฏิบัติ คติชนเป็น

เครื่องมือที่ให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ทุกวัย ด้วยคติชนบางประเภทจะให้อารมณ์ที่

สนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น นิทานพื้นบ้านจะเป็นความบันเทิงท่ีมีผู้ให้ความสนใจ

อยู่เสมอ คติชนจะให้ความรู้และอบรมสั่งสอน เพราะคติชนจะให้ความรู้หลาย
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อย่างในชีวิตประจำาวัน เช่น ความรู้เรื่องยาสมุนไพร ความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรม

ต่างๆ ตลอดจนความเชื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ยัง

ช่วยอบรมสั่งสอนคนในสังคมด้วย คติชนจึงเป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยอบรมส่ัง

สอนให้ลูกหลานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม คติชนจะให้สติปัญญา ส่ง

เสริมให้คนใช้ความคิดใช้สติปัญญา เช่น การเล่นปริศนาคำาทาย ซึ่งปริศนาคำาทาย

นี้จะมีอยู่ทุกภาค เป็นการช่วยฝึกสมอง ทดสอบสติปัญญา และใช้ปฏิภาณไหว

พริบ และบางปริศนาคำาทายยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เล่นด้วย คติชน

เป็นรากฐานของศาสตร์แขนงต่างๆ เนื่องจากคติชนมีเนื้อหาที่กว้างขวางครอบคลุม

ศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ศึกษากันอยู่ปัจจุบัน เช่น การศึกษาในเร่ืองประเพณี ความ

เชื่อ ภาษาศาสตร์จะมีการศึกษาในเรื่องภาษาถิ่น คติชนเป็นแหล่งรวมความ

สามัคคี ทั้งนี้เพราะวิถีการดำาเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละ

เล่นพื้นบ้านต่างๆ จะเป็นลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจกัน เช่น การลงแขกใน

การทำานาเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันแลกเปลี่ยนกันการช่วย

เหลือกันในการทำางาน เป็นต้น คติชนช่วยให้อารมณ์เก็บกดและความคับข้องใจ

คลี่คลายลง เพราะชาวบ้านและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กัน นิทานจึงมีส่วนช่วย

ลดความตึงเครียดภายในครอบครัวลงได้ คติชนช่วยควบคุมสังคม คติชนบาง

ประเภทสามารถควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้เป็นท่ียอมรับได้ อีกท้ัง

ยังให้กำาลังใจแก่บุคคลท่ีประพฤติตนตามแบบอย่างที่สังคมกำาหนดเช่น สุภาษิต 

คำาพังเพย คำาคม สำานวนโวหารต่างๆ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนในสังคมยึดถือ

เป็นแนวปฏิบัติ คติชนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทำาให้เห็นความสำาคัญ

ของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในท้องถ่ิน สังเกตได้จากใน

แต่ละท้องถิ่นจะมีเรื่องเล่า ตำานาน นิยายท่ีอธิบายถึงประวัติความเป็นมาอัน

เป็นการสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของคนโบราณที่ต้องการจะอธิบายท้องถิ่น

ของตนหรือบางครั้งก็นำาไปโยงกับสถานที่ในท้องถิ่นจนกลายเป็นนิยามประจำา

ท้องถิ่น และประการสุดท้าย คติชนเป็นมรดกหรือสมบัติของชาติ ด้วยวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นย่อยมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง มีการปลูกฝังให้ชนในกลุ่มได้เห็นความ

สำาคัญและให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งได้ยึดถือ

ปฏิบัติต่อๆ กันมา ควรท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป 

การศึกษาข้อมูลทางคติชนในเชิงบทบาทหน้าท่ี ความสำาคัญ และ

ประโยชน์ของข้อมูลทางคติชนวิทยาที่มีต ่อสังคมในฐานะท่ีเป็นข้อมูลทาง

วัฒนธรรมข้างต้น นับเป็นวิธีวิทยาในการศึกษาที่น่าสนใจ สามารถนำามาเป็น

แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมโจลมะม็วดที่มีต่อชุมชน

เขมร จ.สุรินทร์ได้เป็นอย่างดี

ผลการศึกษาวิเคราะห์
พิธีกรรมการโจลมะม็วด จัดเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภทหนึ่ง ซ่ึง

จัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภท customary folklore จึงย่อมมีบทบาทต่อชุมชน

และสังคมเช่นเดียวกับข้อมูลคติชนประเภทอื่นๆ แต่อาจมีบทบาทแตกต่างไปตาม

ลักษณะและบริบทของข้อมูล จากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาวิธีวิทยา และแนวทางการศึกษาบทบาทหน้าที่ของ

ข้อมูลทางคติชนดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้เขียนบทความได้นำาไปใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม การโจลมะม็วด ในด้านบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมที่มี

ต่อชุมชนเขมร บ้านปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งจากการวิเคราะห์

สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมได้ 6 ประการ ดังนี้

บทบาทหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ศิราพร ณ ถลาง (2548 : 322) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธี

วิทยาในการวิเคราะห์ตำานาน-นิทานพื้นบ้าน ว่า หน้าที่ประการสำาคัญของพิธีกรรม 

คือ ช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงทางใจ มีความสบายใจขึ้น เพราะพิธีกรรมมัก

เกี่ยวข้องกับการขอร้องให้อำานาจเหนือธรรมชาติช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ 
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เช่น ขอฝน ขอให้ผลผลิตดี ขอให้หายเจ็บไข้ ดังนั้น เมื่อพิธีกรรมการโจลมะม็วด

เป็นพิธีกรรมของคนในชุมชนเขมรที่จัดขึ้นเพื่อขอฝนประการหนึ่ง (จัดเป็นพิธีกรรม

ร่วมของชาวบ้านก่อนฤดูการดำานา) และจัดข้ึนเพื่อรักษาความเจ็บป่วยหรือขอให้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้หายจากความเจ็บป่วย จึงนับว่าได้ทำาหน้าท่ีเป็นเคร่ืองช่วยยึด

เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

พิธีกรรมการโจลมะม็วด นับว่าเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนในชุมชน 

เพราะสามารถสร้างความอบอุ่นและปลอดภัยแก่คนในหมู่บ้านได้ ในยามที่คนเรา

ต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดด้านร่างกาย ทางใจและความตาย อาจกล่าวได้ว่า

พิธีกรรมการโจลมะม็วด สามารถช่วยให้ชาวบ้านได้หนีจากความเจ็บปวดทางใจได้

ทางหนึ่ง กล่าวคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจในยามที่มีปัญหาและไม่สามารถหา

ทางออกได้ จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนได้ทราบว่า คนในชุมชนมีความแตกต่าง

หลายด้านทั้งในแง่ความคิด ความเชื่อและสิ่งของท่ีบูชา แต่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน

ต่างมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเดียวกันคือ การนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่คอยดูแล

รกัษาตนเองและหมู่บ้าน ดงัปรากฏว่ามกีารบูชาศาลปูต่าประจำาหมู่บ้านร่วมกนั ใน

ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี การเคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำาหมู่บ้าน หรือการร่วม

กันมาให้กำาลังใจผู้ป่วยเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วดในครอบครัวใด

ครอบครวัหนึง่ การกระทำาเช่นนีส้ามารถสะท้อนให้เหน็ว่า ชาวบ้านในชมุชนมเีครือ่ง

ยดึเหน่ียวทางจิตใจร่วมกนั ทัง้การยอมรบันบัถอืในสิง่ทีม่ตีวัตน เช่น พระสงฆ์ และ

ในสิง่ทีไ่ม่ตวัตน เช่น ผ ี เทวดา ศาลปูต่า (ตาจ้ะเสราะ) ประจำาหมูบ้่าน เป็นต้น ไม่

ว่าจะมเีหตผุลหรอืไม่กต็าม แต่ถอืได้ว่าพธิกีรรมการโจลมะมว็ด สามารถเป็นเคร่ือง

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่ยอมรับกันในชุมชนเขมรหมู่บ้านปรือเกียนได้เป็นอย่างดี 

และจากความเช่ือความศรทัธาต่อสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ ชาวบ้านกจ็ะหาทางแสดงออก

มาจนเกิดเป็นพิธีกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อของตน เช่น ประกอบพิธีกรรมเซ่น

ไหว้ประจำาปี หรือประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วดในก่อนถึงฤดูการดำานา หรือใน

ยามที่เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้สามารถเป็นเคร่ืองชี้
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บอกถึงความเชือ่ของชาวบ้านได้ โดยการส่งผ่านมาสูพ่ธิกีรรมการขอขมาสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ทั้งหลายที่ตนอาจจะทำาการลบหลู่ดูหมิ่นจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการ

ได้มีโอกาสตอบแทนโดยการเซ่นไหว้ รวมทั้งการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นช่วย

ประทานพรให้ตนเองและชาวบ้านอยูเ่ย็นเป็นสขุ พธิกีรรมการโจลมะม็วดจงึเป็นหนึง่

ในสิง่ทีช่่วยยึดเหนีย่วจิตใจของชาวบ้าน อย่างน้อยการทีแ่ม่ครมูะมว็ด (เจ้าพธิ)ี และ

แม่มะม็วดคนอ่ืนๆ รับองค์มาประทบัในร่าง ชาวบ้านกร็ูส้กึอุน่ใจว่ามสีิง่ศกัดิส์ทิธิม์า

คอยปกป้องคุม้ครอง ส่วนผูป่้วยทีป่่วยโดยไม่ทราบสาเหตุรวมไปถงึญาติกรู้็สึกอุน่ใจท่ี

พธิกีรรมดงักล่าว สามารถช่วยไขข้อข้องใจในอาการเจบ็ป่วยได้ ทำาให้ญาตแิละผูป่้วย

มกีำาลงัใจว่าอาการเจบ็ป่วยจะดข้ึีน จงึนบัว่าพธิกีรรมการโจลมะมว็ดได้แสดงบทบาท

หน้าท่ีในฐานะทีเ่ป็นเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ศาลปู่ตา(ตาจ้ะเสราะ) และต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ ประจำาหมู่บ้านปรือเกียน 
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ภาพการรวมตวัของชาวบ้านในการประกอบพิธกีรรม

 

บทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวก�าหนด และควบคุมสังคม 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของคนไข้บางราย ทำาให้เรา

สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าพิธีกรรมการโจลมะม็วด เป็นส่ิงที่ชาวบ้านในชุมชน

ใช้เป็นสื่อกลางในการหาคำาตอบหรือท่ีมาของความเจ็บป่วยได้ เมื่อได้ทราบคำา

ตอบแล้วก็จะรู้ว่าตนจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งเท่าท่ีสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ พบว่า

สาเหตุความเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำาหรับผู้ป่วย

บางรายอาจเกิดเพราะมีคนในครอบครัวแสดงอาการไม่ศรัทธาและท้าทายอำานาจ

เหนือธรรมชาติ ผลที่ตามมาคือทำาให้คนในครอบครัวของตนเองเดือดร้อนแทน เช่น  

พ่อแม่ป่วย หรือญาติพี่น้องต้องประสบอุบัติเหตุ บางคนจากที่ไม่เคยศรัทธาแล้วได้

ประสบเหตุด้วยตนเองก็ต้องกลับมาศรัทธาก็มีเช่นเดียวกัน ขณะท่ีมีการประกอบ

พิธีแม่ครูมะม็วดอาจจะทำานายทายทักผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้

เป็นเพราะบางครั้งเรื่องไม่ดีอาจจะไม่ได้เกิดแค่กับตัวผู้ป่วยเท่านั้นแต่ได้เกิดกับคน

ใกล้ชิดด้วย ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอำานาจเหล่านั้นต้องการเตือนหรือบอกให้รู้ตัว

ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงหรือถึงข้ันมีอันเป็นไป ตัวอย่างการเตือนให้รู้ล่วงหน้าเช่น 
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กรณีของผู้ป่วยรายหนึ่ง ตามคำาบอกเล่าของภรรยาทราบว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นคน

ที่ไม่เช่ือในอำานาจล้ีลับ จะมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ จึงไม่นับถือและชอบ

ท้าทาย (ลองของ) สิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่อาการหนักภรรยาให้

ข้อมูลว่าผู้ป่วยร่างกายซูบผอม ชอบอยู่ในที่มืด ไม่ชอบให้ใครเปิดไฟ บางคร้ังก็พูด

ออกมาคนเดียวว่ามีใครจะเข้ามาทำาร้ายและจะเอาไปอยู่ด้วย มักจะมองไปที่ประตู

อยู่ตลอดเวลาเหมือนว่าจะมีใครเข้ามาหา อาการผิดปกติดังกล่าวมักจะเกิดช่วง

หัวคำ่าและกลางคืน แต่ช่วงกลางวันค่อนข้างดูเหมือนคนปกติจะมีที่ดูแปลกบ้างเช่น 

ทำาตัวเหมือนเด็ก อยากอาบนำ้าแต่งตัว ประแป้งเหมือนเด็ก ท่าทางการรับประทาน

อาหารก็เป็นเหมือนเด็ก จนลูกๆ คิดว่าพ่ออยากกลับไปเป็นเด็กอีกคร้ัง ท่ีนับว่า

อาการหนักที่สุดคือช่วงปี 2547 ผู้ป่วยรายนี้ล้มป่วยอีกคร้ัง คร้ังนี้ไม่สามารถช่วย

เหลือตัวเองได้เลย เหมือนคนเป็นอัมพาต ลูกและภรรยาพาไปโรงพยาบาล แพทย์

ตรวจโดยละเอียดและแจ้งว่า ร่างกายปกติดีทุกอย่าง เพียงแค่ร่างกายอ่อนเพลีย 

จึงได้ให้นำ้าเกลือ เมื่ออาการดีขึ้นก็กลับมาพักผ่อนที่บ้าน ที่น่าแปลกคือ ญาติบอก

ว่าตอนอยู่โรงพยาบาลดูเหมือนไม่ป่วย แต่เมื่อกลับบ้านกลับมีอาการแปลกๆ ดูไม่

เป็นตัวของตัวเอง จนกระทั่งมีผู้แนะนำาให้ลองเชิญแม่มะม็วดอรุณี ซึ่งเป็นร่างทรงที่

มีช่ือเสียงของจังหวัดมาประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วดให้และทางครอบครัวเอง

เห็นว่าวิธีน้ีเป็นหนทางสุดท้ายแล้ว และแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่

เป็นอยู่ได้ จึงได้จัดพิธีกรรมการโจลมะม็วดขึ้น

ส่วนสาเหตุของอาการแปลกๆ ที่ญาติพบนั้น แม่ครูมะม็วด (เจ้าพิธี) ได้

ทำานายทายทักว่า การที่ผู้ป่วยเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่น จะต้องมีคนอาบนำ้า

ให้และต้องการประแป้งเหมือนเด็ก หรือชอบทานนำ้าหวานเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วย

มีองค์ คือ กุมารทอง และตาฤาษี อยากมาอยู่ด้วย ดังนั้นจะต้องสร้างศาลพระภูมิ

ให้ทัง้สองได้ประทับและกราบไหวบู้ชาเปน็ประจำาอาการจึงจะดีขึน้ สว่นอาการเจ็บ

ป่วยจนถึงขั้นเกือบอัมพาต ไร้เรี่ยวแรงนั้นก็ทำานายว่า เกิดจากตัวผู้ป่วยเองที่ไม่เคย

ศรทัธาในสิง่ทีม่องไม่เห็นกเ็ลยอยากสัง่สอน แม่ครมูะมว็ด (เจ้าพธิ)ี จงึได้แนะนำาให้
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คนในครอบครัวตั้งศาลเทพคู่กับศาลพระภูมิที่มีอยู่แต่เดิมเพ่ือเทพกับพระภูมิเจ้า

ที่จะได้คอยช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่ดีมีสุข และได้แนะนำาเพิ่มเติมให้ผู้

ป่วยไหว้พระสวดมนตร์ก่อนนอน นอกจากนีแ้ม่ครมูะมว็ดกไ็ด้แนะนำาให้ญาตทิำาบญุ

อทุศิส่วนกศุลไปให้ผีตายโหง ทมบ-อาบ จร๊าบ อกาแซ จแกเคมา1 และอืน่ๆ ท่ีเป็น

สิ่งที่ไม่ดีที่มาเบียดเบียนผู้ป่วย และได้บอกว่า ในช่วงที่ผู้ป่วยสุขภาพไม่ดี ร่างกาย

และจิตใจอ่อนแอจึงเป็นเหตุให้สิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายได้ง่าย ผีตายโหงบางตนซึ่งเป็น

ญาติพี่น้องแต่ไม่เคยมีใครทำาบุญไปให้ต้องการมาขอกินจากร่างด้วย (ผู้ป่วยรายนี้

มีน้องชายแท้ๆ ท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้ังคู่) เม่ือเขาไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูก

เมียและญาติส่งไปให้จึงได้มาเบียดเบียนจากพี่ชายเป็นเหตุให้มีอาการทานเข้าไป

มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่ม อาการอ่อนเพลียจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานานนับปี จากการ

สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ทราบว่าคนที่ตายปกติกับตายโหงนั้นจะได้รับส่วนบุญส่วน

กศุลจากญาตต่ิางกัน คนท่ีตายปกตหิากญาตทิำาบุญตกับาตรและกรวดนำา้ไปให้ เขาก็

สามารถได้รบัส่วนบญุส่วนกศุลแล้ว ส่วนพวกท่ีตายโหงหรอืพวกผไีร้ญาตบิางจำาพวก

จะไม่สามารถเข้าไปในวัดหรือในบริเวณบ้านได้ ตามความเชื่อของคนในชุมชนเขมร

น้ัน วัด รวมทั้งภายในบริเวณบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผีให้คุณ และเทพต่างๆ คอย

คุม้ครอง ผตีายโหงจงึเข้ามารบัอาหารเซ่นไหว้ไม่ได้ หากจะแผ่ส่วนกศุลไปให้ผกีลุม่นี้

กต้็องทำาแบบพเิศษกล่าวคอื ต้องทำานอกบรเิวณบ้าน ตามหัวมมุถนน หรือทางสาม

แพร่ง และอาหารก็จะต้องเป็นอาหารดิบ ส่วนเวลาที่จะทำาบุญไปให้ก็ต้องเป็นเวลา

พลบคำา่ทีผ่เีหล่านัน้ออกมาหากนิ (คูณ ถาพรผาด, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2550) 

ส่วนบุญจึงจะไปถึง หลังจากที่ประกอบพิธีกรรมเสร็จ ภรรยาและลูกของผู้ป่วยก็

ทำาทุกอย่างตามที่ร่างทรงบอกคือ ตั้งศาลให้กุมารทองและตาฤาษี ตั้งเทพคู่กับศาล

พระภูมิ มีการไหว้ขอขมาผีบรรพบุรุษ รวมทั้งเซ่นไหว้ผีตายโหงให้กินอิ่มจะได้ไม่มา

แย่งอาหารจากตัวผู้ป่วย 

ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า พธีิกรรมสามารถช่วยในการกำาหนดและควบคมุสงัคม

 1 ทมบอาบ-อาบ จร๊าบ อกาแซ จแกเคมา เป็นภูตผีตามความเชื ่อของคนในชุมชนเขมร
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ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ชาวบ้านปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่ประพฤติผิดต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์

ที่ตนนับถือ หรือที่คนในหมู่บ้านยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนใน

หมูบ้่านเจ็บป่วย ก็จะมคีวามเชือ่ว่า มคีนในหมู่บ้านประพฤตปิฏบิตับิางสิง่บางอย่าง

ผิดทำานองคลองธรรม นับได้ว่าพิธีกรรมการโจลมะม็วด สามารถช่วยควบคุมและ

กำาหนดให้คนในชุมชนทำาแต่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะถ้าทำาผิดหรือที่คนในอีสานรู้จัก

