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บทบรรณาธิการ 
วารสารศิลปศาสตร์ฉบับนี้น าเสนอประเด็นที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและสังคมศาสตร์

เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ประเด็นถัดมาคือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และ การฝึกอบรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานการใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ยังเป็นประเด็นทางวิชาการที่
นักวิชาการด้านการพัฒนาและด้านการท่องเที่ยวชุมชนสนใจศึกษากันมากเพราะเป็นการศึกษาถึงบทบาทและ
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน  เช่น บทความเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยววิถีคลองท่ียึดเอานิเวศวัฒนธรรมของชาวอีสานมาเป็นฐานคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น  

นอกจากนี้วารสารยังน าเสนอประเด็นที่น่าสนใจทางวิชาการภายใต้บริบทการระบาดของโควิด-
19 อีกด้วยโดยเฉพาะการใช้สื่ออินโฟกราฟิกกับการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด -19 ที่
บทความได้เสนอว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤติจากการระบาดของโรคนี้จ าเป็นต้องใช้สื่อที่เข้าถึงง่าย มีข้อมูล
แบบกระชับ เข้าใจง่าย มีสีสันและดึงดูดความสนใจเพ่ือให้ผู้รับสื่อจะได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้สะดวก 
พร้อมกันนี้วารสารยังน าเสนอประเด็นด้านสังคมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ ถือเป็นบทความที่น่าสนใจทางวิชาการที่พยายามสะท้อนการ
พัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือรักษาความมั่นคงทางอาหารภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคใต้ ส่วนบทความ
สุดท้ายคือบทความด้านประวัติศาสตร์ลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งแม่น้ าของช่วงปี ค.ศ. 1713-1953 ที่
ใช้มุมมองความเป็นอ่ืนและวัฒนธรรมการเมืองในการท าความเข้าใจวัฒนธรรมการเมืองของประเทศสังคมนิยม 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้ศึกษาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นและเป็นปัญหาเมื่อ

ท างานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นงานวิจัยจ านวน 10 
เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าทักษะที่ส าคัญที่สุดของการฟังคือการเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า อีกทักษะที่ส าคัญคือการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการ ยิ่งไปกว่าน้ันทักษะการอ่านและการเขียนที่จ าเป็นท่ีสดุคือการอ่านอีเมลและการ
เขียนอีเมล ผลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น 
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจท างานในอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว อีกทั้งข้อมูลนี้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
และโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะในอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ค าส าคัญ : การใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหาการสื่อสาร อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
 
Abstract 

This study investigated the four English language skills, which are 
necessary but challenging in hotel and tourism industry. The data were 
analyzed and ranked from ten research studies focused on the English 
language use by hotel staff. The result revealed that the most important 
skill in communication in the workplace is listening skill, which is used to 
understand what customers need. The second was speaking skill for 
providing and explaining information about rooms, facilities, and services. 
Moreover, the reading and writing skills are important for email 
communication. The findings can promote useful information for 
stakeholders: educators, students, and people who are interested in 
working in hotel and tourism industry. It can be a useful guideline to 
develop the course curriculum and training programs about four English 
language skills in hotel and tourism industry as well. 
 
Keywords: English language use, Communication problems, Hotel and 
Tourism industry 
 
Introduction 
 The English language is ranked as the first most used language in 
the world. The total number of global English speakers is 1.268 billion 
people (Wikipedia, 2021), 379 million people around the world use English 
language as a first language, and 898.4 million use English language as a 
second language. Many businesses use the English language to 
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communicate with their customers from other countries, especially hotel 
and tourism businesses. 

Many businesses use English language to communicate with their 
customers from other countries, especially hotel and tourism businesses. 
Therefore, the employers seek for staff who are proficient in English 
language accompanied with career skills (WTTC, 2001, pp 13-17). In 
Thailand, English language plays an important role in hotel and tourism 
industry. Thai staff working in the hotel and tourism industry must use 
English to communicate with their foreign colleagues and customers. All 
four English skills are necessary for effective communication. Speaking and 
listening skills are skills that companies need the most. The staff use both 
speaking and listening skills to communicate in face-to-face situations.  For 
writing and reading skills, the staff use them to communicate with their 
customers and colleagues through document work. Moreover, staff who 
lack English skills face communication problems while working. Moreover, 
the problems with using English language for communication by the staff 
in hotel and tourism industry can occur in many countries where local 
people do not use English language as their mother tongue. 
         This study investigates the English language skills that are 
necessary in hotel and tourism industry and the problems of using these 
skills in hotel and tourism industry. 
 
Research Objectives 
         1. To investigate English language skills that are necessary in hotel 
and tourism industry. 
         2. To discover the problems of speaking, listening, writing, and 
reading English in hotel and tourism industry. 
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Research Questions 
         1. What are the English language skills that are necessary in hotel 
and tourism industry? 
         2. What are the problems in using four English language skills in 
hotel and tourism industry? 
  
Literature Review 
 This literature review consists of three parts: the importance of 
four English skills for hotel and tourism industry, problems in using English 
language in hotel and tourism industry and related studies. 
 

The importance of English language skills for hotel and 
tourism industry 
 Four English skills are very important in hotel and tourism 
industry. The findings in the study of Erazo et al. (2019) revealed that the 
employees in hospitality and tourism sectors require good proficiency in 
English language skills to offer quality service. Also Bach (2015) noted that 
English language is a crucial tool for communication, negotiation, and 
transaction with tourists. Thus, people who work in hotel and tourism 
industry are required to have good English skills.  
 Listening skills are the ability to focus on the speakers and to 
understand what they say. If staff lack listening skills, they may 
misunderstand messages from customers and fail in their missions. Needed 
listening skills for working in hotels included asking and giving information, 
listening to and understanding customers’ needs and complaints, and 
clarifying information (Fatimah & Al-Hafizh, 2020). Similarly, listening skills 
were needed for the online travel agencies such as listening to explanation 
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or commands, listening to inquiries and questions, and listening via the 
phone or discussions via video conferencing. 
 Speaking skills are the ability to explain thoughts and to inform 
information from speakers to their audiences. If staff have ineffective 
speaking skills, they may make the customers misunderstand the 
information. Speaking skills such as dealing with incoming calls, checking 
in and out, welcoming and greeting, giving and explaining information 
about details and facilities of rooms (Taraporn, 2014). Speaking skills 
needed by online travel agencies included negotiating, suggesting and 
giving solutions, confirming information or questions, and good 
communicating with customers.  
 Reading skills are used to understand what a writer wants to tell 
via text or writing. Staff lacking reading skills cannot understand the 
information, it can cause a big problem. Needed reading skills for working 
in hotels included reading emails, reading news and information, reading 
event plan, and reading brochures and magazines (Fatimah & Al-Hafizh, 
2020). Similarly, reading skills needed by online travel agencies were 
reading emails, reading news and manuals, and reading business letters 
and official information. 
 Writing skills are very important in English skills. Writing skills are 
related to knowing grammar and vocabulary, which makes you good in 
writing. Good writing skills make staff communicate their message with 
clarity. Writing skills are needed by hotels such as taking note from phone 
calls, writing e-mails and memos, and writing messages for customers 
(Chamnankit, 2015). Writing skills are needed by online travel agencies 
where writing clear messages and avoiding confusion, writing formal letters 
and e-mails to customers or partners were the most needed activities. 
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Problems found while using English language for hotel and 
tourism industry 
         There are many problems frequently encountered in the use of 
English in the communication of employees in various parts of hotel and 
tourism. The problems were separated into four skills. 
         The problems encountered when communicating in the English 
language were listening to conversations by phone, listening to what 
customers want, and listening to customer complaints. Other problems 
were listening to other English accents such as Filipino and Singaporean 
accents (Sangnok & Jaturapitakkul, 2019). For example, listening to thick 
accents from Indian, British or Russian and listening to slang that are not 
used in everyday life can cause difficulty in understanding.  
         Lertchalermtipakoon et al. (2021) proposed that using 
inappropriate vocabulary brings ineffective speaking skills. The problem 
that caused a high level of problems in speaking skills were explaining the 
reason for mistakes, negotiating for mutual understanding, and 
pronouncing English consonant and vowel sounds.  
         Charunsri (2011) encountered the most problematic activities in 
reading skills, which were reading emails, reading minutes of the meeting, 
and reading customers’ travel documents. Conversely Chamnankit (2015) 
stated that reading news was the most problematic activity because of 
specific words that are difficult to understand. Having inadequate 
vocabulary was the most problematic activity in reading and writing skills 
as well. 
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English Language skills for working in hotel and tourism 
industry  
 Staff must be good at four English skills while working in hotel and 
tourism industry. Listening skills and speaking skills are always used 
together to communicate in face-to-face situations and talking on the 
phone. Fatimah and Al-Hafizh (2020) investigated the importance of 
English language skills in tourism sector. The questionnaire aimed to 
explore the need of English using in among hotel staff. The findings 
revealed that the most important skills in hospitality and tourism is 
listening skills, which is for asking and giving information and listening to 
general topic; daily topics of communication. In addition to listening skills, 
speaking skills are also useful for answering questions and solving 
problems as well as giving confirmation and giving direction to the guests.  
Besides, reading skills and writing skills are used to communicate in text 
or email. Bach (2015) mentioned that the staff read and write the email as 
their routine jobs. The hotel staff need to obtain a wide range of 
vocabulary and use correct grammar. Learners start learning English from 
knowing vocabularies and grammar to build a sentence, so staff who have 
good basic skills can use English effectively. Knowing the grammar skills 
are very important to help telling stories, opinions, and information. Useful 
grammar for working in hotel includes, tenses related to situations, parts 
of speech, and other (Charunsri, 2011; Phongpichitphoom, 2017). Also, the 
vocabulary skills are the starting point for learning the English language.  
The useful vocabularies for working in hotel were the vocabulary about 
tourism industry and transportation, jargons synonyms, antonyms and 
other. Moreover, the staff using vocabulary and grammar correctly can 
show their professionalism. 
Methodology 
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This study focuses on English skills that are necessary for working 
in hotel and tourism industry and the problems of using English in hotel 
and tourism industry in terms of listening, speaking, reading, and writing. 

The data were collected from ten educational resources. They 
are seven Master’s theses of Thammasat University, Bangkok, one master’s 
thesis of I-Shou University, Taiwan, and two journals.  

Seven Master’s theses, Thammasat University, Bangkok:  
Research 1. “The needs and problems of English languages skills 

for the hotel front office staff in Chinatown, Bangkok” conducted by 
Kamonwan Charunsri in 2011. The data were collected from 50 front office 
staff in hotels in Chinatown, Bangkok.  

Research 2. “A survey of the needs of English proficiency of five-
star hotels’ staff and representatives in Bangkok and the aspect of needs 
referring to hotel English and general English” created by Sarintorn 
Pongjumpa in 2011. The results were collected from 200 staff.  

Research 3. “A study of problems and needs for English 
communication improvement of hotel front office staff at hotels in 
Bangkok” conducted by Ratchawan Chantanont in 2012. The data were 
collected from 90 Front Office Department working at four hotels in 
Bangkok. 

Research 4. “The study of the needs and the problems in using 
English with foreigners among hotel receptionists in Kanchanaburi” 
conducted by Chanyapat Suparan in 2014. The data were collected from 
80 perceptions from 5 hotels in Kanchanaburi. 

Research 5. “The needs of English language skills among 
receptionists at boutique hotels in Bangkok” conducted by Pandao 
Chamnankit in 2015. The data were collected from 50 front office staff 
from 8 boutique hotels in the Sukhumvit area. 
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Research 6. “Perceived problems in English speaking among staff 
of a hotel in Hua Hin” conducted by Yot-a-nan Chantaramard in 2017. The 
data were collected from 35 ABC Hotel’s staff in Hua Hin city. 

Research 7. “English communication problems affecting Thai 
employees’ performances in international online travel agencies” 
conducted by Panita Phongpichitphoom in 2017. The data were collected 
from 30 staff who work in 3 international online travel agencies.   

A research of Master’s thesis, I-Shou University, Taiwan 
includes:  

Research 8. “Needs analysis of English language usage in tourism: 
a case study of international travel companies in Vietnam” conducted by 
Bach Thi Thuy Trang in 2015. The data were collected from 136 tourism 
employees at international travel companies in Hue, Vietnam. 

Two research articles of journals from two Procedia – Social, and 
International Journal of Environmental & Science Education as the 
followings: 

Research 9. “Needs Analysis on English Language Usage in 
Tourism Industry” conducted by Prachanant in 2012. The data were 
collected from 40 tourism employees who work in five international tour 
companies: are located in five main places; namely, Bangkok, Chiangmai, 
Phuket, Samui, and Pattaya. 

Research 10. “Employees in Bangkok for Entering the ASEAN 
Community” conducted by Bavornluck Kuosuwan in 2016. The data were 
collected from 100 staff form 26 tourism companies in Bangkok areas. 

Results obtained from the ten sources revealed the English 
language skills that are necessary in hotel and tourism industry, as well as 
those which posed challenges among staff in the same industry. Then, the 
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results were analyzed and listed into the top ten sub-skills of each 
language skill: listening, speaking, reading, and writing. 

 
Results and Discussion 
 The results were divided into two parts: the English sub-skills that 
are necessary for working in hotel and tourism industry and the 
problematic skills used by staff in hotel and tourism industry. Each part 
contained four skills: listening, speaking, reading, and writing. Each skill 
consisted of the top ten sub-skills. 
 

1. English skills that are necessary for working in hotel and 
tourism industry 
 

Table 1 Listening skills 
Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Listening to conversations by 
phone 

     N   N  4 4 

Listening to customers’ 
comments, advice, and 
complaints 

          3 5 

Listening to descriptions or 
explanations 

          4 4 

Listening to and understanding 
what customers need 

          8 1 

Listening to a variety of Asian 
accents 

          5 2 

Listening to personal details 
and information 

          3 5 

Listening to British accent           3 5 
Listening to English idioms           2 9 
Listening to news, TV, 
information or conferences 

          5 2 

Listening for taking notes           2 9 

*R = Research, N = No research 
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 Table 1 shows ten needed sub-skills for listening. The most 
needed skills were understanding and listening to what customers need, 
followed by listening to news, TV, information or conferences and listening 
to a variety of Asian accents. These skills were rated at a high level. The 
next rank was listening to conversations by phone and listening to 
descriptions or explanations.  
 
Table 2 Speaking skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Conducting 
conversations by 
phone 

 
  

  N 
    

3 6 

Communicating with 
foreign guests in 
persons 

          3 6 

Negotiating for mutual 
understanding 

  
  

 
 

 
   

4 4 

Providing and 
explaining information 
about rooms, facilities, 
and services  

  
  

 
 

 
 

  6 1 

Inquiring about 
customers’ needs and 
decisions 

  
  

 
  

 
  

4 4 

Giving customers’ 
directions 

 
   

 
  

 
  

3 6 

Speaking politely 
according to correct 
grammatical rules and 
appropriate social 
etiquette 

 
 

   
 

 
  

 5 2 

Offering help, 
assistance, suggesting 
and providing 
solutions 

  
  

 
 

 
 

 
 

5 2 
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Table 2 Speaking skills (Continued) 

 
 Table 2 shows ten needed skills for speaking skills. The most 
needed skills were providing and explaining information about rooms, 
facilities, and services, followed by speaking politely according to correct 
grammatical rules and appropriate social etiquette, and offering help, 
assistance, suggesting and providing solutions. The least needed skills were 
conducting conversations by phone, communicating with foreign guests in 
persons, giving customers directions, suggesting travel information, and 
self-confidence to speak English.  
 
Table 3 Reading skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 
Reading customers’ 
travel and hotel 
documents  

     N   N  3 8 

Reading emails           8 1 
Reading business letters 
and faxes 

          6 4 

Reading information 
from the internet 

          6 4 

Reading news 
(newspapers or 
newsletter) 

          7 2 

 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Suggesting travel 
information 
(restaurants, traditions, 
tourist attractions, 
transportation, etc.) 

 
   

 
  

 
  

3 6 

Self-confidence to 
speak English 

          3 6 
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Table 3 Reading skills (Cont’d) 
Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Reading company's 
official information 
(bulletins, notices or 
manuals) 

          5 7 

Reading reports 
(minutes of meeting or 
production) 

          7 2 

Reading brochures, 
leaflets, magazines or 
journals 

          6 4 

Reading books and general 
information 

          3 8 

Reading complaint letter 
or recommendations  

          1 10 

 

 Table 3 shows ten needed skills for reading skills. The most 
needed skills was reading email, followed by reading news and reading 
reports. These skills were rated at a high level. The next rank was reading 
business letters and faxes, reading information from the Internet, and 
reading brochures, leaflets, magazines or journals. The least needed skill 
was reading complaint letters or recommendations. 
 

Table 4 Writing skills 
Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Writing emails      N   N  8 1 
Writing reports            6 2 
Writing business letters           6 2 
Writing memos           5 6 
Writing messages for 
customers 

          5 6 

Taking phone messages           6 2 
Writing for promotional 
purposes 

          3 8 

Note taking and summarizing 
in meetings and presentations 

          6 2 
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 Table 4 shows ten needed skills for writing. The highest needed 
skill was writing emails, followed by writing reports, writing business letters, 
taking phone messages, and note taking and summarizing in meetings and 
presentations. The least needed skill was writing for promotional purposes.  
 
Problems of using English in hotel and tourism industry 
 
Table 5 Listening skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Listening to conversations 
by phone 

 N    N    N 5 2 

Listening to a variety of 
different accents (Indian, 
Chinese, Japanese, Korean, 
etc.) 

          5 2 

Listening to British accent            5 2 
Listening to English in fast 
speed 

          2 6 

Listening to English idioms           2 6 
Listening to customers’ 
comments, advice, 
complaints 

          2 6 

Listening to and 
understanding what 
customers want 

          7 1 

Listening to customers’ 
questions and inquiries 

          3 5 

Listening and taking notes           2 6 
Listening to news, TV, 
information or conferences 

          2 6 

 
 Table 5 shows ten problems related to the sub-skills of listening. 
The most problematic sub-skill was listening to and understanding what 
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customers need, followed by listening to conversations by phone, listening 
to a variety of different accents, and listening to a British accent. These 
skills were rated at a high level. The next rank was listening to partners or 
customers’ questions and inquiries.  
 
Table 6 Speaking skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Conducting 
conversations by 
phone 

 
 

  
     

N 3 4 

Communicating with 
foreign guests in 
person 

          3 4 

Negotiating for 
mutual understanding 

 
     

 
   

2 8 

Providing and 
explaining 
information about 
rooms, facilities, and 
services  

 
 

 
   

  
  

4 1 

Inquiring about 
customers’ needs 
and decisions 

 
  

 
   

 
  

3 4 

Giving customers 
directions 

 
 

 
       

2 8 

Pronouncing English 
consonant and vowel 
sounds 

 
 

 
 

 
   

 
 

4 1 

Offering assistance, 
suggesting and 
providing solutions 

 
     

 
   

2 8 

Lacking knowledge of 
vocabulary, grammar 
and structure 

          3 4 

Lacking of self-
confidence to speak 
English 

          4 1 
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 Table 6 shows ten problems related to the sub-skills of speaking. 
The highest problematic sub-skills included three skills: providing and 
explaining information about rooms, facilities, and services, pronouncing 
English consonant and vowel sounds, and self-confidence to speak English 
as they were mentioned in 4 resources. The next rank was conducting 
conversations by phone, communicating with foreign guests in persons, 
inquiring about customers’ needs and decisions, and lacking knowledge of 
vocabulary, and certain grammatical points.  
 
Table 7 Reading skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 
1. Reading emails  N   N N    N 5 2 
2. Reading reports 
(minutes of meeting 
or production) 

          5 2 

3. Reading customers’ 
itinerary ore hotel 
documents 

          3 7 

4. Reading business 
letters and faxes 

          6 1 

5. Reading news 
(newspapers or 
newsletter) 

          5 2 

6. Reading a 
company's official 
information (bulletins, 
notices or manuals) 

          4 5 

7. Reading 
information from the 
internet 

          4 5 

8. Reading brochures, 
leaflets, magazines, 
or journals 

          2 8 

9. Reading complaint 
letter or 
recommendations  

          2 8 
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Table 7 shows ten problems related to the sub-skills of reading. 
The most problematic sub-skills were reading business letters and faxes, 
followed by reading emails, reading reports, and reading news. The next 
rank was reading official information issued by a company and reading 
information from the Internet. The least problematic sub-skill was reading 
complaint letter or recommendations.  
 
Table 8 Writing skills 

Topic R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Rank 

Writing emails  N   N N    N 5 1 
Writing business 
letters  

          4 2 

Writing memos           2 8 
Writing reports            4 2 
Writing messages for 
customers 

          4 2 

Taking notes of 
phone messages, 
meetings and 
presentations 

          3 5 

Writing information or 
comments in guest’s 
profile 

          2 6 

Writing for 
promotional purposes 

          2 6 

 
 Table 8 shows ten problems of using writing skills. The most 
problematic sub-skills was writing emails, followed by writing business 
letters, writing reports and writing messages for customers. The least 
problematic sub-skills were writing information or comments in guest’s 
profile and writing for promotional purposes 
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English skills that are necessary for working in hotel and tourism 
industry 

The findings of this study can be divided and discussed in two 
parts: the English sub-skills that are necessary for working in hotel and 
tourism industry and the problems of using English in hotel and tourism 
industry in terms of listening, speaking, reading, and writing skills.  
 This study unveiled relevant results from previous studies. For 
example, Chamnankit (2015) examined the needs of English language skills 
among receptionists at Bangkok boutique hotels, and the results showed 
that respondents rated listening to and understanding what customers 
want at a high level of needs. Likewise, the findings of this study revealed 
that the majority of staff working in hotel and tourism industry rated 
listening to and understanding what customers want as a very high level 
of needs as the first rank.  
 According to the findings of this study, it was found that providing 
and explaining information about rooms, facilities, and services were the 
most needs of speaking skills for workers working in hotel and tourism 
industry. This can be confirmed by the results of Pongjumpa (2011) who 
examined a survey of the needs of English proficiency of five-star hotels’ 
staff and representatives in Bangkok and the aspect of needs referring to 
hotel English and general English, in which the respondents rated providing 
and explaining information about room details and facilities as a very high 
level of needs.  
 With regard to reading skills, reading emails was ranked as the first 
needed skill for staff in hotel and tourism industry. Moreover, the finding 
of this study supports the studies of Chantanont (2012) Chamnankit (2015) 
and Phongpichitphoom (2017), who emphasized that the respondents of 
their research rated reading emails as a high level of needs. 
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 In terms of writing skills, writing emails was ranked as the first 
needed writing skill for staff who work in hotel and tourism industry. In the 
same way, this finding is confirmed by the studies of Charunsri (2011) 
Pongjumpa (2011) Bach (2015) and Phongpichitphoom (2017) which 
indicates that the majority of the respondents needed writing emails skills 
because this skill was usually used for customer contact and transaction. 
 
Problems of using English in hotel and tourism industry 
 The results of this study showed that listening to and 
understanding what customers want were the most problematic listening 
skills for working in hotel and tourism industry. This is because working in 
the hotel and tourism industry has a lot of opportunities to meet and 
communicate with many foreigners. Chamnankit (2015) stated that the 
receptionist is usually in contact with people from different countries and 
nationalities. As the hotel and tourism industry have customers from many 
different nationalities who have different accents, it supports the finding 
of this study that the second rank problems in listening was listening to 
various English accents, e.g. American, Indian, Chinese, Japanese, Korean, 
etc.  
 In terms of speaking skills, this research found that there were 
three skills that were in the first rank of the problems: providing and 
explaining information about rooms, facilities, and services, pronouncing 
English consonant and vowel sounds, and lack of self-confidence to speak 
English.  Phongpichitphoom (2017) mentioned that speaking skills were 
necessary for employees to work in hospitality and tourism. Similarly, 
Pongjumpa (2011) said that the skill mostly used at work was speaking 
skills in order to explain information about room details, facilities, 
products, services, and prices. Thus, pronouncing correct English 
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consonant and vowel sounds and having self-confidence are important 
factors contributing to effective communication in English. 
 The findings of this study suggested that reading business letters 
and faxes was the most problematic reading skill. Therefore, staff working 
in hotel and tourism industry need to improve their skill in reading 
business letters to collect any reservations and requirements from their 
customers, their partners, and state organization. 
 In terms of writing skills, grammar was the most problematic. 
While working, the employees need to write emails, business letters or 
reports, etc. in order to communicate and coordinate with superiors, 
colleagues and their customers. Thus, grammar was the important 
problem that caused difficulties in writing in English (Chantanont, 2012). 
 