กันดีว่าคะลำา2 ก็จะทำาให้คนในครอบครัวหรือหมู่บ้านเจ็บป่วย การกระทำาผิดบาง

อย่าง นอกจากจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมแล้ว อาจส่งผลให้ตนหรือ

คนในครอบครัวเจ็บป่วยได้ ดังนั้นจึงต้องสำารวมความประพฤติเพื่อเป็นการกันไว้ดี

กว่าต้องมาแก้ไขในภายหลงั บางกรณพีธิกีรรมการโจลมะมว็ดกไ็ด้ช่วยค้นหาสาเหตุ

เพือ่แก้ไขหรอืทำาการขอขมา เช่น กรณทีีห่นุม่สาวประพฤติตนผิดต่อจารีตประเพณี

เช่น การได้เสียกันก่อนแต่งงาน ซึ่งคนไทยเชื้อสายเขมรค่อนข้างถือเรื่องนี้มากเรียก

ว่า การผิดผี จะต้องมีการขอขมาต่อผีบรรพบุรุษ ซึ่งสาเหตุการประพฤติผิดทำานอง

คลองธรรมดงักล่าว กอ็าจทำาให้ญาติผู้ใหญ่ในบ้านไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหต ุและ

ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย จึงต้องมีการทำานายทายทัก และทำาพิธีขอขมาผีบรรพบุรุษ 

รวมถงึพ่อแม่ เหตกุารณ์ร้ายแรงต่างๆ จงึจะดขีึน้ (นางเยียด บุญสม , สัมภาษณ์, 

15 มกราคม 2550.) ในกรณขีองนายปลด สใุต้ทอน และคนอืน่ในหมูบ้่านท่ีผู้วจัิยได้

ลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ กไ็ด้คำาตอบในทศิทางเดยีวกนัคอื นอกจากเป็นเพราะมอีงค์อยาก

มาประทบัอยูด้่วยแล้ว อกีหนึง่สาเหตกุเ็ป็นเพราะผูป่้วยแสดงความลบหลู่ดูหมิน่ต่อ

อำานาจเหนือธรรมชาต ิทัง้ทางกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม หากได้ทำาการขอ

ขมาและสำานกึจากใจว่าจะไม่ทำาอกี อาการเจบ็ป่วยต่างๆ กจ็ะดีข้ึน หากชาวบ้านยงั

คงศรทัธาในพธิกีรรมการโจลมะมว็ดและเชือ่ว่าสามารถเป็นสือ่กลางในการหาคำาตอบ

ในความผดิปกตเิรือ่งความเจบ็ป่วยได้ ชาวบ้านกจ็ะเกรงกลัวทีจ่ะทำาความผิด หรือไม่

กล้าทีจ่ะทำาความผดิซำา้ เพราะพวกเขาได้ตระหนักแล้วว่าทีต่นเจบ็ไข้หรอืมอีาการผดิ
 2คะลำา  เป็นทั้งข้อห้ามและข้อมีให้ปฏิบัติ เพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้

ร้อยประสานประพฤติปฏิบัติอยู ่ในกรอบอันเดียวกัน และมีบทลงโทษ ซึ่งบางส่วนอาจเป็นกฎหมาย แต่

บางส่วนเป็นบทลงโทษทางสังคม คือถ้าผู ้ใดละเมิดสังคมจะไม่ยอมรับ และถูกดูถูกจากคนในสังคม
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ปกตนิัน้เป็นเพราะทำาผดิต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิจ์งึต้องยอมรบัโทษท่ีตนได้กระทำาข้ึน จึงอาจ

กล่าวได้ว่าพธิกีรรมการโจลมะมว็ดมส่ีวนช่วยในการทำาให้คนหมูบ้่านปรือเกยีนต้ังตน

อยูใ่นความดี เป็นตัวกำาหนดและควบคมุคนในสงัคมให้ดำาเนนิชวีติในวถิทีีถ่กูครรลอง

คลองธรรม รวมทัง้ช่วยรกัษามาตรฐานทางพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบแผนของสังคมทาง

หนึง่ด้วย

บทบาทหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือในการรวมตัวกันของลูกหลาน และ

เป็นแหล่งรวมความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน 

การประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วดเพื่อรักษาคนป่วยแต่ละคร้ังนั้น ลูก

หลานที่ทำางานอยู่ในท่ีห่างไกลจะต้องเดินทางกลับมาร่วมในพิธีด้วยเสมอ เพ่ือ

เป็นการให้กำาลังใจคนป่วยและมาร่วมรับฟังสาเหตุเพื่อจะได้แก้ไขร่วมกัน จากการ

สัมภาษณ์คนในครอบครัวของผู้ป่วยรายหนึ่ง ทำาให้ทราบความรู้สึกของคนที่เป็น

พ่อแม่ว่า “มีความสุขท่ีได้เห็นลูกหลานกลับมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า มาให้

กำาลังใจพ่อ และมาปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายออกจากตนเอง ตลอดจนคนในครอบครัวด้วย

เพราะมีโอกาสไม่มากนักท่ีจะได้พบลูกหลานของตนเอง นอกจากวันหยุดสำาคัญ

ประจำาปี” (นางประทีป ขาวดี, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2548) ส่วนลูกหลาน

ก็กล่าวว่า “จำาเป็นต้องมา เพราะหากไม่มาอาจทำาให้ผีปู่ย่าตายายไม่พอใจได้ ที่

สำาคัญคืออยากให้พ่อหายจากอาการเจ็บป่วยท่ีเป็นมานานแล้ว เมื่อแพทย์สมัยใหม่

รักษาไม่หายก็คงต้องพึ่งพาวิธีการแบบโบราณ ซึ่งปฏิบัติกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ 

แม้ใครไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ ไม่หายก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองแล้ว หากหายขึ้นมาก็นับ

เป็นความโชคดีที่สุด” (กิตติศักดิ์ ขาวดี. สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2548.)
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ภาพการรวมตัวกันของลูกหลาน ญาติ และชาวบ้านที่มาร่วมเรียกขวัญและให้กำาลังใจผู้ป่วย

จากการเข้าร่วมสงัเกตการณ์พธิกีรรมตัง้แต่ต้นนัน้ พบว่า ในช่วงการเตรียม

งาน ผูช้ายในหมูบ้่านจะมาช่วยกนัสร้างปะรำาพธิ ีกางเต๊นท์ และปเูสือ่สำาหรบัให้แขก

ท่ีจะมาร่วมพิธีในตอนเย็นได้นั่งอย่างสบาย ไม่ต้องตากนำ้าค้าง ขณะช่วยกันทำางาน

สงัเกตเหน็ว่า ทกุคนช่วยกนัทำางานอย่างขยนัขันแข็ง ต่างกพ็ดูคยุกนัอย่างสนกุสนาน 

ไถ่ถามสารทกุข์สกุดบิซึง่กนัและกนั เพือ่นบ้านทีเ่ป็นผู้หญงิจะช่วยกนัทำาอาหารเล้ียง

คนที่มาช่วยงาน ส่วนคนแก่จะนั่งล้อมวงให้กำาลังใจคนป่วย พูดในสิ่งที่เป็นมงคลให้

คนป่วยมกีำาลงัใจและรูส้กึว่าตนเองจะต้องหาย ในช่วงบ่ายเมือ่แม่มะมว็ดและทมีงาน

มาถึงก็จะจัดตั้งอุปกรณ์ในการประกอบพิธี นักดนตรีจะจัดเตรียมเครื่องดนตรีของ

ตนให้พร้อมสำาหรบัการบรรเลงตลอดคนื 
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ภาพการรวมตัวกันของลูกหลาน ญาติและชาวบ้านที่มาร่วมในพิธี

พิธีกรรมการโจลมะม็วด นอกจากจะทำาให้ลูกหลานได้กลับมาบ้านอย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา เพือ่สร้างกำาลงัใจแก่ผูป่้วยแล้ว ความร่วมมอืร่วมใจกนัของชาว

บ้านหรือผู้ที่มาร่วมงานก็ทำาให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความห่วงใยในสุขทุกข์ของ
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คนในชุมชนเดียวกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่ชาวบ้านต่างก็นำาปัจจัยมาช่วย

อาจเป็นเงนิทอง ข้าวสาร อาหารแห้ง พชื ผกั ผลไม้ ตดิมอืมาให้บ้านเจ้าภาพกแ็สดง

ให้เห็นถึงนำ้าใจอันงดงามของชาวบ้าน ซึ่งข้าวสารที่ชาวบ้านนำามานั้นส่วนใหญ่จะ

ใช้ในการประกอบพธิ ี ส่วนหนึง่กน็ำาใช้ในการขบัไล่สิง่ชัว่ร้ายออกจากตัวผูป่้วย และ

ผู้ที่ร่วมอยู่ในพิธีกรรมก็จะร่วมทำาไปพร้อมกันด้วย (เรียกว่า การปจีร) จากการได้

สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่งที่ได้มาช่วยงานตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเสร็จพิธีในเช้าอีกวัน

หนึง่ ได้กล่าวว่า “อยากให้คณุตา(ผูป่้วย)หายป่วยไวๆ อยากให้แขง็แรง ลกุมาพดูมา

คยุเหมอืนเดมิ จรงิๆ ตนเองกม็งีานประจำาคอืต้องขายอาหาร แต่ทกุคนในครอบครวั

ยนิดปิีดร้านมาช่วยงาน และคนอ่ืนๆ กเ็ช่นเดยีวกนั ทกุคนอยากมาให้กำาลงัใจ อยาก

ให้ตาหายป่วย” (นางไส กงทอง, สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2548.) นอกจากนีค้นอืน่ๆ 

ยงัได้กล่าวในทำานองเดยีวกนัว่า ต้องการมาให้กำาลงัใจผูป่้วย ในขณะเดยีวกนัก็อยาก

ให้แม่มะมว็ดขับไล่สิง่ชัว่ร้ายออกไปจากตน และคนในครอบครวัด้วยจงึเตม็ใจมาร่วม

งาน ซ่ึงแต่ละคนก็ตัง้ใจทีจ่ะร่วมพธิกีรรมตัง้แต่ต้นจนจบ แต่ก่อนทราบว่าจะใช้เวลา

ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวัน (ไม่นับช่วงเตรียมงาน) แต่

ปัจจุบนัลดลงเหลอืประมาณ 7-8 ชัว่โมง โดยเริม่จาก 6 โมงเยน็ หรือ 1 ทุ่ม และเสร็จ

สิน้ประมาณ 2 หรอื 3 นาฬิกาของอกีวนั เท่าทีส่งัเกตทกุคนทีร่่วมงานไม่มผีูใ้ดแสดง

ทท่ีาว่าเบือ่หน่ายหรอืรบีกลบัไปนอน ยิง่ดกึยิง่พบว่าหลายคนลุกข้ึนมาร่วมรำาไปพร้อม

กบัแม่มะมว็ดอย่างสนกุสนาน ซึง่การแสดงออกของชาวบ้านทำาให้เหน็ว่า พิธกีรรม

การโจลมะม็วดได้แสดงบทบาทในด้านการเป็นเครื่องมือในการรวมตัวกันของลูก

หลาน และเป็นแหล่งรวมความสามัคคีของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เหนือสิ่ง

อื่นใดการปฏิบัติและการเสียสละของชาวบ้านสามารถสะท้อนความเป็นนำ้าหนึ่งใจ

เดียวกันของกลุ่มชน และเป็นเสมือนแหล่งรวมคนให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน 

2.4 บทบาทท�าหน้าที่ให้การศึกษา 

ส่วนใหญ่ประเพณีหรอืพธีิกรรมต่างๆ น้ันจะมกีารบอกเล่าปากต่อปาก จาก
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รุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในภาพรวมของพิธีกรรมมีสิ่งที่ให้

เรยีนรู้มากมายทัง้ในด้านรปูธรรมและนามธรรม ดงัน้ี

2.4.1 ในด้านรูปธรรม มีให้เห็นตั้งแต่การเตรียมพิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

ถอืเป็นศาสตร์และองค์ความรูท้ีค่นรุน่หลงัควรบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่าง

ยิง่ ซ่ึงสามารถประมวลออกมาให้เห็นเป็นข้อๆ ดงัน้ี

  2.4.1.1 การท�าบายศรีสู่ขวัญ นอกจากการเรียนรู้การจัดปะรำา

พิธีแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับบายศรี เพราะบายศรีถือเป็นอุปกรณ์สำาคัญในการ

ประกอบพิธีกรรม ซึ่งบายศรีแต่ละชนิดก็มีขั้นตอน วิธีการทำาแตกต่างกัน สื่อความ

หมายเชิงสัญลักษณ์แตกต่างกัน หากสนใจสอบถามผู้ทำาหรือ แม่มะม็วด ก็จะได้รับ

ความรู้ว่า บายศรีแต่ละชนิด ใช้บูชาสิ่งใด มีข้ันตอน วิธีการทำาอย่างไร สะท้อนให้

เห็นภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมไปถึง การให้ความหมายของบายศรีแต่ละชนิดด้วย

ภาพการจัดปะรำาพิธี และบายศรีที่ใช้ในการประกอบพิธี
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ภาพการจัดปะรำาพิธี และบายศรีที่ใช้ในการประกอบพิธี

  2.4.1.2 ดนตรีและเพลงที่ใช้ตลอดการประกอบพิธีกรรม ใน

การทำาพิธีแต่ละช่วง พบว่าจะมีการใช้เสียงดนตรีประกอบโดยตลอด เนื้อร้อง 

ท่วงทำานองก็จะเปลี่ยนไปด้วยทุกครั้งตามลำาดับของพิธีกรรมดังที่กล่าวไปแล้วใน

ตอนต้น นอกจากนี้ยังข้ึนอยู่กับว่าผู้ประทับร่างทรงแต่ละองค์ต้องการจะร่ายรำา

หรือฟังเพลงใด ท่วงทำานองใดด้วย จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าวิธีการ

ร้องในพิธีกรรมแต่ละช่วงจะใช้จังหวะและท่วงทำานองเพลงแตกต่างกัน เพลงท่ีใช้

ประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีเนื้อหาหรือบทร้องที่ไม่ตายตัว เท่าที่สังเกตการณ์การเล่น

เพลงก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ท่ีลงด้วยว่าต้องการจะฟังเพลงอะไร หากเล่นแล้วองค์ที่ลง

ไม่พอใจก็ต้องเปลี่ยนเพลง ในจุดนี้ก็ทำาให้เห็นความสามารถของนักดนตรีว่า เป็น

คนที่มีความชำานาญในจังหวะดนตรีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะด้านการประดิษฐ์

เน้ือร้องและท่วงทำานอง หรือในบางกรณีก็นักดนตรีจะต้องแก้สถานการณ์ให้ได้

เช่น กรณีผู้ป่วยรายหนึ่งท่ีญาติของผู้ป่วยซึ่งเป็นอดีตนักมวยและเสียชีวิตลักษณะ 

“ตายโหง” มาเข้าประทับร่าง นักดนตรีก็ต้องเล่นเพลงที่ใช้ในการชกมวยเขาจึงจะ
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พอใจและยอมออกไปโดยจะไม่เบียดเบียนผู้ป่วยอีก ซึ่งหากเป็นดนตรีที่ใช้ในเวที

มวยจะต้องเน้นเสียงปี่เป็นสำาคัญ นักดนตรีก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา และ

ต้องสามารถเล่นเพลงได้อย่างหลากหลายและทันที

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ส่วนใหญ่นักดนตรีที่เล่นในพิธีกรรมการโจลมะม็วด

เป็นทำานองเพลงพื้นบ้านเขมร ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาท่วงทำานองเพลงแบบเขมรสามารถ

ศึกษาได้จากพิธีกรรมนี้ นับตั้งแต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีว่ามีชนิดใดบ้าง ซ่ึง

หากเป็นแบบครบชุดก็จะมีโทน ตะโพน ซออู้ขนาดกลาง ปี่อ้อ เลา ปี่ชลัย 1คน ฉิ่ง 

1 คู่ และ กรับ 1 คู่ ถ้าเป็นวงเล็กมีเพียงกลอง 2 ใบ ซออู้ 1 คัน และคนตีกลองมัก

ทำาหน้าที่ร้องด้วย หากสอบถามเพิ่มเติมก็จะได้ความรู้อีกว่า ดนตรีสมัยก่อนมีเพียง

แค่กลอง ฆ้อง คนเจรียง (คนร้อง)อย่างละคนเท่าน้ัน  นอกจากนี้ยังทราบว่าแถบ

จังหวัดสุรินทร์มีการใช้ซอ(ตรัว) ปี่อ้อ เข้ามาประสมวง และได้นำาแคนในวัฒนธรรม

ของชาวอีสานตอนบนมาใช้ด้วยจึงเกิดการผสมผสาน แต่บทเพลงท่ีใช้ส่วนใหญ่จะ

เป็นทำานองดั้งเดิมในวัฒนธรรมเขมรแถบอีสานใต้เป็นสำาคัญ ส่วนในเรื่อง ทำานอง

และจังหวะดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เช่น ทำานองและจังหวะไหว้ครู

ดนตรีจะใช้ทำานอง “ซแร็ยซเติว” บรรเลง ทำานองและจังหวะไหว้ครูผู้เข้ามะม็วด 

เรียกว่า “โจลมะม็วด” ใช้ทำานองเพลง “เพลียง” บรรเลงทำานอง และจังหวะออก

รำาตามลีลาของแม่ครู มักใช้เพลง “บันแซร” บรรเลง ทำานองและจังหวะรำาดาบใช้

ทำานองเพลง “กาบเป” บรรเลงทำานองและจังหวะรำาที่เป็นรูปแบบ ใช้ทำานองเพลง 

“เซียม มลบโดง อันซอง ซแนญนูบ” บรรเลงทำานองและจังหวะเบ็ดเตล็ดประกอบ

ท่ารำาของมะม็วด ใช้ทำานองเพลง “ตัมเรีย ทม็วนพลุ ตระเทาะทม็วลแพล” และจบ

ด้วยจังหวะ “ซาปดาน” คือจบพิธี ซึ่งเครื่องดนตรีและท่วงทำานองเพลงเหล่านี้นับ

เป็นความรู้นอกตำาราที่คุณค่าแก่ผู้สนใจศึกษาได้อย่างอเนกอนันต์
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ภาพนักดนตรีที่บรรเลงเพลงขณะประกอบพิธีกรรม “การโจลมะม็วด” 

2.4.2 ในด้านนามธรรม ในด้านนามธรรมพบว่า พิธีกรรมการโจลมะม็วด 

ได้สอนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรม และนำาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูป

ธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ประการคือประการแรก พิธีกรรมก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ที่จะประพฤติตนอยู่ในครรลองที่ถูกต้องเหมาะสม ประการท่ี2 พิธีกรรม

สอนให้คนในชุมชนแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและบรรพบุรุษ หากคนในชุมชน

มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ท่ีตนนับถือ เมื่อคนในครอบครัว

ประสบความลำาบาก เจ็บไข้ได้ป่วย เราในฐานะลูกหรือหลานจะต้องรีบกลับมา

ช่วยกันแก้ไข บางครั้งอาจจะไม่จำาเป็นต้องรอให้มีการประกอบพิธีกรรมก็ได้ เรา

สามารถมาให้กำาลังใจคนท่ีไม่สบายกาย ไม่สบายใจได้ทุกเมื่อ เพราะกำาลังใจจาก

คนในครอบครัว ถือเป็นยารักษาโรคขนานดีที่สุดที่สามารถรักษาอาการป่วยทางใจ

ได้ ประการสุดท้าย พิธีกรรมสอนให้คนในชุมชนเรียนรู้ที่จะเสียสละและแสดงนำ้าใจ

ต่อเพื่อนบ้าน การเสียสละถือเป็นคุณธรรมสำาคัญที่ช่วยให้งานสำาคัญหลายอย่าง

สำาเรจ็ลลุ่วงไปได้ 



189มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2.5 บทบาทหน้าที่เป็นเคร่ืองให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานแก่

คนในชมุชน

หากกล่าวถึงพิธีกรรมการโจลมะม็วด คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิได้ สงัเกตได้จากก่อนเริม่พธิกีรรมชาวบ้านทีม่าร่วมงานนัน้จะ

ช่วยกนัเตรยีมอาหารทัง้คาวหวานสำาหรบัเลีย้งผูค้นทีม่าร่วมงาน รวมทัง้อาหารทีใ่ช้

สำาหรบัถวายสิง่ศักดิส์ทิธิ(์เช่น ครกูำาเนดิ ผบีรรพบรุษุ ผปีูต่าประจำาหมูบ้่าน เป็นต้น)

ทีต่นนบัถอื ในขณะร่วมกนัจดัสถานที ่จดัปะรำาพธิ ีผูวิ้จยัสงัเกตว่าชาวบ้านพูดคยุกนั

อย่างสนกุสนาน ไถ่ถามสารทกุข์สกุดบิซึง่กนัและกนั ต่างยิม้แย้มและมคีวามสขุ ส่วน

ผูส้งูอายซึุง่หลายคนกอ็ยูค่นละคุม้บ้าน นานครัง้จงึจะมโีอกาสได้มาพบกนั เมือ่มกีาร

ประกอบพธิกีรรมการโจลมะมว็ด จงึถือเป็นโอกาสท่ีทกุท่านจะได้มโีอกาสมารวมตัว

กนัและมาให้กำาลงัใจผูป่้วยด้วยกนั

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ตลอดช่วงของการประกอบพิธีจะไม่ขาดเสียง

เพลง(เพราะการโจลมะมว็ด เป็นวธิกีารรกัษาโรคโดยใช้ดนตรปีระกอบ) ดังน้ันเมือ่มี

เสยีงเพลงดงัขึน้ ชาวบ้านกจ็ะลุกขึน้มารำา บางคนกร็ำาโดยไม่รู้ตัว (จากการสอบถามได้

คำาตอบว่า คนๆ นัน้อาจมอีงค์ลง และองค์นัน้ๆ อยากจะร่ายรำากจ็ะลุกข้ึนรำาโดยท่ีเจ้า

ตวัไม่รูต้วั) แต่สำาหรับญาตขิองผูป่้วย หรอืชาวบ้านบางคนกอ็าจจะต้องลุกข้ึนรำาเพราะ

องค์ที่ลงมาประทับร่างแม่มะม็วดอยากให้ลุกรำาด้วยกันเช่น ตอนที่มีการประกอบ

พธิกีรรมรกัษาให้ผูป่้วยรายหนึง่ ปรากฏว่ามกีมุารทองลงมาประทบัร่าง และประสงค์

ให้พ่อแม่ (หมายถึงลูกสาวและลูกเขยของผู้ป่วย) ลุกข้ึนรำาเป็นเพ่ือน นางวรรณภา 

และนายไสว ระยาย้อย ผูเ้ป็นลกูสาวและลกูเขยของผูป่้วยจงึต้องลกุขึน้รำา ส่วนชาว

บ้านคนอืน่กส็ามารถลกุข้ึนรำาด้วยได้ หากมจีงัหวะหรอืดนตรีท่ีตนเองชอบ บางจังหวะ

บางท่วงทำานอง ชาวบ้านลกุรำาร่วมกนัท้ังงาน เป็นเหตใุห้พธีิกรรมมคีวามสนกุสนาน 

จากการสัมภาษณ์ทราบว่า ผู้ป่วยบางคนพอได้ยินเสียงเพลงจากที่เดินไม่ได้ แขน

ขาอ่อนแรงมาเป็นเดอืนก็ลกุขึน้รำากบัทกุคนได้อย่างน่าอศัจรรย์ ซึง่นัน่เป็นสญัญาณ

บอกให้ญาตทิราบว่า ได้ทำาให้สิง่ทีเ่ป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วยเกิดความพึงพอใจ และ

ยอมให้คนป่วยกลบัมาใช้ชวีติได้อย่างเดิมอกีครัง้
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ภาพการร่ายรำาร่วมกันของญาติผู้ป่วยและชาวบ้านขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม “การโจลมะม็วด” 

การได้ร่ายรำาร่วมกนั ถือเป็นเครือ่งให้ความบนัเทงิ และความเพลดิเพลนิแก่

ชาวบ้านประการหนึง่ ช่วยให้ชาวบ้านรูส้กึผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการทำางาน 
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รวมทั้งได้ผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันด้วย จึงนับว่า

พิธีกรรมการโจลมะม็วด เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งของชาวบ้านที่ช่วยให้ตนเองเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลินร่วมกันกับผู้อื่น จากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ชาว

บ้านบางคนจะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นคนขี้อายมาก ไม่เคยร้องหรือร่ายรำาท่ีใดมา

ก่อน แต่เมือ่มาร่วมในพธีิเม่ือมคีนบอกว่า ลกุรำาด้วยกันเพือ่ให้องค์พอใจจะได้ช่วยยก

โทษให้คนป่วย คนป่วยจะได้หายเร็วๆ คนๆ นั้นก็จะลุกขึ้นรำา อาจจะดูเหนียมอาย

ในช่วงแรกและเม่ือเวลาผ่านไปสกัพกักจ็ะลมืความอายเปลีย่นเป็นร่วมร่ายรำากบัชาว

บ้านคนอ่ืนๆ อย่างมคีวามสขุ 

2.6 บทบาทหน้าที่ในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ท้องถิ่นของตน 

ศิราพร ณ ถลาง(2548 : 322) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา 

วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำานาน-นิทานพื้นบ้านว่า ในสังคม ประเพณี พิธีกรรม

เป็นเรื่องของกลุ่มชน พิธีกรรมเป็นการ “รวมพลัง” ของคนในสังคม การประกอบ

พิธีกรรมแต่ละครั้งทำาให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคงอบอุ่น พิธีกรรมช่วยสร้างความ

รู้สึก “ความเป็นพวกเดียวกัน” ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็นกลไกในการสร้างอัตลักษณ์

ของกลุ่มชน 

พิธีกรรมการโจลมะม็วด นับเป็นพิธีกรรมท่ีสร้างความรู้สึกถึง “ความเป็นพวก

เดียวกัน” ของคนในชุมชนเขมรได้ เป็นพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง การรวมพลัง

ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ท่ีกล่าวเช่นน้ีเพราะ รูปแบบการจัดพิธีกรรมที่มี

ลักษณะโดดเด่นและมีแต่เฉพาะในชุมชนท่ีเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายเขมร

เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรมดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะท้อง

ถิ่นได้ นับตั้งขั้นตอนการประกอบพิธี รูปแบบพิธีกรรม รวมไปถึงการนำาดนตรี และ

ท่วงทำานองเพลงมาขับร้องประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ จากที่กล่าวทำาให้

เห็นว่า นอกจากพิธีกรรมการโจลมะม็วดจะใช้ในการบำาบัดรักษาคนป่วยแล้ว ยัง

ช่วยในการขอพรเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวและ
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ชาวบ้านมีความสุข ปราศจากภยันตรายมาเบียดเบียน เนื่องจากการโจลมะม็ว

ดมีเฉพาะในชุมชนคนไทยเชื้อสายเขมรเท่านั้น ชาวบ้านจึงรักหวงแหนพิธีกรรม

ของตนเองและต้องการเก็บรักษาให้คงอยู่ตลอดไป จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ

สอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ทำาให้ทราบว่าคนในหมู่บ้าน

ปรอืเกยีนค่อนข้างภาคภมูใิจทีช่มุชนของตนยงัสามารถรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิน่

ไว้ได้ และยังคงอยู่อย่างยาวนานจนถึงทุกวันน้ี และทราบว่าคนในชุมชนจะช่วยกัน

ทำาให้พิธีกรรมยังคงดำารงอยู่อย่างมั่นคงต่อไปอยู่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจแก่

ชาวบ้าน ทั้งในยามที่ต้องการให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล หรือในยามท่ีไม่สามารถ

หาทางออกให้แก่ปัญหาทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตไุด้ อาจเพราะการ

ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของพิธีกรรมดังกล่าว คนไทยเชื้อสายเขมรใน

จังหวัดสุรินทร์จึงได้พยายามปลูกฝังกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะการจัดให้

มีการบูชาประจำาปีในช่วงเดือน 3 ถือเป็นการประกอบพิธีที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งของ

จังหวัด ซึ่งการจัดในช่วงเดือนดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นเพื่อการรักษาแต่เป็นการจัดเพื่อ

บูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคนสุรินทร์ ซึ่งมีการประกอบพิธีมา

ตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบัน จึงนับว่าพิธีกรรมการโจลมะม็วดได้แสดงบทบาท

หน้าที่ในด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีช่วยสืบสานวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนให้คงอยู่ต่อไป

บทส่งท้าย
ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ที่มีญาติพ่ีน้องเจ็บป่วยก็จะจัดพิธี

เล่นมะม็วดขึ้น เพราะเป็นภูมิปัญญาในการรักษาทางจิตและกายที่เกี่ยวเนื่องกับ

เสียงดนตรี การร่ายรำาอย่างสนุกสนานยาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมง จึงอาจทำาให้

ผู้ป่วยคลายเครียด คลายทุกข์ และหายจากโรคร้ายบางชนิดได้ นอกจากนี้ คนใน

ชุมชนเขมรที่ยังคงประกอบอาชีพทำานาเป็นหลัก จึงยังคงเช่ือถือประเพณีต่างๆ 
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และเชื่อเรื่องฝนฟ้า จึงได้ประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วดขึ้นเพื่อขอฝนในช่วงเข้าสู่

ฤดูการทำานา บางครอบครัวเชื่อถือบรรพบุรุษ เชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีครูกำาเนิดติดตัว 

จะทำา จวมกรู เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนครูกำาเนิดไว้ประจำาบ้าน เมื่อเกิดความทุกข์

ขึ้นในบ้านก็มักจะสันนิษฐานว่าครูกำาเนิดเป็นสาเหตุ จึงต้องโจลมะม็วดให้ครูกำาเนิด

ได้สนุกสนานไม่มารบกวนสมาชิกในครอบครัว ความเชื่อและศรัทธาในพิธีกรรม

อย่างเหนียวแน่นจึงทำาให้คงอยู่มาได้อย่างยาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรม

การโจลมะม็วดเป็นมรดกที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและควรค่าที่ลูกหลานจะ

อนรุกัษ์กนัต่อไป เพราะตราบใดท่ีพธิกีรรมการโจลมะมว็ดยงัคงอยูไ่ด้ ก็ย่อมแสดงให้

เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่น หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งคือ พิธีกรรมนี้ยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชน ทั้งเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว

ใจ เป็นตัวกำาหนดและควบคุมสังคม เป็นเครื่องมือในการรวมตัวกันของลูกหลาน 

เป็นแหล่งรวมความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้าน ให้การศึกษา เป็นเครื่องให้ความ

เพลิดเพลินความสนุกสนานกับคนในชุมชน และช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ท้องถิ่น

ของตน จึงสมควรที่คนรุ่นหลังจะได้ร่วมกันธำารงรักษ์พิธีกรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์และ

เป็นภูมิปัญญาของชุมชนให้ดำารงอยู่ตลอดไป อีกทั้งต้องร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลคติ 

ความเชื่อ และพิธีกรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักในสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
 

  งานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง การจัดการควบคุมไฟป่าร่วมกันระหว่างรัฐ

และชุมชนกรณีศึกษาพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำาบลสร้างถ่อน้อย อำาเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอำานาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนด้านกายภาพ 

ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่เกิด ไฟป่า 2) ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าในทัศนะของชุมชน และ 3) ศึกษาสภาพปัญหา 

สาเหตุของการเกิดไฟป่า วิธีการควบคุมไฟป่าของรัฐ ชุมชน และการจัดการควบคุม

ไฟป่าร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนในพื้นที่ป่าดงใหญ่มีการพ่ึงพาอาศัยในป่าด้าน

ต่างๆ เช่น อาหารยาสมุนไพร วัสดุเพื่อทำาท่ีอยู ่อาศัย การล่าสัตว์ การเก็บหา

ของป่าเพื่อเสริมรายได้ เลี้ยงสัตว์ การนำาพื้นท่ีป่ามาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปอ 

รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากไฟป่า ปัญหาการเกิดไฟป่าในเขตป่าดงใหญ่ พบว่า

มีมานาน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ การสัมปทาน และการบุกรุกเผาป่าของ

ชุมชนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากป่าดงใหญ่ได้เสื่อมโทรมลงมาก 

ทำาให้รัฐและชุมชนได้ร่วมกันสร้างสถาบันทางสังคมขึ้นมาเพื่อดำาเนินการควบคุมไฟ

ป่า ได้แก่ การกำาหนดกฎระเบียบการใช้ป่าและการควบคุมไฟป่าผ่านกลไกของท้อง

ถ่ินและกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการจัดการทรัพยากรป่าร่วมกัน

ดังกล่าวสะท้อนการจัดการทรัพยากรป่าเชิงสถาบัน และการจัดความสัมพันธ์ทาง

สังคมระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในการจัดการควบคุมไฟป่า

ค�าส�าคัญ : การจัดการควบคุมไฟป่า



200 วารสารศิลปศาสตร์

Abstract 

The qualitative research entitled “Co-manangement of 

Forest Fire control between Government and Communities : A Case 

Study of Dongyai Forest, Sangtornoi Sub – district, Amnatcharoen 

Province, Thailand.” aims to 1) study the community’s geographical, 

biological, economic and social contexts in the areas consumed by 

Forest fire 2) study the community’s understanding of forest and 

forest use according to their attitude and 3) study problems, causes 

of forest fire, forest fire as controlled by the government and the 

community, and co-manangement of forest fire control between 

government and communities. 

The research indicates that the Dongyai Forest community 

depends on the forest in various ways including food, medicine, 

herbs, home building materials, hunting, gathering of forest products, 

livestock, and land use for economic plants such as jute.The forest 

fire situation in Dongyai Forest has occurred for a long time and 

mostly has been caused by natural disaster, concession and forest 

invasion and villagers burning forest in order to grow economic 

plants.It has been evident that after forest concession cancellation 

the government enforced law in managing and controlling forest 

fire whereas the community depended on their local wisdom and 

used prevalent tools in the local area to prevent and stop forest fire. 

However, given that Dongyai Forest has increasingly deteriorated the 

government and the community decided to collaborate on creating 
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a social organization in order to forest fire control. The organization 

enacted rules and regulations of forest use and forest fire control 

via local mechanism and mutual participation. This co-management 

natural resource reflects forest resource management at institutional 

level and social relational organization between different groups in 

managing and controlling forest fire.

Keyword : Forest Fire Control.

 

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของการวิจัย

  มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กับการดำารงชีวิตและความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ นับตั้งแต่การใช้ไฟเพื่อ

ป้องกันตัวเองจากสัตว์ร้าย จนพัฒนามาถึงการใช้ไฟในการดำารงชีวิตให้เหมาะสม

สอดคล้องกับระบบการผลิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรม ไฟจึงมีความจำาเป็นทั้ง

ในด้านสัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการดำารงชีวิตของมนุษย์ 

แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาจากการรู้จักใช้ไฟในด้านต่างๆ มากมายท่ีถูกถ่ายทอด

ออกมา รวมทั้งในด้านคติความเช่ือทางศาสนาและระบบการดำาเนินชีวิต แต่ใน

ปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ไฟในการจัดการพื้นที่ป่าแบบขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความ

รับผิดชอบและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำาให้ไฟป่าทำาลายความสมดุลธรรมชาติของระบบ

นิเวศ จนยากที่จะแก้ไขให้ฟื้นคืนสภาพเดิมได้ด้วยธรรมชาติเอง หากมนุษย์ซึ่ง

เป็นต้นเหตุสำาคัญของการเกิดไฟป่า ยังละเลยและไม่เข้าไปช่วยเหลือธรรมชาติใน

การป้องกันและควบคุมไฟป่าแล้ว จะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาอย่างมหาศาล 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ประชากรก็

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่ดินของประเทศยังคงเท่าเดิม คนจึงบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ

ต้องการที่ดินทำากิน วิธีการที่คนใช้ในการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ คือ การจุดไฟเผาป่า เผา
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วัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ การจุดไฟเพื่อ

ล่าสัตว์ และอ่ืนๆ ทำาให้เกิดไฟป่า ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์

แทบทั้งสิ้น (อภินันท์ ปลอดเปลี่ยว และคณะ, 2536: 2) 

 การจัดการไฟป่าส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สร้างความ

ชอบธรรมในการเข้าไปควบคุม จัดการทรัพยากร และนำาองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์โดยใช้แผนท่ีมากำาหนดขอบเขตของชุมชน กำาหนดเส้นสีแดงคือแนว

กันไฟ ซึ่งเป็นเส้นแนวเดียวกันกับขอบเขตของชุมชน (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2548: 

48-71) ในทางกลับกันประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ และพฤติกรรม

ในชีวิตประจำาวันยังคงใช้ไฟในการทำามาหากิน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการจัดการ

ทรัพยากรโดยการควบคุมไฟป่าเพียงเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่านั้นที่เข้ามาจัดการ ทำาให้

ละเลยเงื่อนไขที่สำาคัญของโครงสร้างด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายนอก ที่มีผลอ

ย่างยิ่งต่อพลวัตการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 

2538: 229-234) ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ อำาเภอหัวตะพาน จังหวัดอำานาจเจริญ ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2514 – 2520 ถูกถากถางโล่งเตียนจากการบุกเบิกทำาไร่ปออยู่ประมาณ 

5 ปี จากนั้นจึงหยุดทำาไร่ปอเพราะไม่คุ้มทุน ทำาให้ป่าเดิมฟื้นคืนข้ึนมาโดยไม่มีการ

ปลูกทดแทน เนื่องจากชุมชนได้ตระหนักแล้วว่า หากขาดพื้นท่ีป่าไม้เมื่อใด ความ

อุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่เคยหาอยู่หากินกลับต้องเสื่อมโทรมลง จึงช่วยกัน

สอดส่องดูแลพ้ืนที่ป่าจนได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ชั้นที่ 

1 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และจากการที่ราษฎรเข้าไปเก็บหาของป่าในช่วงหน้าแล้ง 

ดักสัตว์และเก็บใบอ่อนพืชมาเป็นอาหารและนำาไปจำาหน่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมัก

จะจุดไฟหรือใช้ไฟในป่า อันเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิดไฟป่าแล้วลุกลามขยายวงกว้าง

ขึ้น หน่วยงานราชการพยายามหามาตรการและวิธีการในการป้องกันไฟป่า ด้วย

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเข้าไปดับไฟป่าท่ีเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ทำาให้การเกิดไฟป่า

ลดน้อยลง จากสถิติการเกิดไฟป่าในรอบปี 2547-2552 พบว่า มีการเกิดไฟป่าใน
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พ้ืนท่ีป่าดงใหญ่ จำานวน 27 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 340.5 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายทาง

เศรษฐกิจประมาณ 837,902.40 บาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนต่อไป จึงเห็นว่า 

ปัญหาการควบคุมไฟป่าไม่ควรจะมีเพียงแต่รัฐฝ่ายเดียวเป็นผู้บริหารจัดการ แต่

ปัญหาไฟป่ายังมีความสลับซับซ้อนหลายประการท่ีชุมชนควรจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

ขณะเดียวกัน แม้สังคมปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีสูง มีการใช้อุปกรณ์ใน

การดับไฟป่าที่มีราคาแพง หรือมีความก้าวหน้าของการพิสูจน์ความจริงในเชิงของ

วิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่การแก้ไขปัญหาไฟป่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ 