Conclusion 
 This study highlighted the importance of English language in hotel 
and tourism industry. The research investigated the needs of English skills 
and the problems of using English in terms of listening, speaking, reading, 
and writing skills in hotel and tourism industry. The data were collected 
from the results of ten research studies and then, analyzed into the top 
ten rakings. The results were divided into two main sections: the needs of 
English skills in hotel and tourism industry and the problems while using 
English in hotel and tourism industry. Each of section included four 
language skills: listening skills, speaking skills, reading skills, and writing 
skills. For the former case, the most needed listening skill was 
understanding what customers want. The most needed for speaking skills 
were providing and explaining information about rooms, facilities, and 
services. The highest rank of needed reading skills was reading emails, and 
writing emails was the highest rank of needed writing skills. For the later 
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case, understanding what customers want was the most problematic 
listening sub-skills. The highest rank of problems in speaking skills included 
three sub-skills: providing and explaining information about rooms, 
facilities, and services, pronouncing English consonant and vowel sounds, 
and self-confidence to speak English. The highest rank of problems in 
reading skills was reading business letters and faxes. Also importantly, 
grammar was found to be the most problematic area in writing. The results 
of this study provide information for people who are interested in working 
in hotel and tourism industry for preparing and the results can be a useful 
guideline to develop training programs about English skills in hotel and 
tourism industry. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบล
เขาครามและพัฒนาเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลเขาคราม จังหวัด
กระบี่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ก าหนดขอบเขตของการศึกษา
ในพื้นที่ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้จ านวน 25 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน 4 คน ตัวแทนผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนของ
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ต าบลเขาคราม 8 คน ตัวแทนภาครัฐส่วนท้องถิ่น 3 และนักท่องเที่ยวร่วมทดลอง
เส้นทาง 10 คน โดยใช้การคัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) และ
ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพัฒนาเพื่อบรรจุในเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลเขา
คราม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสานตะกร้าไม้ไผ่ 2) 
กิจกรรมท าพวงกุญแจไม้รูปสัตว์ทะเล 3) กิจกรรมชิมน้ าผึ้งธรรมชาติและชมการเลี้ยงผึ้ง
โพรง 4) กิจกรรมท าขนมโรตีกรอบพื้นถิ่น 5) กิจกรรมพายคายักชมเขากาโรส 6) 
กิจกรรมชมพรรณไม้ป่าชายเลนและท่าปอมคลองสองน้ า 7) กิจกรรมชมเขื่อนและป่า
พรุ ณ เขื่อนเขาค้อม และ 8) กิจกรรมชมถ้ าธรรมชาติหินงอดหินย้อยและอ่างเก็บน้ า
ธรรมชาติ ณ วังน้ าเขียว 9) กิจกรรมท าขนมบ้าบิ่นจากข้าวสายพันธ์ท้องถิ่น  10) 
กิจกรรมท าผ้าบาติก ซึ่งทุกกิจกรรมเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
อย่างใกล้ชิด 11) กิจกรรมชมบ้านโบราณ จากผลการวิเคราะห์กิจกรรมสามารถสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 หนองจิก 
หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง และหมู่ที่ 6 เขาค้อม พัฒนาออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 1 
เส้นทาง ระยะเวลา 2 วัน  งานวิจัยฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้และสร้างอาชีพใหม่ให้แก่
ชุมชนอีกด้วย  
 
ค าส าคัญ:  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 

This research studies potential activities in order to create a 
tourism route managed by creative community-based tourism in Khao 
Kram sub-district, Mueang District, Krabi Province. This study aims to survey 
and compile all data about activities within the beach area. The 
determined activities, afterward, might lead to the development of a 
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tourism route in the area under study. The action research was applied to 
this study.  The scope of this research is Khao Kram sub- district, Mueang 
District, Krabi Province.  The data were collected from 25 people using a 
convenience sampling method, comprising of 4 Khaokram community 
leaders, 8 representatives from entrepreneur sector in Khao Kram Sub-
districts, 3 representatives from local administrative organizations and other 
10 tourists who joined the trial trip. The data collection tool was a semi-
structured interview. The collected data was analyzed using content analysis 
according to 5A theory. Results show that the activities in tourist attractions 
have high potential to be developed and added into a new route of Khao 
Khram sub- district. Those feasible activities can be divided into 8 main 
activities 1) bamboo basket weaving 2) wooden sea animal keychain making 
3) natural honey tasting and hollow bee keeping 4) local roti dessert making 
5) kayaking at Khao Ka Rot 6) exploring plants and mangrove forests at Tha 
Pom Khlong Song Nam.  7)  visiting dams and swamp forests at Khao Khom 
Dam 8)  exploring stalagmite caves and natural reservoirs at Wang Nam 
Khiao 9) Making coconut macaroon from local rice 10) making batik fabric 
in which tourists can closely participate in every process and 11) visiting 
an ancient house.  All of activities emphasize tourists’ close participation with 
local community.  Based on the results of activity analysis, a network 
between activities in each village was established. There are 3 villages, 
namely Village No.  1 Ban Thung Village, Village No.  2 Nong Chik Village, 
Village No.  3 Ban Nai, and Village No.  6 Khao Khom used as a new route 
for a 1- day trip for tourists who are interested in community- based 
tourism.  This research report can be used further to develop new tourist 
routes.  These feasible activities can add value to tourist resources in the 
community. They also can be used to promote local wisdom to both local 
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and visiting tourists. The activities could also bring about new careers and 
income distribution to the people residing in the Khaokram community.  
 
Keywords: creative activities, tourism route, community-based tourism 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          การพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจ าเป็นต้องค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการมีบทบาทของคนในชุมชนมากขึ้น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรคน สถานที่โดดเด่นและภูมิปัญญาของชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้
เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ ด้านหัตถกรรม วรรณกรรรมชุมชน อาหารท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนช่วย
สร้างความเพลิดเพลินให้นักท่องเที่ยวและยังสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือนได้อีกด้วย (Thongma 2016) จากสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ที่เกิดการระบาดในปี 2019 จนถึงปัจจุบันส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยซบเซา เนื่องจากรายได้หลักของประเทศไทยมาจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
ดังเดิม ส่งผลให้การท่องเที่ยวไทยหยุดชะงัก ซึ่งมีผลกระทบวงกว้างในแหล่งท่องเที่ยว
เมืองหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะ จังหวัดกระบี่  และจังหวัดภูเก็ต ท าให้
นักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่างๆ  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย 
พฤติกรรมและหันมาเน้นการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมี
นโยบายและแคมเปญกระตุ้นให้คนภายในประเทศเกิดการจับจ่ายใช้สอยในด้านการ
ท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลได้นโยบายสนับสนุน “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงและตระหนักให้คนใน
ชุมชนรักษ์ท้องถิ่น ห่วงแหนทรัพยากร และรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดังนั้น การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงมิใช่รูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และสร้างระบบการท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
เจ้าของทรัพยากรคือสมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เกิดการ
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เรียนรู้ และมีผลประโยชน์ร่วมกัน และสามารถสร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน มีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างยั่ งยืน 
โดยเฉพาะการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว 
( Kampetch and Jitpakdee, 2 0 1 7 ; Jitpakdee and Thapa, 2 0 1 2 ; Pimlapas 
Pongsakornrungsilp, 2014)   

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลผลกระทบด้านการท่องเที่ยวท่ีได้
วางแผนปรับตัวในเรื่องการท่องเที่ยว โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
มายังจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยว ประเภทชายหาด เกาะ
แก่งต่าง ๆ ในทะเลจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลักของ
จังหวัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมระดับโลก เช่น เกาะพีพี 
และเกาะลันตา และหากพิจารณาวิสัยทัศน์ของจังหวัดกระบี่ในปี 2020 “เมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัว
เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”ที่ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งพบว่าพื้นที่
ต าบลเขาครามมีศักยภาพทั้งด้านต้นทุนทางทรัพยากร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
หลักท่ีเป็นที่รู้จักกันในนามผาปีศาจเขากาโรส และท่าปอมคลองสองน้ า และต้นทุนทาง
ปัญญาจากคนท้องถิน่ เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ อาหาร กลุ่มวิสาหกจิ
ชมชน ฯลฯ ที่สามารถสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยาย
เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ในต าบลได้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยการน า
องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) และแนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
การมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเส้นทางและศึกษาศักยภาพ การศึกษาครั้งนี้
ได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อให้คณะนักวิจัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการท่องเที่ยวได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นเพื่อกระจายกลุ่มนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่หลักและรองรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมของต าบล ดังนั้น การศึกษากิจกรรมเพื่อพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของต าบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ จะสามารถ
เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีศักยภาพสูงและน าไปสู่
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การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเครือข่ายภายในชุมชนให้มีความ
ยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้นด้วย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่  

1. เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบล
เขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่   

2. เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่   

 
การทบทวนวรรณกรรม/ แนวคิด 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการน าทฤษฎีและ
แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเท่ียว (5A)  
พยอม ธรรมบุตร (Thammabut, 2006) ได้แบ่งองค์ประกอบของการ

ท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การ
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการ
ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งจะ
เอื้ออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย ปลายทาง (Destination) 
หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 2) การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
(Accommodation) ที่ต้องการค้างคืน ได้แก่ ท่ีพักประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
เกสต์เฮาส์โฮมสเตย์ ที่พักแรมประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในระดบัต่าง ๆ 
กัน ซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่ายน้ า ฟิตเน
สเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุรกิจและสิ่งอ านวยความสะดวก 3) แหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญสูงสุดของการเดินทาง เพราะเป็นจุด
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ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มี
ความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง 
แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน 
เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น 
วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมน
นันทนาการ (Tourist activities และ Recreational activities) นับเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน เพราะการท่องเที่ยวมิได้ หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชม
โบราณสถาน อนุสาวรีย์ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็นการที่นักท่องเที่ยวได้
มีโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่า การล่องแก่งในแม่น้ า การปีนหน้าผา การ
ด าน้ า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น 
การด าน้ า การเกี่ยวข้าว การ่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็น
ประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ 5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น 
บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า ร้านขายของ
ที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) คือสิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) กิจกรรม (Activities) การเข้าถึง (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ที่พัก (Accommodation) ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการน าแนวความคิด
มาใช้ในการศึกษากิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต าบล
เขาคราม อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการ

ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่่เป็นเจ้าของชุมชนเป็น
เจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ท้ังธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์ สูงสุด (Tourism 
Authority of Thailand, 2008) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (Wuttimatee, 1983) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ว่า “การให้ประชาชนคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การพิจารณาการ
ตัดสินใจ การร่วมในการปฏิบัติและรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น อันมีผลกระทบกับ
ตัวของประชาชน การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่ท าให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ เช่ือมั่น
ในการพัฒนาชุมชน ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” องค์การอนามัยโลกมี
การน าเสนอรูปแบบการมีส่วนรว่มที่ว่ารูปแบบท่ีแท้จรงิหรือสมบูรณน์ั้นมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) การวางแผน ประชาชนจะต้องวิเคราะห์ที่เป็นปัญหา จัดล าดับสิ่งส าคัญ ตั้งเป้าหมาย
การ การใช้ทรัพยากร ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล และการตัดสินใจ 2) 
การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดสรรงบประมาณ 
3) การใช้ประโยชน์คนในชุมชนต้องสามารถน าเอากิจกรรมใหม่ๆ  มาท าให้เกิดประโยชน์
ในพื้นที่่ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม 4) การได้รับ
ประโยชน์ประชาชนจะต้องมีการบ่งผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกัน ไม่มีการล าเอียง กับฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

น าชัย ทนุผล (Thanupol, 1999) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(People Participation) น้ัน ได้สรุปความหมายว่า “เป็นกระบวนการที่สมาชิกของ
ชุมชนมีการกระท าออกมาในลักษณะของการ ท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม เพื่อเป็นอ านาจในการต่อรองทางการเมืองและ เศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงสถานภาพของชุมชน หรือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การ
ระบุปัญหาที่พบและร่วมมือกันให้กิจกรรมนั้นลุล่วง เพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยไม่
ต้องคอยพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน” 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเท่ียว 

สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (Na Ayutthaya, 2008) กล่าวถึงการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม คือ การให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยว ทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ในการประเมินผลและที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยให้ชุมชน
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ท้องถิ่นเป็นผู้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อ
ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน การสร้างจิตส านึกในการดูแลและปกป้องทรัพยากร
ท่องเที่ยวและภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

สินธุ์ สโรบล (Sarobol, 2003) ได้กล่าวถึงการจัดการโดยชุมชน ไว้ว่ารูปแบบ
ของการจัดการโดย ชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มี
ศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง ในขณะเดียวกันก็
เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนของคนในท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งด้วย นอกจากนี้การ
เรียกช่ือการจัดการการท่องเที่ยวยังมีอีกหลายช่ือในลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งสามารถพบ
ได้บ่อยครั้งคือค าว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism) หรือ 
“การท่องเที่ ยว เ ชิงนิ เวศ” (Ecotourism)  หรือ“การท่องเที่ ยว เ ชิงอนุ รั กษ์” 
(Conservation tourism) 

 
แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (Wisudthiluck et. al., 2013) และชนินทร์ 

อยู่เพชร (Yoopetch, 2016) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ มีการริเริ่มในประมาณปี พ.ศ. 2542 โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
ความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและเรียนรู้วัฒนธรรม
อย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์นี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความจดจ าและประทับใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนท่ี
ของการท่องเที่ยว โดยงานวิจัยของ Wongwanich, W., (1996) และ รัชดา จิระธรรม
กุล (Chiratamakul, 2016) พบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นอกจาก
ควรจะมีการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้เรียนรู้ด้วยการ
สัมผัสและปฏิบัติจริงแล้วนั้น การพัฒนาการจัดวางต าแหน่งฐานการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ การเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ปรับปรุง
ห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีการจัดวางป้ายบอกทางให้อยู่ ใน
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ต าแหน่งที่สังเกตเห็นง่ายและควรมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับจ านวน
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย 

ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ ได้เน้นการศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และเช่ือมโยงให้เกินเส้นทาง
ท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน  

 
ระเบียบวิธวีิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ที่ก าหนดขอบเขตของการศึกษาในพื้นที่ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้น าชุมชนจ านวน 4 คน ตัวแทนผู้
ประกอบวิสาหกิจชุมชนของต าบลเขาคราม จ านวน 8 คน ตัวแทนภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 3 และนักท่องเที่ยวร่วมทดลองเส้นทางใหม่ จ านวน 10 คน และใช้การคัดเลือก
แบบตามสะดวก (Convenience Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) ที่ได้พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ 
(Attractions) การเข้าถึง (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ท่ีพัก 
(Accommodations) และ กิจกรรม (Activities) และ แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว
โดยชุมชนและการมีส่วนร่วม ซึ่งขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้นส ารวจข้อมูล
ชุมชนโดยการลงพื้นที่ประสานไปยังเทศบาลต าบลเขาคราม เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชน 
และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และด าเนินการสัมภาษณ์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้
การวิเคราะห์พรรณนา (Content analysis) และจ าแนกข้อมูล โดยค าถามที่ใช้ถามถูก
แบ่งตาม ทฤษฎี 5 A  และแนวคิดและทฤษฎีของการมีส่วนร่วม เป็นพื้นฐาน เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผลการปฏิบตัิ (reflect) 
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เพื่อสร้างข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลจากประเด็นที่ศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และการสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐานหรือผลการวิจัยดังกล่าวต้องอาศัยการ
ตีความหมายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มีความถูกต้องและตรงประเด็น  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ การศึกษากิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ ”ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์เป็น 4 ตอน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(reflect) ดังนี ้

ผู้วิจัยได้วางแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่แต่ละหมู่บ้านของต าบลเขาคราม และวางแผนระยะเวลาการ
ด าเนินงาน การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัตโิดยการจัด test tour เพือ่ทดสอบ
เส้นทางก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติการส ารวจ
และศึกษาศักยภาพของพื้นที่ท่ีมีศักยภาพต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ต าบลเขาคราม พบว่า ต าบลเขาครามประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 
2 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว 
และหมู่ 6 บ้านเขาค้อม หมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและความ
พร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ มีจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง และหมู่ 6 บ้านเขาค้อม เนื่องจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติ ช่ือ “วังน้ า
เขียว” ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าของหมู่บ้าน และต้นน้ าส าคัญของต าบลเขาคราม เนื่องจากอยู่
ติดริมเขาและมีถ้ าหินปูน เหมาะส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถเดิน
ชมทัศนียภาพภายในถ้ าได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ในพื้นที่นี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มจักสานไม้ไผ่-สิคราม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เป็นสิ่งของต่าง ๆ และงาน
ประดิษฐ์จากเศษไม้เหลือใช้ ซึ่งในหมู่ที่ 1 หลังจากการสังเกตและสัมภาษณ์คนในชุมชน 
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ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจที่เน้นการให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมี
ส่วนร่วมจากการลงมือทดลองท าเรียนรู้ไปในระหว่างท่องเที่ยว โดยสามารถแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจักสานจากไม้ไผ่ในรูปแบบ ตะกร้า 
กระเป๋า ชะลอม เป็นต้น 2) กิจกรรมการลงมือท างานประดิษฐ์จากเศษไม้เหลือใช้เพื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เช่น เรือหัวโทงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลของ
พื้นที่อันดามัน ปลากระโทงไม้ตั้งโต๊ะส าหรับโชว์ การระบายสีและประกอบตกแต่งพวง
กุญแจปลาไม้ตามรูปแบบที่นักท่องเที่ยวชอบเพื่อเป็นของที่ระลึก เป็นต้น 3)  กิจกรรม
ชมถ้ าธรรมชาติหินงอดหินย้อยและอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ ณ วังน้ าเขียว การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกลไกการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี กล่าวคือชุมชนเจ้าบ้านได้รับ
ข้อเสนอแนะการท าผลิตภัณฑ์จากนักท่องเที่ยว ตลอดจนเรียนรู้พฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ และ
ซาบซึ้งถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์งานหัตกรรมที่มีความเฉพาะและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 
เป็นต้น กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนี้สามารถสร้างความภาคภูมิใจ และมีส่วนเป็นอย่าง
มากในการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
ภาพที่ 1 วังน้ าเขียว                           ภาพที่ 2 แหล่งต้นน้ าเขื่อนวังน้ าเขียว 
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   ภาพที่ 3 กิจกรรมจักสานไม้ไผ่            ภาพที่ 4 กิจกรรมงานประดิษฐ์จากเศษไม้ 
 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand คือ ท่าปอมคลองสองน้ า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมส าหรับการท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ า และยังมีเส้นทางการ
เดินชมธรรมชาติของพืชพรรณและพันธุ์สัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลองท่าปอมซึ่งติดกับป่า
โกงกางชายฝั่งท าให้มีจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติประเภทพืชและสัตว์ที่เติบโตได้ทั้ง
น้ าจืดและน้ าเค็ม หรือน้ ากร่อย  ทั้งนี้คลองท่าปอมนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงท่ี
หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดกระบี่  แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่ภายใน
มีการดูแลและจัดการโดยเทศบาลต าบลเขาคราม ท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใน
พื้นทีค่ลองท่าปอมมีไม่มากนัก  แต่ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีรอบนอกของคลองท่าปอมซึ่งมี
ร้านค้าชุมชนที่จ าหน่ายขนมพื้นเมือง เช่น ขนมบ้าบิ่นจากข้าวไร่ในหมู่บ้าน น้ าอ้อยจาก
ไร่อ้อยออแกนิกส์ในชุมชน ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมจากฝีมือของศิลปินพื้นบ้านในชุมชน
ได้สะท้อนวิถีการด ารงชีวิตเชิงเกษตร และการประกอบอาชีพด้วยพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งแม้หากไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนก็สามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ใน
บริบทของการด ารงชีพในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19  โดย
สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมชมพรรณไม้ป่าชายเลน
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และท่าปอมคลองสองน้ าบริเวณคลองท่าปอม 2) กิจกรรมท าขนมบ้าบิ่นจากข้าวสาย
พันธ์ท้องถิ่น 3) กิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติก การพัฒนาและดึงศักยภาพของกิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านี้ออกมาน าเสนอต่อนักท่องเที่ยวล้วนสามารถสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และ
น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                        
 
ภาพที่ 5 กิจกรรมเดินชมธรรมชาติ คลองท่าปอม    ภาพที่ 6 กิจกรรมทดลองท าขนม                                                                 

บ้าบิ่นจากข้าวท้องถิ่น 
 

หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารและขนมไทย กลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจผึ้งโพรง กลุ่มธนาคารปู และ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
มีเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ป่าชายเลย และเขากาโรส (หุบเขาปีศาจ)  โดย
สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล พาย
เรือคายักกชมเขากาโรส 2) กิจกรรมท าโรตีกรอบพื้นถิ่น 3) กิจกรรมศึกษาการเลี้ยงผึ้ง
โพรง ซึ่งในหมู่ที่3 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
เดิมจึงมีเส้นทางการท่องเที่ยวเดิมอยู่แลว้จ านวน 2 เส้นทาง ภายในหมู่บ้าน คือ เส้นทาง
ทางบกน าชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ เส้นทางทางทะเลน าชมเขากาโรส หลังจากการ
สังเกตและลงพื้นที่ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดเช่ืองโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ า
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ของหมู่ที่สามเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยว และเพิ่มการมีส่วนร่วมในแต่
ละกิจกรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 เขากาโรส                         ภาพที่ 8 กลุ่มแปรรูปอาหารและขนมไทย   
            
           หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม มีเขื่อนเขาค้อมเส้นทางศึกษาพรรณไม้และป่าพรุ และ 
กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งโพรง ท่ามกลางสวนยางพารา และมีโรงเรือนที่ได้รับการรับรอง
จากจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าแรก กิจกรรมการเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งโพรง ท าให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งไปจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตเป็นน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์
จากน้ าผึ้งได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยเฉพาะลักษณะของน้ าผึ้งท่ีมาจากผึ้งป่าท่ีผสมผสาน
น้ าหวานจากดอกไม้ในบริเวณป่าชายเลน และป่าบกของบริเวณบ้านเขาค้อม  กิจกรรม
นี้สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่การโพรงไม้ส าหรับล่อผึ้งให้เข้ามาท ารัง การท าเสน่ห์ผึ้งหรือ
ขี้ผึ้ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บน้ าผึ้งมีฤดูกาลเป็นตัวก าหนด แต่แหล่งกิจกรรมยังสามารถ
รองรับการท่องเที่ยวได้ด้วยการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม รับฟังข้อมูล 
ถ่ายภาพเช็คอิน และหาซื้อผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งของกลุ่มได้  ส่วนกิจกรรมที่สองในพื้นที่ 
คือ การชมทัศนียภาพของการเขื่อนเขาค้อม ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และโดยแหล่งกิจกรรมเสริมจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
บริเวณเดียวกัน ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้พืชพรรณที่หลากหลายในท้องถิ่น 
นอกจากนี้ระหว่างเส้นทางยังมีจุดชมลักษณะของภูเขาที่มาของหมู่บ้านเขาค้อม และ
ภูมิปัญญาของการสร้างบ้านพ้ืนเมืองโบราณของภาคใต้ที่หลงเหลือไม่มากนักในปัจจุบัน 
กิจกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นการดึงศักยภาพของพื้นที่เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลเขาครามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น  สามารถแบ่งกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมชมเขื่อนและป่าพรุ ณ เขื่อนเขาค้อม 2) กิจกรรมชิมน้ าผึ้งธรรมชาติและชมการ
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เลี้ยงผึ้งโพรง 3) ชมบ้านโบราณ  ลักษณะบ้านภาคใต้ ยกพื้นสูง สร้างด้วยไม้ ซึ่งเป็น
บ้านเก่าแก่ในชุมชน  
 
 
 
 
       
 
 
 
ภาพที่ 10 เขื่อนเขาค้อม    ภาพที ่11 กิจกรรมเยี่ยมชมการเลี้ยงผึง้โพรงเขาค้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 12 เขาค้อม                       ภาพที่ 13 บ้านโบราณ  
 

โดยหลังจากการศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในล าดับที่ 1 ถึง 3 
แล้วนั้น ผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อน าเสนอและอภิปรายใน
การก าหนดเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวของต าบลเขาคราม จึงสามารถน าเสนอ
เส้นทางการท่องเที่ยใหม่ในรูปแบบ 2 วัน1 คืน และด าเนินการทดสอบเส้นทางโดยการ
เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ท้ังภาครัฐและเอกชน และนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ เข้าร่วมทดสอบเส้นทางในครั้งนี้ เพื่อด าเนินการขั้นตอนสุดท้าย คือ 
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กระบวนการทดลองปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยมีการจัด
เส้นทาง ตามแผนท่ีภาพที่ 14         