เนื่องจากชุมชนยังมีความสัมพันธ์กับระบบความคิดและความเชื่อท่ีต้ังอยู่บนพ้ืน

ฐานของวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่อดีตที่ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาไฟป่า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 ศึกษาบริบทชุมชนด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่เกิด

ไฟป่า

 2 ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าในทัศนะชุมชน

 3 ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของไฟป่า วิธีการจัดการควบคุมไฟป่าของรัฐ 

ชุมชน และระหว่างรัฐกับชุมชน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  การศึกษามุ่งพิจารณาพฤติกรรมการปรับตัวของชุมชนป่าดงใหญ่ ที่เกี่ยว

กับการใช้ทรัพยากรป่าไม้และวิธีการจัดการควบคุมไฟป่าร่วมกันระหว่างรัฐและ

ชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายใต้ของระบบเชื่อมโยงต่างๆ ที่สร้างความ

สมดุลให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศ โดยสามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์

- เผาไร่ - เก็บหาของป่า

- ล่าสัตว์ - แหล้งจุด

- ความประมาท - เลี้ยงปศุสตว์

- ความคึกคะนอง - ความขัดแย้ง

วิธีการจัดการควบคุม

ไฟป่าของชุมชน วิธีการจัดการควบคุม

ไฟป่ารวมกัน

การเข้าใจเกี่ยวกับป่า

ของชุมชน

การบริหารจัดการไฟป่าโดยภาครัฐ

- กฎหมายป่าไม้

- นโยบายป่าไม้

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   เชาว์ เพ็ชรราช (2551: 1) ได้อธิบายว่าโลกทัศน์เป็นปัจจัยพื้นฐานของ

ระบบมนุษย์ท้ังหมด ลักษณะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจซ่ึงเป็นระบบหลักของ

มนุษย์ในยุคปัจจุบันจะเป็นเช่นไร แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละสงัคมแต่ละรฐั 

กข็ึน้อยูกั่บโลกทัศน์ของสงัคมนัน้ๆ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมหรือรัฐจึงมี

กลุ่มมีพวกซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่มีโลกทัศน์ใกล้เคียงกันนั่นเอง 

   เบญจรัตน์ เมืองไทย (2551 : 63-71) ได้กล่าวถึง ป่าของชุมชนอีสาน

ว่า วิถีชีวิตของคนอีสานกับป่า เป็นสิ่งที่ดำาเนินควบคู่กันมาเป็นเวลานาน นับแต่

การลงหลักปักฐานเพื่อทำากินของชาวบ้าน เริ่มต้นด้วยการบุกเบิกป่าให้เป็นชุมชน

และพื้นที่ทำาการเกษตรกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสมภูมิปัญญา ความรู้ และ

ประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้คนกับป่าสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้

อย่างเกื้อกูล
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   อคิน ระพีพัฒน์ (2539 : 49) ได้กลาวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา ซึ่งมี 4 ระดับคือ การค้นหาสาเหตุของปัญหา การมีส่วน

ร่วมในการค้นหา การดำาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและการประเมินผลของ

กิจกรรมการพัฒนา ซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจะ

ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะกำาหนดปัญหาและความ

ต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา 

   อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543 : 15 – 20) ได้กล่าวถึง การจัดการทรัพยากร

ในเชิงสถาบัน โดยให้ความสำาคัญกับเงื่อนไขด้านความสัมพันธ์เชิงสถาบัน ที่ไม่ผูก

ติดอยู่กับชุมชน หรือมีอยู่แล้วในหน่วยของชุมชน แต่ควรถือเป็นการจัดการร่วมกัน 

(Co – management) 

ผลการวิจัย
  1. บริบทชุมชน

 ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของป่าดงใหญ่ ตำาบลสร้างถ่อน้อย 

อำาเภอหัวตะพาน จังหวัดอำานาจเจริญ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง สลับกับป่าเบญจพรรณ 

ซึ่งมีไม้ยาง ไม้เหียง ไม้กราด ขึ้นอยู่เป็นจำานวนมาก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

สลับกับที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่มีท่ีทำากินอยู่ใกล้เคียงกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าดงใหญ่ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมภายในป่าเพื่อการดำารงชีพ โดยราษฎรได้

อาศัยป่าดงใหญ่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำารงชีพกันมายาวนาน ซึ่งประชากรส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงวัยกำาลังเจริญเติบโต และเป็นวัยที่กำาลังทำางาน สภาพทางเศรษฐกิจ 

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำาเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง สำาหรับ

อาชีพการเก็บหาของป่า ยังคงเข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นท่ีป่าดงใหญ่อยู่เสมอ 

สภาพทางสังคมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 นับถือศาสนา

พุทธ การคมนาคมขนส่งมีถนนภายในหมู่บ้าน และมีรถประจำาทางวิ่งผ่านหมู่บ้าน

ทุกวัน การติดต่อสื่อสารหรือนำาผลผลิตไปขายมีความสะดวกสบายพอสมควร การ
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รับรู้ข่าวสารต่างๆ สามารถรับรู้ได้ท้ังทางวิทยุ โทรทัศน์ และเคร่ืองขยายเสียง 

แหล่งนำ้าจะมีทั้งแหล่งนำ้าที่สร้างขึ้นมาเและแหล่งนำ้าท่ีมีตามธรรมชาติ สามารถใช้

นำ้าและเก็บกักนำ้าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คนในชุมชนยัง

คงมีความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและยังคงมีการปฏิบัติสืบทอด

กันมาอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณีเลี้ยงปู่ตา ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

ราษฎรยังคงมีความเคารพปฏิบัติตามจารีตของชุมชนอยู่เสมอ ทำาให้ในชุมชนเกิด

ความมีระเบียบแบบแผน เคารพในระบบอาวุโส และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ ที่บรรพบุรุษทำากันไว้มิให้สูญหายไปจากตำาบลสร้างสร้างถ่อน้อยแต่

อย่างใด

   2. ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน

   ป่าดงใหญ่เคยมีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำาไร่ปอ แต่ต่อมาชาวบ้านได้

เลิกทำาไร่ปอ ต้นไม้จึงเกิดขึ้นมาทดแทน ดังนั้น พื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ ราษฎร

ยังคงยึดถือ ครอบครองเป็นพื้นที่ของตนอยู่ และได้ดูแลรักษาป่าท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ 

โดยถือว่าเป็นสมบัติของตนเองที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้ใช้ประโยชน์ในยามท่ีไม้โต

ขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะต้องเกิดการขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอย การป้องกันรักษา

ป่าแห่งนี้ จึงเริ่มขึ้นจากจุดท่ีราษฎรมองเห็นป่าไม้เป็นสมบัติของตนเอง และต่อมา

พื้นที่ป่าไม้รอบๆ ตำาบลสร้างถ่อน้อยถูกทำาลายจนร่อยหลอลงเรื่อยๆ ดังนั้น การ

เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากราษฎรที่อื่นในเขตป่าดงใหญ่แห่งนี้ก็เพ่ิมมากข้ึน มี

ราษฎรจากบ้านอื่นๆ เข้ามาเก็บหาของป่า ฟืน ไม้ ใบตอง เร่ิมเกิดปัญหาความขัด

แย้งระหว่างราษฎรตำาบลสร้างถ่อน้อยกับบ้านอื่นๆ การเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่า 
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   3. สาเหตุและลักษณะการเกิดไฟป่า

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่

ที่มา : สถิติการเกิดไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าอำานาจเจริญ
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ตารางท่ี 1 สถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2547 – 2550

ปี พ.ศ. 

ที่เกิด 

ไฟป่า ช่วงเวลา (น.)

จ�านวนครั้ง 

เกิดไฟป่า/พื้นที่เสียหาย

(ครั้ง) / (ไร่)

สาเหตุของ 

การเกิด 

ไฟป่า

จ�านวนครั้ง 

เกิดไฟป่า/พื้นที่เสียหาย

(ครั้ง) / (ไร่)

2547 06.00 – 12.00  5/85 หาของป่า 4/79
12.00 – 18.00 2/14 ล่าสัตว์ 3/20
รวม 7/99 รวม 7/99

2548 06.00 – 12.00 2/16 หาของป่า 6/41
12.00 – 18.00 4/25

2549 06.00 – 12.00 1/8 หาของป่า 1/8
12.00 – 18.00 -

2550 06.00 – 12.00 2/50.5 หาของป่า 5/96.5 
12.00 – 18.00 5/81 เลี้ยงสัตว์ 2/35
รวม 7/131.5 รวม 7/131.5

รวม 21/279.5 21/279.5
ที่มา : สถิติการเกิดไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าอำานาจเจริญ

   จากแผนที่และข้อมูลสถิติไฟป่าท่ีเกิดข้ึนจะเห็นได้ว่า ไฟป่าจะเกิดในท้อง

ที่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนามากท่ีสุด สาเหตุมาจากการเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าและของป่าเป็นจำานวน

มาก เมื่อราษฎรเข้าไปในพื้นที่จำานวนมาก จะใช้กิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟด้วย และเมื่อ

ออกจากป่าแล้ว ไม่ได้ดับไฟให้มอดลง ทำาให้เกิดการปะทุของเชื้อไฟขึ้น แล้วลุกลาม

ขยายวงกว้างออกไปจนทำาให้เกิดไฟป่า และในปี 2550 สถิติการเกิดไฟป่าจะมาก

ที่สุด จำานวน 7 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 131.5 ไร่ ซึ่งชาวบ้านทราบดีว่าเป็นผู้ทำาให้เกิด

ไฟป่าขึ้น และไฟป่าจะไหม้บริเวณป่าเต็งรังเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากในหน้าแล้งป่า

เต็งรังจะผลัดใบ ใบไม้จะร่วงหล่นมากองที่พ้ืนดิน เม่ือปริมาณเชื้อเพลิงสะสมเป็น

จำานวนมาก การใช้ไฟในพื้นท่ีเพื่อการล่าสัตว์หรือหาของป่าเกิดขึ้นจะทำาให้เกิด

ไฟป่าตามมาในภายหลัง แต่หากมีการควบคุมที่ดีก็จะทำาให้การเกิดไฟป่าลดน้อย

ลงไปด้วย และจากการสัมภาษณ์นายธนิต เสียงใส ปลัดตำาบลสร้างถ่อน้อยคน
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ปัจจุบัน พบว่า ถ้าเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่อยู่เรื่อยๆ จะทำาให้ทรัพยากรป่าไม้ใน

พื้นที่เกิดความเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของคนในตำาบลสร้างถ่อ

น้อยที่ได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ว่าจะร่วมมือร่วมใจที่จะอนุรักษ์และปกป้องรักษาป่าไว้ให้เป็นสมบัติของ

ชุมชน สาเหตุของการเกิดไฟป่าสามารถแยกออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนที่หน่ึง จาก

การที่ชาวบ้านใช้ไฟเพื่อการดำารงชีวิต มีการขยายพื้นท่ีทำากินหรือทำาการเพาะปลูก

เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่สอง คือ การที่รัฐมุ่งเน้นที่จะ

พัฒนาประเทศ จึงได้กำาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเพื่อเข้าครอบคลุมทรัพยากร มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่า ชุมชนดั้งเดิมยังคงมีการบุกเบิกป่าและขยายวงกว้าง

โดยมีจุดมุ่งหมายของการผลิตเพื่อนำาไปขายเป็นหลัก ส่วนที่สาม เกิดจากชุมชน

เข้าไปเก็บหาของป่า เช่น หาหน่อไม้ รังผึ้ง รองลงมาคือการล่าสัตว์นานาชนิดที่มี

ขนาดเล็ก และการเลี้ยงสัตว์โดยการปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงในป่า ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้อง

ใช้ไฟในการหุงต้ม 

วิธีการจัดการควบคุมไฟป่าของชุมชนป่าดงใหญ่ เร่ิมจากการเกิดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างราษฎรตำาบลสร้างถ่อน้อยด้วยกันเอง และชาวชุมชนป่าดง

ใหญ่กับชาวบ้านอื่นๆ ที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า ราษฎรบ้านสร้างถ่อน้อยอนุญาต

ให้ราษฎรบ้านอ่ืนมาเก็บหาของป่า ไม้ฟืนแห้งได้ แต่จะห้ามจุดไฟเผาป่า และไม่

อนุญาตให้ตัดต้นไม้ที่ยังยืนต้นอยู่ไป จึงเกิดปัญหาราษฎรที่เข้ามาในป่าจะลักกาน

ต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ให้ตายล่วงหน้าไว้ก่อน เมื่อต้นไม้ตายแห้งดีแล้วจะมาขนไปใช้ โดย

อ้างว่าได้นำาไม้แห้งที่ตายแล้วไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ตัดต้นไม้สด เมื่อเกิดปัญหาความ

ขัดแย้งขึ้น สภาตำาบลสร้างถ่อน้อยในขณะนั้น จึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด

มา โดยการจัดตั้งกลุ่มราษฎรเพื่อพิทักษ์รักษาป่าดงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านขึ้น จัด

เวรยามดูแลรักษาป่า มีหน้าท่ีลาดตระเวนดูแลไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้และจุดไฟ

เผาป่าของราษฎรจากท่ีอื่น หากเกิดไฟไหม้ป่าชาวบ้านที่พบเห็นจะแจ้งเหตุไปยัง

กำานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้นำาหมู่บ้านจะเคาะกะลอ เพื่อเรียกชาว
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บ้านให้เข้าไปช่วยกันดับไฟป่า หรือหากพบการลักลอบตัดไม้ก็จะช่วยกันล้อมวง

เพื่อไม่ให้ผู้ท่ีเข้ามาบุกรุกตัดไม้ทำาลายป่าออกจากพื้นที่ได้ เมื่อจับตัวได้จะนำาตัวไป

ที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้านเพื่อตกลงกันกับชาวบ้านว่าจะดำาเนินการอย่างไรดี การ

เริ่มดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็งจึงเร่ิมต้นขึ้น และชื่อเสียงในการดูแลรักษาป่าของ

ราษฎรตำาบลสร้างถ่อน้อยเริ่มเป็นท่ีกล่าวขวัญของคนโดยทั่วไป ปัญหาการลักลอบ

ตัดไม้และจุดไฟเผาป่าก็ลดลง แต่ก็ยังไม่หมดไป จึงมีบางส่วนท่ียังมีแนวคิดว่าป่า

ไม้ท่ีมีอยู่เป็นของตนเอง บางส่วนก็ยังต้องการได้เอกสารสิทธิ์จากพ้ืนท่ีป่าดงใหญ่

แห่งนี้ และบางส่วนมองเห็นว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็นของรัฐไม่ใช่

ของตนเอง โดยป่าแห่งนี้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2522 แต่โดย

ท่ัวไปแล้วราษฎรตำาบลสร้างถ่อน้อยยังคงต้องการป่าแห่งนี้ไว้เป็นสมบัติของชุมชน

ที่ตนเองอยู่

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย สรุปเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 บริบทชุมชนด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของ

ชุมชนป่าดงใหญ่ ตำาบลสร้างถ่อน้อย อำาเภอหัวตะพาน จังหวัดอำานาจเจริญ มี

สภาพเป็นป่าเต็งรัง สลับกับป่าเบญจพรรณ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับ

ที่ราบลุ่ม มีแหล่งนำ้าที่สร้างขึ้นมาและแหล่งนำ้าตามธรรมชาติ สามารถใช้นำ้าและ

เก็บกักนำ้าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่มี

ท่ีทำากินอยู่ใกล้เคียงกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม

ภายในป่าเพื่อการดำารงชีพ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกำาลังเจริญเติบโต และเป็นวัยที่

กำาลังทำางาน สภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำาเกษตรกรรม 

รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง สำาหรับอาชีพการเก็บหาของป่า ยังคงเข้าไปเก็บหา

ของป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่อยู่เสมอ สภาพทางสังคมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 นับถือศาสนาพุทธ การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย
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พอสมควร การรับรู้ข่าวสารต่างๆ สามารถรับรู้ได้ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่อง

ขยายเสียง คนในชุมชนยังคงมีความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและ

ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณี

เลี้ยงปู่ตา 

  ตอนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน

  ป่าดงใหญ่เคยมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำาไร่ปอ แต่ต่อมาชาวบ้าน

ได้เลิกทำาไร่ปอ ต้นไม้จึงเกิดขึ้นมาทดแทนใหม่ ดังนั้น พื้นท่ีป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ 

ราษฎรยังคงยึดถือ ครอบครองเป็นพื้นที่ของตนอยู่ และได้ดูแลรักษาป่าที่เกิดขึ้นมา

ใหม่ โดยถือว่าเป็นสมบัติของตนเอง โดยจะเก็บรักษาเอาไว้ใช้ประโยชน์ในยามที่ไม้

โตขึ้น เพราะคาดว่าในอนาคตจะต้องเกิดการขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอย การป้องกัน

รักษาป่าแห่งน้ี จึงเริ่มขึ้นจากจุดที่ราษฎรมองเห็นป่าไม้เป็นสมบัติของตนเอง และ

ต่อมาพื้นที่ป่าไม้รอบๆ ตำาบลสร้างถ่อน้อยถูกทำาลายจนร่อยหลอลงไปเรื่อยๆ แต่

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆป่าดงใหญ่ยังมีการพึ่งพิงและ

ใช้ประโยชน์จากป่า โดยมองเห็นความสำาคัญว่าป่าเป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธารป่าเป็น

แหล่งอาหาร เป็นแหล่งสมุนไพร เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และยังมีการเก็บหาของป่า เช่น 

เห็ด หน่อไม้ ฟืน ใบตอง เพื่อนำาไปใช้ในครัวเรือน และนำาไปจำาหน่าย

ตอนท่ี 3 สภาพปัญหา สาเหตุของไฟป่า วิธีการจัดการควบคุมไฟป่าของ

รัฐ ชุมชน และระหว่างรัฐกับชุมชน สาเหตุของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่มี

สาเหตุใหญ่ๆ ดังน้ี คือ ส่วนที่หนึ่ง เกิดจากการที่ชาวบ้านใช้ไฟเพื่อการดำารงชีวิต 

มีการขยายพื้นที่ทำากินหรือทำาการเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือน ส่วนที่สอง คือ การที่รัฐมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประเทศ จึงได้กำาหนดนโยบาย

ต่างๆ เพื่อเพื่อเข้าครอบคลุมทรัพยากร มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่า ชุมชน

ดั้งเดิมยังคงมีการบุกเบิกป่าและขยายวงกว้างโดยมีจุดมุ่งหมายของการผลิตเพื่อนำา

ไปขายเป็นหลัก ส่วนที่สาม เกิดจากชุมชนเข้าไปเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ และ

การเลี้ยงสัตว์ 
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 วิธีการจัดการควบคุมไฟป่าของชุมชนป่าดงใหญ่ มีการจัดการควบคุมไฟ

ป่าโดยชุมชนในพื้นที่ป่าดงใหญ่เอง และมีการจัดการควบคุมไฟป่าร่วมกัน ระหว่าง

ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค

ประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

 2. อภิปรายผล

   ประเด็นที่ 1 มโนทัศน์ของรัฐเรื่องไฟป่า

   การศึกษาบริบทชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งกระบวนการคิดที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งถือว่ารัฐถือ

เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นผู้ที่มีความสามารถมากกว่าชาวบ้านย่อมมีสิทธิในการใช้

ความสามารถนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาว์ 

เพ็ชรราช (2551:1) 

 ประเด็นที่ 2 มโนทัศน์ของชาวบ้านต่อป่าและการจัดการไฟป่า

  ชาวบ้านในชุมชนป่าดงใหญ่ยังมีวิถีชีวิตการพ่ึงพิงป่า มีการใช้ประโยชน์

จากป่า และมีการใช้ไฟและไม่ใช้ไฟเพื่อการยังชีพ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ เบญจ