ภาพที่ 14 แผนที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใหม่
ของต าบลเขาครามเช่ือมโยง หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 
 
โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ จ านวน 1 เส้นทาง ดังต่อไปนี้  
วันที่ 1  
09.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จุดนัดพบ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง 
09.30 น. พักรับประทานว่าง พร้อมชมวิวทิวทัศน์วังน้ าเขียว ณ หมู่ที่ 1 ต าบลเขาคราม 
10.00 น. กิจกรรมที่ 1 ชมการจักสานและเรียนรู้ทดลองจักรสานสิ่งของด้วยตนเอง ณ 

กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาคราม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
            กิจกรรมที่ 2 ชมและเรียนรู้ทดลองการต่อเรือไม้ ณ กลุ่มต่อเรือ หมู่ที่ 1  
            กิจกรรมที่ 3 ชมเขาหินปูน และตาน้ า ร่วมค้นหาวัสดุส าหรับจักสานจาก

พรรณไม้ท้องถิ่น  
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. กิจกรรมที่ 4 ชมและเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง

บ้านเขาค้อม หมู่ 6 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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14.00 น  พักทานอาหารว่าง ณ ลานร้านค้าชุมชน ท่าปอมคลองสองน้ า  
14.15 น. กิจกรรมที่ 5 ชมและเรียนรู้ระบบนิเวศที่มหัศจรรย์บริเวณรอยเช่ือมต่อของ

น้ าจืดจากเขาหินปูนและน้ าเค็ม ณ ท่าปอมคลองสองน้ า หมู่ที่ 3 ต าบลเขา
คราม  

            กิจกรรมที่ 6 เลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในชุมชน เช่น การท าขนมบ้าบิ่น 
การหนีบน้ าอ้อยออร์แกนิก การเพ้นต์ผ้าบาติก การพายคายัก เป็นต้น  

17.00 น. เข้าที่พัก (ท่าปอมรีสอร์ท) 
18.30 น. กิจกรรมที่ 7 รับประทานอาหารเย็นท้องถิ่น และ เรียนรู้การท าโรตีกรอบ

แบบฉบับของกลุ่มวิชาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ที่  3 บ้านไหนหนัง ณ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอมคลองสองน้ า 

21.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่ 2  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท้องถิ่น ณ เขื่อนเขาค้อมหมู่ 6 ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้า  
09.00 น. กิจกรรมที่ 1 ชมบ้านเรือนพื้นถิ่น และจุดชมเขาค้อมสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน  
10.00 น. กิจกรรมที่ 2 ลงเรือเที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล เขากาโรส  

บ้านไหนหนัง หมู่ 3  (ล่องเรือคายักสู่หุบผาปีศาจ /หน้าต่างมนุษย์โบราณ /
ลากูนเลใน) 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อ่าวมะขาม 
13.00 น. กิจกรรมที่ 3 เล่นน้ า ศึกษาฟอสซิล และร่องรอยวิถีชีวิตชุมชน ณ อ่าวมะขาม  
14.00 น. กิจกรรมที่ 4 ลงเรือชมจุดภาพเขียนขุมทรัพย์โบราณ 
14.30 น. อาหารว่าง 
15.00 น. กิจกรรมที่ 5 ประเมินศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยว “เขาคราม ห้ามพลาด”   
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวของชุมชนต าบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนต าบลเขาคราม 
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ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพัฒนาเพื่อบรรจุในเส้นทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลเขาคราม ประกอบด้วยกิจกรรม 11 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
1) กิจกรรมสานตะกร้าไม้ไผ่ 2) กิจกรรมท าพวงกุญแจไม้รูปสัตว์ทะเล 3) กิจกรรมชิม
น้ าผึ้งธรรมชาติและชมการเลี้ยงผึ้งโพรง 4) กิจกรรมท าขนมโรตีกรอบพื้นถิ่น 5) 
กิจกรรมพายคายักชมเขากาโรส 6) กิจกรรมชมพรรณไม้ป่าชายเลนและท่าปอมคลอง
สองน้ า 7) กิจกรรมชมเขื่อนและป่าพรุ ณ เขื่อนเขาค้อม และ 8) กิจกรรมชมถ้ า
ธรรมชาติหินงอดหินย้อยและอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ ณ วังน้ าเขียว 9) กิจกรรมท าขนม
บ้าบิ่นจากข้าวสายพันธ์ท้องถิ่น 10) กิจกรรมท าผ้าบาติก ซึ่งทุกกิจกรรมเน้นให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 11) กิจกรรมชมบ้านโบราณ 
ทั้งนี้ ได้ท าการทดสอบเส้นทางและสรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลเขาครามจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการทดสอบ
เส้นทางท่องเทีย่วโดยชุมชนใหม่ ตามทฤษฎี องค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A ได้ดังนี้  

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  
แหล่งท่องเที่ยวในต าบลเขาครามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย และ

พื้นที่ป่าไม้ค่อยข้างมากและสมบูรณ์  นักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งเส้นทาง
ท่องเที่ยวบนบกและเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยว Unseen ท่าปอม
คลองสองน้ า ที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ชาวบ้านในชุมชนมีอัธยาศัยดี 
ต้อนรับแขกได้อย่างมีไมตรีจิต มีความรักใคร่กันในชุมชน มีภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ ผสมผสานระหว่างไทยและมุสลิม ท าให้ชุมชนมีเอกลักษณ์
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ถ้ามีการโปรโมทและส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชนให้เปน็
ที่รู้จักมากขึ้น 

2. กิจกรรม (Activities)  
กิจกรรมน่าสนใจและหลากหลายอย่างมากมีการสาธิตและสอนสานตะกร้าที่

เป็นการน าวัตถุดิบท้องถิ่น ใบคุ้ม และ ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นโดยฝีมือคนใน
ท้องถิ่น และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท าพวกกุญแจจากไม้เหลือใช้ในท้องถิ่น
เพื่อเป็นของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาก เพราะทุกคนจะได้ของที่
ระลึกช้ินเดียวในโลกกลับบ้าน นอกจากนี้ กิจกรรมชมพืชพรรณไม้ท่าปอมคลองสองน้ า 
เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในระบบนิเวศป่าชายเลนและพรรณไม้ 
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กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงเขาค้อมนักท่องเที่ยวพึงพอใจและสนุกที่ได้ลองชิมน้ าผึ้งแท้
สด  ๆจากรัง และได้ชมการสาธิตล่อผึ้ง เก็บน้ าผึ้งจริง และได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าผึ้ง
แท้ กิจกรรมชมเขื่อนเขาค้อมและป่าพุ นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่จุดลานแปด
เหลี่ยม และสะพาน สัมผัสวิวธรรมชาติสวยมาก ๆ เปรียบได้กับเขื่อนเช่ียวหลานขนาด
ย่อม ๆ กิจกรรมชมบ้านโบราณ กิจกรรมยังไม่ค่อยน่าสนใจ และเป็นพื้นที่ส่วนตัว ถ้า
ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควรเพิ่มความน่าสนใจอีก กิจกรรมกลุ่มแปรรูป
อาหารและขนมไทย นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือท าการท าโรตีกรอบและกระหรีป่ัป๊ 
ด้วยตนเองร่วมกับชาวบ้านเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวท าให้เป็นที่
สนใจเป็นอย่างมาก กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล เขากาโรส เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ๆ 
ได้พายคายักเข้าไปชมถ้ าด้านใน ชมป่าโกงกางที่ธรรมชาติและสมบูรณ์สุดๆ เส้นทาง
พายเรือไม่แคบจนเกินไป มีผู้ให้ข้อมูลตลอดทางดีมาก ๆ 

3. การเข้าถึง (Access)  
การเข้าถึงแผนที่เส้นทางตาม google map ยังมีปัญหาในบางจุดเนื่องจากยัง

ปักหมุดในเส้นทางหรือจุดที่ผิด ท าให้ต้องแก้ไขเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลแผนที่ได้
ง่ายขึ้น และ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมีป้ายแสดงข้อมูลแต่ละสถานที่ท่ีชัดเจนเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังขาดป้ายบอกทางมายัง
แหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน ซึ่งชาวบ้านมีแนวคิดที่จะจัดท าป้าย
บอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนเขาครามในปีหน้า  

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
สถานท่ีท่องเที่ยวบางจุดกิจกรรมยังขาดแคลนห้องน้ า เช่น กิจกรรมจักสานไม้

ไผ่-สิคราม กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงเขาค้อม และกิจกรรมชมป่าพรุ เขื่อนเขาค้อม 
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและนิยมมาก ท าให้ต้องใช้ห้องน้ าบ้าน
ของชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในอนาคตชุมชนควรมีการจัดสร้างห้องน้ าส่วนกลางใน
ชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น   

5. ที่พัก (Accommodation) 
ที่พักในชุมชนเขาครามยังไม่มีความหลากหลายมากนักท าให้นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยววันเดียว หรือ เลือกพักที่รีสอร์ทภายในชุมชน โดยการบริหาร
จัดการห้องพักให้นักท่องเที่ยวยังไม่มีระบบเท่าที่ควร สัญญาณ  WIFI อ่อน บริเวณ
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โดยรอบค่อนข้างมืด และยังขาดที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งชาวบ้านมีความสนใจและมีแผน
ที่จะพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทางเลือกที่พักให้นักท่องเที่ยว และ
สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชนได้มากข้ึนอีกด้วย  
  จากการศึกษาครั้งนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐชุมชนมีแนวคิดการ
ริเริ่มตลาดท าชุมชนริมเขื่อน (บ้านเขาคราม) เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์และ
ท า Home stay เขาคราม เพิ่มเติมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพักผ่อนของ
นักท่องเที่ยวท่ีต้องการใกล้ชิดวิถีชุมชนและธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่เขาครามยังมีที่พัก
ให้นักท่องเที่ยวเลือกจ ากัด การท า Homestay ท าให้นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้าพัก
สามารถท ากิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่
ให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวท่ัวไปในจังหวัดกระบี่ เช่น 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น    

ทั้ งนี้  การพัฒนากิจกรรมจ า เป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่ การพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับ ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อการ
บริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดaยชุมชนที่เป็นเอกภาพ การกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรม รวมถึงการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรดั้งเดิมให้มีความยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรต้องศึกษาเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ในชุมชนบ้านเขาครามรวมถึงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสื่อ
ความหมายทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน
บ้านเขาคราม อีกทั้ง พัฒนาที่พัก Homestay และริเริ่มท าตลาดชุมชนเขาครามริม
เขื่อนเขาค้อมเพื่อสร้างจุดเด่นและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทุกเพศ 
ทุกวัย  
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บทคัดย่อ 

สภาวะวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ที่ประเทศไทยประสบ ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ของการระบาด ปัจจัยเสี่ยง สร้าง
ความตระหนัก รับรู้วิธีการดูแล ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้น บทความนี้มุ่งน าเสนอการใช้สื่อ
อินโฟกราฟิกกับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยพัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมและการส ารวจการเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่ออินโฟกราฟิกของ
หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19 ส าหรับสื่ออินโฟกราฟิกในการเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ด้านเนื้อหาต้องน าเสนออย่างครอบคลุม ทั้ง
การให้ข้อมูลทั่วไป การให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยง การสร้างความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วม การเปิดรับฟังความคิดเห็น ส่วนด้านการออกแบบ ควรใช้หลักการเน้นที่
หัวข้อหลักหัวข้อเดียว เข้าใจง่าย ใช้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้สีเพื่อดึงดูดความ
สนใจ ใช้ค าพูดที่กระชับ และการท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้ขนาดเล็กลง เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึง
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และดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย ส าหรับแนวทางการพัฒนาควรออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
ให้เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับสารสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: การเผยแพร่ข้อมลู, การสื่อสารในภาวะวิกฤต, โควิด-19, อินโฟกราฟิก 
 
Abstract 
 Since Thailand has been facing the ongoing crisis of COVID- 19 
pandemic, information dissemination is crucially needed to promote 
public awareness of the outbreak and the risk factors.  Also, it is important 
that people have awareness and know how to take care of themselves 
and protect themselves from getting infected with COVID- 19 as well as 
changing their daily living habits.   Thus, this article aims to present how 
infographics can be utilized in information dissemination to handle the 
ongoing crisis of COVID-19.  This article relied on the literature review and 
exploration of the use of infographics in the Thai government’s information 
dissemination about COVID- 19.   The contents in the infographic media 
employed in information dissemination to handle the crisis of COVID- 19 
must be comprehensive.  It must provide general information, knowledge, 
practices, promotion of the understanding of risk factors, promotion of 
awareness, behavioral adaptation methods, promotion of participation, 
and channels for people to voice their opinions.  In terms of the design, it 
should focus on a single topic, keeping it simple and telling a story.  The 
design should also be engaging with attractive colors and concise 
information.   The infographic file size must be small, allowing its target 
audience to easily get access to it and download it with great ease.   In 
terms of the development approach, the infographics should be tailored 
to serve specific target groups and must be practical for use, circulation 
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and promotion as effective media and infographics can lead to more 
effective measures to handle the COVID-19 pandemic.  
 
Keyword : Information Dissemination, Communication during Crisis, COVID-
19, Infographics 
 
บทน า 

อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจในสภาวะการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วน เนื่องจากเป็นการน า
ข้อมูลหรือความรู้สรุปเป็นสารสนเทศ มาน าเสนอในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่
สามารถออกแบบให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และสื่อความหมายให้บุคคลสามารถ
เข้าใจง่าย และชัดเจนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สื่ออินโฟกราฟิกจึงเป็นสื่อที่
เหมาะสมในการใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

ในปัจจุบัน ประชากรโลกก าลังประสบปัญหาโรคระบาดอย่างรุนแรง นั่นคือ 
“โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)” โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
พบผู้ติดเช้ือโรคดังกล่าวมากกว่า 109 ล้านราย และเสียชีวิตมากกว่า 2.4 ล้านราย 
(World Health Organization, 2021) โดยการระบาดครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต ท าให้ผู้คนอยู่ในสังคมอย่างหวาดกลัวและวิตกกังวล อีกทั้งยังต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคม งดเว้นการพบปะกับผู้อื่นหากไม่จ าเป็น จากผลกระทบของ
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้พบเจอกันน้อยลง ท าให้สื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลก็ลดน้อยลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันก็มีการใช้
สื่อออนไลน์มากขึ้น (Chobpradit, 2020: 1) ดังนั้น ช่องทางการรับข่าวสารเพื่อ
เตรียมพร้อมกับการรับมือวิกฤติครั้งนี้จึงมีความจ าเป็นท่ีประชาชนจะต้องติดตามรับสื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเตรียมความพร้อม 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และป้องกันตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนใกล้ชิด ให้
ปลอดภัย รอดพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้ 

การสื่อสารในสภาวะวิกฤติ ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงตาม
เป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และทันต่อเวลานั้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
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เอกชนต้องให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว สื่ออินโฟกราฟิก 
(Infographics) เนื่องจากเป็นรูปแบบหนึ่งมีความส าคัญในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่
ช่วยในการแปลงเนื้อหา ที่ซับซ้อน เข้าใจยาก น่าเบื่อ ให้กลายเป็นข้อมูลที่สั้น กระชับ 
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าสนใจ สะดุดตาผู้พบเห็น และเป็นการกระตุ้นผู้พบเห็น
ให้เกิดความต้องการเรียนรู้หรือท าความเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการแสดง จึงท าให้การ
สื่ อสาร ในรูปแบบอินโฟกราฟิกนั้ นมี ความส าคัญ  (Praprutchop, 2014:  10; 
Sripaisarn, 2016: 36) อีกทั้งสื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราว การให้
องค์ความรู้ในหลากหลายด้าน (Prammanee, 2017: 159) และเป็นสื่อท่ีช่วยสนับสนนุ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
โดยง่าย และสะดวก (Ministry of Information and Communication Technology, 
2016) 
 ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของอินโฟกราฟิก ศักยภาพของ
สื่ออินโฟกราฟิกต่อคุณภาพการรับสาร และความจ าเป็นในชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) 
บทบาทของสื่ออินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารสุขภาพ และการใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของภาครัฐในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
สื่ออินโฟกราฟิกที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 
อินโฟกราฟิก (Infographics) คืออะไร 

อิน โฟกราฟิก  ( Infographics)  มาจากค าว่ า  " information"  รวมกับ 
"graphics" ซึ่งมีผู้นิยามความหมายไว้คล้ายคลึงกันดังนี้ 

Ruangrit (2017: 29) ให้ความหมายว่า การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น
สารสนเทศในลักษณะของกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรมแผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว สามารถมองดูแล้ว
เข้าใจง่ายใช้เวลาเพียงเล็กน้อย และชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลที่ช่วยอธิบายความ 

Wang (2012: 102) ได้ให้ความหมายว่าการแปลงข้อความเป็นรูปภาพ โดย
ก าหนดขอบเขตและควบคุมกระบวนการในการออกแบบและส่งเสริมการสื่อสารด้วย



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)      51  
 

สัญลักษณ์ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้รวดเร็วโดยการใช้ข้อมูล
ที่เข้าใจง่ายและมีเหตุผล  

Huang and Tan (2007: 10) ให้นิยามว่า เป็นตัวแทนของสารสนเทศ ข้อมูล 
ความรู้ มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจด้วยอินโฟกราฟิก โดยอาศัยหลักการออกแบบที่
เหมาะสม ท่ีสามารถบอกถึงเรื่องราวและข้อเท็จจริงท่ีต้องการน าเสนอได้  

ดังนั้น อินโฟกราฟิกในบทความนี้จึง หมายถึง การน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โรคติดต่อโควิด-19 มาน าเสนอในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก ร่วมกันการใช้เส้น กราฟ 
แผนภูมิ และภาพประกอบ โดยอาศัยการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ภาครัฐได้น าเสนอ 

ส าหรับประเภทของสื่ออินโฟกราฟิก สามารถจ าแนกตามมิติของการน าเสนอ 
ดังท่ี Sripaisarn (2016: 36) ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง (Static infographics) เป็นสื่อสารสนเทศ
รูปแบบภาพนิ่งที่ได้มีการสรุปเนื้อหาอย่างชัดเจน และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเนื้อหา เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือภาพ หรือเป็นส่วนหนึ่งในบทความใน
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ภาพกราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ โดยที่อินโฟกราฟิก
ประเภทน้ี สามารถเผยแพร่ในรูปแบบของภาพ และพร้อมส่งต่อในสื่อดิจิทัลได้ง่าย เช่น 
การส่งอีเมล การน าไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์ การส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) 

2) อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive infographics) เป็นสื่อ
สารสนเทศรูปแบบเว็บไซต์ที่รองรับการตอบสนองของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถตอบโต้ได้
ทันที เหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อน 

3) อินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic/ Gifographic) 
เป็นสื่อสารสนเทศรูปแบบภาพเคลื่อนไหวในหลายมิติ ซึ่งแตกต่างจากแอนิเมชัน 
(Animation) ตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวด าเนินเรื่อง หรือมีบทพูด และตัดฉากสลับ
เหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิก และใช้การพากย์เสียง
บรรยายประกอบเชิงลึกเพิ่มเติมได้ 
 องค์ประกอบของสื่ออินโฟกราฟิก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ด้านข้อมูล 
และด้านการออกแบบ ดังที่ Tesana (2019) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
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1) ด้านข้อมูล คือ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่จะน าเสนอ ต้องมีความหมาย มี
ความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง และมีความถูกต้อง 

2) ด้านการออกแบบ คือ การตกแต่ง และการจัดวางองค์ประกอบภายใน
อินโฟกราฟิก ซึ่งการออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การท างาน 
และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง โดยหลักการ
ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรออกแบบให้มีการเน้นที่หัวข้อหลัก
หัวข้อเดียว ออกแบบให้เข้าใจง่าย เลือกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัว
เล่าเรื่อง การออกแบบที่น่าสนใจ ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ ใช้ค าพูดที่กระชับ การ
ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล และการท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์
โหลดข้อมูลได้ง่าย และส่งหรือหรือน าไปใช้ได้ดี 

สื่ออินโฟกราฟิกมีความส าคัญและได้รับความนิยมสูงส าหรับการเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสภาวะการณ์ที่เร่งด่วน เนื่องจากสื่ออินโฟ
กราฟิก เป็นการน าข้อมูลหรือความรู้สรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและ
กราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่สามารถ
ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ท าให้ได้ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 
สื่อสารให้บุคคลสามารถเข้าใจง่าย และชัดเจนภายในระยะเวลารวดเร็ว โดยสามารถสื่อ
ให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอช่วยอธิบาย 
หรือขยายความเข้าใจ แต่ถ้ามีการน าเสนอที่ดี จะช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดให้อยู่
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกนั้น มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (Tesana, 2019; Poosumas, 2017: 57; Panaram, 2013) 

โดยสรุป สื่ออินโฟกราฟิกนั้นเป็นสื่อท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ท าให้ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาท าความเข้าใจ
เนื้อหาได้เพียงใช้เวลาเล็กน้อย นอกจากนี้สื่ออินโฟกราฟิกยังสามารถออกแบบได้
หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของช่องทางในการสื่อสาร ทั้งอินโฟกราฟิกแบบ
ภาพนิ่ง อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงอินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว ด้วย
ความหลากหลายนี้อาจมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจ ช่วยให้เกิดการรับรู้
เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับบทความนี้มุ่งน าเสนออินโฟกราฟิกในรูปแบบ
ภาพนิ่ง ส าหรับการน าเสนอข้อมูลเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19  
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ศักยภาพของสื่ออินโฟกราฟิกต่อคุณภาพการรับสาร และความจ าเป็นในชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 

สื่ออินโฟกราฟิก เป็นสื่อคุณภาพที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้รับให้สารสามารถรับ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานวิจัยที่สนับสนุนว่าสื่ออินโฟกราฟิกนั้น
สามารถใช้เป็นสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก นักเรียน 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังที่  Siricharoen and Siricharoen (2018: 75) และ 
Krearfug (2020: 116) อธิบายว่าภาพอินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญต่อ
ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้ผู้รับสื่อทุกวัยรับรู้ข้อความในรูปแบบ
เนื้อหาดิจิทัล (ภาพถ่ายและข้อมูล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อมา Bicen and 
Beheshti (2019: 2) กล่าวว่าสื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่เรียนได้
ง่ายขึ้น จดจ าข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น และมั่นใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ ผลงานวิจัยของ Kumsubha (2015: 155) พบว่า อินโฟ
กราฟิกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ผสมผสานภาพที่มีสุนทรียะกับเนื้อหาซึ่งถูกจัดการ
เพื่อความเข้าใจที่สะดวก รวดเร็ว และมีประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายผู้ส่งสาร ดังนั้น 
น าเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือจึงสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงอารมณ์ของการสื่อสารได้ 

จะเห็นได้ว่าสื่ออินโฟกราฟิกช่วยส่งเสริมให้การรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ศักยภาพ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลด้วยภาพอินโฟกราฟิกท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจ
เนื้อหาของสารได้อย่างรวดเร็ว เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ส่งผลให้ผู้รับสาร
สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้กับการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นสื่ออินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจใน
การใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในภาวะวิกฤติที่ต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมูลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด– 
19  

การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต ที่
จากเดิมต้องเดินทางออกจากบ้านไปปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนเป็นการท าภารกิจต่าง ๆ อยู่
ประจ าบ้าน หรือท่ีพักอาศัย งดเข้าท่ีสถานท่ีแออัด งดการพบปะสังสรรค์ เว้นระยะห่าง
ทางสังคม และใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่งการด าเนินชีวิตในรูปแบบ
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ใหม่ท าให้การรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงการส่งต่อข้อมูลที่มีความส าคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น สื่ออินโฟ
กราฟิกจึงมีความเหมาะสมต่อการสื่อสารข้อมูลเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ดังที่ 
Saipin (2017: 146)  กล่าวว่า สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากการ
เว้นระยะห่างทางสังคม ท่ีบุคคลไม่ได้สื่อสารด้วยการพบปะพูดคุย ท าให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารกันมากข้ึน อีกทั้งผลงานวิจัยของ Arsa et al. (2020: 
126) ได้ข้อค้นพบว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ประชาชนมีการรับสื่อและมีพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่มีความสดใหม่ รวมทั้งข่าวสารที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อปรับตัวอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี Siricharoen and Siricharoen 
(2018: 57) กล่าวว่าภาพอินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และส่งต่อกันได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อใหม่อื่น ๆ และช่วยให้ผู้รับสื่อ
ทุกวัยรับรู้ส่งต่อข้อมูลอินโฟกราฟิกผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สื่อ
อินโฟกราฟิกกับการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติจึงมีความส าคัญต่อการกระจาย
ข่าวสารเพื่อรับมือได้อย่างทันการณ์ 

สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่มีศักยภาพ ที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพการรับข้อมูล
ข่าวสาร ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ เรียนรู้ เข้าใจ และจดจ า เนื้อหาสารใน
ภาพสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้รับสื่อลดการ
เสียเวลาที่ใช้ในการท าความเข้าใจเนื้อหาลงได้เป็นอย่างดี ด้วยอินโฟกราฟิกที่ออก
แบบอย่างเหมาะสม มีความชัดเจนในเนื้อหา ความสั้น กระชับ และมีการตกแต่งที่
เหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อสร้างความดึงดูดใจและเสริมสร้างความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้สื่ออินโฟกราฟิกก็เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้สามารถเผยแพร่ไปยังประชาชนเป็นบริเวณกว้างได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อม ปรับพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม และการป้องกันตัวจากโรคติดต่อโควิด-19 ได้ในวิถี New Normal  
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บทบาทของสื่ออินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารสุขภาพ 
อินโฟกราฟิกในงานด้านสุขภาพ เป็นแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในยุคที่การ

สื่อสารมีความก้าวหน้ามาก จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และจากความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน โดยการสื่อสารสุขภาพมีเป้าหมายเพื่อการจัดการและการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ ด้วยการสรุปเรื่องราวท่ี
มีความซับซ้อน ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายภายในระยะเวลาสั้น มีกราฟิกที่มีความสวยงาม 
สะดุดตา และสามารถกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ ท าให้ได้ผลลัพธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ 

ส าหรับประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้เกิดการตื่นตัวในการใช้อินโฟ
กราฟิกในประเทศ คือ สถานการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยกลุ่ม รู้สู้ Flood 
ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครท าสื่อสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลส าคัญ 
ในเวลารวดเร็ว และน าไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ าท่วมอย่างมีสติและ
เข้าใจ ปัจจุบันมีขอบเขตขยายกว้างออกไปมากขึ้น ทั้งรูปแบบ ประเภท วิธีการใช้งาน 
และการประยุกต์ใช้กับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการน าอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ใช้กับวงการ
สื่อสารหลายด้าน ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อสังคมไทย ทั้งการรายงานข่าว รายงาน
สถานการณ์ปัจจุบัน การรณรงค์เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ในประเด็นต่าง ๆ 
รวมถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤตจากภัยต่าง ๆ อีกทั้งมีการใช้ในการน าเสนอข้อมูล
จ านวนและสาเหตุการตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยใช้แผนภูมิแท่งร่วมกับแผนภูมิ
วงกลม การแสดงแหล่งน้ าที่เกิดการระบาดของเช้ือโรค โดยใช้แผนภูมิและแผนที่ 
(Featherstone, 2014: 147; Visually, 2010)  

ปัจจุบันสื่ออินโฟกราฟิกมีบทบาทส าคัญต่อการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
หลากหลายด้าน ทั้งช่วยในการส่งเสริมให้บุคคลเกิดความตระหนัก ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรค รับรู้ข่าวสาร ข้อมูล และข้อเท็จจริงมากขึ้น เรียนรู้
ที่จะห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น (Maneehaet and Chuathong, 2020: 91) โดยอินโฟกราฟิกในงานสุขภาพ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพ ที่เป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
เพื่อหวังผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สื่อท่ีแสดงผลลัพธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์
มากเกินไป และ (2) การรณรงค์ด้านสุขภาพ ที่เป็นการขอความร่วมมือจากผู้พบเห็น
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และได้รับการปฏิบัติตาม เช่น สื่อรณรงค์ลดความรุนแรงในสังคม (Chongpornchai, 
Tanyasaensook and Sratthaphut, 2016: 98) และ (Saipin, 2017: 146) อีกทั้ง 
Sombatteera (2020: 2) อธิบายว่า การใช้อินโฟกราฟิกและภาพการ์ตูน มีส่วนในการ
ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ความน่าสนใจ และดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อหา
ได้มากยิ่งขึ้น ท าให้เล่าเรื่องสุขภาพที่เข้าใจยาก ให้กลายเป็นเรื่องสนุกจนสามารถ
เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ จนบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้อ่านได้อ่านเนื้อหา
สุขภาพเข้าใจง่ายและเพื่อสุขภาพท่ีดี และ Siricharoen and Siricharoen (2018: 57) 
ค้นพบว่า ภาพสื่ออินโฟกราฟิกมีความส าคัญในแง่ของการรับรู้ ความรู้ เข้าใจ และช่วย
ในการย่อยข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลจ านวนมาก ส่งผลต่อการกระตุ้นความตั้งใจ
ของผู้รับข้อมูลในการเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพ สรุปได้ว่า สื่ออินโฟกราฟิก
มีบทบาทต่อการสื่อสารเพื่อสุขภาพที่ประกอบด้วยการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล ช่วยให้
เกิดความเข้าใจในข้อมูล กระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก เปลี่ยนทัศนคติด้าน
สุขภาพ เกิดความตั้งใจเพื่อสุขภาพ และบทบาทท่ีส าคัญยิ่ง คือ น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ดังนั้น การน าสื่ออินโฟกราฟิกมาใช้ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
เชิงสุขภาพ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสื่อที่มีความง่ายต่อการเข้าใจแม้
เนื้อหาที่มีความยากอย่างเช่น การอธิบายเกี่ยวกับเชื้อโรค การบวนการท างานของร่าย
กายมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ข้อมูล กระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก เปลี่ยนทัศนคติด้านสุขภาพ เกิดความ
ตั้งใจเพื่อสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี 

 
สื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19  

ปัจจุบันสื่ออินโฟกราฟิกได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารใน
ภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 สื่ออินโฟกราฟิก
นั้นเป็นสื่อท่ีเหมาะสมกับการสื่อสารสุขภาพ เหมาะส าหรับเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ต้องใช้เวลาจ ากัดในการท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติตาม สอดคล้องกับเป็นสื่อ
เผยแพร่ข่าวสารที่ใช้ในชีวิตวิถีใหม่ที่ประชาชนต้องอยู่ห่างกัน สื่ออินโฟกราฟิก
จ าเป็นต้องมีการน าเสนอเนื้อหา สาระ รูปภาพ และข้อความด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชา
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ชนรับรู้สถานการณ์ของการระบาด ปัจจัยเสี่ยง และสร้างความตระหนักถึงภัยอันตราย
ของโรคติดต่ออันตราย รับรู้วิธีการดูแล ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันให้เป็น New Normal และ
มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามข้อก าหนด นโยบายภาครัฐ สื่ออินโฟ
กราฟิกจึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดย
องค์ประกอบของสื่ออินฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่
น าเสนอในปัจจุบันมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านข้อมูล  โดยสิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ ตัวเลข (Numeral) 
ตัวอักษร (Alphabet) และข้อความ (Text) 

ส าหรับประเด็นเนื้อหาท่ีน าเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 มีการน าเสนอ
ไว้ โดย Maneehaet and Chuathong (2020: 91) เสนอว่าประกอบด้วย 1) ด้านการ
ให้ข้อมูลทั่วไป (General Information) เป็นการน าเสนอรายละเอียดของโรค ท่ีมาของ
การระบาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถานการณ์ รายละเอียดการปิด
สถานท่ีต่าง ๆ 2) ด้านส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) เป็นการน าเสนอข้อมูล
ความเสี่ยง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดโรคและการแพร่ระบาดและภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น โรคประจ าตัวและช่วงอายุกับภาวะเสี่ยง กิจกรรมที่ต้องงดเว้น หน่วยงานหรือ
สถานบริการที่ห้ามเปิด 3) ด้านสร้างความตระหนัก (Awareness) เป็นการน าเสนอ
กิจกรรมท างานจากที่บ้าน (Work from home) แสดงให้เห็นความสูญเสียและ
ผลกระทบจากความไม่ตระหนัก แสดงสถิติตัวเลขจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต 4) ด้าน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการน าเสนอขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด นโยบายภาครัฐ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือ
รายงานเหตุการณ์ 5) ด้านเปิดรับฟังความคิดเห็น (Listening Opinions) เป็นการ
น าเสนอช่องทางการแสดงความคิดเห็น และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น ช่ือเฟสบุ๊ก 
ของกรมควบคุมโรค เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ และในส่วน
ของ Meepian and Thonglert (2019: 1214) เสนอว่า ประเด็นเนื้อหาประกอบไป
ด้วย 1) รูปแบบการให้ความรู้ 2) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3) รูปแบบการ
รายงานข่าวหรือสถานการณ์ 4) รูปแบบการสอนวิธีการ และ 6) รูปแบบการน าเสนอ
ผลการส ารวจหรือวิจัย 
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ดังนั้น องค์ประกอบด้านข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-
19 ประกอบด้วย ตัวเลข (Numeral) ตัวอักษร (Alphabet) และข้อความ (Text) 
ส าหรับประเด็นเนื้อหาในการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 ควรมี
การน าเสนอเนื้อหาอย่างครอบคลุม  

จากการทบทวนวรรณกรรม เราสามารถจ าแนกการน าเสนออินโฟกราฟิก
ส าหรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 
ได้อย่างรอบด้านได้ 8 ประเด็น ได้แก่ 1) เนื้อหาด้านการให้ข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบ
การรายงานข่าวหรือสถานการณ์และการน าเสนอผลการส ารวจหรือวิจัย 2) เนื้อหาด้าน
การให้ความรู้ 3) เนื้อหาด้านวิธีปฏิบัติ 4) เนื้อหาด้านส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง 5) 
เนื้อหาด้านสร้างความตระหนัก 6) เนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 7) เนื้อหา
ด้านส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และ 8) เนื้อหาด้านเปิดรับฟังความคิดเห็น  
 2. ด้านการออกแบบ ค้นพบในการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 
ได้แก่  สัญรูป ( Icon) เรขาคณิต (Geometry) แผนภูมิภาพ (Diagram) การ์ตูน 
(Cartoon) ภาพถ่าย (Photograph) สีวรรณะเย็น (Cold Tone Color) และสีวรรณะ
ร้อน (Warm Tone Color) ส าหรับลักษณะการออกแบบที่พบในการเผยแพร่ข้อมูลใน
ภาวะวิกฤติโควิด-19 มีดังนี้ 

1) การเน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว ท าให้เกิดความชัดเจนในการน าเสนอ 
ป้องกันความสับสนส าหรับประชาชนท่ัวไป 

2) ออกแบบให้เข้าใจง่าย มีการเลือกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้รับสื่อ
ไม่เกิดความสับสน 

3) ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง โดยการน าอินโฟกราฟิกช่วยในการเล่า
เรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอย่าง  และสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน เช่น เส้น และการใช้ลูกศร
เพื่อเชื่อมโยงเพื่อสื่อความหมายถึงการเป็นเหตุและผล 

4) การออกแบบเพื่อสร้างความสนใจ โดยมีการออกแบบอินโฟกราฟิกให้
เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ หรือใช้ภาพการ์ตูนในการสร้าง
ความสนใจ  

5) ใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจ  
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6) ใช้ค าพูดที่กระชับ ใช้เฉพาะค าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันความสับสน 
7) การท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมลู

ได้ง่าย และส่งหรือหรือน าไปใช้ได้ดี 
ส าหรับการน าเสนอสื่ออินโฟกราฟิก ใช้การน าเสนอผ่านช่องทางหลักคือ 

เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข และถูกแชร์ไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง
ของภาครัฐ และภาคเอกชน ดังภาพท่ี 1 และ 2 

 

 
ภาพที่ 1 โปสเตอรร์ณรงค์วิธีการป้องกันและรับมือกับโรคโควิด-19 
ที่มา: Department of Disease Control of Thailand (2021) 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างอินโฟกราฟิกในการเผยแพร่ข้อมลูเพื่อเฝา้ระวังโรคภัย และควบคุม

โรคโควดิ-19 
ที่มา: Department of Disease Control of Thailand (2021) 

 
กล่าวโดยสรุป สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 

ด้านข้อมูล ควรน าเสนอเนื้อหาอย่างครอบคลุม ซึ่งได้แก่ เนื้อหาด้านการให้ข้อมูลทั่วไป 
เช่น รูปแบบการรายงานข่าวหรือสถานการณ์และการน าเสนอผลการส ารวจหรือวิจัย 
เนื้อหาด้านการให้ความรู้ เนื้อหาด้านวิธีการปฏิบัติ เนื้อหาด้านส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัย
เสี่ยง เนื้อหาด้านสร้างความตระหนัก เนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื้อหา
ด้านส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เนื้อหาด้านเปิดรับฟังความคิดเห็น ส าหรับใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างรอบด้าน 
ส าหรับด้านการออกแบบควรมีหลักการออกแบบโดยเน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว 
ออกแบบให้เข้าใจง่าย ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง การออกแบบเพื่อสร้างความ
สนใจ ใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจ ใช้ค าพูดที่กระชับ และการท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก
ให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และส่งหรือหรือน าไปใช้ได้ดีเพื่อประโยชน์ตอ่
การรับมือกับภาวะวิกฤติ 
 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)      61  
 

แนวทางการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 
ปัจจุบันการใช้สื่ออินโฟกราฟิกในการประชาสัมพันธ์เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ

โรคโควิด-19 มีการน าเสนอเนื้อหาอย่างครอบคลุมในประเด็นท่ีหลากหลายและมีความ
จ าเป็น และมีการออกแบบที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการออกแบบที่เจาะจงเฉพาะ
กลุ่ม โดยสื่ออินโฟกราฟิกที่พบเป็นการออกแบบท่ีส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจท าให้การ
เผยแพร่ข้อมูลบางรูปแบบไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ จึงควรมีการ
พัฒนาการออกแบบให้เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อรับมือ
กับภาวะวิกฤต ิ

การใช้สื่ออินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพต้องออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับอย่างเฉพาะเจาะจง ดังที่  Kumsubha (2015: 155) ได้เสนอหน้าที่
ส าคัญของอินโฟกราฟิกควรยึดแนวทาง 3 ประการคือ น าเสนอเนื้อหาท่ีสามารถพัฒนา
ความใกล้ชิด สร้างประสบการณ์ด้านอารมณ์ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้บริโภค โดยเนื้อหาที่น าเสนอควรเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในการ
ใช้สื่อสังคมกับบริษัท คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลด ข้อมูลด้านการซื้อขาย ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ข้อมูลด้านการ
บริการ และข้อมูลกิจกรรมทางการตลาด ส าหรับทางองค์การยูนิเซฟ (UNICEF, 2020) 
เสนอว่าในการใช้สื่อประสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุต่างกันออกไป มักต้อง
พิจารณาถึงช่วงวัยที่สามารถเข้าใจการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นว่า การ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคแก่เด็กเล็ก หรือเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นการออกแบบที่
ใช้การ์ตูน หรือตัวละควรที่ก าลังอยู่ในความสนใจมาเป็นตัวบอกข้อมูล เล่าเรื่อง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของเด็ก และง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ควรประเมินปัจจัยที่มี
ผลกระทบ เช่น ความสนใจของผู้รับสารต่อเรื่องที่น าเสนอ หรือความสามารถของ
รูปภาพในการครอบคลุมเนื้อหา เป็นต้น เพื่อให้สื่อที่จัดท าประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ (Chongpornchai, Tanyasaensook and Sratthaphut, 2016: 98)  

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะ
วิกฤติโควิด-19 คือ 1) ควรมีการออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมาย 2) 
ควรเลือกกลวิธีในการออกแบบท่ีเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะ รวมถึง 3) 
ควรเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการ
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สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ช่วยให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ของการระบาด ปัจจัยเสี่ยง 
และสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคติดต่ออันตราย รับรู้วิธีการดูแล ป้องกัน
ตนเองให้รอดพ้นจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวันให้เป็น New Normal  
 
บทสรุป 
 อินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลหรือสารสนเทศรวมกับกราฟิก ท าให้ได้การ
น าเสนอข้อมูลที่มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว และถูกน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมและรณรงค์ด้านสขุภาพ ซึ่งท่ีผู้เขียนได้น าเสนอมาในข้างต้น มีข้อสรุปโดยสังเขป 
ดังนี ้

ศักยภาพของสื่ออินโฟกราฟิกต่อคุณภาพการรับสาร และความจ าเป็นในชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) โดยมีข้อค้นพบว่า สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่มีศักยภาพที่ช่วย
สนับสนุนให้ผู้รับสารสามารถรับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสื่อท่ีเหมาะสมกบั
บุคคลทุกกลุ่ม เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกนั้นเป็นสื่อที่ผสมผสานภาพที่มีสุนทรียะกับ
เนื้อหาซึ่งถูกจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นสื่อท่ี
ช่วยให้เกิดการรับสารได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสื่ออินโฟกราฟิกยังเป็นสื่อรูปแบบที่
เหมาะต่อการส่งต่อและกระจายข่าวสารให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็วโดย
ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความนิยมในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความเหมาะสมในวิถี New 
Normal ที่จ าเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม สื่ออินโฟกราฟิกจึง เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวมส าหรับการป้องกันตัวจากโรคติดต่อโควิด-19  

บทบาทของสื่ออินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารสุขภาพ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล ช่วยให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล กระตุ้นการ
เรียนรู้ สร้างความตระหนัก เปลี่ยนทัศนคติด้านสุขภาพ เกิดความตั้งใจเพื่อสุขภาพ และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี ดังนั้นการน าสื่ออินโฟกราฟิกมา
ใช้ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสื่อสารเชิงสุขภาพจึงมีบทบาทส าคัญ ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถรับข้อมูลได้เป็นอย่างดีแม้เนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อน 

สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในภาวะวิกฤติโควิด-19 ควรมีการ
น าเสนอเนื้อหาในประเด็นที่มีความจ าเป็นต่อการรับมือกับภาวะวิกฤติ และมีการ
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น าเสนอเนื้อหาอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการให้ข้อมูลทั่วไป ด้านการให้ความรู้ ด้าน
วิธีการปฏิบัติ ด้านส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง ด้านสร้างความตระหนัก ด้านการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ด้านเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ส าหรับด้านการออกแบบควรมีการออกแบบที่ชัดเจน และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
โดยเน้นหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดียว ออกแบบให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้เทคนิค
การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสนใจ ใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจ ใช้ค าพูดที่
กระชับ และการท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็กให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและน าไป
เผยแพร่ต่อได้อย่างสะดวก 

แนวทางการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่เหมาะสมในอนาคต ควรมีการออกแบบ
อย่างเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมาย ควรเลือกกลวิธีในการออกแบบที่เหมาะสมกับ
ช่องทางการสื่อสาร และควรเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลในการรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลอง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) วิเคราะห์และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถี
คลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบ
ด้านการท่องเที่ยว 6 As ในการศึกษา คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ท่ีพักในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accommodations) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และบริการเสริม 
(Ancillary Services) การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ใช้วิธีการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงพื้นที่วิจัยจัดเก็บ
ข้อมูลโดยการส ารวจ การสัมภาษ์์ ผู้ให้ข้อมูลส าคั  จ านวน 60 คน ประเมินและ
สังเกตการ์์ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 15 แห่ง ใน 2 ล าน้ า คือ ล าน้ าชีและล าน้ ามูล กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยผู้น าชุมชนท่องเที่ยวและสมาชิก กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่
ล าน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ภาคอีสานมีทรัพยากรกรท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
email: prajuab21600@gmail.com 
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วัฒนธรรมเป็นส่วนให ่ มีทรัพยากรล าน้ าท่ีสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว 2 สาย คือ  ล าน้ า
มูลและล าน้ าชี 2) การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากจ านวน 15 แห่ง พบว่า มีชุมชนท่องเที่ยวท่ีผ่านการประเมินใน 
2 จังหวัด คือ ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ อ าเภอเกษตรสมบูร์์ จังหวัดชัยภูมิ และ ชุมชนบ้าน
หว้าน เทศบาลต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 3) แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย การ
พัฒนาคน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้าง
การรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยววิถีคลอง ศักยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าน้ ามูล ล าน้ าชี 
 
Abstract 
 The study aimed to 1)  survey canal tourism resources in the 
northeastern region in Thailand, 2)  analyze and assess the potential of 
canal tourist attractions in the region, and, 3)  synthesize guidelines for 
canal tourism potential development in the region. The concepts applied 
in this research was the 6As Tourism Components: Attractions, Accessibilities, 
Amenities, Accommodations, Activities and Ancillary Services.  This mix-
method research was conducted by studying concepts, theories and 
reviewing related literature.  In addition, the data was collected from an 
on- site research approach using a survey, an interview of 60 key 
informants, evaluation and observation forms in 15 tourism community 
areas of 2 rivers, namely, Chi and Mun. The samples in this study consisted 
of tourism community leaders and members, and, tourism Entrepreneur 
Group Government officials. The research findings were as follows:  

1)  According to the survey of canal tourism resources in the 
northeastern region, most of the tourism resources are historical and 
cultural sites.  Moreover, there are 2 river resources, Mun and Chi related 
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to tourism.  2)  The analysis and assessment of the potential of 15 canal 
tourist attractions in the northeastern region revealed that two tourism 
communities passed the assessment. These two communities include Ban 
Bung Sip Si Community, Kaset Sombun District, Chaiyaphum Province, and Ban 
Wan Community, Nam Kham Sub- district Municipality, Mueang District, 
Sisaket Province. 3) The guidelines for canal tourism potential development in the 
northeastern region consist of human development, tourist attraction 
development, tourism standard creation, and awareness creation on 
tourist attractions. 
 