รัตน์ เมืองไทย (2551) ที่กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนอีสานกับป่า เป็นสิ่งที่ดำาเนินควบคู่

กันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่การลงหลักปักฐานเพื่อทำากินของชาวบ้าน การใช้ไฟและ

ไม่ใช้ไฟเป็นเครื่องมือในการหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

 ประเด็นที่ 3 การจัดการไฟป่าร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนในฐานะที่

เป็นสถาบันทางสังคม

ในการจัดการควบคุมไฟป่ารัฐจะเน้นการออกกฎหมาย นโยบายและ

โครงการต่างๆ เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าและควบคุมไฟป่า ในขณะที่ชุมชนยังใช้ความรู้



213มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานและหาเคร่ืองมือเคร่ือง

ใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาดำาเนินการในการป้องกันและควบคุมไฟ

ป่า จึงทำาให้รัฐและชุมชนได้มีแนวคิดร่วมกันในการสร้างสถาบันทางสังคมขึ้นมา

เพื่อจัดการควบคุมไฟป่า และป้องกันรักษาป่า โดยการสร้างสถาบันทางสังคมมา

ทำาหน้าที่เป็นกลไกและกฎเกณฑ์การใช้ป่าและการใช้ไฟของชุมชน มีการกำาหนด

กฎระเบียบการใช้ป่าและการจัดการควบคุมไฟป่าผ่านกลไกของท้องถิ่นและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย เพื่อจัดความสัมพันธ์ในการเข้าถึงทรัพยากร

ประเภทต่างๆ ในรูปของระบบสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งเปิดให้ระบบสิทธิ

ต่างๆ โดยทั้งรัฐและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีป่าดงใหญ่แห่งนี้ ดังที่ อคิน 

ระพีพัฒน์ (2539) กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนาจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจที่จะกำาหนดปัญหาและความต้องการด้วยตนเอง เป็นการ

จัดการร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ (Co – management) 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสังคม
  1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  รัฐควรเร่งเสริมสร้างขบวนการมีส ่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าผ่าน

ขบวนการทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยยึดเอาชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนา 

   2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

   รัฐควรจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์และพัฒนาป่าดงใหญ่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เรียนรู้ให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่มีความรู้และสำานึกรักษ์ป่าท่ีแท้จริง โดยหล่อ

หลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันกับจิตวิญญาณของป่าดงใหญ่ และควรมีการจัด

งานพิธีกรรมประจำาปีเพื่อนำาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมาปลูกเสริมในป่าดงใหญ่
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บทคัดย่อ

 การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา: บ้านด้ามพร้า ตำาบลขามใหญ่ อำาเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่

เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองของภาครัฐในบ้านด้ามพร้า ศึกษา

สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงให้

กลายเป็นเมืองและหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีนักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชนจำานวน 31 คน ใช้

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องและเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์

เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วม จัดเวที จัดค่าย จัดทำาแผนที่ชุมชน การ

บันทึกเทป จดบันทึก ถ่ายภาพ และใช้การนำาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่านโยบายการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองให้กลายเป็น

เมืองเป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ขึ้น กล่าวคือ บ้าน

ด้ามพร้าจากเดิมที่เคยเป็นพื้นท่ีชนบทแต่ต่อมาได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญ

ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ทำาให้ที่ดิน

มีราคาสูงขึ้นจนเป็นเหตุให้ท่ีนาส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากชาวนาไปยัง

นายทุนทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์และเป็นอาหารในชุมชนหาย

ไป นอกจากนี้ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและความเชื่อหลายอย่างของชุมชน

ก็ได้สูญหายไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้บ้านด้ามพร้ามีสภาพสังคม

แบบต่างคนต่างอยู่ แข่งขัน วัตถุนิยม ใช้เงินเป็นตัวตั้ง มีค่านิยมความทันสมัย 

ฟุ่มเฟือย และบริโภคนิยม 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ติด

โทรทัศน์ ติดมือถือ ติดเกมส์ออนไลน์ มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน นิยมอาหารจาน
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ด่วน เล่นการพนัน ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ครอบครัวขาดความอบอุ่นและมี

ความเครียด อย่างไรก็ตาม แม้บ้านด้ามพร้อมจะมีปัญหาที่หลากหลายแต่ก็ยังมีทุน

ทางสังคมเหลืออยู่ คือ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา กลุ่มกิจกรรมต่างๆ และ

วิทยาการความรู้สมัยใหม่ที่สามารถนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนได้ จากการปฏิบัติการร่วมกันของทีมวิจัยโดยนำาทุนทางสังคม

เดิมของชุมชนผนวกกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทำาให้ได้แนวทางที่เหมาะ

สมในการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ดังนี้ 1) 

การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อสร้างการเรียนรู้ 2) การใช้กระบวนการค่ายสร้างสรรค์ 3) 

การสนับสนุนการเรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล 4) การใช้วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ 5) การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างการ

เรียนรู้ เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : การเสริมสร้างศักยภาพ พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท การมีส่วนร่วม 

  เด็กและเยาวชน
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Abstract

 The research aims to study the change of the semi-urban and 

semi-rural area called Ban Dampra, Khamyai Sub-district, Mueang 

district of Ubon Ratchathani province caused by the government’s 

urbanization development policy, to investigate the problems of 

children, youths, and their families under the changing context of 

the location studied, and to identify the means for developing the 

potentials of children and youths through the participation of the 

community. Participatory action research (PAR) carried out by 31 

primary and secondary local researchers was employed throughout 

the study. Data collection was conducted through the examination of 

related literature and field surveys coupled with the community’s and 

the investigator’s fully participation in all provided activities namely 

in-depth interviews, focus group discussions, observations, public 

meetings, seminars, community map making, tape recording, memo 

writings, and photographing. Descriptive writing was used in describing 

the finding of the study.

The result indicating the urbanization development policy 

is a key causal factor of the rapid change on local internal space. 

In fact, Ban Dampra, Khamyai Sub-district, Mueang district of Ubon 

Ratchathani province used to be rural, but it was later developed 

and equipped with transportation, infrastructure, technology and 

modern communication. Land price has subsequently risen that 
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was the key incentive for farmers to sell their land to capitalists 

causing substantial loss of community’s natural resources, culture, 

tradition, local wisdoms, and beliefs. This change has therefore 

directly severely affected the community as shown in the emergence 

of individualism value, competitiveness, materialism, money-

orientation, modernization, extravagance, and consuming passion in 

the community.

The above-mentioned change has caused a lot of problems 

to children and youths which included the addiction of television, 

mobile phones, online games, sexual relationship, fast-food, gambling, 

alcohol, cigarette smoking, and drugs. Lack of warmth in families and 

full of stress have also occurred. However, despite encountering such 

critical problems, the community still has social capital that is cultures 

and traditions, local wisdoms, activity groups, and current knowledge 

that are possibly employed to solve the problems and to strengthen 

the potential of children and youths. Through the cooperative effort 

of the investigator team and the integration of social capital and 

modern communication technology, several means appropriate to 

children and youths potential construction have been obtained as 

follows: 1) use of movies for learning purpose, 2) use of processes 

in the ‘Camp of Creativity’ constructed, 3) promotion of individual 

difference learning approach, 4) provision of cultural and traditional 

activities and local wisdoms for learning, and 5) use of the community 

learning resources.
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Key words : Potential Enhancement, Children and Youth, 

  Participation, Suburban Area
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บทน�า

 จากสภาพสังคมปัจจุบันท่ีถูกรุกคืบจากการพัฒนาแบบความทัน

สมัยและกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทะลักเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างรวดเร็วในขณะที่

ชุมชนท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งตัวและตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้เกิด

วิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆข้ึนมากมายในชุมชน ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม อาทิ การหย่าร้าง การกระทำาความรุนแรงต่อกัน ภาระหนี้

สิน ทำาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เด็กและเยาวชนจึงเป็นหนึ่งในเหยื่อของการ

พัฒนาดังกล่าว 

 จากการศึกษาแนวคิดการเป็นเมือง(Urbanization) พบว่าการ

เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้

ที่ดินและแรงงานถูกซื้อขายเพื่อนำาไปใช้ในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีการ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ถนน หนทางและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบการผลิต

สินค้าภาคอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้าไปยังนอกเมือง (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. 

2545) การพัฒนาที่เน้นภาคอุตสาหกรรมทำาให้คนต้องอพยพแรงงานเข้าสู่เมือง

อันเป็นสาเหตุสำาคัญของการทำาลายความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนส่งผล

ให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เด็กจึงตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาดังกล่าว (จุฬา

กรณ์ มาเสถียรวงศ์. 2550 ) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพ

กาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม เกาะติดกระแสบริโภคนิยม ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ติด

ส่ือบันเทิงสมัยใหม่และถูกโอบล้อมด้วยพื้นที่เสื่อมซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเด็ก

และเยาวชนที่มีความรุนแรงมากข้ึน (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2546) และจากการ

ศึกษาแนวคิดพื้นที่ทางสังคม (Social Space) พบว่าการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่

ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกายภาพหากแต่เกี่ยวพันกับอีก 2 พื้นที่ คือ ความคิดและสังคม

ด้วย (ชยันต์ วรรธนะภูติ. 2549) ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาแนวคิดทุนทาง

สังคม (Social Capital) พบว่าแต่ละชุมชนล้วนมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ 
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วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ความเชื่อ กลุ่ม องค์กร สถาบัน ความร่วมมือร่วมใจ 

ความสามัคคี ที่สามารถนำามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. 2548) 

ซึ่งทุนทางสังคมเหล่านั้นจะทำาให้เกิดพลังทางสังคม (Social Energy) ที่ทำาให้

ชุมชนสามารถปรับตัว เจรจา ต่อต้านและขัดขืนการถูกครอบงำาจากภายนอก (บัว

พันธ์ พรหมพักพิง. 2544) นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวคิดเสริมสร้างพลังอำานาจ 

(Empowerment) พบว่า Gibson (อ้างใน คงกฤช ถูกแผน. 2548) ได้เสนอแนะ

กระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจโดยการค้นพบสภาพความเป็นจริงและยอมรับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการทบทวน 

มองย้อนและการทำาความเข้าใจกับปัญหา เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปัญหาในแง่

มุมต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างแจ้งชัดมากข้ึนเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ

การที่เหมาะสมซึ่งหลังจากบรรลุผลสำาเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้ว มนุษย์ก็จะคงไว้

ซ่ึงการปฏิบัติการนั้นๆเพื่อทำาให้มนุษย์มีความสามารถในการควบคุมและจัดการ

ชีวิตของตนเอง  

 บ้านด้ามพร้า เป็นเพียงกรณีศึกษาหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ

จากการเป็นเมืองและการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ได้ทำาให้เกิดปัญหาเด็ก เยาวชน

และครอบครัวตามมา ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว นักวิจัยจึงได้ร่วมกับชุมชนทำา

วิจัยครั้งน้ีขึ้นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนา

ให้เป็นเมือง ศึกษาสถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวและหาแนวทาง

การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่าง 

คือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10-18 ปี และครอบครัว

วิธีการและขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย
 การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีนักวิจัย

หลักและทีมวิจัยชุมชน จำานวน 31 คน มีวิธีการและขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย 

ดังนี้ 
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 1. การเก็บรวมรวมข้อมูลมือสอง หรือทุติยภูมิ โดยการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวกับบ้านด้ามพร้า การค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน แนวคิดการเป็นเมือง ทุนทางสังคมและการเสริมสร้างพลัง

อำานาจทั้งจากห้องสมุด เว็บไซด์ วิทยานิพนธ์และวารสาร และบทความต่างๆเพื่อ

เป็นฐานข้อมูลสำาหรับใช้วางแผนในการดำาเนินงานวิจัยต่อไป

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลจากสนาม (Field Study) 

เป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยคนในพื้นที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและมีนักวิจัยทำา

หน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ใช้วิธีการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม ทำา

แผนที่ชุมชน จัดเวที การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และจัดค่ายเด็กและเยาวชน ส่วน

ข้อมูลท่ีเก็บ ได้แก่ ข้อมูลบริบทชุมชม ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ข้อมูลทุนทางสังคม และข้อมูลศักยภาพของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

 3. การเตรียมการและเตรียมชุมชน ได้แก่ การจัดเวทีชี้แจงทำาความ

เข้าใจโครงการและหาอาสาสมัคร จัดอบรมทำาเครื่องมือและเก็บข้อมูล ทีมวิจัย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แล้วนำาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ เรียบเรียงและจัดเวทีคืนข้อมูลสู่

ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยได้จัดประชุมทีมวิจัยเพื่อ

ร่วมกันการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวคิดที่นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ตีความและสังเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้น ได้นำา

ข้อมูลมาเขียนเรียบเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์

 5. การทดลองปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดย

การนำาเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมาออกแบบกิจกรรมโดย

เน้นการนำาทุนทางสังคมของชุมชนมาใช้ในการปฏิบัติการโดยให้เด็กและเยาวชนมี

ส่วนร่วมในการจัดทำาแผนกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ การใช้วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญามาสร้างการเรียนรู้ ใช้การดูหนังมาสร้างการเรียนรู้ การ

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ เช่น กีฬา ดนตรี ร้อง
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เพลง ฟ้อนรำา การทำาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือสร้าง

การเรียนรู้ โดยระหว่างทดลองปฏิบัติการ ทีมวิจัยได้มีการสรุปบทเรียนหลังจากทำา

กิจกรรมทุกครั้งเพื่อนำาบทเรียนไปใช้ในการทำากิจกรรมต่อไป

 6. นำาเสนอผลการวิจัยและจัดเวทีแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกโดยมีผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน 

สมาชิกในชุมชน กลุ่ม องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และ

สรุป ประเมินผลและเขียนรายงานวิจัย

ผลการศึกษาวิจัย
 1. ด้านการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

   1.1 ด้านกายภาพ  ในปี 2542 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้น

กับบ้านด้ามพร้าเนื่องจากนโยบายการขยายถนนชยางกูรจากสองช่องทางเป็นส่ี

ช่องทาง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารให้ทันสมัยทัดเทียมกับ

ตัวเมืองอุบลราชธานี ทำาให้ความเจริญทะลักเข้าสู่บ้านด้ามพร้าอย่างรวดเร็ว ที่ดิน

มีราคาแพงมากขึ้นจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดินทำากินทำาให้ที่ดินและที่นา

ถูกเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิไปเป็นของนายทุนเกือบท้ังหมด ชุมชนด้ังเดิมต้องย้ายบ้าน

เรือนออกไปอาศัยที่อื่นเนื่องจากไม่มีที่ทำากินในหมู่บ้านแล้วทำาให้เหลือชุมชนเดิม

อยู่เพียง 63 ครัวเรือน จากจำานวน 811 ครัวเรือน การเข้ามาอยู่ของคนภายนอก

จำานวนมากทำาให้บ้านด้ามพร้ามีความหนาแน่นและแออัดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็

พบว่าการถมดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรร หอพัก โรงแรม รีสอร์ท บริษัทรถยนต์ และ

บางส่วนได้ถมลงในบริเวณที่เคยเป็นคลองน้ำา ทำาให้เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังในเวลาฝน

ตกหนักส่งผลให้เกษตรกรที่มีที่นาติดกับรีสอร์ทหรือบ้านจัดสรรไม่สามารถใช้ท่ีนา

ปลูกข้าวได้  

  1.2 ด้านความคิด การที่บ้านด้ามพร้ามีความเจริญและเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ ทำาให้วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาและความเชื่อหลายอย่างสูญหายไป ส่วน



228 วารสารศิลปศาสตร์

ที่ยังเหลืออยู่ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกค่อนข้างมาก ดังเช่น กรณีป่า

ดอนปู่ตา พบว่าป่าปู่ตาถูกแผ้วถางและต้นไม้ใหญ่ถูกตัดลงจำานวนมาก เพื่อใช้พื้นที่

สร้างอาคารประชุมและโรงเพาะเห็ด ส่วนพิธีไหว้ปู่ตาก็แตกต่างไปจากเดิม กล่าว

คือ มีการนำาเอาการแสดงหมอลำาซิ่งท่ีนุ่งน้อย ห่มน้อยไปแสดงในพิธีไหว้ปู่ตา การ

บนบานจากเดิมที่เคยขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นการขอให้ขายที่ดินได้ 

ให้ถูกหวย ให้ค้าขายดี ให้ร่ำารวยขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อและความคิด

ดังกล่าวเนื่องมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่ได้ยึดอาชีพทำานาเหมือนในอดีตอีกต่อไป

หากแต่มีอาชีพรับจ้าง รับราชการและค้าขายจึงทำาให้การพึ่งพิงปู่ตาเปลี่ยนไปตาม

บริบทที่เปลี่ยนไปด้วยส่งผลให้ป่าปู่ตาถูกนำามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

การค้า 

  1.3 ด้านสังคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์

และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนตลอดจนเป็นสถานที่วิ่งเล่นของเด็กได้ถูกแทนที่

ด้วยพื้นที่สมัยใหม่ เช่น โทรทัศน์ ดาวเทียม เกมส์ออนไลส์ และอินเตอร์เนต ทำาให้

เด็กและเยาวชนมีโลกส่วนตัวมากข้ึน เด็กจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านประกอบ

กับการเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมืองทำาให้เด็กไม่รู้จักกันเพราะเรียนอยู่คนละสถาบัน 

นอกจากนี้ การมีห้างสรรพสินค้าในตำาบลขามใหญ่และตำาบลใกล้เคียงทำาให้เด็ก

และเยาวชนใช้พื้นที่ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งนัดพบ พักผ่อน และสันทนาการ การ

รับสื่อต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำาให้เด็กและเยาวชนรับเอา

วัฒนธรรมจากต่างประเทศท้ังการกินอยู่และการแต่งกาย ขณะที่ พ่อแม่ ก็ต่างมุ่ง

หน้าประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเนื่องจากแหล่งอาหารของ

ชุมชนในปัจจุบัน คือ ตลาดที่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่าง การซื้ออาหารสำาเร็จจึงเป็นทาง

เลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองนิยมใช้เพราะประหยัดและสะดวกสบายกว่าทำาให้ชุมชนต้อง

พึ่งพิงแหล่งอาหารจากภายนอกเป็นหลัก 

  จากสภาวะบีบรัดตัวทางเศรษฐกิจทำาให้บ้านด้ามพร้ามีสภาพสังคมที่

ต่างคนต่างอยู่ มีความเป็นปัจเจกสูง ไม่มีความไว้วางใจกัน เห็นเงินเป็นตัวต้ัง การ
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ทำากิจกรรมมีคนเข้าร่วมน้อยเนื่องจากชุมชนมีทางเลือกอื่นจึงไม่ให้ความสนใจอีก

ทั้งชุมชนก็มีเวลาว่างไม่มากนัก นอกจากนี้ การติดต่อประสานงานระหว่างผู้คนมี

ความเป็นทางการสูง การประกาศผ่านหอกระจายข่าวได้รับความสนใจน้อยกว่า

การส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

 2. ด้านสถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

  จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาข้างต้น ทำาให้ครอบครัว

มีเวลาให้กันน้อยลง พ่อแม่ต้องทำางานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เงินจึงกลายเป็น

สิ่งที่จำาเป็นที่ทุกครัวเรือนต่างมุ่งหน้าหากันอย่างขะมักเขม้น จนไม่มีเวลาเอาใจใส่

ดูแลลูกหลานอย่างเพียงพอท่ามกลางสภาพสังคมโดยรวมของประเทศที่ยิ่งเลวร้าย

เพิ่มขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นสื่อลามก เกมส์พนันออนไลน์ การกระทำาความรุนแรงต่อ

กัน การโฆษณามอมเมาตลอดจนภาพยนตร์ที่นำาไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมไม่