Keywords: Canal tourism, Potential, Northeastern region, Mun River, Chi 
River 
 
บทน า 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคั ต่อระบบเศรษฐกิจโลกและ
เป็นที่ยอมรับกันเกือบทุกประเทศว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้หลักเข้าสู่ประเทศ
อันดับต้น ๆ อีกทั้งยังมีแนวโน้มในการขยายตัวและเจริ เติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
ตามที่องค์การท่องเที่ยวแห่งประชาชาติ (United World Tourism Organization: 
UNWTO) ได้พยากร์์ในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 
1,600 ล้านคน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
อย่างมหาศาล ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก จากการคาดการ์์ ในปี พ.ศ.2563 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยว 71 ล้านคน เท่ากับ
จ านวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 (Auntong, 2016) จากการข้อมูล
ข้างต้นสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาท
ความส าคั ต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การมา
เที่ยวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในแง่หนึ่งคือการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อน าสู่
การพัฒนาอีกหลายๆด้าน ดังนั้นจึงจะพบว่ารัฐบาลไทยให้ความสนใจและใส่ใจกับการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติ อาทิ กร์ีด้านการท่องเที่ยววิถีคลอง ในอดีตแม่น้ าล า
คลองนั้นมีบทบาทส าคั มาก เนื่องจากตลอดสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้คน 
เป็นเส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันรวมทั้งขนส่งค้าขาย เกิดวิถีเศรษฐกิจการค้าขาย
ระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารและยังเป็นแหล่งก าเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพ์ีทางน้ ามากมาย ซึ่งใน
ปัจจุบันยังมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าอยู่บ้าง แต่ผลจากการพัฒนาเมืองในหลาย
ด้านที่ไม่ได้ค านึงถึงประวัติศาสตร์หรือภูมิหลังของแม่น้ าล าคลอง ส่งผลให้มีการบุกรุก
และถมล าคลองเพิ่มมากขึ้น ท้ิงขยะหรือน้ าเสียลงล าคลอง ส่งผลให้เกิดปั หาด้าน
คุ์ภาพน้ า รวมทั้งท าให้คุ์ค่าของแม่น้ าล าคลองลดความส าคั ลง ข์ะเดียวกัน
ชุมชนท้องถิ่นที่ด ารงชีวิตตามล าคลองก็ขาดแนวทางในการแก้ไขปั หาเพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูล าน้ าล าคลองที่ตนเองอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามในระดับรัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยปั หา
ดังกล่าว ในปัจจุบันได้บรรจุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การบริหารจัดการ
น้ าทั้งระบบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งให้ความส าคั กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการน้ าเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน (Aiemprasertgul, 2017) โดยมุ่งฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและการป้องกันตลิ่ง
และฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น้ า คู คลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
 ในปี 2562 รัฐบาลมอบนโยบายให้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ด าเนินการจัดท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวต้นแบบทางวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองด าเนินสะดวก” ต่อ
ยอดจากการศึกษาวิจัยและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ารวจศักยภาพ
และพัฒนาพื้นที่เช่ือมต่อคลองด าเนินสะดวกในส่วนของคลองสาขาจังหวัดราชบุรี มี
งานวิจัยเสนอให้เห็นว่าเป็นคลองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (Suwan, 2019)  แต่
ต้องการเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเว์ดังกล่าวให้ขยายวงกว้างขึ้น ซึ่ง
จากนั้นมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองน าเดินสะดวกมาต่อเนื่องจน
เป็นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบส าคั ที่น าล าคลองมายกระดับพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยว จากตัวแบบคลองด าเนินสะดวก กร์ีในพื้นที่อีสานที่มีล าน้ าส าคั  อาทิ ล า
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น้ ามูล ล าน้ าชี ต่างมีคุ์ลักษ์ะของล าน้ าที่สามารถจัดการท่องเที่ยววิถีล าน้ าได้ 
หากแต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ช้ีชัดเจนว่าเป็นล าน้ าที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ศักยภาพด้านเอกลักษ์์ของลุ่มน้ าที่สามารถน ามาสร้างเป็นเรื่องราวเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวท่ีสนใจประวัติศาสตร์การอพยพของคนลาวตามลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าชี  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
คลองในประเทศไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยววิถี
คลองที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ในกร์ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ภูมิภาคหนึ่งของประเทศที่มีล าน้ าส าคั ไหลผ่านคือล าน้ าชีและล าน้ ามูลดังที่ได้เสนอไว้
ในเบื้องต้น ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปั  าและวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีอัตลักษ์์
ส าคั แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว
ภายใต้วิถีล าน้ าล าคลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเพื่อค้นหาศักยภาพชุมชน
ที่จะสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นการท่องเที่ยววิถีล าน้ าล าคลองที่มีความโดดเด่น 
โดยมุ่งใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเงื่อนไข   ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของล าคลองในพื้นที่ดังกล่าว ค์ะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 15 
แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีทีม่ีการจัดการท่องเที่ยววิถีล าน้ าล าคลองที่มีความโดดเดน่เป็นท่ีรับรูใ้น
วงกว้างของการท่องเที่ยววิถีคลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีล้ าน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในล าดับ
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง กลุ่มประชากรส าหรับการวิจัยในครัง้นี้
ก าหนดเป็นหน่วยวิจยัที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ดังนี้ 
  1) ภาคประชาชน คือ ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 30 คน  
  2) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยววิถีคลองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 20 คน  
  3) กลุ่มผู้ เ ช่ียวชา  คือ ผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการ์์ในการจัดการท่องเที่ยววิถีคลอง ภาครัฐ และ
เอกชน จ านวน 10 คน  
 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1)  ตั วแปรต้น  ได้ แก่  ทรัพยากรการท่อง เที่ ยววิ ถี คลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรการ
ท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรตาม : 
ศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยววิถี

ล าน้ า  ล าคลองในพื้นที่ 
ภายใต้องค์ประกอบ 6 As 
1. แหล่งท่องเที่ยว 
2. การเข้าถึง 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
4. โปรแกรมการท่องเท่ียว 
5. กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
6. การให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

ประ เมิ น เบื้ อ งต้น โดย เก์ฑ์การ
คั ด เ ลื อ ก วิ ถี ล า น้ า  ล า ค ลอ งที่ มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
ต้นแบบ การพัฒนาวิถีคลองให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
ตามนโยบายรัฐบาล  

สังเคราะห์ภายใต้มาตรฐานการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนแหง่ประเทศไทย 

สร้างความเชื่อมโยงของเก์ฑ์ใน
การด าเนินการจัดการท่องเท่ียว

โดยชุมชน 

ตัวแปรต้น : 
ส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียววิถลี าน้ า ล าคลอง

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. การส ารวจด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
2. การส ารวจข้อมูลจากฐานขอ้มูลเชิงเอกสารและ
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3. การส ารวจเชิงพื้นที่เป้าหมาย 
4. การรวบรวมฐานข้อมูลเบื้องต้น 



74          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 ค์ะผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาข้อมูลดังนี้ 
 1) แบบประเมินคัดกรองแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง  
 การศึกษาครั้งนี้ค์ะวิจัยจะใช้แบบประเมินคัดกรองแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง
ภายใต้แนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยว เป็นประเด็นการประเมินประกอบด้วย สิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การ
ให้บริการที่พัก (Accommodation) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Activity) และบริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary service) พร้อมท้ัง
ประเมินคัดกรองการบริหารจัดการเช่ือมโยงแนวคิดเก์ฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน  
 2) แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง  
 แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง ใช้เพื่อประเมินศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและน าข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดับความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลอง โดยการประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยววิถีคลองได้น าเก์ฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  5 ด้าน เพื่อการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุ์ภาพชีวิตที่ดี ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืนและด้านคุ์ภาพการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวส าหรับแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง 
 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวส าหรับแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง ใช้
เพื่อสอบถามข้อมูลจากและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลอง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 
4 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะ  
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 4) แบบสัมภาษ์์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลอง 
  แบบสัมภาษ์์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองเป็นประเด็น
ค าถามเพื่อใช้ในการสนทนากลุ่มย่อยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคั ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน จากนั้น
ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองเพื่อสรุปเป็น
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป  
 2. การรวบรวมข้อมูล 
 1) การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งข้อมูล เช่น 
วารสาร เอกสาร ต ารา งานวิจัย สื่อสารสนเทศ เมื่อได้ด าเนินการรวมข้อมูลต่างๆแล้ว
จะสรุปสังคมเคราะห์เพื่อเป็นประเด็นส าคั ในการวิจัยครั้งนี้ 
 2) การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สนทนาร่วมกับชุมชน สร้างความเข้าใจและการยอมรับ เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเช่ือมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย มีการให้ข้อมูลที่แท้จริง เป็น
ประโยชน์กับการวิจัย   
 3) ประชุมภาคประชาชน กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่ม
ผู้บริหารและกลุ่มผู้เช่ียวชา  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีศึกษา 
 4) ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้
กับล าน้ า จ านวน 15 แห่ง 
   1) ล าน้ ามูล ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ ามูลโฮมสเตย์บ้านสขุสมบรู์์ 
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว กลุ่มโฮมสเตย์วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา บ้านโคกเมืองโฮมสเตย์ ต. จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนหมู่บ้านนวัตวิถี บ้าน
หนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หมู่บ้านวัตวิถี บ้านหว้าน ต.น้ าค า อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานบ้านชีทวนต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
   2) ล าน้ าชี ได้แก่ บ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูร์์ จ.
ชัยภูมิ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เมืองในภูโฮมส
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เตย์ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โฮมสเตย์บ้านหนองตาไก้ ต.หนองทุ่ม อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคามหมู่บ้านนวัตวิถี บ้านดงน้อย ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.
มหาสารคาม บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.สุวรร์ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หมู่บ้านนวัติวิถีบ้าน
หนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 
(ผู้แต่งควรเลือกใช้ช่ือเต็มหรือตัวย่อของค า ต าบล อ าเภอ จังหวัด แบบใดแบบหนึ่งใน
การเขียนบทความ)  
 5) ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดท าข้อมูลในรูปแบบของเอกสารรายงาน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามที่ได้
จากการสังเกต การสัมภาษ์์ และการสนทนากลุ่มมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
คัดกรองข้อมูลและจัดแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
ตามประเด็นท่ีค้นพบ (topic) แล้วน ามาพรร์นาเชิงอุปนัย (inductive)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีล าน้ าล าคลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณี ล าน้ ามูลและล าน้ าชี 
 ล าน้ ามูล สภาพทั่วไปของล าน้ ามูลนักวิชาการได้แบ่งล าน้ ามูลออกเป็น 3 ส่วน 
ตามสภาพกายภาพของพื้นที่ คือส่วนที่ 1 ล าน้ ามูลตอนบนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา-
บุรีรัมย์ สภาพของแม่น้ ามีขนาดแคบกระแสน้ าไหลแรงเนื่องจากลักษ์ะภูมิประเทศ
ของล าน้ าส่วนให ่จะเป็นพื้นที่ราบสูง โดยมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก 
เป็นแนวยาวอยู่ทางทิศใต้ มีระดับความสูงประมา์ 300 ถึง 1,350 ม.รทก.(เมตร/
ระดับน้ าทะเลปานกลาง) ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ ามูลและล าน้ าสาขาต่างๆ  ส่วนท่ี 2 
ล าน้ ามูลตอนกลางพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ -ศรีสะเกษ สภาพของแม่น้ ามีขนาดกว้าง
กระแสน้ าไหลช้า เนื่องจากลักษ์ะพื้นที่ค่อยๆลาดต่ าจากพื้นที่ล าน้ ามูลตอนบนลงมา
ทางทิศเหนือสู่แม่น้ ามูลตอนกลาง สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศเหนือของล าน้ าเป็น
เนินเขาระดับไม่สูงมากนัก จากนั้นพื้นที่ค่อยๆลาดต่ าลงมาทางทิศใต้ ซึ่งในฤดูน้ าหลาก 
น้ าจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีป่าริมน้ าซึ่งชาวบ้านเรยีกว่าป่าบุ่ง-ป่าทาม  ส่วนท่ี 3 ล าน้ ามูล
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ตอนล่างพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ-อุบลราชธานี สภาพของแม่น้ าจะมีตลิ่งสูงมีแก่งหิน
กระจายอยู่ตามล าน้ าเนื่องจาก  ภูมิประเทศส่วนให ่ยังคงเป็นที่ราบสูงมีทิวเขาพนมดง
รักเป็นแนวเขาทอดยาวทางตอนใต้ ล ามูลตอนล่างพื้นที่จะค่อยๆลาดลงไปทางด้าน
ตะวันออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา ส่วนในจังหวัด
อุบลราชธานีส่วนให ่เป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่น ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความสูง
พื้นที่โดยเฉลี่ย 200 ม.รทก (Siwanna, et.al. 2013) 
 ล าน้ าชี เกิดจากท่ีราบด้านตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูร์์ซึ่งเป็นแนวภูเขา
ชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสาขาหลัก 5 ล าน้ าซึ่ง
ประกอบไปด้วย ล าน้ าพรม ล าน้ าพอง ล าน้ าเซิน ล าน้ าปาวและล าน้ ายัง แม่น้ าชีถือว่า
เป็นแม่น้ าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ไหลผ่านอ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอแวงน้อย อ าเภอ
แวงให ่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอมั จาคีรี อ าเภอชนบท อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
แฮด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอกมลาไสย อ าเภอร่อง
ค า จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเชียงขวั  อ าเภอธวัชบุรี อ าเภอทุ่งเขา
หลวง อ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อ าเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และไหลไปบรรจบกับแม่น้ ามูลที่
บ้านวังยาง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษ กับจังหวัด
อุบลราชธานี มีความยาวท้ังสิ้น 765 กิโลเมตร 
 2. ลักษณะทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตล าน้ าในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ล าน้ ามูล จากลักษ์ะกายภาพล าน้ ามูลและลักษ์ะพื้นที่ล าน้ าดังกล่าว 
ก่อให้เกิดภูมิสั์ฐานท่ีเป็นระบบนิเวศย่อย ๆ มากมายในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นท่ีล าน้ ามูล
ตอนกลางซึ่งมีสภาพของล าน้ าที่มีขนาดกว้าง กระแสน้ าไหลช้ามีลักษ์ะพื้นที่เป็นพื้นที่
ลอนคลื่นมีที่ลุ่มต่ าสลับกับท่ีดอน ประกอบกับการไหลของน้ าในฤดูน้ าหลาก ท าให้เกิด
ภูมิสั์ฐานเป็นระบบนิเวศย่อย ๆ เรียกกันในภาษาถิ่นอีสาน เช่น หนองบุ่ง ทาม เป็น
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ต้น และในระบบนิเวศย่อยก็มีสังคมพืชที่ปกคลุมในพื้นที่แตกต่างหลากหลายชนิด ท่ี
เรียกต่างกันว่า “ป่าบุ่ง-ป่าทาม” ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์และหลบภัย
ของสัตว์น้ าสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ านานาชนิด พื้นที่ทามในล าน้ ามูลจึงเปรียบเสมือน
มดลูกของภาคอีสาน เป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
พันธุ์พืชมากกว่า 118 ชนิด พันธุ์พืชที่พบในพื้นที่ทามส่วนมากเป็นพืชที่มีความทนต่อ
การท่วมขังของน้ า สามารถด ารงอยู่ยืนต้นได้นานและเป็นไม้พุ่ม ซึ่งมีอยู่อย่างหนาแน่น 
ในล าน้ ามูลตอนกลางมีปลาน้ าจืดอาศัยมากกว่า 90 ชนิด มีนกสัตว์ป่าและแมลงใช้ชีวิต
อยู่ในป่าทามจ านวนถึง 85 ชนิด การด ารงอยู่ของสัตว์ป่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ าล้วน
สะท้อนถึงความอุดมสมบูร์์ได้เป็นอย่างดี (Siwanna, et.al. 2013) ในล าน้ ามูล
ตอนกลาง จะมีสภาพระบบนิเวศท่ีคนอีสานเรียกว่า  “ทาม” ลักษ์ะภูมิศาสตรส์ั์ฐาน
เป็นที่ลุ่มที่ดอนสลับกันไป บางแห่งมีพื้นท่ีต่ า มีน้ าขังตลอดปี ชาวอีสานเรียกว่า “บุ่ง ริม
สองฝั่งล าน้ ามักจะมีไม้นานาพันธุ์ปกคลุมหนาแน่น ในพื้นที่บุ่งและทามของคนอีสานยัง
มีการท านาที่เรียกว่าการ “ท านาทาม” มี 2 ลักษ์ะในปัจจุบันคือนาด าและนาหยอด 
นอกจากนี้ยังมีการท าไร่ปลูกผักต่าง ๆ เช่น การท าไร่ปลูกข้าวโพด แตงโม ในเดือน
กุมภาพันธ์มีการปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น แตงกวา ถั่ว เพื่อไว้กินและขาย นอกจากนี้ 
ชาวบ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพราะในทามมีพืชหลายชนิดเหมาะ
ส าหรับเป็นอาหารของวัวควาย การเลี้ยงวัว ควายในป่าทามจึงสะดวกไม่ยุ่งยาก 
เนื่องจากมีพืชพันธุ์ที่สมบูร์์ให้วัวและควายกินได้ตลอด สามารถเลี้ยงปล่อยได้ โดยไม่
ต้องกลัวว่าวัวควายจะไปกินพืชพันธุ์พืชผักของชาวบ้านอ่ืน ที่ส าคั วิถีชีวิตของคนล าน้ า
มูลคือการ “หาปลา” การหาปลาของชาวบ้านล าน้ ามูลในอดีตสามารถหาได้ตลอดปี
ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น กุด หนอง ล่องในแม่น้ ามูล ซึ่งเป็นถิ่นฐานของปลาหลายชนิด 
เครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาแตกต่างกันออกไปตามสภาพแหล่งน้ า เช่น แห เบ็ด สวิง 
มอง เป็นต้น  
 คนล าน้ ามูลมีช่วงระยะเวลาหาปลาแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน เป็นช่วงน้ าน้อยหาปลาได้ง่าย ชาวบ้านจะหาปลากันมากในช่วงระหว่างเดือน
นี้ มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการขายปลาในช่วงนี้ ประมา์ 10,000 บาทต่อเดือน 
ต่อมาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเป็นช่วงน้ าขึ้น น้ าไหลลงสู่แม่ น้ าปลาจะวิ่งทวน
น้ าขึ้นมาวางไข่ในหนอง ช่วงนี้จะมีการขุดบ่อล่อปลา เครื่องมือหาปลา คือ ลอบ แห ไซ 
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เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงน้ าลงน้ าหลากมีน้ ามาก ปลาไม่ค่อยมี ชาวบ้านจึงไม่
ค่อยหาปลาในช่วงนี้ เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ปลายฝนต้นหนาว ปลาจะมีรสชาติ
อร่อย มีความมัน ช่วงนี้ปลาในล าน้ ามูลจะมีมาก ปลาจะอยู่รวมกันและกลับลงสู่แม่น้ า 
ในช่วงนี้ชาวบ้านนิยมออกหาปลากันมา นอกจากการหาปลาแล้ว วิถีของคนตามล าน้ า 
ยังมีการหาฟืนและเผาถ่านจากพันธุ์ไม้โตเร็วที่เกิดตามริมล าน้ า ชาวบ้านอีกกลุ่มเก็บผัก
ตาม ธรรมชาติ ตามล าน้ า การหาผักในทาม เช่น ผักกูด ผักกระโดน ซึ่งหาได้ตลอดปี 
ชาวบ้านบางกลุ่มหาหน่อไม้ ยอดไม้ในช่วงฤดูฝน คือ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
พฤศจิกายน “หน่อไม้” ถือว่าเป็นอาหารหลักของชาวบ้านตามล าน้ าสายต่าง ๆ 
นอกจากนั้นแล้ว วิถีคนล าน้ ายังมีการหา “เห็ด” ในช่วงฤดูหน้าฝนราวเดือนพฤษภาคม
จะมีเห็ดชนิดต่าง ๆ ให้ชาวบ้านได้เก็บทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อขาย เช่น เห็ดสายน้ า เห็ด
ผึ้ง เห็ดระโงก เห็ดปลวก เป็นต้น ช่วงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ชาวล าน้ าโดยเฉพาะ
ล าน้ ามูลยังมีการหา “มันแซง” เป็นอาหารยอดฮิตในป่าทามมันแซงเป็นไม้เลื้อยใบ
คล้ายใบต าลึงแต่มีสีเขียวแก่ จะเกี่ยวพันอยู่กับต้นไม้เล็กไม้ให ่อยู่ในบริเว์ ทาม ตาม
ล าห้วยหัวมีลักษ์ะกลมแต่ไม่เป็นตะปุ่มตะป่่า ขนาดเท่าหัวแม่มือจนถึงเท่าก าปั้น  
 ตามล าน้ ายังมีพืชที่เรียกว่า “หวาย” หวายสามารถเกิดขึ้นในป่าทาม เป็น
หวายน้ า ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ในการสานกระด้ง สานไซเพื่อใช้เป็นอุปกร์์ในการหา
ปลา หวายจะเกิดมากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หวายที่ขายดี คนอีสานตามล า
น้ าเรียกว่า “หวายหางหนู” เพราะเส้นเล็กใช้แทนเชือกได้ ในล าน้ ายังมี ผลผลิตจาก
ธรรมชาติที่คนอีสานช่ืนชอบน าไปประกอบอาหารเรียกว่า “ไข่มดแดง” จะหาได้ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยหาตามต้นไม้ในป่าทาม ต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มจะมีรังมดแดง
อยู่ ชาวบ้านจะใช้วิธี โดยใช้ไม้ยาวผูกกับหวดหรือหมอ้ ยกขึ้นไปเขย่า รังมดแดงให้ไข่มด
แดงตกลงมาใส่ในขวดหรือหม้อ จากนั้นน าลงมาเทใส่น้ าให้ไข่จมน้ าและมดแดงไต่
ออกไป นอกจากน้ันแล้วยังมีการหา “กบและหอย” ตามล าน้ าซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ตอน
กลางคืนชาวบ้านนิยมออกไปยิงกบ ส่วนหอยนั้นมีอยู่มากมาย เช่น หอยขม หอยโข่ง 
เป็นต้น และที่ส าคั ชาวบ้านตามล าน้ าสามารถ ล่าสัตว์เป็นอาหารได้ ซึ่งเป็นสัตว์เล็ก 
เช่น นก หนู พังพอน กระต่าย จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าพื้นที่ล าน้ าทั้งล าน้ าชี ล าน้ ามูล 
แม่น้ าสงคราม หรือล าน้ าโขง ต่างมีวิถีชีวิตชุมชนล าน้ าที่มีระบบนิเวศ ผูกพันกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนล าน้ า ทั้งการหาอยู่หากิน เก็บของป่า รวมถึงการสร้างผลผลิตปลูก
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พืชผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ เพื่อขายเป็นรายได้ นอกจากนี้แล้วยังมีวิถีวัฒนธรรมที่ส าคั 
ตามล าน้ าเป็นความเช่ือของวิถีคนล าน้ า คือ มีการสร้าง “ดอนปู่ตา”สร้าง “วัด” เพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งมีการจัดการ “แข่งเรือ” ประเพ์ีประจ าท้องถิ่น
ซึ่งกล่าวได้ว่าล าน้ าต่าง ๆ  เป็นพื้นที่ท่ีสร้างระบบคุ์ค่า ทางวัฒนธรรมประเพ์ีที่เกื้อกลู
กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ล าน้ าชี มีนักวิชาการได้แบ่งล าน้ าชีไว้หลายตอนเช่นเดียวกันกับล าน้ ามูล 
นิรันดร ค านุ และค์ะ (Comnu, 2018) อธิบายลักษะล าน้ าชีตอนกลางและตอนล่าง
ไว้ว่า ล าน้ าชีตอนกลาง ได้แก่ บริเว์ที่ล าน้ าไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร มีสาขาล าน้ าส าคั  คือ ล าน้ าปาว ไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมือง อ าเภอกมลาไสยและอ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไป
บรรจบแม่น้ าชีอีกครั้งที่อ าเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดและน้ ายัง  ส่วนล าน้ าชีตอนล่าง 
ได้แก่ บริเว์ล าน้ าชีที่ไหลผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอค าเขื่อนแก้วอ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
บริเว์นี้ไม่มีแม่น้ าสาขาเนื่องจากถูกขนาบด้วยล าน้ าเสียวทางทิศตะวันตกและล าน้ าเซ
บายทางทิศตะวันออก ซึ่งล าน้ าทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของล าน้ ามูล ท าให้ล าน้ าชีตอนล่าง
เป็นแนวแคบและเป็นแนวราบโล่ง ล าน้ า ชีตอนล่างจะไหลสู่น้ ามูลในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ล าน้ าชีตอนล่างมีสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
หลากหลาย ในพื้นที่จะเป็นพื้นท่ีทามคล้ายกับล าน้ ามูล ล าน้ าชีมักจะเกิดน้ าท่วมในช่วง
ฤดูน้ าหลาก ส าหรับชุมชนล าน้ าชีในอดีตนั้น สภาวะน้ าท่วมถือว่าเป็นปกติวิสัยเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ ซึ่งคนในชุมชนได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติมาตลอด ก่อให้เกิดภูมิ
ปั  าความรู้กับชุมชนชาวล าน้ าชี ถึงขั้นสามารถจับชีพจรน้ าได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับล าน้ าชี ส่งผลต่อการสร้างผลผลิตของชุมชนริมน้ า เช่น อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ 
รวมทั้งเป็นสถานเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คล้ายกับล าน้ าต่างๆ ในอีสานดังที่
กล่าวถึงล าน้ ามูลในส่วนท่ีผ่านมา  
 การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านล าน้ าชี แม้จะหลีกเลี่ยงบริเว์น้ าท่วมถึง แต่ส่วน
ให ่จะตั้งถิ่นฐานไม่ห่างจากล าน้ า ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีตามและ
ฝั่งล าน้ าชี น้ าชีเป็นพื้นที่ที่ให้ประโยชน์กับชาวบ้านให้ได้พึ่งพาด ารงชีพ ข์ะเดียวกัน
ชาวบ้านต้องเผชิ กับปั หาน้ าท่วม น้ าหลาก อย่างไรก็ตามชาวบ้านล าน้ าชีก็ใช้วิถีชีวิต
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สัมพันธ์กับฤดูน้ าท่วมน้ าหลากมาโดยตลอด เช่น ในฤดูปกติมีการปลูกผัก ปลูกพืช มี
การน าต้นกกไปท าเป็น เสื่อกก หาอาหารปลาท าเป็นแกงปลา ปิ้งปลา เพื่อกินและขาย
ในตลาด เมื่อสภาวะน้ าท่วมซึ่งเป็นปรากฏการ์์ที่มีมาแต่โบรา์ ชาวบ้านก็จะปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพน้ าท่วมเก็บสิ่งของ จูงวัวควายขึ้นไปยังท่ีสูง เมื่อน้ าลงก็กลับมาใช้ชีวิตริม
ฝั่งล าน้ าชีเช่นเดิม ท าการเกษตรท าไร่ ปลูกแตงโม ถ่ัวลิสง เลี้ยงสัตว์  
 ดังนั้นล าน้ าชีจึงมีความส าคั กับคนอีสานไม่ต่างจากล าน้ าอื่น ๆ ความเช่ือ
ของคนล าน้ าชีตอนล่าง ในอดีตคนลูกน้ าชีจะมีความเช่ือเกี่ยวกับผีตามล าน้ าเพราะ
ชาวบ้านนับถือผีปู่ตา ชาวบ้านบางหมู่บ้านเรียกว่าหลวงพ่อให ่ และ ชาวบ้านจะให้
ความเคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยโบรา์จนถึงปัจจุบันจึงมีการสร้างศาลปู่ตาไว้ ในจุดต่าง 
ๆ ของแต่ละหมู่บ้านมีการเลี้ยงผีปู่ตาตามความเช่ือของท้องถิ่นต่าง ๆ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันยังคงมีให้เห็น รวมทั้งการแข่งเรือตามล าน้ าชี ก็มีเช่นเดียวกันกับล าน้ ามูลและ
ล าน้ าอ่ืน ๆ  
 3. อัตลักษณ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพ้ืนที่ล าน้ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียว 
 ล าน้ ามูลไหลผ่านจังหวัดในเขตอีสานใต้ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ธรรมชาติ มีป่าริมน้ า
เป็นหย่อม ๆ กระจัดกระจายอยู่ อัตลักษ์์ที่โดดเด่นทางธรรมชาติคือเป็น “แหล่งปลา
มูล” มีความหลากหลายของสัตว์น้ าและพืชพรร์ พบปลาอย่างน้อย 109 ชนิด หลาย
ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สู พันธุ์ (endangered) อาทิ ปลาเอินคางมุม (Probarbus 
labeamajor) ปลาเทพา(Pangasius santiwangsei) ปลาหมากผาง (Tenualosa 
thibaudeaui)  ปลาแมวหู ด า  (Setpinna melanochir)  ปลานวลจั นทร์ น้ า จื ด 
(Cirrhinus microlepsis) ปลาชะอี (Mekongina erythrospila) เป็นต้น ข์ะที่มี ปลา
เศรษฐกิ จ  ไ ด้ แก่  ปลาสร้ อยขาว  ( Henicorhynchus siamensis)  ปลา ไส้ ตั น 
(Cyclochilicthys repasson) ปลาขี้ยอก (Mystacoleucus marginatus) ที่ชาวบ้าน
ริมฝั่งสามารถหามาเพื่อขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ส่วนด้านวิถีวัฒนธรรมล าน้ า 
ด้วยความอุดมสมบูร์์ของพื้นท่ี จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านส่วนให ่มีอายุมากกว่า 100 ปี หลายหมู่บ้านมีอายุของชุมชน
ระหว่าง 300 – 500 ปี กระจายตามสายน้ า ประชากรเกือบท้ังหมดมีบรรพชนอพยพมา
จากประเทศสาธาร์รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บางหมู่บ้านสืบเช้ือสายมาจาก
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เขมร กูย (ส่วย) มีประเพ์ีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ อาทิ การร าผีฟ้า           
การท ากฐินน้ า การแข่งเรือ เป็นต้น อัตลักษ์์อีกประการคือ “เส้นทางล าน้ าอารยธรรม
ขอม” โดยมีชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ลาว-ส่วย(กูย)-เขมร-เยอ ดั้งเดิมอาศัยอยู่ 
 ล าน้ าชี อัตลักษ์ที่โดดเด่นของล าชี คือ “แหล่งวิถีการเกษตรและพรร์ไม้ตาม
ล าน้ า” เนื่องจากหลายชุมชนตั้งอยู่ในเขต ภูเขาล้อมรอบพ้ืนท่ีราบสูงตอนกลางทางตอน
เหนือของพื้นที่จะล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูเขียวน้อย และต่อด้วยเทือกเขาภูเขียวให ่ 
ลักษ์ะของพื้นที่คล้ายรูปเกือกม้า บริเว์ใกล้กับสันเขาจะเป็นผาชัน เกือบตั้งฉาก
ตลอดทั้งแนว ภายในวงรอบของเทือกเขานี้ พื้นที่ส่วนให ่ค่อนข้างราบ มีเนินเขาขนาด
เล็กปรากฏอยู่บนยอกเขาหลายลูก มีสภาพเป็นลานหิน มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กขึ้นห่าง ๆ 
สลับกับห ้าและไม้พุ่ม เนื่องจากพื้นที่ส่วนให ่เป็นเทือกเขาสูง และที่ราบสูง จึงท าให้
มีล าห้วย ล าธารมากมายหลายสาขา ล าน้ าส าคั  3 สาย ได้แก่ ล าน้ าพรม มีต้นก าเนิด
อยู่บริเว์ตอนเหนือของพื้นที่ ล าน้ าสะพุงเป็นล าน้ าที่ให ่ที่สุดในพื้นที่ และล าน้ าชีซึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ พื้นที่ลุ่มบางตอนก่อตัวเป็นบึงซึ่งมีขนาดกว้างขึ้นเมื่อถึงฤดู
ฝน เช่น บึงแฟน บึงยาว บึงโค้ง บึงสะพุง บึงมน และทุ่งกะมัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
พืชธรรมชาติประกอบด้วยป่าดงดิบเขาในระดับต่ า ป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัด
ใบ และทุ่งห ้า นอกจากนี้ยังมีสังคมขนาดเล็กที่ปรากฏให้เห็นในบางพื้นที่ เช่น สังคม
ธารน้ าไหล สังคมผาหิน สังคมบึงและพรุ เป็นต้น ในสังคมพืชแต่ละชนิดมีพันธุ์ไม้ที่หา
ยาก และมีคุ์ค่าอยู่มากมายหลายชนิด ตั้งแต่ไม้ขนาดให ่ที่มีคุ์ภาพด้านเนื้อไม้ และ
ค่ อนค่ า งหายากในปัจจุบั น  เ ช่น  ไม้ หอม  ( Aquilaria malaccensis)  อบ เชย 
(Cinnamomus bejolghota) ก ายาน (Styrax apricus) รวมทั้งกล้วยไม้และพันธุ์
ไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีดอกสวยงาม รอบตัวทุ่งเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูร์์ด้วยพันธุ์ไม้
หลากชนิด นอกจากน้ียังมีทุ่งห ้าขนาดเล็กอีกหลายแห่งในบริเว์ใกล้ ๆ กันน้ี เช่น บึง
ยาว บึงโค้ง บึงสะพุง เป็นต้น ซึ่งบึงเหล่านี้เป็นแหล่งหากินและพักอาศัยของนกเป็ด
หลายชนิดในช่วงที่โยกย้ายถิ่นด้านอัตลักษ์์ทางวัฒนธรรม ประเพ์ี ชาวล าน้ าชีเป็น
ชุมชนชาวลาวอพยพมาในช่วงประวัติศาสตร์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ยังคงรักษาวัฒนธรรม
ประเพ์ีอีสานเรียกว่า ฮีต 12 อยู่ แม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้าง แต่ชุมชนตามล าน้ า
ชีส่วนให ่ยังคงรักษาประเพ์ีอีสาน อาทิ งานบุ ผะเหวด งานบุ เข้าพรรษา งานบุ 
ประเพ์ีสงกรานต์ ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ ามีการจัดแข่งเรือในช่วงออกพรรษามีการสร้าง
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ดอนปู่ตา ริมฝั่งน้ าและตั้งวัดริมฝั่งน้ า ดังนั้น อัตลักษ์์ของชาวล าน้ าชีท่ีส าคั คือ “การ
สืบสานฮีต 12 คอง 14” 
 
ตารางที่ 1 สรุปอัตลักษ์์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นที่ล าน้ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าน้ า อัตลักษณ์ธรรมชาติ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ล าน้ ามูล  “แหล่งปลามลู” มีความ

หลากหลายของสัตว์น้ า แหล่ง
นิเวศป่าบุ่ง-ทาม  
 

“เส้นทางล าน้ าอารยธรรม
ขอม” 
วิถีล าน้ าชาติพันธ์อีสาน
กลุ่มอารยธรรมขอม (ลาว 
ส่วย เขมร เยอ)  

ล าน้ าชี “สวนเกษตรและพรร์ไม้” วิถี
สวนผลไม้ ธารน้ าไหล สวนผา
หิน สวนผลไม้ บึงและพรุ 

วิถีวัฒนธรรมล าน้ า ฮีต 12 
ชาติพันธ์ุลาว  

 
 4.  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ ยววิถีคลองในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีล าน้ า ล าคลองใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน จ านวน 15 คลอง โดยใช้ผู้ประเมินประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวให้คะแนนด้านการเดินทาง
และสิ่งอ านวยความสะดวก จากนัน้น ามาวิเคราะห์จดัล าดับ 3 ระดบั คือ C มีค่าคะแนน 
40-60 ส่วน B มีค่าคะแนน 61-70 และ A มีค่าคะแนน 71-100 จากการส ารวจ พบว่า 
มีระดบั C จ านวน 6 ชุมชน ระดับ B จ านวน 7 ชุมชน และระดับ A จ านวน 2 ชุมชน มี
รายละเอียดสรปุผลดังนี ้
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ตารางที่ 2 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภท
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รวม ผลประ
เมิศักย
ภาพ 

รถยนต ์
(10) 

เรือ 
(20) 

รถ
โดยสาร 
(10) 

ศูนย์ 
บริการ 
(10) 

ที่ 
จอดรถ 
(10) 

สุขา 
(10) 

ที่พัก
แรม 
(10) 

ร้าน 
อาหาร 
(10) 

ร้าน
ของที่
ระลึก 
(10)  

1. กลุ่มอนุรักษ์
ต้นน้ ามูลโฮมส
เตย์บ้านสุข
สมบูร์์        
ต.ไทยสามัคคี 
อ.วังน้ าเขียว 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

10  -  - 7 10 10  9 9  9 64 B 

2. กลุ่มโฮมส
เตย์วิถีชีวิตและ
ประวัติ 
ศาสตร ์ 
อ.สูงเนิน        
จ.นครราชสีมา 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติ-
ศาสตร์ 

10  -  - 7 10 10 9   9 7 62 B 

3.บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์          
ต.จระเข้มาก   

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10 -   - 7 10 10 9  9  7 62 B 
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ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภท
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รวม ผลประ
เมิศักย
ภาพ 

รถยนต ์
(10) 

เรือ 
(20) 

รถ
โดยสาร 
(10) 

ศูนย์ 
บริการ 
(10) 

ที่ 
จอดรถ 
(10) 

สุขา 
(10) 

ที่พัก
แรม 
(10) 

ร้าน 
อาหาร 
(10) 

ร้าน
ของที่
ระลึก 
(10)  

อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย์ 
4. หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหม
หนองตาไก้    
ต. หนองกง    
อ. นางรอง     
จ. บุรีรัมย์ 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - -  10 10  - 5  7  42 C 

5. ชุมชน
หมู่บ้านนวัตวิถี 
บ้านหนองบัว  
ต.หนองบัว    
อ. ท่าตูม       
จ. สุรินทร์ 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - 10 10 10  9  9 9 64 B 

6. หมู่บ้านวัตวิถี 
บ้านหว้าน 
ต าบลน้ าค า 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติ-
ศาสตร์ 

10 7 - 10 10 10 10 10 10 77 A 
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ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภท
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รวม ผลประ
เมิศักย
ภาพ 

รถยนต ์
(10) 

เรือ 
(20) 

รถ
โดยสาร 
(10) 

ศูนย์ 
บริการ 
(10) 

ที่ 
จอดรถ 
(10) 

สุขา 
(10) 

ที่พัก
แรม 
(10) 

ร้าน 
อาหาร 
(10) 

ร้าน
ของที่
ระลึก 
(10)  

อ าเภอเมือง    
จ.ศรีสะเกษ  
7. โฮมสเตย์ที่ได้
มาตรฐานบ้านชี
ทวน  
ต.ชีทวน  
อ.เขื่องใน      
จ.อุบลราชธานี 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติ-
ศาสตร์ 

10  -  - -  10 10  - 5  7  42 C 

8.บ้านบุ่งสิบสี่ 
ต.โนนทอง     
อ.เกษตร
สมบูร์์        
จ.ชัยภูมิ  

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10 10  - 10 10 10 10 10 10 80 A 

9.หมู่บ้านโฮมส
เตย์  บ้านหัว
ฝาย  ต.ปอแดง     

แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

10  - -  5 10 10 -   5 7  47 C 
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ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภท
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รวม ผลประ
เมิศักย
ภาพ 

รถยนต ์
(10) 

เรือ 
(20) 

รถ
โดยสาร 
(10) 

ศูนย์ 
บริการ 
(10) 

ที่ 
จอดรถ 
(10) 

สุขา 
(10) 

ที่พัก
แรม 
(10) 

ร้าน 
อาหาร 
(10) 

ร้าน
ของที่
ระลึก 
(10)  

อ.ชนบท       
จ. ขอนแก่น 
10.เมืองใน      
ภูโฮมสเตย์       
ต.เมืองเก่า
พัฒนา  
อ.เวียงเก่า  
จ. ขอนแก่น 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - -  10 10  - 5  7  42 C 

11. โฮมสเตย์
บ้านหนองตาไก้ 
ต.หนองทุ่ม    
อ. วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - -  10 10  - 5  7  42 C 

12. หมู่บ้านน
วัตวิถี บ้านดง
น้อย ต.ภารแอ่น 
อ.พยัคฆ-ภูมิ

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - 10 10 10  9  9 9 64 B 
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ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภท
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รวม ผลประ
เมิศักย
ภาพ 

รถยนต ์
(10) 

เรือ 
(20) 

รถ
โดยสาร 
(10) 

ศูนย์ 
บริการ 
(10) 

ที่ 
จอดรถ 
(10) 

สุขา 
(10) 

ที่พัก
แรม 
(10) 

ร้าน 
อาหาร 
(10) 

ร้าน
ของที่
ระลึก 
(10)  

พิสัย            
จ.มหาสารคาม 
13. บ้านกู่กา
สิงห์ ต.กู่กาสิงห์ 
อ.วรร์ภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติ-
ศาสตร์ 

10  -  - 10 10 10  9  10 10 66 B 

14. หมู่บ้าน 
นวัติวิถีบ้าน
หนองแหน     
ต. หนองแหน  
อ. กุดชุม  
จ. ยโสธร 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

10  -  - 7 10 10 9   9 7 62 B 

15  บ้านตาด
ทอง ต. ตาด
ทอง อ. เมือง  
จ. ยโสธร 

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติ-
ศาสตร์ 

10  -  - -  10 10  - 5  7  42 C 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้สรุปว่าการการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถจัดการยกระดับได้ตามศักยภาพของพื้นที่ ดังข้อมูลการ
ประเมินกร์ีตัวอย่างพื้นที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนายกระดับต่อได้ใน 2 แห่ง คือ
แหล่งท่องเที่ยวตามลุ่มน้ าชีพื้นที่อ าเภอเกษตรสมบูร์์ จังหวัดชัยภูมิและแหล่ง
ท่องเที่ยวพื้นที่ล าน้ ามูน อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการการพัฒนายกระดับ
จะต้องมีส่วนร่วมของ 3 ส่วนส าคั  คือ ส่วนของชุมชน ส่วนของภาครัฐและวิชาการ
และส่วนภาคเอกชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ใช้วัฒนธรรม ภูมิปั  าท้องถิ่นเป็น
เรื่องราวกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สันติ พัฒน์พันธุ์ (Patpan 2019) ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาสังคมในการใช้ภูมิปั  าท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นโดยการก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ให้สอดคล้องกับปั หา ความต้องการของชุมชน และภาคประชาสังคม โดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชน  มุ่งให้การท่องเที่ยววิถี
คลองในไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของล าน้ า เป็นการท่องเที่ยวท่ีสัมพันธ์กับการ
จัดการน้ าโดยใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีล าน้ า ล าคลองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออันประกอบด้วย 1) การพัฒนาคนหรือผู้ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการท่องเที่ยววิถีคลอง 2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภั์ฑ์ 3) การ
พัฒนาบริการทางด้านการท่องเที่ยว 4) การพัฒนาการรับรู้การท่องเที่ยววิถีคลอง โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. การพัฒนาคนจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยววิถีล า
น้ าล าคลองให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส าคั  เข้าใจวิธีการด าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในการศึกษาความพร้อม
ของพื้นที่   
 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภั์ฑ์ จ าเป็นต้องค้นหาจุดเด่นของ
ชุมชนที่สัมพันธ์กับวิถีล าน้ าล าคลองเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภั์ฑ์และเริ่ม
ประชาสัมพันธ์ก่อนเบื้องต้นเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคั  อาทิ
เช่นหลังการส ารวจการล่องเรือตามล าน้ ามูลในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อส ารวจแล้วมี
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การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ส่งผลให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโดย
ใช้เรือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว   
 3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากการจัดประชุมกลุ่มในชุมชน
เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมแก้ไขปั หาและร่วมรับผลประโยชน์ อีก
ทั้งยังต้องด าเนินงานการเชิงบูร์าการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านใน
ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างหน้าที่การด าเนินงานภายใต้
ความถนัดของแต่ละบุคคล   
 4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน ให้คงไว้ซึ่งอัตลักษ์์ของพื้นที่
และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสินค้าการท่องเที่ยววิถีคลอง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการพัฒนา  
 5. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีคลอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว  
 6. มีระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีคลอง ที่เข้าถึง
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความต้องการเดินทางเข้ามา
สัมผัสและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท่องเที่ยวท่ีมีล าน้ า ล าคลองเป็นแรงดึงดูดการท่องเที่ยว  
 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวตามล าน้ าในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือสามารถพัฒนายกระดับได้ แต่ต้องมีการบูร์าการชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่
การท่องเที่ยวต้องเกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วน จากผลการวิจัยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
 1) ควรมีการน าฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปใช้ประกอบการวิจัยต่อยอดเพื่อขยายผลแนวทางการศึกษาใน
ล าน้ าอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ล าน้ าสงคราม จังหวัดนครพนม ล าน้ าเลย จังหวัดเลย เป็นต้น 
 2) ในการวิจัยเชิงพื้นที่จ าเป็นต้องใช้ประบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนของชุมชน ส่วนของภาครัฐและภาควิชาการ และส่วนของ
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ภาคเอกชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โดยเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพร่วมกันเพื่อ
ก าหนดกิจกรรมท่องเที่ยว ในระดับจังหวัดควรมีหน่วยงานเจ้าภาพ อาทิ ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือหากในจังหวัดนั้นมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ควรมีบทบาท
ส าคั ในการเป็นเจ้าภาพด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีขยายผล อาทิ จังหวัดนครพนมและจังหวดั
เลย  
  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุ์ส านักงานค์ะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)ที่เห็นความส าคั ของการวิจัยและให้ทุนสนับสนุนและขอขอบพระคุ์
ค์ะกรรมการผู้ทรงคุ์วุฒิ ซึ่งให้ค าปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ตลอดโครงการ นอกจากนี้
แล้วการศึกษาวิจัยตลอดโครงการวิจัยนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่าง
ดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง พร้อมกัน
นี้ ขอขอบคุ์อธิการบดีและผู้บริหารทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้
อนุ าตให้บุคลากรในสังกัดได้ท างานศึกษาวิจัยอย่างเต็มก าลังความสามารถในครั้งนี้  
 หากโครงการงานวิจัยฯ ที่เกิดจากศึกษาครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
องค์กร หรือบุคคลใดๆ แล้ว ค์ะผู้วิจัยขอมอบความดีอันพึงมีให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชมรม สมาคม และชุมชนที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวซึ่งได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างนวัตกรรมอาหารในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ 2) สร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตัิ
ในการตอบสนองความต้องการของชุมชนบางปู การวิจัยนี้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 19 
คน เป็นการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพและมี รูปแบบการวิ จั ย เพื่ อการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้างและแบบเจาะลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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หลักการพิจารณาสร้างประเด็นหลัก แล้วมาวิเคราะห์รวมกัน ผลการวิจัยพบว่า การ
วิจัยนี้สามามารถสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ คือ ไก่ฝอยและ
สมันสเตอริไลส์ที่สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี ลักษณะอาหารเหมาะสมกับวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น กระบวนการพัฒนายังสามารถสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้ชาวบ้านเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมท่ีจะต้องมีอาหาร
ส ารองก่อนเกิดภัยพิบัติ  
 
ค าส าคัญ: ภัยพิบัติธรรมชาติ นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมทางสังคม ปัตตาน ี
 
Abstract 

The purposes of this current research are twofold: 1) to improve 
food innovation in disaster preparedness for sustainable development, 
and 2) to raise awareness about disaster preparedness in order to respond 
to the needs of the Bang Pu community.  There were 19 participants who 
engaged in this research.  This research is qualitative research which used 
a participatory research method as the main research methodology. Data 
collection tools included semi- structured interview, in- depth interview, 
non-participant observation, and focus group interview. The data collected 
were analyzed by creating themes that emerged from the data.  The 
research has helped create food innovation for disaster preparedness. The 
shredded chicken and sterilized fish are suitable local dishes that can be 
kept for consumption for one year.  The development process launched 
by this research has also created understanding and raised awareness 
about preparedness disaster among the community members. 