ดีต่างๆที่มีอยู่อย่างกลาดเกลื่อน พ่อแม่กลับไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝัง อบรม 

และสั่งสอนลูก ขณะท่ีเด็กและเยาวชนบางคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่

หย่าร้างและแยกทางกัน เด็กและเยาวชนจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีมีวัย

ต่างกันมาก ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีจึงทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยและมักถูก

หลอก จากสาเหตุข้างต้นท่ีกล่าวมาได้ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนในบ้านด้าม

พร้าตามมาดังนี้ ติดสื่อโทรทัศน์ ติดโทรศัพท์มือถือ ติดเกมส์และอินเตอร์เนต มี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน กินอาหารจานด่วน การเล่นพนัน ด่ืมสุราและสูบบุหร่ี มี

ความเครียด ขาดความอบอุ่น และยาเสพติด เป็นต้น

 3. ด้านแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน

   ก่อนการปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน นักวิจัย

ร่วมกับทีมวิจัยชุมชนได้ทำาการศึกษาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งจากการศึกษา
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พบว่าในบ้านด้ามพร้ามีทุนทางสังคมด้วยกัน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นทุน

ดั้งเดิมของชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และความเชื่อ อาทิเช่น 

การไหว้ปู่ตา บุญผะเหวด บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน บุญสงกรานต์ บุญเข้า

พรรษา และบุญออกพรรษา มีหมอพราหมณ์ ผญา การทำาพานบายศรีสู่ขวัญ ส่วน

ทุนทางสังคมประเภทท่ี 2 เป็นทุนที่เกิดขึ้นมาใหม่ คือ เทคโนโลยีและวิทยาการ

สมัยใหม่ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษา

อังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ส่วนความรู้ด้านช่าง ได้แก่ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่าง

ก่อสร้าง ช่างเสริมสวย ฯลฯ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต ความรู้ด้าน

สื่อ เนื่องจากมีสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์อาศัย

อยู่ในชุมชน และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบลตลอดจนมีแพทย์ พยาบาล หมอนวดแผนไทยอยู่ในพื้นที่ด้วย

   นอกจากนี้ บ้านด้ามพร้ายังมีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรีบ้านด้ามพร้า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุน

ประปา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่ม

เยาวชน และ กลุ่มมิตรร่วมใจ อีกทั้งยังมีสถานที่สำาคัญในบ้านด้ามพร้า ได้แก่ วัด

ด้ามพร้า โรงเรียนด้ามพร้า โรงเรียนศรีศาสนวิทยา ศูนย์เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ

เกียรติฯ (ด้ามพร้า) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สวนสุขภาพบ้านด้ามพร้า 

สถานธรรมผู่จื้อ ศาลาสร้างสุขตำาบลขามใหญ่ หรือศูนย์บริการแบบมีส่วนร่วม และ 

สถานีตำารวจชุมชนตำาบลขามใหญ่ เป็นต้น

นักวิจัยและทีมวิจัยชุมชนจึงได้นำาทุนทางสังคมดังกล่าวมาออกแบบกิจกรรมและ

ทดลองปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ทำาให้ได้แนวทางที่เหมาะ

สมในการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

กึ่งเมืองกึ่งชนบทด้วยกัน 5 แนวทาง ดังนี้

   (1) การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยการให้เด็กดูคลิป 

ดูหนังสั้น หรือภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิด พบว่า
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กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเด็กและเยาวชนในระดับดีมาก ทุกคนให้

ความสนใจและตั้งใจดูมาก ข้อค้นพบที่ได้ คือ ผู้ใหญ่จะต้องนั่งดูหนัง กับเด็กด้วย

และหลังจากดูหนังเสร็จต้องมีการชวนพูด ชวนคุย ชวนคิดเพ่ือทำาให้เด็กรู้จักการ

วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของตัวละครและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากพวกเขาทำาตัว

เหมือนตัวละครเพื่อให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ 

   (2) การใช้กระบวนการค่ายสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบกิจกรรม

ค่ายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำางานด้านเด็กมาก่อนและเน้นให้เด็กเข้า

มีส่วนร่วมและความสนุกสนานผ่านเกมส์ ศิลปะ เพลง การแสดงออก ทำาให้ทีมวิจัย

ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีต้องมีความสนุกด้วย ไม่เคร่งเครียด กดดัน มี

อิสระ และไม่จงใจให้เกิดผลสำาเร็จจนเกินไปหากแต่ใช้บรรยากาศพาไปยังเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนจะรู้สึกผ่อนคลาย มีชีวิตชีวา และค้นพบพลัง นอกจากนี้ การสร้าง

บรรยากาศความไว้วางใจ เป็นมิตร เป็นพวกเดียวกัน ไม่ตำาหนิ ให้อิสระ ไม่กักขัง

ความคิดและการกระทำาจะทำาเด็กและเยาวชนเรียนรู้ได้ดีรวมทั้งทำาให้ค้นพบว่าเด็ก

และเยาวชนทุกคนมีศักยภาพในตนเองหากได้รับโอกาสให้แสดงออก 

   (3) การสนับสนุนการเรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล จากการ

ปฏิบัติการร่วมกันพบว่าเด็กและเยาวชนบ้านด้ามพร้ามีศักยภาพที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านการแสดง ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ เป็นต้น ดัง

น้ัน การออกแบบกิจกรรมสำาหรับเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงแตกต่าง

ไปตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม ได้มีการสนับสนุนให้เด็กฝึกซ้อมดนตรี สร้างพ้ืนที่

สำาหรับเล่นกีฬา การฝึกฟ้อนรำา และการทำาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซ่ึงพบว่าเด็กและ

เยาวชนต่างเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเอาใจใส่ในกิจกรรมที่พวกเขาสนใจและ

ต้องการการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

   (4) การใช้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าบ้าน

ด้ามพร้ามีทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ยังคงเหลืออยู่ใน

ชุมชนไม่มากนัก ได้แก่ บุญผะเหวด การทำาพานบายศรีสู่ขวัญ และการไหว้ปู่ตา ซึ่ง
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หากชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ไว้อาจทำาให้สูญหายไปเหมือนภูมิปัญญาด้านอื่นๆ ดังนั้น 

ทีมวิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการทำาพานบายศรีสู่ขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนและทีม

วิจัย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมพากลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วมพิธีไหว้ปู่ตาเนื่องจาก

เด็กๆไม่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมน้ีมาก่อนซึ่งจากการเข้าร่วมทำาให้เด็กได้รู้จักปู่ตาและ

เห็นความสำาคัญของปู่ตา 

   (5) การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  บ้ านด้ ามพร้ ามีแหล่ ง เรี ยนรู้

ที่สามารถนำาเอาใช้สร้างการเรียนรู้ คือ กลุ่มอาชีพ ศาลาสร้างสุข และสถานธร

รมผู่จื้อ ทีมวิจัยได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทำาสิ่งประดิษฐ์กับกลุ่มสตรี

ด้ามพร้า เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมกับทางสถานธรรม ส่วนศาลาสร้างสุขซ่ึง

สนับสนุนโดยเทศบาลนั้นมีห้องฝึกซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีสากลสำาหรับบริการ

ให้เด็กและเยาวชนฝึกซ้อมแต่เนื่องจากศาลาสร้างสุขมีปัญหาเรื่องน้ำาท่วมจึงทำาให้

เครื่องดนตรีเสียหายและอยู่ในระหว่างการส่งซ่อม แต่ในโอกาสต่อไปศาลาสร้างสุข

จะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ระหว่างการดำาเนินงานวิจัย นักวิจัยได้เชื่อมประสานการทำางานกับกลุ่ม 

องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เพ่ือการนำาผลจากการวิจัยไปใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากความพยายามดังกล่าว ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ 

 1. เทศบาลตำาบลขามใหญ่มีนโยบายให้การสนับสนุนแผนกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนในปี 2555 ด้วยงบประมาณที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 20,000 บาทเป็น 

40,000 บาท ตามที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเสนอขอรับการสนับสนุน อีกท้ังในส่วน

ของเทศบาลก็ยินดีสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำาหรับเด็กและเยาวชนด้วย 

 2. ศาลาสร้างสุขเป็นกลไกหนึ่งของชุมชนที่มีนโยบายพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของตำาบลขามใหญ่โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำาบลขามใหญ่ ทำาให้เด็ก

และเยาวชนสามารถเข้าไปใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ในการออกกำาลังกายได้
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 3. กลุ่มสตรีบ้านด้ามพร้าเปิดรับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เข้าไปเรียนรู้และ

หารายได้เสริมจากการทำาของที่ระลึก และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทำาให้เด็กและเยาวชน

ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านนี้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ต่อไป

 4. สถานธรรมผู่จื้อ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเด็กและ

เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเด็กและเยาวชนก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของสถานธรรม 

นอกจากนี้ สถานธรรมเองก็มีโครงการค่ายเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

การอภิปรายผล
 1. การออกแบบกิจกรรมท่ีให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอ่ืน ได้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้คนอื่น ได้ระบายความ

ทุกข์ ได้เล่าความสุขให้คนอื่นฟังทั้งผ่านภาพวาด งานเขียน การแสดงละครและ

การร้องเพลง ทำาให้เด็กและเยาวชนมีใบหน้าท่ียิ้มแย้ม มีเสียงหัวเราะ มีความหวัง 

มีมิตรภาพ มีจิตอาสา และได้ค้นพบศักยภาพของตนเองทำาให้มีเป้าหมายในชีวิตซึ่ง

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้ีถือว่าเป็นพลังอำานาจของเด็กและเยาวชนท่ีจะช่วยให้เด็กและ

เยาวชนสามารถควบคุมตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Rappaport และ 

Gibson (อ้างใน คงกฤช ถูกแผน. 2548 ) 

 2. การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดกิจกรรม (Subject) ด้วย

ตนเองแทนการเป็นเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Object) ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่ม

เพื่อสร้างพื้นที่เล่นกีฬา กิจกรรมพี่ชวนน้องเล่น ฝึกซ้อมดนตรี ฝึกซ้อมฟ้อนรำา เวที

แสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ฯลฯ ถือว่า

เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมสำาหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ

สถาบันรามจิตติ (2549) และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (2550) 

 3. การที่ชุมชนลุกขึ้นมาใช้ทุนทางสังคมของตนเองในการแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนโดยไม่มุ่งตรงไปที่การแก้ปัญหาแต่เลือกใช้แนวทางเชิงบวก 
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(Positive Approach) มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท

เนื่องจากไม่ทำาให้เกิดการต่อต้าน ขัดขืนจากผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำา ตัวเด็ก

และผู้ปกครองเพราะโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีเด็กคนใดต้องการถูกตีตราว่าตนเองเป็น

เด็กมีปัญหา การทำางานวิจัยในครั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย เพราะ

งานวิจัยได้สร้างมิติใหม่ของความร่วมมือร่วมใจในชุมชนที่ปราศจากผลประโยชน์

ส่วนตัว ทำาให้เกิดการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะเป็นก

ลุ่มคนที่เป็นพลังของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.  ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

  แม้ว่าการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำาให้เกิดกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านด้าม

พร้าสร้างสรรค์ขึ้นมา แต่การรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเพียงจุดเร่ิม

ต้นท่ียังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชน ดังนั้น เพ่ือทำาให้กลุ่มเด็กและ

เยาวชนมีความเข้มแข็งขึ้นและสามารถบริหารจัดการกลุ่มด้วยตนเอง ผู้ใหญ่จึง

จำาเป็นต้องทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปแม้งานวิจัยจะเสร็จสิ้น 

 2. ข้อเสนอแนะต่อระดับนโยบาย

  การวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเพียงหมู่บ้านเดียวท่ี

ใช้เป็นกรณีศึกษา คือ บ้านด้ามพร้าเนื่องจากมีข้อจำากัดด้านงบประมาณ แต่ข้อค้น

พบจากงานวิจัยช้ินนี้พบว่า เด็กและเยาวชนมีการไปหาสู่กันระหว่างหมู่บ้านใกล้

เคียง จึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆระหว่างกันอย่างรวดเร็วประหนึ่งการ

แพร่ขยายของเชื้อโรค ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน จึงต้องมีการ

เช่ือมโยง เกาะเก่ียวและร่วมมือกันในหลายๆหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันซึ่งสามารถ

ทำาในลักษณะกลุ่มหมู่บ้าน (Cluster) แล้วนำามาเชื่อมร้อยกันเป็นภาพใหญ่ในระดับ

ตำาบลต่อไป และต้องได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง
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 3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน

   การทำางานเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนแม้จะมุ่งเป้าไป

ยังการใช้พลังทางบวกหรือศักยภาพ แต่พบว่าปัจจัยที่ทำาให้เด็กและเยาวชนไม่

สามารถมีพลังอำานาจในการควบคุมตัวเองมีสาเหตุมาแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม 

สื่อลามก ส่ือความรุนแรงต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างกลาดเกลื่อนและเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น 

เพ่ือปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทำางานเชิงรุก หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจำาเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต้องมีการทำางานประสาน

เชื่อมโยงกัน

  4. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป

  จากการเก็บข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้ พบว่าบ้านด้ามพร้ายังมีปัญหา

ด้านอ่ืนๆที่กำาลังเผชิญหน้าอยู่และต้องการการหาทางออกด้วยกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อาทิเช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ ขยะ น้ำาเสีย 

กลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ยังต้องการ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา นักวิจัยจึงเห็นว่าหากมีการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะมุ่งเน้น

ประเด็นปัญหาต่างๆดังกล่าวมาด้วย
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การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ: 

พฤติกรรมผู้น�าในพงศาวดารสามก๊ก1

Decision under Crisis: Leaders 

Behavior in the  

Romance of Three Kingdoms

เดชา โลจน์สิริศิลป์2

 1 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิตทางบริหาร

มหาวิทยาลัยสยาม
 2 นักศึกษาหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิตทางบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม
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บทคัดย่อ

คุณลักษณะของผู้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญ

กับสถานการณ์วิกฤติ มีความสำาคัญต่อองค์การและหมู ่คณะอย่างสูง นอกจาก

คุณลักษณะแล้วสถานการณ์นับว่าเป็นตัวแปรสำาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของผู ้นำา งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาภาวะผู ้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจภายใต้

สถานการณ์วิกฤติ โดยนำาทฤษฎีภาวะผู ้นำาเป็นกรอบในการวิจัย และใช้หนังสือ

พงศาวดารสามก๊กเป็นแหล่งข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมองค์

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำา และนำาเสนอวิธีวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป ผลการวิจัย

พบว่า ผู้นำาในพงศาวดารสามก๊ก ต่างมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูนำาเชิง

คุณลักษณะ พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้นำาประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ

แวดล้อมและทางเลือก ทำาการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว มีความเมตตาและคุณธรรม ซึ่ง

เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้

ค�าส�าคัญ: ผู้นำา สถานการณ์ สามก๊ก
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Abstract

Charismatic leadership and decision behavior of leaders, especially 

when facing crisis situation are important to the organization and 

members. Apart from charisma, the situation can be considered as a 

relevant factor in judging the ability of leaders. This research aims to 

study the leadership related to decision making behavior under the 

crisis situation. The researcher brings the leadership theory as 

framework and uses the historical literature the Romance of Three 

Kingdoms as raw data. It is a qualitative research methodology in 

nature. The objectives are to enhance the knowledge of leadership 

theory and to present the research method to apply for other 

research topics. The research found that the leaders in the Romance 

of Three Kingdoms having charisma in accordance with the theory and 

the decision behavior comprises of considering information related to 

the situation and options, making decision with courage, full of 

sympathy and moral which are great lessons to learn.

Keywords: leader, situation, Three Kingdoms
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บทน�า

สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับผู้นำาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤติคือการตัดสินใจ การ

ตัดสินใจในช่วงวิกฤติถือว่ามีความท้าทายมาก ผู้นำาที่อาจจะประสบความสำาเร็จ

ภายใต้สถานการณ์ปกติ แต่อาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ดีและถูกต้องภายใต้ภาวะ

วิกฤติก็ได้ (พสุ เดชะรินทร์, 2554:10) ผู้นำาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วน

ใหญ่ใช้ภาวะผู้นำาในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและใน

เวลาที่ถูกต้อง การเลือกใช้กลยุทธ์ใด เมื่อได้ต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจที่

รอบคอบ ผลที่ได้มักเป็นที่น่าพอใจ ข้อดีคือทักษะและความสามารถเหล่าน้ี

สามารถเรียนรู้กันได้ (Daniel Goleman, 2000:78) ผู้นำาอาจต้องเผชิญการตัดสิน

ใจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ผู้นำาที่มีประสิทธิภาพต้องเลือกและตัดสินใจให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์วิกฤติเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้นำาจำาเป็น

ต้องแสดงออก และทักษะความรู้เหล่านี้สามารถเรียนรู้กันได้ จึงเป็นที่มาของการ

วิจัยฉบับนี้

ผู้วิจัยพบว่าหนังสือพงศาวดารสามก๊กเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่า สามารถนำามา

เป็นข้อมูลดิบในการวิจัยได้พงศาวดารสามก๊กเป็นบันทึกอิงประวัติศาสตร์ จากเค้า

เรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีนเม่ือประมาณ 1100 ปีมาแล้ว ตอนปลายราชวงศ์

ฮั่น อันเป็นเวลาที่ประเทศจีนอยู่ในระหว่างยุคเข็ญถึง 60 ปี (สังข์ พัธโนทัย, 

2541:13) สามก๊กเร่ิมเรื่องจากการปราบโจรโพกผ้าเหลืองในรัชกาลพระเจ้าเลนเต้ 

บุคคลสำาคัญในขณะนั้นต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่   ทำาศึกสงครามกันตลอดเวลา   แม้

แผ่นดินจะมีกษัตริย์ปกครอง   แต่อำานาจต่างๆ กลับตกอยู่ในมือหัวหน้า รัฐ ต่างๆ 

คือ โจโฉ เล่าปี่และซุนกวน (สอางค์ ดำาเนินสวัสดิ์, 2546:317-318) 

จากการสำารวจเรื่องสามก๊กผู้วิจัยพบว่า สามก๊กเป็นเร่ืองของผู้นำาซ่ึงพยายาม

สร้างรัฐและสถาปนาราชวงศ์ของตน และในดำาเนินภารกิจดังกล่าว ผู้นำาต้องเผชิญ

กับการทำาศึกสงคราม ต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ผลของการตัดสินใจ
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ของผู้นำาต่างได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นท่ีมาของโจทย์วิจัย คือ พฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผู้นำาในเรื่องสามก๊กเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้นำาในสามก๊กภายใต้

สถานการณ์วิกฤติ

2. เพื่อนำาเสนอวิธีวิจัยซึ่งใช้การตีความจากพงศาวดารสามก๊กโดยนำาทฤษฎี

เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประโยชน์ทางวิชาการ ในการเสริมองค์ความรู้เรื่องภาวะผู้นำาและพฤติกรรม

การตัดสินใจ

2. ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานในฐานะนักวิจัย และนักบริหารผู้ปฎิบัติงาน

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีภาวะผู้น�า 

วิภาดา คุปตานนท์ กล่าวว่า ผู้นำา (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ

ในการที่จะทำาให้องค์การดำาเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้

อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทำาของผู้อื่น (วิภาดา คุปตานนท์, 2544: 237) สุ

เทพ พงศ์ศรีวัฒน์ กล่าววา ผู้นำา (Leader) หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดย

การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง เป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีบทบาทในการนำา ซ่ึงผู้นำา

ต้องมีความสามารถที่จะจูงใจชักนำาให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจ

ต่างๆ ให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ (สุเทพ, 2545:2) Davy กล่าวว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาวะผู้นำาในยุคแรกๆเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะของผู้นำาซ่ึงส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์การโดยมีความเชื่อว ่าผู ้นำาต ้องมี
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คุณลักษณะพิเศษ ทฤษฎีนี้รู้จักกันในชื่อ Great Man theory คือผู้นำา มีความโดด

เด่นทางรูปร่างลักษณะ มีความฉลาด มีความเชื่อมั่น (Davy et al., 2004:72) ใน

ระยะต่อมานักวิจัยเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้นำามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการ

ดำาเนินการ กลุ่มนักวิจัย เช่น เคอทเลวินและคณะ (Kurt Lewin et.al อ้างใน Daft, 

1999) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู ้นำาแบบรวบอำานาจในการตัดสินใจ 

Autocratic เปรียบเทียบกับ แบบประชาธิปไตย Democratic ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มที่ทำางานภายใต้พฤติกรรมผู้นำาแบบประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพสูง มีความ

รู้สึกดีต่อสภาพการทำางาน และสามารถทำางานได้ตามเป้าหมายถึงแม้ผู้นำามิได้อยู่

คอยควบคุมการทำางาน (Daft, 1999: 69-74) โจนส์ (Jones) ศึกษาเพิ่มเติมพบว่า

มีพฤติกรรมผู้นำาอีกแบบหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือ ผู้นำาที่มีลักษณะปล่อยวางไม่ตัดสิน

ใจอะไร ปล่อยให้สถานการณ์จัดการตัวเองหรือที่เรียกว่า Laissez-faire บางครั้ง

เรียกว่าการไร้ภาวะผู้นำา Non-leadership (Jones, 2007: 524-525)

ภาวะผู้นำาตามสถานการณ์ (Situational Leadership) เสนอโดย เฮอซี่ และ 

บลานชาดล์ (Hersey และ Blanchard) ซึ่งกล่าวว่าไม่มีภาวะผู้นำารูปแบบใดที่จะมี

ประสิทธิภาพสำาหรับทุกสถานการณ์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

ผู้นำาต้องทำาความเข้าใจกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำาและเลือกการ

แสดงออกให้สอดคล้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ทั้งนี้

ต้องคำานึงถึงความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา เหมือนการท่ีพ่อแม่ดูแลบุตร ต้องมี

การปรับท่าทีให้สอดคล้องกับวัยและความพร้อมของบุตร เพ่ือให้ได้ผลสูงสุด เมื่อ

คำานึงถึงสถานการณ์เป็นปัจจัย เฮอซี่ และ บลานชาดล์ กล่าวถึงความพร้อมของผู้

ใต้บังคับบัญชาว่า เม่ือผู้นำาพิจารณาแล้วก็จะสามรถตัดสินใจและเลือกใช้ภาวะผู้นำา

ในแบบใดนั้น ขึ้นอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบสามประการคือ  1) ความเข้มข้น

ของการช้ีนำาที่ผู้นำาควรแสดงออก 2) ความเข้มข้นของการให้การสนับสนุนทาง

ทรัพยากรที่ผู ้นำาพึงจัดเตรียมให้ และ 3) ความพร้อมของผู้ตามที่ทำางานตาม

วัตถุประสงค์ ปัจจัยที่ทฤษฎีนี้เน้นคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้นำาอัน
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เกี่ยวเนื่องกับผู้ตามภายใต้สถานการณ์ (Hersey & Blanchard, 1969:16-23) 

นอกจากนี้ ฮิวก์ (Hughes) กล่าวเสริมทฤษฎี ภาวะผู้นำาตามสถานการณ์ ว่าผู้นำาที่

เลือกแสดงออกพฤติกรรมอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์จะสามารถสร้าง

ประสิทธิภาพได้ และในทางกลับกันความมีประสิทธิภาพของผู้นำาสามารถกำาหนด

ได้โดยการเลือกภาวะผู้นำาให้เหมาะกับสถานการณ์ (Hughes et al., 2005:371) 

นักทฤษฎีภาวะผู้นำาอีกท่านหนึ่งที่สนับความคิดนี้คือ ฟีดเลอร์ (Fiedler) ซึ่งสรุปได้

ว่า ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิภาพจะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของ

ผู้นำา ผู ้ใต้บังคับบัญา และสถานการณ์คือสิ่งแวดล้อม สถานการณ์จะมีส่วน

กำาหนดการแสดงออกของผู้นำา และจะนำามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ

ภารกิจที่ดำาเนินการอยู่ (อ้างไว้ใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 54)

เห็นได้ว่า ผู้นำานอกจากต้องมีคุณลักษณะที่ดี คือแสดงออกถึงความมั่นใจ มี

ความฉลาดรอบรู้แล้ว ผู้นำาจะต้องเลือกแสดงออก หรือตัดสินใจโดยพิจารณาจาก

สถานการณ์และสภาพแวดล้อม จากนั้นก็กำาหนดท่าทีให้เหมาะสมเพื่อให้ได้

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การจากสถานการณ์ดังกล่าว

เบินร์ (Burns, 1978) ทำาการวิจัยและนำาเสนอทฤษฎีภาวะผู้นำาที่ได้รับความ

สนใจมากในปัจจุบัน คือทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบ เปลี่ยนผ่าน  (Transformational 

Leadership theory) ซ่ึงขยายขอบเขตความสนใจต่อยอดจากการศึกษาปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรสถานการณ์กับพฤติกรรมของผู้นำา เบินร์ สรุปและนำา

เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบ เปลี่ยนผ่าน โดยให้คำาจำากัดความว่า ภาวะผู้นำาคือ

กระบวนการสร้างแรงจูงใจ (influence) โดยผู้นำา แสดงวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้ผู้

ตามเห็นถึงประโยชน์จากการดำาเนินงานตามเป้าหมายขององค์การ ทั้งประโยชน์

ส่วนตัวและต่อส่วนรวม ด้วยกระบวนการดังกล่าวผู้นำาสามารถพัฒนาผู้ตามให้เป็น

ผู้นำาได้ด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่าน โดยการสร้างแรงจูงใจอย่างมีเหตุผล และสร้าง

ภูมิปัญญาให้ผู้ตาม ทำาให้ผู้ตามทุ่มเทกำาลังกายและกำาลังใจ ทำางานให้ประสบผล

สำาเร็จเกินกว่าความคาดหวัง ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบ เปล่ียนผ่าน ได้นำาจุดดีของ
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ภาวะผู้นำาแบบคุณลักษณะผนวกกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้นำากับผู้ตามเพื่อเป้า

หมายในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์การ

ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนผ่าน ให้ความสำาคัญกับปัจจัยต่างๆแบบบูรณาการ 

ทั้งปัจจัยคุณลักษณะของผู้นำา ความสามารถ และพฤติกรรม ซึ่งอาจถูกหล่อหลอม

มาดีแล้วตั้งแต่ครอบครัว และประสบการณ์ในช่วงแรกๆของชีวิต ความสามารถ

เหล่านี้สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง เท่ากับเป็นการยอมรับว่าภาวะ

ผู้นำามิได้มีมาแต่กำาเนิด มิได้เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวบุคคล หากแต่สามารถพัฒนา

เรียนรู้ได้

หนังสือพงศาวดารสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระ

คลัง (หน) นำามาจากภาษาจีนมาแปลเป็นภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นตำารา

พิชัยสงคราม เพื่อให้ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ใช้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึก

สงคราม (วราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ, 2548) เจ้าพระยาพระคลัง (หน)   เป็นแม่กอง

ในการแปล พงศาวดารสามก๊กฉบับภาษาไทยและได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือที่

ยอดเยี่ยมในกระบวนหนังสือร้อยแก้วท้ังปวง และมักจะยกมาเป็นตัวอย่างเรียง

ความที่ดีอยู่ทุกยุคทุกสมัย (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2517: 126) ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์ 

(2552) ตั้งข้อสังเกตว่า สามก๊กของไทยไม่ได้แปลมาจากสามก๊กจี่หรือหนังสือ

จดหมายเหตุสามก๊กซึ่งนักศึกษาประวัติศาสตร์ของจีน ถือว ่าเป็นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ที่ดีท่ีสุดเล่มหนึ่ง แต่สามก๊กของไทยแปลมาจากสามก๊ก ทงซกเอ้ียน

หงี หรือนิทานสามก๊ก เขียนโดย ล่อกวนตง นักเขียนจีนในปลายสมัยราชวงศ์หงวน

ต่อราชวงศ์เหม็ง เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ใช้เหตุการณ์จริงราวร้อยละ 30 ท่ี

เหลือเป็นจินตนาการของผู้แต่ง ซึ่งสามารถเขียนได้สนุกสนานและมีความพิสดาร

ทำาให้น่าอ่าน และน่าเชื่อถือ 

วราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ (2548) ใช้เอกสารพงศาวดารสามก๊กเป็นวัตถุดิบ ใน
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การวิเคราะห์ โดยใช้หลักจริยธรรมเป็นกรอบแนวคิด สรุปได้ว่า พงศาวดารสามก๊ก

มีหลักจริยธรรมอย่างน้อยสามข้อคือ 1) หลักจริยธรรมในการปกครองสำาหรับผู้นำา 

2) หลักจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตประจำาวันสำาหรับบุคคลทั่วไป และ 3) หลัก

จริยธรรมจากศาสนา ซึ่งทั้งสามหลักจริยธรรมที่พบเน้นเรื่องความจงรักภักดี ความ

ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีความกตัญญู ความเพียร และความเมตตา เป็นต้น

มานิต เสงี่ยมพรพาณิชย์  (2522) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ผู้นำากับการบริหารใน

วรรณกรรมสามก๊ก เพื่อทำาความเข้าใจว่าผู้นำามีพฤติกรรมอย่างไรในการบริหารจึง

ประสบความสำาเร็จ โดยนำาปรัชญาแนวคิดทางการเมืองของ แมคเคียเวลลี เป็นก

รอบในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผู้นำาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคุณลักษณะ

ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความ

เป็นอิสระขององค์การได้

กล่าวได้ว่าพงศาวดารสามก๊กเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเชิงประวัติศาสตร์ มีนัก

วิชาการให้ความสนใจนำาไปเป็นข้อมูลดิบในการค้นคว้าวิจัย จากการสำารวจของผู้

วิจัย หนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สรุปได้ว่า สามก๊กเป็นเรื่องของ

การบริหารภารกิจในการสร้างรัฐและสถาปนาราชวงศ์ ของผู้นำารัฐทั้งสามประกอบ

ด้วย 1) โจโฉ ผู้นำารัฐ วุย มีกษัตรย์ครองราชย์ห้าพระองค์รวมสิริราชสมบัติ 46 ปี 2) 

เล่าปี่ผู้นำารัฐ จ๊ก มีกษัตรย์ครองราชย์สองพระองค์รวมสิริราชสมบัติ 43 ปี และ 3) 

ซุนกวน ผู้นำารัฐง่อ มีกษัตรย์ครองราชย์สี่พระองค์รวมสิริราชสมบัติ 59 ปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สามก๊กเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำาศึกเพื่อสร้างรัฐและสถาปนาราชวงศ์ของผู้นำา 

ซ่ึงในการดำาเนินภารกิจดังกล่าว ผู ้นำาต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติและต้อง

ตัดสินใจ แม้ทฤษฎีมิได้ให้คำาแนะนำาว่าผู้นำาควรตัดสินใจอย่างไรภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าว แต่สถานการณ์วิกฤติก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ของผู้นำา จึงเป็นที่มาของความสนใจในการวิจัยเพื่อศึกษาว่า ผู้นำาในพงศาวดารสาม
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ก๊กมีพฤติกรรมการตัดสินใจอย่างไรภายใต้สถานการณ์วิกฤติ โดยนำาทฤษฎีภาวะ

ผู้นำาเป็นกรอบในการศึกษา และใช้หนังสือพงศาวดารสามก๊กเป็นแหล่งข้อมูลดิบ

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ ใช ้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qual itat ive Research 

Methodology) โดยการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้

หนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) พ.ศ. 2547 เป็นแหล่งข้อมูลในการ

วิจัย โดยใช้วิธีตีความจากเนื้อหา (Content Analysis) หนังสือสามก๊กประกอบ

ด้วยจำานวน 3 เล่ม มี 87 ตอนรวม 1,500 หน้า โดยเลือกตัวอย่างเฉพาะเหตุการณ์

ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์วิกฤติของผู้นำาสามท่านได้แก่ โจโฉ 

เล่าปี่ และซุนกวน เหตุผลที่เลือก โจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน เป็นตัวอย่างเนื่องจากทั้ง

สามเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นผู้นำาผู้ก่อตั้งรัฐ และสถาปนาราชวงศ์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้น�าโจโฉในสถานการณ์วิกฤติ

1) ในการทำาศึกทางเรือกับกองทัพของซุนกวนท่ีแดนกังต๋ัง โจโฉต้องแพ้

แตกทัพหนีเอาตัวรอดพร้อมกับทหารจำานวนหนึ่ง เมื่อมาถึงตำาบลอิเหลง 

ขณะที่มาถึงเป็นเวลารุ่งสาง โจโฉ เห็นว่าหนีมาไกลพอควรแล้ว ก็ทำาอุบาย

หัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดัง ทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นจึงสงสัยถามโจโฉว่า 

ขณะนี้พวกเราเสียทีแก่ข้าศึก มหาอุปราชหัวเราะดังนี้ด้วยเหตุผลอันใด โจ

โฉ จึงอธิบายว่าที่หัวเราะเพราะเห็นว่าขงเบ้งและจิวยี่มีสติปัญญาน้อยไม่รู้

จักวางกำาลังซุ่มโจมตีในที่แห่งนี้ซึ่งเป็นเนินเขาและมีป่าล้อมรอบเหมาะแก่

การซุ่มโจมตี  ถ้าเป็นตนจะไม่พลาดในจุดน้ี พอกล่าวจบ จูล่ง ซึ่งแอบซุ่ม

อยู่ก็จุดประทัดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ทหารที่ซุ่มอยู่โจมตีพร้อมกัน ทหาร

และโจโฉต่างตกใจต้องทิ้งม้าและอาวุธหนีออกจากเนินเขาโดยทันที ต่อมา
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เมื่อหนีมาถึงตำาบลโฮโลก๊ก โจโฉ เห็นทหารมีอาการอิดโรยจึงสั่งให้หยุดพัก

เพื่อหุงหาอาหาร โจโฉสั่งให้ฆ่าม้าแจกจ่ายเหล่าทหาร ระหว่างรออาหาร

สุกอยู่นั้น โจโฉ ก็หัวเราะด้วยเสียงอันดังอีกครั้ง พร้อมกับอธิบายความว่า 

ถ้าเป็นตัวเองจะวางแผนจัดกำาลังซุ่มไว้ปากทางบริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดที่ดีแก่

การซุ่มโจมตี พอกล่าวจบ เตียวหุย ก็จุดไฟขึ้นและออกจากที่ซุ่มกำาบังเข้า

โจมตีกองกำาลังของโจโฉ ทหารท้ังปวงต่างพากันหนี เคาทูลกับซิหลงเข้า

คุ้มกันโจโฉให้หนีไปด้วยกันพร้อมทหารส่วนที่เหลือ ในระหว่างทางหนทาง

ยากลำาบาก มีฝนตกนำ้าขัง เหล่าทหารเสียขวัญกำาลังใจเป็นอันมาก โจโฉ 

จึงกล่าวตัดพ้อว่า “เมื่อแรกจะยกกองทัพมานั้น ต่างคนต่างขันอาสาว่าจะ

รบพุ่งกว่าจะสิ้นชีวิต แม้ภูเขาแลแม่นำ้ากั้นหน้าอยู่ก็จะทำาตะพานทำาลาย

ภูเขาไปให้ได้” โจโฉทำาเช่นนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทหารเดินทางต่อไป โจโฉ

ต้องเสียทหารไปจำานวนมาก เมื่อมาถึงด่านที่ กวนอู ประจำาอยู่พอเสียง

ประทัดดังขึ้น กวนอู ก็ขี่ม้าถือง้าวคุมเชิงออกมาสกัด หทารของโจโฉที่

เหลืออยู่ต่างอยู่ในอาการตกใจ โจโฉจึงประกาศว่า “บัดนี้จวนตัวแล้วให้

ตั้งใจสู้รบทุกคน” (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 2547:662-665)

จากตัวอย่างข้างต้น กล่าวได้สถานการณ์ท่ี โจโฉและทหารเผชิญอยู ่เป็น

สถานการณ์วิกฤติ คือพ่ายแพ้และต้องฝ่าอันตรายจากการจับกุมของฝ่ายตรงข้าม 

โจโฉ แสดงพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามคือ หัวเราะด้วยเสียงดังและยังกล่าวสบประมาท

ฝ่ายตรงข้าง คือ ขงเบ้งและจิวยี่ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า สิ่งที่โจโฉพยายามทำาคือความ

พยายามในการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับกองทหารที่หนีมาด้วยกันให้มีจิตใจ

เหิกฮืม แม้จะไม่ประสบความสำาเร็จก็ตาม ในหนังสือสามก๊ก กล่าวว่า โจโฉ ได้กล่าว

อ้างถึงบุญคุณที่เคยมีต่อกวนอู ทำาให้กวนอูยอมปล่อยให้โจโฉและทหารบางส่วน

หนีผ่านไปได้อย่างปลอดภัย ในที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า โจโฉ มี

คุณลักษณะของผู้นำา สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นำาเชิญคุณลักษณะ กล่าวคือ มี
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ความเฉลียงฉลาด มีความกล้าหาญ และเด็ดเดียวในการตัดสินใจ

2) โจโฉ หลังจากขับไล่ ลิโป้ ให้หนีจากเมืองชีจิ๋ว ได้แล้วเห็นว่าอยู่ในฐานะได้

เปรียบก็ยกกองทัพติดตาม ลิโป้ ซึ่งขณะนั้นหนีไปต้ังหลักอยู่ที่เมืองแห้ฝือ 

เม่ือไปถึงเมืองแห้ฝือโจโฉ สำารวจเห็นว่าเมืองนี้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มี

คูเมืองกว้างและลึก ล้อมรอบเป็นปราการที่แข็งแรง โจโฉ ยกทัพมาถึงและ

ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองห่างไป 10 เส้น โจโฉ ในขณะนั้นกองทัพของโจโฉอยู่ใน

สภาพเหนื่อยล้าเน่ืองจากทำาการรบเป็นเวลานาน และต้องยกทัพติดตาม 

ลิโป้ มาไกลเสบียงอาหารก็ขาดแคลน โจโฉ คุมเชิงอยู่นานแต่ ลิโป้ เอาแต่

ดื่มสุราอยู ่ในเมืองทุกวันเป็นเวลาสองเดือนไม่ออกรบกับโจโฉ เมื่อ

พิจารณาดูสถานการณ์แล้ว โจโฉ จึงเรียกนายทหารมาปรึกษา โจโฉ กล่าว

ว่า 

“บัดน้ี เตียวอิง ก็ตายแล้ว ศัตรูเราฝ่ายเหนือก็ยังเกรงอยู่

แต่ อ้วนเสี้ยว ฝ่ายตะวันตกนั้น เล่าเปียว เตียวสิ้น ก็มีกำาลัง

เราจะวางใจมิได้ เรามาล้อมเมืองแห้ฝือไว้นานแล้วทหาร

ทั้งปวงอิดโรย เราคิดจะกลับเมืองฮูโต๋ บำารุงทแกล้วทหาร

ให้บริบูรณ์ก่อน จะได้ป้องกันอันตรายเมืองเราด้วย ท่าน

ทั้งปวงจะเห็นประการใด”

พอกล่าวจบ ซุนฮก ก็แสดงความเห็นว่ารู้สึกเสียดายที่ได้ลงแรงติดตามจับ

ตัวลิโป้มาไกลขนาดนี้แล้วจะกลับไปมือเปล่าไม่เห็นด้วย ฝ่าย กุยแก ที่

ปรึกษาอีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “ท่านมหาอุปราชอย่าวิตกไปเลย เมือง

แห้ฝ๋อ นี้ข้าพเจ้าจะคิดกลอุบายให้แตกจงได้” กุยแก แนะนำาว่าขณะนั้นนำ้า

เหนือกำาลังไหลบ่า ขอให้เกณฑ์ทหารไปทำาเขื่อนทดนำ้าให้สูงท่วมเมืองแห้
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ฝ๋อ ลิโป้ ก็จะเสียที โจโฉ เห็นด้วยจึงให้ทหารทำาเขื่อนทดนำ้าให้ท่วมเมือง

ตามที่ กุยแก แนะนำาหลังจากรบกันอยู่ระยะหนึ่ง โจโฉ ก็สามารถตีเมือง

แห้ฝ๋อ แตกและจับตัว ลิโป้ ประหารได้สำาเร็จ (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 

2547: 263-273)

จากตัวอย่างที่สอง โจโฉ แสดงถึงคุณลักษณะของความมีสติปัญญาสูง โดยการ

ตัดสินใจได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วเห็นว่าตนเองจะเสียเปรียบ ในขณะท่ีกำาลัง

ขาดแคลนอาหาร และทหารก็เหนื่อยจากการเดินทัพ แต่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในเมืองท่ี

มีการคุ้มกันแน่นหนา มีอาหารพร้อมบริบูรณ์ จึงตัดสินใจเสนอให้เลิกทัพกลับไปตั้ง

หลัก แต่ด้วยความสามารถของที่ปรึกษาและนายทหาร กับกำาลังใจที่มีอยู่ ทำาให้

สามารถทำาภารกิจครั้งนั้นสำาเร็จได้ จะเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ที่คับขันเช่นนี้ โจโฉ 

ก็มิได้ต้องการจะเอาชนะโดยไม่ใส่ใจกับความเสียหายขององค์การ

ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้น�าเล่าปี่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ

1) เล่าปี่อยู่เมืองซินเอี๋ยเมื่อโจโฉยกทัพขนาดใหญ่ จำานวน 500,000 คนเพื่อ

มาจับตัวเล่าปี่ เล่าปี่เมื่อเผชิญสถานการณ์คับขันจึงปรึกษาขงบ้ง และได้

รับคำาแนะนำาว่าเมืองซินเอี๋ยมีขนาดเล็กไม่ปลอดภัย ควรยกทัพเข้ายึดเมือง

เกงจิ๋ว ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีการป้องกันหนาแน่น และมีอาหารสมบูรณ์ อีกทั้ง

เล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วก่อนสิ้นลม ได้แสดงเจตนายกเมืองให้ และบัดนี้

เล่าเปียวก็ตายแล้ว เล่าปี่ไม่เห็นด้วยกับข้อสเนอของขงเบ้งในข้อนี้ ด้วย

เหตุผลทางคุณธรรมโดยกล่าวว่า “ถึงมาตรว่าจะมีอันตรายประการใดก็ดี

ตัวเราก็จะสู้ตาย ซึ่งจะทรยศต่อผู้มีคุณนั้นเราทำามิได้” ขงเบ้งเมื่อทราบเช่น

นั้นก็แนะนำาทางเลือกที่สอง คือให้หนีไปเมืองอื่นซ่ึงหนทางลำาบากโจโฉ

อาจไม่กล้ายกทัพติดตามไป เล่าปี่ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอง คือหนีไป
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เมืองอ้วนเซีย ทั้งนี้เล่าปี่มิได้หนีไปแต่ลำาพัง เล่าปี่มีประกาศให้ประชาชนที่

ต้องการเดินทางไปด้วยให้เตรียมข้าวของไว้ เล่าปี่ทำาการอพยพราษฎร

ขนาดใหญ่ในคร้ังน้ันเดินทางไปอาศัยเมืองอ้วนเซีย หลบภัยโจโฉ ส่วน

ขงเบ้งอาสาจะคุมทหารไปสกัดทัพโจโฉไว้เพื่อให้เล่าปี ่อพยพได้อย่าง

ปลอดภัย ในการอพยพครั้งนั้น เนื่องจากหนทางลำาบากและอันตราย 

ประชาชนต้องข้ามนำ้าข้ามเขาล้มตายไปจำานวนหนึ่ง เล่าปี่มีความเสียใจ

เป็นอันมาก (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 2547:547-554)

หากวิเคราะห์ว่าการที่เล่าปี่ไม่เข้าตีเมืองเกงจิ๋ว ทั้งๆที่เจ้าเมืองได้ยกเมืองให้

ก่อนถึงแก่กรรมเป็นการกระทำาที่มีคุณธรรมก็ได้คือ การไม่เอาเปรียบคนตายแม้

ทราบดีว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ คือโจโฉยกทัพใหญ่มาเพื่อจำากุมตัว การตัดสิน

ใจหนีไปเพียงลำาพังโดยนำาทหารบางส่วนติดตามไปเป็นสิ่งที่น่าพิจารณา แต่

เน่ืองจากเล่าปี่อยู่ในฐานะผู้นำา การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสองทำาให้เกิดข้อควร

พิจารณาดังนี้ 1) ทหารส่วนที่เหลือต้องเผชิญกับกองทัพโจโฉโดยไร้ผู้นำา 2) การ

อพยพประชาชนให้ติดตามไปด้วยอาจนำามาซึ่งการบาดเจ็บล้มตาย เมื่อพิจารณา

จะเห็นว่าการตัดสินใจของเล่าปี่ ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ดังตัวอย่างข้างต้น ไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม เล่าปี่ มีคุณลักษณะของ

ผู้นำาที่สอดคล้องกับทฤษฎี กล่าวคือ มีสติปัญญา มีความกล้าหาญ มีความเด็ด

เดี่ยว และยังน่านับถือในเรื่องคุณธรรม

2) เตียวสง ที่ปรึกษาของ เล่าเจียง เจ้าเมืองเสฉวน มีความสัทธาในตัว เล่าปี่ 

จึงเสนอแผนเพื่อให้ เล่าปี่ ได้ครองเมืองเสฉวน โดยออกอุบายให้ เล่าเจียง 

นายของตนเชิญเล่าปี่ ซึ่งเป็นคนแซ่เดียวกันมาเยี่ยมเมืองเสฉวน เมื่อ เล่าปี่ 

เมื่อได้รับคำาเชิญจาก เล่าเจียง ก็จัดทัพ พร้อมพา บังทอง ที่ปรึกษาไปด้วย 

เมื่อเดินทางไปถึงและตั้งค่ายอยู่ที่ด่านโปยเสีย ปากทางเข้าเมืองเสฉวน บัง

ทอง วางแผนให้ เล่าปี่เชิญ เล่าเจียง มากินเลี้ยง ณ ค่ายพักเพื่อจับตัว เล่า
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เจียง ฆ่าเสียโดยให้เหตุผลว่าจะได้ครองเมืองเสฉวนโดยไม่ต้องรบให้เสีย

ทหาร เล่าปี่ ไม่เห็นด้วยกับแผนของ บังทอง และห้ามไว้โดยให้เหตุผลว่า

จะเป็นการผิดประเพณี ไม่ควรทำา จากนั้นในวันรุ่งขึ้น เล่าปี่ ก็พาบังทอง

และทหารคนสนิทไปพบ เล่าเจียง เพื่อทานเล้ียงร่วมกัน ในระหว่างงาน

เลี้ยง บังทอง ถือโอกาสที่ เล่าเจียง กำาลังเมาสุราดำาเนินการตามแผน โดย

ให้อุยเอี๋ยน อาสาออกรำากระบี่ให้ที่ประชุมชมเป็นขวัญตา และหาโอกาส

เข้าประชิดตัว เล่าเจียง เพื่อสังหาร ฝ่ายทหารของ เล่าเจียง คุ้มกันความ

ปลอดภัยอยู่ เห็นสิ่งผิดปกติ จึงอาสาออกรำาดาบด้วยเพ่ือป้องกันนายของ

ตน เหตุการณ์บานปลายจนเข้าข้ันวิกฤติ นายทหารหลายคนจากสองฝ่าย

ต่างออกมารำากระบ่ีจนกลายเป็นเหตุวิวาทกัน เล่าปี่สังเกตุเห็นความผิด

ปกติ ก่อนสถานการณ์จะคุมไม่อยู่ จึงตัดสินใจชักกระบ่ีออกแล้วยืนขวาง

หน้าโต๊ะ ตะโกนสั่งให้ทหารทั้งสองฝ่ายหยุดการกระทำา โดยกล่าวว่า “เรา

และ เล่าเจียง เป็นพ่ีน้องแซ่เดียวกันมีใจสุจริตต่อกัน ให้ทุกคนเก็บอาวุธ

เสียถ้าไม่เช่ือฟังจะสั่งลงโทษโดยการตัดหัว” เหตุการณ์จึงสงบลง บังทอง 

ซึ่งเป็นคนวางแผนถูก เล่าปี่ ตำาหนิในภายหลัง (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 

2547: 789-800)

จากตัวอย่างที่สอง เล่าปี่ ยังคงไว้ซึ่งความมีคุณธรรม โดยเข้าขัดขวาง

แผนการสังหาร เจ้าเมือง เสฉวน ถึงแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์โดยตรงหาก

แผนการสำาเร็จ แสดงถึงความมีคุณธรรม และเมื่อพิจารณาจากการแก้ไข

สถานการณ์ของผู้นำาเล่าปี่ในเวลานั้น แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาณและเด็ด

เดี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นำาเชิญคุณลักษณะ ผู้วิจัยเห็นว่าการตัดสิน

ใจของผู้นำาเล่าปี่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจที่กรอบด้วย

คุณธรรมและกล้าหาญ แม้รู ้ว ่าตนเองและหมู ่คณะอยู ่ในภาวะอันตราย

ท่ามกลางวงล้อมของฝ่ายตรงข้าม
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ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้น�าซุนกวนในสถานการณ์วิกฤติ

ซุนกวน เม่ือทราบข่าวว่า โจโฉ ยกทัพมาตีเมืองกังต๋ังจึงยกทัพออกมาสกัดที่

ปากนำ้าเมืองยี่สู สั่งการให้ทหารขุดสนามเพลาะเพื่อป้องกันกองทัพโจโฉ เมื่อโจ

โฉ ยกทัพมาถึงเมืองยี่สูเห็นการวางแผนรับมือของซุนกวนถึงกับกล่าวชมว่า “ผู้

ใดมีบุตรเหมือนซุนกวนนี้ก็ควรจะนับถือสรรเสริญว่าดี” แต่พูดไม่ทันขาดคำา 

ซุนกวนก็ยกทัพเข้าตีโอบล้อมกองลาดตะเวนของโจโฉ ทำาให้โจโฉต้องหนีกลับ

ค่าย ทั้งสองฝ่ายต่างรบกันไม่รู้แพ้รู้ชนะ เมื่อย่างเข้าเทศกาลปีใหม่ฝนตกหนัก

ต่างได้รับความลำาบาก ซุนกวนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วจึงตัดสินใจทำาหนังสือ

ขึ้นมาฉบับหนึ่งให้คนถือไปให้โจโฉความว่า

 

“ตัวเรากับมหาอุปราชก็เป็นข้าของพระเจ้าเหี้ยนเต้ 

พระเจ้าเหี้ยนเต้ตั้งให้ท่านเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ ควรที่ท่าน

จะช่วยทำานุบำารุงแผ่นดินให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็น

เป็นสุข แลกลับยกกองทัพมาทำาอันตรายแกเรา ให้

อาณาประชาราษฎ์ได้รับความเดือดร้อนท้ังนี้ก็ผิดด้วย

ประเพณีเสนาบดีผู้ใหญ่ ประการหนึ่งก็เป็นฤดูฝน ทหาร

ทั้งปวงได้ความลำาบากนัก ขอท่านได้ยกกองทัพกลับไป

เถิด แม้จะขืนอยู่ทำาการสืบไปก็จะมีภัยถึงตัวท่าน” 

โจโฉเมื่อทราบข้อความในหนังสือแล้วก็หัวเราะชอบใจแล้วกล่าวว่า “ซุนกวนมี

ความคารวะแก่เรา” โจโฉให้รางวัลกับคนถือจดหมายและยกทัพกลับเมืองฮูโต๋ ซุน

กวนก็ยกทัพกลับเช่นกัน (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 2547:807-810)

จากตัวอย่างข้างต้น ซุนกวนตัดสินใจภายใต้สถานกาณ์การทำาศึกโดยคำานึงถึง

ความสูญเสียของทรัพยากร แม้ตอนแรกเห็นว่าได้เปรียบโจโฉจึงเข้าตีทัพโจโฉ แต่
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เม่ือเห็นว่ากองทัพและประชาราษฎ์จะได้รับความลำาบาก ก็ยอมเสียหน้าเขียน

จดหมายแสดงความคราวะต่อโจโฉ พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลจนทำาให้โจโฉยอมยกทัพ

กลับ ซุนกวนสามารถรักษาทรัพยากรขององค์การได้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความ

กล้าหาญเด็ดเดียว และมีความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้นำาตามทฤษฎี

เช่นกัน

  ตารางสรุปการวิเคราะห์ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์

วิกฤติ

ผู้นำา เชิงคุณลักษณะ พฤติกรรมการตัดสินใจ

 โจโฉ ·	 แสดงถึงความมีสติ

ปัญญา กล้าหาญ เด็ด

เดี่ยว

·	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม รับฟัง

ความคิดเห็น คำานึงถึงผลโดยรวม

ก่อนตัดสินใจ และพยายามสร้าง

ขวัญกำาลังในหมู่คณะให้ เผชิญ

อุปสรรค

เล่าปี่ ·	 แสดงถึงความมีสติ

ปัญญา กล้าหาญ เด็ด

เดี่ยว และมีคุณธรรม

·	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม รับฟัง

ความคิดเห็น ยึดมั่นในคุณธรรม 

ยอมเสีย สละเผชิญกับอันตราย

และความยากลำาบาก

ซุนกวน ·	 แสดงถึงความมีสติ

ปัญญา กล้าหาญ เด็ด

เดี่ยว แสดงออกถึง

ความเมตตาและห่วงใย

·	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม รับ

ฟังความคิดเห็น มีความ

ประนีประนอมเพื่อลดความสูญ

เสียของชีวิตและทรัพยสิน  ยอม

เสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
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อภิปรายผล

อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาภาวะผู้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้นำาภายใต้

สถานการณ์วิกฤติ ผู้นำาซึ่งถูกเลือกเป็นตัวอย่างได้แก่ โจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน เมื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลดิบ โดยการตีความจากพงศาวดารสามก๊ก สามารถสรุปและ

อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ ผู้นำาท้ังสามมีคุณลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นำา

เชิงคุณลักษณะ กล่าวคือ ผู้นำาท้ังสามแสดงออกถึงความมีสติปัญญา แม้ต้องเผชิญ

กับสถานการณ์วิกฤติ มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีความเมตตา

ห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีคุณธรรม ผู้นำาทั้งสามมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ข ้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เข ้าใจ

สถานการณ์ มีการวิเคราะห์ทางเลือกก่อนการตัดสินใจ และตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลดี

ที่สุดสำาหรับองค์การภายใต้สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ ผู้วิจัยเห็นว่า แม้การตัดสินใจ

ของผู้นำาภายใต้สถานการณ์วิกฤติจะนำามาซึ่งผลท่ีแตกต่างกัน แต่สิ่งท่ีมีความคล้าย

กันคือ ผู้นำาทั้งสามในพงศาวดารสามก๊ก อันได้แก่ ผู้นำาซุนกวน ผู้นำาโจโฉ และผู้นำา

เล่าปี่ ต่างก็มีคุณลักษณะของผู้นำาที่มีสติปัญา มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการ

ตัดสินใจ มีความเมตตาและคุณธรรม ทฤษฎีภาวะผู้นำาซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนภายหลัง

เหตุการณ์ในพงศาวดารกว่า 1,000 ปี สามารถนำาไปอธิบายภาวะผู้นำา และทำาให้ได้

ความรู้เพิ่มเติมต่อยอดจากความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำาได้

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์

1. ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมการตัดสินใจ

ภายใต้สถานการณ์วิกฤติของผู้นำาในพงศาวดารสามก๊ก และได้ผลการวิจัยดัง

อภิปรายข้างต้น ถือได้ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อนี้อย่างสมบูรณ์

2. เพื่อนำาเนอวิธีวิจัยในลักษณะการตีความจากเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ พบวิธี
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วิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยภายใต้หัวเรื่องอื่นๆในวิชาบริหารได้ เช่น

ในหัวเรื่อง กลยุทธในการบริหาร และ ความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น

ข้อจ�ากัดของการวิจัย

เนื่องจากเป็นการวิจัยโดยการตีความจากเอกสาร แม้จะมีทฤษฎีภาวะผู้นำา

เป็นกรอบในการวิจัย แต่ทฤษฎีมิได้ให้รายละเอียดว่าผู้นำาควรตัดสินใจอย่างไรภาย

ใต้สถานการณ์ หากแต่ให้พิจารณาสถานการณ์เป็นตัวแปรประกอบ เพ่ือทำาความ

เข้าใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาวะผู้นำาภายใต้สถานการณ์เท่านั้น 

การตีเป็นมุมมองของผู้วิจัยซึ่งพยายามรักษาความเป็นกลางในการตีความ อย่างไร

ก็ตามผู้สนใจค้นคว้าวิจัยสามารถทำาการวิจัยซำ้าได้ตามความสนใจ

ข้อเสนอแนะ

ผู ้วิจัยเห็นว่าวิธีวิจัยโดยการตีความจากเอกสารเชิงประวัติศาสตร์เช ่น

พงศาวดารสามก๊กนี้ สามารถนำาไปประยุกต์กับการวิจัยภายใต้หัวเรื่องอ่ืนกัน

เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม จริยธรรม และการบริหาร ในสมัยใหม่ได้ โดยผู้สนใจอาจ

ใช้หนังสือสามก๊กเป็นแหล่งข้อมูล และหรือใช้เอกสารอื่น เช่น บันทึกการประชุม 

ระเบียบขององค์การ วิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายขององค์การที่ได้ประกาศ

ไว้รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของผู้นำา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะ 

สามารถนำาไปวิเคราะห์เทียบกับพฤติกรรมของผู้นำาองค์การได้ในอีกหลายแง่มุม ซึ่ง

เทคนิคการบริหารงาน เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ จึงสามารถเรียนรู้กันได้

ทุกยุคทุกสมัย
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หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 1. โปรดส่งผลงานของท่านทางไปรษณีย์ได้ที่  

  วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค 

  อ.วารินชำาราช จ.อุบลราชธานี  34190

  หรือ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ที่ lovetatam@hotmail.com 

  หรือ lovetatam@gmail.com

 2. วารสารรับพิจารณาบทความหรืองานประเภทอื่นที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์หรือ

มนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นผลงานยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ทั้งที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษา

อังกฤษ พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word บนกระดาษขนาด A 4  ความยาวไม่เกิน 25 หน้า

 3. บทความหรือผลงานประเภทอื่นต้องประกอบด้วย

  3.1 ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  3.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

  3.3 คำาสำาคัญ (keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คำา

  3.4 การอ้างอิงใช้การอ้างอิงในเนื้อหา (เชิงอรรถ) หรืออ้างอิงแบบนาม-ปี 

อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีบรรณานุกรมท้ายบทความ

 4. แนบประวัติผู้เขียน ระบุชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง หน่วยงาน หรือที่มาของบทความ 

สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์โทรสาร หรือ e-mail

 5. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดพิมพ์

ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่

 วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ถนนสถลมาร์ค อ.วารินชำาราช จ.อุบลราชธานี  34190