 
Keywords: Natural disaster, Food innovation, Social innovation, Disaster 
preparedness, Food reservation 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีประสบการณ์จากภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น ภัย
พิบัติธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย คือ เหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผลกระทบต่อหลายประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา 
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะเซเชลส์ที่อยู่ใกล้แอฟริกา สึนามิซึ่งมีแหล่งก าเนิด
จากแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ นอกชายฝั่งอ่าวสุมาตรา คลื่นสึนามิไปไกลถึง 1,300 
กิโลเมตร ยอดคลื่นมีความสูง 50 เมตร ถล่มแผ่นดินไกลถึง 5 ชายฝั่ง จนมีผู้เสียชีวิต
จ านวน 230,000 คน (National Geographic Asia, 2018) สถิติภัยพิบัติในอาเซียน 
มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีน้ าท่วม ลมกระโชกและดินถล่มรวม
ทั้ งสิ้ น  16 ครั้ ง  (ASEAN Disaster Information Network, 2019 อ้ า ง ใน  ASEAN 
Information Center Public Relations Department,  2019)  เป็นต้น  ส่ งผล ให้
ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงในหลาย
ครั้ง 
 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเคยมีเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติหลายครั้ง ได้แก่ คลื่น
พายุซัดฝั่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ครั้งนั้นรายงานสรุปลักษณะอากาศ
ประจ าสัปดาห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน ระบุ
ว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในระยะต้นช่วง โดยผ่านเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ าก าลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ซึ่งต่อมา “หย่อมความกดอากาศต่ า
นี้” ได้ทวีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสช่ันในตอนบ่ายของวันที่ 31 ตุลาคม และเคลื่อนขึ้น
ฝั่งบริเวณ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ลักษณะดังกล่าวท า
ให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานว่า ท าให้
บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และน้ าท่วมเกิดจากทะเลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณอ่าวปัตตานี ที่ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง บริเวณต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง 
และบริเวณชายฝั่งต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี รวมทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (Jitpiromsri, S., & Soponwasu, P., 
2010)  

เนื่องจาก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปูอยู่ติดกับคลองบางปูและยังอยู่ติดกับ
บริเวณรอบอ่าวปัตตานี นอกจากเคยมีประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ เมื่อปี พ.ศ. 2553 
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แล้วในปี พ.ศ.2562 ก็ประสบกับเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก และเหตุการณ์น้ าท่วม
เป็นประจ าทุก ๆ ปี หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจเพราะหลังจากนั้นก็มีโครงการ "เครือข่าย
ผู้หญิงกับพิบัติจังหวัดชายแดนใต้" เกิดจากการสนับสนุนทุนของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ผ่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกับสมาคมลุ่มแม่น้ าสายบุรี เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสนใจที่จะ
ดูแลตนเองหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตข้างหน้า และจากการส ารวจพบว่าชุมชนมีการ
อบรมการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การท า CPR 
การเขียนแผนท่ีชุมชน แต่ผู้วิจัยพบว่าชุมชนแห่งนี้ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อ
ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องอาหารที่ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ ประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบรุนแรง อาทิ ขาดสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คือ อาหาร  ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ความ
ต้องการ 3 ด้าน คือ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สามารถยืดหยุ่นได้ เนื่องจาก
ผู้ประสบภัยสามารถอพยพไปอยู่ ณ ท่ีพักช่ัวคราวยามสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสามารถ
อพยพไปอาศัยอยู่กับบ้านของญาติจนกว่าจะได้ที่พักใหม่หรือบ้านที่ได้รับความเสียหาย
ถูกซ่อมแซมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครื่องนุ่งห่มหากไม่มีใช้ ก็ยังไม่เป็นอันตรายถึงขั้น
เสียชีวิตในทันที ส่วนยารักษาโรคในเขตพื้นที่ภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งยังสามารถขอรับ
การบริการจากอ าเภอใกล้เคียง และจากโรงพยาบาลส่วนต าบล (รพ.สต.) ในขณะที่
ความต้องการด้านอาหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดแคลนได้  ที่ส าคัญคือในพื้นที่บางปู
ชาวบ้านจ านวนมากนับถือศาสนาอิสลาม ชาวบ้านเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการบริโภค
อาหารที่ได้รับบริจาค หากอาหารใดไม่มีตราฮาลาล (สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ) ชาวบ้านจะไม่
สามารถรับประทานได้ แม้ว่าจะเผชิญปัญหาความหิวและภาวะอดอยากรุนแรงเพียงใด
ก็ตาม  
 ประเด็นด้านการขาดอาหารมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากโดยบริบททั่วไป
เกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายงานการขาดแคลน
สารอาหารในพ้ืนท่ี น าเสนอโดยส านักงานสถิติแห่งชาติและสนับสนุนโดยยูนิเซฟ พบว่า 
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลามีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ความสูงต่ ากว่าเกณฑ์อายุ) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)      97  
 

 

ประเทศ โดยในจังหวัดนราธิวาสมีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงถึง
ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11 ในขณะที่จังหวัดยะลา 
ปัตตานี สตูล และสงขลา อัตรานี้อยู่ที่ร้อยละ 21 ร้อยละ 19 ร้อยละ 17 และร้อยละ 
13 ตามล าดับ ถือว่าจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีอัตราของเด็กที่ประสบภาวะ
ทุพโภชนาการมากที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ (Khaosod, 2017)  
ดังนั้น นอกจากชาวบ้านในภาคใต้จะประสบกับปัญหาการขาดแคลนอาหารในภาวะ
ปกติอยู่แล้ว สถานการณ์ภัยพิบัติมักจะทวีความรุนแรงของปัญหานี้ขึ้น ดังนั้น ประเด็น
การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพโภชนาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ประสบภัยพิบัติจึงมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญและสนใจพัฒนา
และศึกษาการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน 
อย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แนวคิดเรื่อง “นวัตกรรม” (innovation) คือ การปฏิบัติใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น (Thaipost, 2021)  เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การ
ท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม จึงมีความจ าเป็นต่อชุมชน
โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ส่วน Nipuna (2011) ได้ให้ความหมายของ
นวัตกรรมว่า เป็นการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด การผลิตกระบวนการหรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอดนั้นเองโดยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาตินั้นจะต้องตอบ
โจทย์ความต้องการของคนในชุมชน  

การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ จะต้องด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิต (Khunkitti, 2020) โดยจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมล่วงหน้า เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์กร ชุมชนและบุคลากรในการ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ชุมชนมีความสามารถในการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น สุดท้าย



98          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

 

 

มีการฟื้นฟูบูรณะ ในส่วนของขั้นตอนนี้เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว คนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจะต้องกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น (Kosonkittiumporn, S. & et.al., 2020) 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

2. สร้างความตระหนักในการรับมือภัยพิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนบางปูเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ 
 
ค าถามการวิจัย 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางด้านอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และสร้างความ
ตระหนักในการรับมือภัยพิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนบางปูเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างไร 
 
วิธีการศึกษา 

ศึกษานวัตกรรมอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
พื้นที่ภายใต้โครงการ "เครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติจังหวัดชายแดนใต้" 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย

พิบัติธรรมชาติและศึกษาการสร้างความตระหนักในการรับมือภัยพิบัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนบางปูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทางผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม แนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดนวัตกรรม มาเป็นแนวคิดพื้นฐานใน
การศึกษาสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารและศึกษาการสร้างความตระหนักในการ
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เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ มาสร้างขอบเขตเนื้อหาหลักในงานวิจัยใน
ครั้งนี ้

ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้ที่มีความเสี่ยงและจิตอาสา ใน

หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประชากร ชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไปภัยพิบัติ 10 คน คณะเครือข่ายภัยพิบัติ 5 คน ผู้น า
ชุมชน 1 คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบางปู 1 คน เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา นวัตกรรมอาหารในการเตรียม

ความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ชุมชน
บ้านบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ภายใต้โครงการ "เครือข่าย
ผู้หญิงกับพิบัติจังหวัดใช้แดนใต้" เนื่องจากหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปูอยู่ติดกับคลองบาง
ปูและชุมชนอยู่ติดกับบริเวณรอบอ่าวปัตตานี อีกทั้งเคยมีประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ ใน
ปี 2553 จากเหตุการณ์พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสช่ัน) ปี 2562 เหตุการณ์พายุโซนร้อน
ปาบึก และเหตุการณ์น้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การด าเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการวิจัยตั้งแต่ เดือน มกราคม  - 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีรูปแบบ การวิจัยและการพัฒนา  

(research and Development : R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(participatory action Research : PAR) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมีการบันทึกข้อมูลโดย
การจดบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) การ
สังเกต (observing) การส ารวจพื้นที่ (field trip) เพื่อให้ได้มายังข้อมูลที่ต้องการ และ
การบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์โดยการขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ทุกครั้ง ก่อนท าการ
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บันทึกเสียง เพื่อน ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบอีกทั้งยังตรวจทาน
ความถูกต้องในภายหลังโดยมีการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1) ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษา ในประเด็นที่
เกี่ยวกับภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ นวัตกรรมในการรับมือภัยพิบัติ โดย
การรวบรวมหนังสือรายงานวิจัยบทความวิจัยและเอกสารทางราชการอื่น ๆ 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการ ความสมบูรณ์และความชัดเจนของข้อมูล 

3) การส ารวจพื้นที่บริเวณที่เคยเกิดภัยพิบัติใน หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปู 
ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

4) วิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป และน าไปสู่กระบวนการมสี่วนรวม อีกท้ังมีการ
คิดเชิงนวัตกรรมกับคนในชุมชน 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งออกมาเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) การส ารวจ  ส ารวจบริบทชุมชน ส ารวจทรัพยากรภายในชุมชน ส ารวจทุน
ทางชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือชุมชน 7 เครื่องมือ ได้แก่  แผนที่ชุมชน ผัง
ผู้รู้ ผังขั้นบันได ใยแมงมุมปัญหา การประเมินชุมชนและหาทางออก ชุมชนในฝัน 
ดอกไม้ในใจฉัน (นวัตกรรมในฝัน) 

2) แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ภัยพิบัติ  แนวทางการ
เตรียมพร้อมรับมือ ด้านการช่วยเหลือของชุมชนบ้านบางปู  

3) แบบสังเกต คือ สังเกตพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ
ของคนในชุมขน เป็นต้น 

 
4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีความตรงในเชิงเนื้อหา และมีความน่าเช่ือถือ 
ดังนี้  ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า ตรวจสอบด้านเครื่องมือ ด้านผู้วิจัย ด้านทฤษฎี  
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
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ผู้วิจัยได้ท าการช้ีแจงให้ชาวบ้านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย การ
ด าเนินงานวิจัย และสิทธิ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันว่าข้อมูลทุก
อย่างจากการสัมภาษณ์นี้จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น และ
สามารถเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวและ
เปิดเผยแค่นามสมมุติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ตรวจสอบความสมบูรณ์

ถูกต้องของข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตามงานวิจัยเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) น าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และแยกเป็นประเด็นตามเนื้อหา ผู้วิจัยเริ่มวิเคราะห์
ข้อมูลในภาคสนามตั้งแต่ลงพื้นที่โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลในพื้นที่และได้ท าการจด
บันทึกประเด็นส าคัญของการสัมภาษณ์ไว้พร้อมทั้งบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์จากนั้นสู่
กระบวนการแปลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ
มีส่วนร่วมและคิดเชิงนวัตกรรม อีกท้ังพัฒนานวัตกรรมอาหารให้มีการถนอมอาหารนาน
ถึง 1 ปี   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนน้ีกล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ ค าว่า ภัยพิบัติ หมายถึง อันตรายที่น าไปสู่หายนะ 
หรือหายนะที่เป็นอันตราย มีทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ (Office of the Royal Society, 2008) ภัยพิบัติสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 2 
ประเภท (Ubalee, 2008 cited in Kosonkittiumporn, S., et.al., 2020) ได้แก่ 1) 
ภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติ (Natural disaster) อาทิ การระเบิดของภูเขาไฟ 
(Volcano Eruptions) แผ่นดินไหว (Earthquakes) คลื่นใต้น้ า (Tsunamis) วาตภัย 
หรือภัยจากพายุในรูปแบบต่าง ๆ (Various Kinds of storms) 2. ภัยพิบัติอันเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ (Man-made Disaster) อาทิ ไฟไหม้ ระเบิด การปล่อยหรือ
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รั่วไหลของสารพิษ มลภาวะ ของเสียอันเกิดจากการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ สงคราม 
การก่อการร้าย ระเบิดนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ  
 แนวคิดการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Sirintip, 2012; Department 
of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior, Thailand, 2560) 
ได้ระบุการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติไว้ ดังนี้ 1. เตรียมความพร้อมก่อนภัยมา 
สร้างแผนฉุกเฉิน เช่น หาวิธีแจ้งเหตุ กระจายข่าว เส้นทางอพยพก าหนดจุดปลอดภัย 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. หมั่นเตรียมพร้อม ซักซ้อมบ่อย ๆ 3.  สอดส่อง 
ติดตาม ฟังข่าวสารบ้านเมือง 4. ส ารองปัจจัยสี่ จัดเป็นชุด ๆ ให้หยิบได้โดยง่าย 
จัดเตรียมน้ า อาหารแห้ง 5. สร้างความรู้สู่ชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติชนิดต่าง ๆ 
วิธีปฏิบัติ และวิธีป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการและ
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็น
การเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย (Namburi, S., 
2019) ในสถานการณ์ภัยพิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญ ท าให้
ประชาชนสามารถจัดการภัยพิบัติไดด้้วยตนเอง เนื่องจากได้ท างานเป็นเครือข่าย เพราะ
มีการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งระยะขั้นก่อน
เกิดเหตุ เช่น การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามข่าวสาร การจัดเตรียมสถานท่ี 
จัดฝึกอบรมเตือนภัย ระหว่างเกิดเหตุ ได้แก่ การประสานกับหน่วยงานภายนอกและรับ
สิ่งของบริจาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และหลังเกิดเหตุ ได้แก่ 
การฟื้นฟูสิ่งช ารุด ตัวแทนชุมชนมีส่วนในการประเมินความเสียหายและให้ค วาม
ช่วยเหลือ (Waraporn, S., et.al., 2560) 
 แนวคิดเรื่องนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดหรือสิ่งที่สร้างขึ้นมา
ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง นวัตกรรม คือ สิ่งที่มา
จากการคิดหรือประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่หรือท าให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ เทคโนโลยี 
ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ อาจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หรือความคิดที่ไม่
เคยมีมาก่อนหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถูกน าไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้ 
และจะต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือ Pain Point บางอย่างที่มีอยู่แล้ว 
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หรือตอบโจทย์ความต้องการบางอย่างที่เกิดขึ้นได้จริง (K. Pair, 2020) เนื่องจากค าว่า 
นวัตกรรม มาจากภาษาลตินว่า innovate แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้น เมื่อน ามาใช้ในบริบท
ต่าง ๆ จึงพิจารณาในบริบทของความสัมพันธ์ การท าให้เกิดพลวัตรด้านต่าง ๆ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม นวัตกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ คือ การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ “ที่มีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น” จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์และต่อยอดท าให้เกิดนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคมต่อไป (Buanoi, 
D., 2016) นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างน้อย 4 
ขั้นตอน 1) Self-Awakening การตื่นรู้ด้วยตนเอง คือ เลือกสร้างนวัตกรรมโดยการ
ค้นหาอดีตร่วมกับชาวบ้าน เพื่อสร้างส านึกร่วมในการป้องกันสาธารณภัย ด้วยการ
สอบถามถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ เคยเกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งค้นหาแกนน า ที่จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ได้ครอบคลุมกับคนในชุมชน โดยให้ยึดถือตามกายภาพพื้นที่เป็น
ส าคัญ 2) Self-Leaning คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างกิจกรรมให้มีให้มีการ
เคลื่อนไหวภายในชุมชน ด้วยความรู้และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่อสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนและสามารถสร้างเครดิตให้แก่ชุมชน 
3) Self-Organizing การจัดการองค์กรด้วยตนเอง คือ จัดตั้งคณะท างานภายใต้ความ
หลากหลายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและผู้มีจิตสาธารณะ ท าให้เกิดการ
พบปะกัน ขับเคลื่อนกิจกรรม 4) Self-Action การปฏิบัติการด้วยตนเอง ด้วยการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันท่ีผ่านกระบวนการวางแผนและไตร่ตรองในทุก ๆ ด้าน
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
จากการลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 19 คน คือ 

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไปภัยพิบัติจ านวน 10 คน คณะเครือข่ายภัย
พิบัติ 5 คน ผู้น าชุมชน 1 คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบางปู 
1 คน และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2 คน สามารถสรุปเป็น
ข้อมูลส่วน บุคคล (นามสมมุติ) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพ
รอง รายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ดังปรากฏดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

(บาท) (ประมาณ)   หลัก                   รอง 
1.แบเลาะ 62 มัธยมศึกษา 3 ค้าขาย - ไม่แน่นอน 
2.ก๊ะเยาะ 45 - ค้าขาย อสม. 15,000 
3.แบกี 60 - ประมง - ไม่แน่นอน 
4.ก๊ะมา 42 - ค้าขาย อสม. ไม่แน่นอน 
5.แบมะ 59 ประถมศึกษาปีที ่6 ประมง เจ้าหน้าที่ดูแล

สถานที่ล่องเรือ 
ไม่แน่นอน 

6.ก๊ะตา 47 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค้าขาย - 7,000 
7.ก๊ะจ ิ 58 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค้าขาย - 5,000 
8.แบเฮง 43 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมง - ไม่แน่นอน 
9.ก๊ะเม๊าะ 39 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค้าขาย - ไม่แน่นอน 
10.ก๊ะตี 45 ประถมศึกษาปีที ่6 ค้าขาย - ไม่แน่นอน 
11.ก๊ะนี 41 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค้าขาย สมาชิกเครือข่าย ไม่แน่นอน 
12ก๊ะยา 38 - ค้าขาย สมาชิกเครือข่าย ไม่แน่นอน 
13.ก๊ะฮะ 40 - ค้าขาย สมาชิกเครือข่าย 6,500 
15.ก๊ะซัลวา 38 - ค้าขาย สมาชิกเครือข่าย ไม่แน่นอน 
16.ก๊ะล๊ะ 39 - ค้าขาย สมาชิกเครือข่าย ไม่แน่นอน 
17.แบมัง 40 ปริญญาตร ี ปภ. - 16,000 
18.ก๊ะกะฮ ์ 42 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค้าขาย - 7,500 
19.แบเซ็ง 62 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก านัน - 13,000 

จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 19 คน ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 
30-65 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับปริญญาตรี 
อาชีพค้าขายจ านวน 13 คน อาชีพประมง 3 คน มีเพียง 1 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและเป็นก านันผู้ใหญ่บ้าน  จาก 19 คน เป็นสมาชิกเครือข่าย
ผู้หญิงกับภัยพิบัติจังหวัดชายแดนใต้จ านวน 5 คน เป็นเจ้าหน้าที่ อสม. จ านวน 2 คน 
และเป็นผู้ดูแลสถานท่ีล่องเรือ จ านวน 1 คน  โดยทั้งหมดมีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 
16,000 บาท 
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  ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนบ้านบางปูจะมีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนก็คือป่า
ชายเลน ท่ีระบบนิเวศสมบูรณ์ และในพื้นที่อ่าวปัตตานี เป็นแหล่งที่เป็นแนวธรรมชาติ
เกือบตลอดพื้นที่ มีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ประกอบไปด้วย 
การล่องเรือชมป่าชายเลน อุโมงค์โกงกาง การตกปลาในอ่าวปัตตานี การนั่งเรือชมพระ
อาทิตย์และดูนกนานาพันธุ์บินกลับเข้ารังยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ในช่วงกลางคืนมี
การดูหิ่งห้อย (Ka-ha (pseudonym), interviewed, September 27, 2020) ทั้งยัง
ประกอบอาชีพค้าขายและเป็นศูนย์แหล่งน าเข้าเสื้อผ้ามือสอง นอกจากนี้ จุดเด่นของ
ชุมชนบ้านบางปูคืออาหาร ผู้วิจัยได้ส ารวจทรัพยากรในชุมชนบ้านบางปูแล้วพบว่า ใน
ชุมชนมีการผลิตอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เช่น ข้าวต้มมัด (สูตรโบราณ) 
ข้าวเหนียวไก่ฝอย ข้าวเหนียวสมันปลา สาหร่ายผมนางและไส้อั่ว นอกจากนี้ คนใน
ชุมชนมีจัดตั้ งกลุ่ม เลี้ยงปูด า  เคยได้รางวัลที่  1 ของประเทศไทย  (Bae-Loh 
(pseudonym), interviewed, January 11, 2020)  
 
  2. ประสบการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า คนในชุมชนเคยมีประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ
ธรรมชาติหลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm surge) 
ชาวบ้านเล่าว่าในวันนั้นเกิดมรสุมใหญ่ มีพายุเข้า ฝนตกหนัก ตั้งแต่เวลาราว 15.00 น.
เป็นต้นมา ท าให้น้ าในคลองบางปูไต่ระดับขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งไม่สามารถขับ
รถผ่านถนนได้ ผลของพายุท าให้ไฟฟ้าดับมืดสนิท และไม่สามารถใช้ เสียงตามสาย
ประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนมีโอกาสได้อพยพลี้ภัย ผลก็คือ เกิดความโกลาหล วุ่นวาย 
และวิตกกังวล ในปีนั้น คนในชุมชนเล่าว่า ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะมีระดับ
ความรุนแรงมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ยังเกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก คนใน
ชุมชนได้ประสบเหตุการณ์เฉกเช่นพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสช่ัน) แต่ระดับความรุนแรง
ไม่มากเท่าป ีพ.ศ. 2553 ในสถานการณ์ภัยพิบัติหลายคนไม่ห่วงทรัพย์สินอื่นใดนอกจาก
ชีวิตของตนเองและลูก ๆ หากมีผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานอยู่ดูแล คนในชุมชนเข้าไปช่วย
ขนของขึ้นที่สูง นอกจากเหตุการณ์พายุใหญ่ 2 ครั้งแล้ว ทุก ๆ ปีชาวบ้านจะต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์น้ าท่วมภายในชุมชนเป็นประจ า (Bae-Mah & Kah-Ji (pseudonym), 
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interviewed, January 17, 2020; Bae-Ki (pseudonym, interviewed, January 17, 
2020; Kah-Ti (pseudonym), interviewed, January 24, 2020) 
 

3. ประสบการณ์เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
 ก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้วิจัยพบว่า ชาวบ้านไม่เคยมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรมมชาติ  และไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมมาก่อน ถึงแม้ว่าเทศบางต าบลบางปู
จะจัดให้มีการจัดอบรมอยู่บ้างแต่เวลาที่จัดอบรมกับเวลาท างานของชาวบ้านไม่ตรงกัน 
(Ka-ha. (pseudonym), interviewed, September 27, 2020) สอดคล้องกับค าบอก
เล่าของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลบ้านบางปู  กล่าวคือ 
เทศบาลพยายามให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกคน แต่เนื่องจากชาวบ้าน
จ านวนหนึ่งติดภารกิจส่วนตัวในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและอื่น ๆ ถึงแม้ว่า
เทศบาลจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ในชุมชน แต่ไม่ได้มีการซ้อมแผนอพยพ
อย่างจริงจัง มีเพียงการให้ความรู้เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การช่วยคนจมน้ า ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  แต่ไม่ได้
ตอบโจทย์กับทางเจ้าหน้าที่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น และไม่มี
ทั กษะในการสืบค้นข้อมู ลทางอิ เ ล็ กทรอนิกส์  ( Bae-Mong.  (pseudonym) , 
interviewed September 14, 2020) หลังจากนั้น ดร. อลิสา หะสาเมาะ จาก ม.อ.
ปัตตานีและเลขาธิการมูลนิธิเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ (มยส.) ได้ทุนสนับสนุน
จาก ศอ.บต. และมยส. ในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพในการเตรีความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ การช่วยเหลือผู้ที่จมน้ า , 
การ CPR, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น และในมุมมองคนในชุมชนยังคงเห็น
ความส าคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Bae-Loh (pseudonym), 
interviewed September 17, 2020)  
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4. ประสบการณ์เผชิญเหตุภัยพิบัติ : ถุงยังชีพล่าช้า อาหารขาดแคลน 
และไม่มีตราฮาลาล (حالل) 
 เมื่อชาวบ้านบางปูเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ชุมชนจะต้องรอและพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะมี
มาตรการในการแจกจ่ายถุงยังชีพ แต่การส่งมอบมีความล่าช้า ชาวบ้านเล่าว่า กว่าถุงยัง
ชีพจะถึงมือ น้ าก็ลดระดับลงแล้ว และอาหารที่ได้มาไม่มีตราฮาลาลท าให้คนในชุมชนที่
นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถบริโภคอาหารเหล่านั้นได ้พวกเขายอมอดอาหารและรอ
ให้ภัยพิบัติผ่านไป ส่วนด้านที่อยู่อาศัยมีแหล่งอพยพ 3 แห่ง ได้แก่ มัสยิดฮักกุลมุสลีมีน 
โรงเรียนบ้านบางปู และมีมัสยิดนอกชุมชน เครื่องนุ่งห่มชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหา
ใหญ่มากนักเพราะได้รับบริจาคจากบ้านที่ขายเสื้อผ้ามือสองจะน ามาบริจาคไว้ให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ (Ka-Ya (pseudonym), interviewed September 4, 2020) ส่วนยา
รักษาโรคมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดเตรียมพร้อมไว้แล้วล่วงหน้า  โดยอสม. 
เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ต้องกินยาเป็นประจ า มีการส ารวจและสอบถามว่ามียาครบหรือไม่ 
หรือต้องเปลี่ยนยาใหม่หากยาได้รับความเสียหาย โดยทาง อสม. จะเข้าไปติดต่อที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อรับยาชุดใหม่น ามามอบให้แก่ผู้ป่วย หากพบว่ามี
ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในช่วงเกิดสถานการณ์ภัย
พิบัติ  เจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปส ารวจและเคลื่ อนย้ายผู้ป่ วยโดยทันที  ( Ka-Ma 
(pseudonym), interviewed September 4, 2020) ยกเว้นเรื่องอาหารที่ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเกิดเหตุการณภ์ัยพิบัต ิแต่จะด าเนินการในช่วงเกิดสถานการณ์  
(Bae-Mong (pseudonym), September 14, 2020)  
 

5. นวัตกรรมทางด้านอาหาร : ไก่ฝอยและท าสเตอริไลส์ 
ผลจากการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ภัยพิบัติถึงแม้ว่าชุมชนจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีผู้ให้ความอนุเคราะห์น าสิ่งของมาบริจาค 
แต่กว่าสิ่งของเหล่านั้นจะถึงมือชุมชนก็ล่าช้า หลายกรณีชาวบ้านได้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาให้ผู้วิจัยและชุมชนร่วมกัน โดยเริ่มจากการท าการ
ส ารวจอาหารในชุมชนและพบว่า ชุมชนแห่งนี้มีประเภทอาหารจ านวนมาก ได้แก่ ข้าวต้ม
มัด ไส้อั่ว ไก่ฝอย สมันปลา จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลอาหารประเภท ต่าง ๆ ปรึกษาอาจารย์
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ชุมพรหนูเมือง และอาจารย์เทวี ทองแดง คาร์ริลา (สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร พบว่า ประเภทของอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับท าสเตอริไลส์ คือ เนื้อสัตว์ ส่วนอาหารจ าพวกแป้งและข้าวไม่เหมาะสม เพราะจะ
เปลี่ยนรูป แข็ง รสชาติเปลี่ยน ไม่อร่อย เมื่อโดนความร้อนสูง ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮา
ลาลมีประสบการณ์ในการพัฒนาอาหารจากแป้งและข้าวมาหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยัง
ไม่ประสบความส าเร็จ 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าว พูดคุยกับชาวบ้านท่ีท าไก่ฝอยและสมันปลา โดยมี
การน ามาทดลองปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลฯ การสเตอริไลส์ คือ เป็น
การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 °C ภายใต้ความดัน ในกรณีของเครื่องฆ่าเช้ือ
ภายใต้ความดันที่ใช้ไอน้ าเป็นตัวกลางในการให้ความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าลาย
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค และ จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเสีย โดยทั่วไปการใช้อุณหภูมิสูง ๆ 
เป็นเวลานาน ๆ ย่อมสามารถท าลายจุลินทรีย์ได้มาก ชาวบ้านยอมรับว่าวิธีการเช่นนี้
สามารถใช้เป็นอาหารในช่วงเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติได้หลายวันโดย ก๊ะยา 
(นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ 9 กันยายน 2563) กล่าวว่า “…ก๊ะว่าไก่ฝอยกับสมันปลา น่าจะท า
เป็นอาหารที่ใช้ตอนเกิดภัยพิบัติได้นะ มันเก็บได้นานหลายวันเลย ยิ่งสมันปลาเก็บได้นาน
กว่าไก่ฝอย รสชาติก็อร่อยด้วย…” ในกระบวนการพัฒนา ผู้วิจัย ชาวบ้าน และคณาจารย์ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลฯ ใช้เครื่องรีทอร์ท (retort) หรือหม้อฆ่าเช้ือภายใต้แรงดัน
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปรรูปอาหารด้วยความร้อน (thermal processing) เพื่อฆ่าเช้ืออาหาร
ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท (hermetically sealed container) เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว 
ถุงทนร้อนสูง (reportable pouch) โดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เป็น
อุปกรณ์ส าคัญในการผลิตอาหารกระป๋อง (canning)  โดยเป็นการทดลองด้วยตนเอง และ
ก่อนการน าอาหารมาทดลอง 

กระบวนการสเตอริไลส ์มีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกเอกสารคัดกรองก่อนเข้าโรงงาน 
2. เปลี่ยนชุดก่อนเข้าโรงงาน โดยชุดจะเป็นเสื้อกาว รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย ใส่หมวก
เก็บผมให้มิดชิด และก่อนเข้าสู่โรงงานต้องล้างเท้า ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ 3. น า
อาหารที่เราต้องการจะมาทดลองแบ่งใส่ในซอง ซองละ 100 กรัม 4. น าอาหารที่แบ่งเป็น
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ซองไปเข้าเครื่องปิดผนึกเพื่อไล่อากาศและท าการปิดปากซอง 5. เมื่อปิดผนึกเสร็จแล้วให้
น าซองอาหารออกมาเช็คตรวจสอบว่า รอบ ๆ มีรอยรั่วหรือช่องทางที่ลมเข้าได้หรือไม่หาก
มีให้ท าการเปลี่ยนถุงและปิดผนึกใหม่ 6. น าซองอาหารมาเรียงบนถาดให้เต็มแล้วน าเข้าไป
ในเครื่องรีทอร์ตเพื่อสเตอริไลส์ เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 7. เมื่อครบเวลาแล้วน าอาหารออกมา
พักทิ้งไว้ให้เย็น 8. สังเกตและชิมอาหารก่อนและหลังการทดลอง จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่
ฝอยและสมันสเตอริไลส์ที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี มีการประกันอายุการเก็บรักษา
จากศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลแต่จะต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นนระยะ  

 
6. นวัตกรรมทางสังคม: สร้างความตระหนักในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ 
 ความตระหนักในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติของคนในชุมชน พบว่า ชาวบ้าน

ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน แกนน าประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งมีการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติอีกด้วย ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับคนในชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) Self-Awakening คือ การตื่นรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัย
ใช้กระบวนการพูดคุย และจัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบ้าน ท าให้ได้ทราบถึงสิ่งที่ชุมชน
ต้องการมากที่สุดนั้นก็คือ อาหาร เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชนบ้านบางปู ถุง
ยังชีพกว่าจะมาถึงแต่ละบ้านเรือนก็มีความล่าช้า บางบ้านก็ได้ไม่ครบ กว่าจะมาถึงน้ าแห้ง
แล้ว อาหารที่ได้รับมาก็ไม่มีฮาลาล ชาวบ้านก็ไม่กิน ท าให้ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ เมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปสอบถามถึงเรื่อง
นี้ คนในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

ขั้นตอนที่ 2) Self-Leaning คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยและชาวบ้าน 
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้วิจัยและแกนน าเครือข่ายผู้หญิงและภัยพิบัติในชุมชนบ้านบาง
ปู ในประเด็นการเลือกอาหารที่น ามาจากทรัพยากรในชุมชนโดยมีมากมาย ชาวบ้านได้น า
อาหารที่ถูกปากคนในชุมชน และน ามามาให้ผู้วิจัยได้ชิม แล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่า 
อาหารชนิดไหนเหมาะแก่การเก็บไว้ส าหรับภัยพิบัติมากท่ีสุด โดยทรัพยากรในชุมชนมี 
ข้าวเหนียวไก่ฝอย ข้าวเหนียวสมันปลา ข้าวต้มมัด หลังจากนั้นได้มีการเสนอกันว่าจะน า
อาหารชนิดใดมาท าเป็นอาหารที่สามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ คนใน
ชุมชนได้เสนอ ข้าวเหนียวไก่ฝอย ข้าวเหนียวสมันปลา เพราะ ไก่ฝอยกับสมันปลาสามารถ
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เก็บรักษาได้หลายวัน ตรงกับค ากล่าวของ ก๊ะยา (นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ 9 กันยายน 
2563) “…ก๊ะว่าไก่ฝอยกับสมันปลา น่าจะท าเป็นอาหารที่ใช้ตอนเกิดภัยพิบัติได้นะ มัน
เก็บได้นานหลายวันเลย ยิ่งสมันปลาได้นานกว่าไก่ฝอยเลยด้วย รสชาติก็อร่อยด้วย…” และ
สัมภาษณ์ Ka-Ha (pseudonym), สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2563) ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า “…
ถ้าเอาอาหารที่เก็บได้นาน ก๊ะเสนอข้าวเหนียวไก่ฝอยกับข้าวเหนียวสมันปลา ข้าวเหนียว
น่ะผ่านไปวันนึงก็น่าจะแข็งแล้ว แต่สมันปลากับไก่ฝอย เก็บได้นานจริง ตอนเกิดภัยพิบัติ
บ้านก๊ะเอาสมันปลามากินเหมือนกัน…” 

ขั้นตอนที่ 3) Self-Organizing คือ การจัดการองค์กรด้วยตนเอง ภายหลังชุมชน
ได้มีการจัดตั้งคณะท างานที่ใช้ในการประสานงานระหว่างผู้วิจัยและคนในชุมชน เพื่อให้
การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยคณะท างานมาจากสมาชิกในชุมชน ที่อยู่ใน
เครือข่ายผู้หญิงและภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัย
จะน าเสนอถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยกับคณะท างาน แน่นอนว่า คนในชุมชนจะต้องท า
ไปพร้อม ๆกับผู้วิจัย เพื่อเราจะได้คืนวิจัยให้กับชุมชน เมื่อวิจัยของเราส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์นั้นเอง และขั้นตอนนี้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านอาหารว่า อาหารที่เสนอมานั้นทางชุมชนให้การยอมรับและอยากที่จะ
ลองท าไปกับผู้วิจัย เพื่อน าไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ  (Ka-Lah 
(pseudonym), interviewed August 22, 2020)  

ขั้นตอนที่ 4 Self-Action คือ การปฏิบัติการด้วยตนเอง วันที่ 16 กันยายน 
2563 ตัวแทนชุมชนพร้อมกับผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าพบอาจารย์พัชรินทร์ ภัค
ดีสงวน เพื่อเสนอถึงวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง และได้ทราบถึงขั้นตอนในการทดลอง พร้อม
กับเข้าไปส ารวจโรงงานสเตอริไลส์ อีกท้ังได้เห็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานทดลอง
แล้วประสบความส าเร็จ จากนั้นวันที่ 17 กันยายน 2563 ตัวแทนชุมชนน าอาหารเข้ามา
ทดลองที่โรงงานสเตอริไลส์ด้วยตนเองพร้อมกับผู้วิจัย โดยได้น า ไก่ฝอยและสมันปลา เข้า
มาทดลองสเตอริไลส ์ไก่ฝอย และสมันปลา สามารถอยู่ได้นานถึง 1 ปี หากไม่แกะซองออก 
และอยู่ในอุณหภูมิห้อง แต่หากแกะซองรับประทานแล้ว สามารถอยู่ได้ 3 เดือน จาก
ระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นั้น มีการประกันอายุการเก็บรักษาจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
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ปัตตานี แต่จะต้องมีการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นนระยะ  โดยศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮา
ลาล 

นอกจากนี้ คนในชุมชนมีการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตนเอง โดยวางแผนหา
โรงเรือนเพื่อมีสถานที่รองรับในการผลิตอาหาร แต่อย่างไรก็ผู้วิจัยและคนในชุมชนยังต้อง
มีการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อไป ตรงกับค ากล่าว Ka-Ya & Bae-Sang (pseudonym) 
(interviewed September 17, 2020) ว่า “…ตอนนี้เทศบาลก าลังท าวิสาหกิจชุมชนอยู่ 
บวกกับตอนนี้มาท าการทดลองถนอมอาหารกับพวกเด๊ะ พวกก๊ะ ๆ ก็วางแผนหาโรงเรือน
เพื่อพัฒนาตรงนี้ให้ส าเร็จด้วย ที่เจอโรงเรือนก็มี 2-3 ทีเลย แต่ต้องติดต่อเจ้าของที่และ
ก่อน ต้องดูความเหมาะสมด้วย  …”  

 
การอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ เมื่อพบว่า ชาวบ้านในชุมชนบางปูมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างน้อย 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ การขาดแคลนอาหาร ประกอบกับความล่าช้าและไม่
ทั่วถึงในการแจกถุงยังชีพ ผู้วิจัยและชุมชนจึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอาหาร ไก่ฝอย
และสมันปลา    สเตอริไลส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ธรรมชาติในชุมชนบ้านบางปสูอดคล้องกับแนวคิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
( Thaihealth,  2555; Department of Disaster Prevention and Mitigation, 
Ministry of Interior, Thailand, 2560) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Namburi, S., 2019; Waraporn, S., et.al., 2560) โดย
ใช้วิธีการตั้งค าถามให้ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอันจะน าไปสู่การ
วางแผนการด าเนินงาน การแก้ปัญหาในอนาคตโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งนวัตกรรมอาหารดังกล่าว ได้รับการพิสูจน์แล้วจาก
ชาวบ้านในชุมชนว่ามีรสชาติอร่อย ถูกปากชาวบ้านในชุมชน ด้วยกระบวนการและ
กรรมวิธีในการผลิตจะสามารถน าไปใช้เมื่อชาวบ้านเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตได้ 
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 1 ปี และถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเพื่อรับประทานแล้วก็ยังสามารถ
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เก็บไว้ได้นานถึง 3 เดือน โดยเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง อิ่มท้องนาน อุดมไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการ โดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สะดวก มีความสะอาด และปลอดภัย สะดวก
ต่อการบริโภค และสามารถขนส่งได้ในระยะทางไกล สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนวัตกรรม
ในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 
(K. Pair, 2020)  

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการศึกษาการสร้างความตระหนักในการรับมือ
ภัยพิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนบางปูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า 
สามารถใช้อาหารเป็นตัวน าเรื่องในการสร้างความตระหนักเรื่องภัยพิบัติ เนื่องจากเข้าใจ
ง่ายจากการปฏิบัติ สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน จากการ
สังเกตการณ์ ก่อนการผลิตนวัตกรรมอาหาร ผู้วิจัยพบว่า คนในชุมชนยังไม่มีความเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติธรรมชาติ และไม่กล้าที่จะแสดงความเห็น แต่ด้วย
กระบวนการท างาน การพูดคูยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติกับชาวบ้านและคนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้นวัตกรรมด้านอาหารออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว งานวิจัย
ช้ินนี้ยังพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้คนในชุมชนที่เข้า
ร่วมทดลอง เริ่มมีความสนใจแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ 
และขยายผลโดยเริ่มมีการปรึกษากับเทศบาลบ้านบางปู เพื่อหาโรงเรือนเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่สะอาดและสามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง  โดยก๊ะยา (นามสมมุติ) 
(สัมภาษณ์ 17 กันยายน 2563) กล่าวว่า “…ตอนนี้เทศบาลก าลังท าวิสาหกิจชุมชนอยู่ 
บวกกับตอนน้ีมาท าการทดลองถนอมอาหารกับพวกเด๊ะ พวกก๊ะๆก็วางแผนหาโรงเรือน
เพื่อพัฒนาตรงนี้ให้ส าเร็จด้วย ที่เจอโรงเรือนก็มี 2-3 ทีเลย แต่ต้องติดต่อเจ้าของที่และ
ก่อน ต้องดูความเหมาะสมด้วย…” นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และสนใจแสดงออกถึงความคิดเห็นในเรื่องนี้
อย่างเต็มที ่นอกจากนีอ้าหารทีน่ ามาพัฒนามาจากทรัพยากรภายในชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่
ดี ทางชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพราะทรัพยากรมาจากชุมชน ท าเพื่อชุมชน และ
กลับคืนสู่ชุมชน ดังที่ชาวบ้านในชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า  “…เราว่ามันดีนะที่ท าอยู่ เพราะ
อาหารที่เอามาท าก็มาจากบางปู ท าเพื่อบางปู สุดท้ายก็ได้กลับคืนสู่บางปู คนในหมู่บ้าน
เขาให้ความร่วมมือได้ดีนะจากที่เห็น…” (แบเซ็ง  (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 14 กันยายน 
2563) 
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 โดยสรุป การสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารจึงเป็นการสร้างนวัตกรรมที่
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติและสร้างความตระหนักในการรับมือภัยพิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนบางปูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ การสร้างนวัตกรรม
ทางด้านอาหารในครั้งนี้ ผู้วิจัยและคนในชุมชนได้ช่วยกันระดมความคิดร่วมกันและสร้าง
และทดลอง สเตอริไลส์อาหารขึ้นมาจากความต้องการของคนในชุมชน เพื่อที่จะ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช้อาหารที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มีกระบวนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอิสลาม นั้นคือ “ไก่ฝอย”และ “สมัน
ปลา” แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอยู่บนพ้ืนฐานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการจัดการภัยพิบัติโดยไม่หวังรอ
รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1) เทศบาลต าบลบางปูหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจชุมชนใน

พื้นที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ธรรมชาติและสามารถน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ 

2) หากมีผู้ที่สนใจที่จะน างานวิจัยไปศึกษาต่อจะต้องมีความสนใจในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหารที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ให้เป็นหนึ่งหีบห่อ
ส าหรับหนึ่งมื้อและจะต้องถูกหลักโภชนาการ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้าง
นวัตกรรมอาหารในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งในครั้งต่อไป ผู้วิจยั
อาจจะเลือกหมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อเปน็การให้คนในชุมชนอื่น ๆ ตระหนกัถึงการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาตมิากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมอาหารในการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปู 
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ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ดร. อลิสา หะสาเมาะ และคณาจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี ตลอดจน
ขอบคุณชาวบ้านในหมู๋หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี  
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นอื่นของชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งแม่น้้าของ ระหว่างปีค.ศ. 1713-1953 โดยใช้มุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์เอกสารลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา 
ผู้เขียนยึดนิยามความเป็นอ่ืนจากมุมมองนักคิดสังคมนิยมที่ตั้งข้อสังเกตว่า ความขดัแย้ง
ของมนุษยชาติมีพื้นฐานมาจากการรังเกียจเดียดฉันท์ทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม  แบ่ง
ประเด็นการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ  ชุมชนสองฝั่งของ จุดก้าเนิดความเป็น
อื่นระหว่างกัน รัฐชาติแบบใหม่ ภราดรภาพของคนสองฝั่งของ ผลการศึกษาพบว่า ชาว
ลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในสมัยจารีตที่เติบโตมาจาก
หน่วยการเมืองขนาดเล็กไม่มีเอกภาพทางการเมือง คนล้านช้างมีจุดร่วมทางวัฒนธรรม
การเมืองที่ส้าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ สื่อสารภาษา
ลาว นับถือพุทธศาสนา และมีจารีตปฏิบัติในประเพณีฮีต 12 คอง 14 คนล้านช้างสอง
ฝั่งของเริ่มเกิดความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกันในช่วงการก่อตัวของรัฐชาติแบบใหม่ (ค.ศ. 
1893-1953) เมื่อ รัฐบาลสองฝั่งของใช้การขัดเกลาพลเมืองแบบใหม่ให้จงรักภักดีต่อรัฐ

                                                           
1อาจารย์ประจา้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชาน ี
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ที่ต้องเลื่อมใสในพุทธศาสนา และระบอบราชาธิปไตย  ในเวลาเดียวกัน กลุ่มเคลื่อนไหว
แบบสังคมนิยมได้เผยแพร่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนกับการ
ปกครองด้วยระบบพรรคเดียวต่อคนในพ้ืนท่ีปกครองของตนเอง 

ค้าส้าคัญ: ความเป็นอื่นของชาวลาว,ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้าง, สองฝั่งแม่น้า้
ของ,ประวัติศาสตร์ ช่วงปี ค.ศ. 1713-1953 

Abstract 
This article seeks to explore and analyze the sense of otherness 

experienced by the Laotians who shared the Lan Xang cultural heritage 
on both sides of the Mekong River during 1713-1953 A.D. The author 
conducted this study using a historical approach, whereby relevant 
historical sources were synthesized. This study was influenced by the 
concept of otherness through the perspective of socialist thinkers who 
stated that “the problem of humankind stems from discrimination against 
races and cultures of one another.” Four areas of study were investigated: 
the communities located on both sides of the Mekong River, the origin of 
otherness, the modern nation state, and the fraternity/brotherhood of the 
Mekong People. The findings shed light on the perceived identity of the 
Lan Xang people during the period that evolved from disunited political 
units but still shared Lan Xang cultural heritages (i.e., using the Lao 
language as a primary means of communication, believing in animism, and 
having faith in Buddhism and practices known as heet 12 kong 14). It was 
found that Lan Xang people felt the sense of otherness or differences 
from one another during the emersion of the modern nation state (1893-
1953 A.D.). During this period, the governments of the two countries along 
the Mekong River educated their citizens to stay loyal to the monarchy 
and Buddhism. At the same time, the socialist movement taught its 
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followers to believe in the people’s democratic system and the 
monolithic political party. 

  
Keywords: the otherness of the Laotian, Lanxang cultural heritage’s 
sharers, both sides of the Mekong River, history during 1713-1953 A.D. 

 
ปัจจุบันชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งแม่น้้าของบางส่วนมีความรู้สึก

เป็นอื่นระหว่างกัน ชาวลาวร่วมวฒันธรรมล้านช้างฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกแม่น้้าของส่วน
ใหญ่ปฏิเสธความเป็นลาว มหิน้าซ้า้ยังดูแคลนความเป็นลาว ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้าน
ช้างฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกแม่น้้าของส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ไว้วางใจชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมลา้นช้างฝั่งขวาแม่น้้าของ โดยเรยีกคนชุมชนนี้ว่า “คนไทยอีสาน”  บทความ
นี้ต้องการเปิดประเด็นความเป็นอื่นของคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งโขง เริ่มศึกษา
ในป ี ค.ศ. 1713  เมื่อ พระครูโพนสะเม็กยกเมืองจ้าปาศักดิ์ให้เจา้สร้อยศรีสมุทรหน่อ
พุทธางกูรปกครอง สิ้นสุดปี ค.ศ. 1953 ฝรั่งเศสยุติการปกครองแคว้นลาว เมื่อ ความ
ปรองดองกับความยั่งยืน คือ วาทกรรมหลักของโลกไร้พรมแดน พวกเราจะสร้างให้
ชุมชนสองฝั่งของอาศัยร่วมกันตามหลักภราดรภาพได้อย่างไร เริ่มด้วยการวิเคราะห ์
ชุมชนสองฝั่งของ จุดก้าเนิดความเป็นอื่นระหว่างกัน รัฐชาติแบบใหม่ ภราดรภาพของ
ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมลา้นช้างสองฝั่งของ 

1.ชุมชนสองฝ่ังของ  
ชุมชนสองฝั่งของหมายถึง พื้นที่สองฝากฝั่งของฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้าย คือ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพื้นที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งขวาแม่น้้าของคือ
ราชอาณาจักรไทย คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ คือ กลุ่มคนท่ีมีรากเหง้าการใช้
วัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน ราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-8 ก่อนคริสตกาล กลุ่มคนที่
พูดภาษาไทเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทฤษฎีก้าเนิดของคนไทยมี 
5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.เตเรียน เดอ ลาคูเปอรี เช่ือว่าถิ่นก้าเนิดคนไทยอยู่ที่มณฑลเสฉวน
มณฑลยูนานอินโดจีน 2. วิลเลี่ยม คลิฟตัน ด๊อด เชื่อว่าคนไทยมาจากเขาอัลไต ชาวมอง
โกล (อ้ายลาว หรือต้ามุง) ครอบคลุมพื้นทีตอนใต้จีนและอินโดจีน 3.วูลแฟรม อีเบอร์
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ฮาด, เฟรเดอริก โมต, วิลเลี่ยม เก็ดนีย์ เช่ือว่า คนไทยกระจายตัวอยู่ในตอนใต้ของจีน
และทางภาคเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐอัสสัม4.นายแพทย์สุด แสงวิเชียร 
ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี เช่ือว่าคนไทยเดิมอยู่ที่นี่ ประเทศไทยในปัจจุบัน 5. นายแพทย์
สมศักดิ์ พันธุ์สมบูรณ์ และนายแพทย์ประเวศ วะสี คนไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (Terwiel, Diller, & Satthayavatthana, 1990) 
เมื่ออาณาจักรกัมพูชาเริ่มเสื่อมสลายตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา กลุ่มคนท่ีพูด
ภาษา -ตระกูลชาติไทได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างเป็นปึกแผ่น เช่น ปาไปซีฟู่ (Wang, 
1989) สุโขทัย อยุธยา ล้านนา และล้านช้าง เป็นต้น กลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทใน
พื้นที่ล้านนา ล้านช้างและรัฐไตในยูนาน ได้เริ่มรังสรรค์วัฒนธรรมร่วมกันอันเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท -ลาว อาทิเช่น ภาษา วัฒนธรรม ความเช่ือ และ
กฎหมาย  กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่ตอนบนแม่น้้าโขง และแม่น้้าคานได้เรียนกลุ่มตนเองว่า 
“ลาว” (Phumisak, 1992: 394) 

ในป ีค.ศ. 1353 พระเจ้าฟ้างุ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง ณ เมืองชวา เมือง
เชียงดงเชียงทอง เปลี่ยนช่ือเป็นหลวงพระบางสมัยพระวิชุล (ค.ศ.1502) พระเจ้าฟ้างุ่ม
ปกครองดินแดนสองฝั่งของมาถึงที่ราบสูงโคราช ชุมชนฝั่งขวาแม่น้้าของ เช่น  เมืองสา
เกต เมืองกะบอง เมืองนะคอนซึ่งต้องถวายบรรณาการให้กับราชส้านักหลวงพระบาง  
แลกเปลี่ยนกับการให้ความคุ้มครองและอ้านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ 
กษัตริย์ล้านช้าง คือผู้ปกครองคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้าง หมายถึง คนท่ีพูดภาษาตระกลู
ไทลาว เป็นกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่อาณาจักรล้านช้าง สมัยจารีต ระบบโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมมีลักษณะแบบพึ่งพาอาศัยในรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์โครงสร้างทางการเมืองของล้านช้างจึงมีลักษณะหลวม ๆ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ช้ีให้เห็นว่า เมื่อชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้้าของต้องการลี้ภัย หรือเกิดกรณี
พิพาท ผู้เลี่ยงพล้้ามักจะหลีกเลี่ยงการปะทะกันอย่างรุนแรง ด้วยการหลบหนีมาซ่อนตัว
ยังดินแดนฝั่งขวาแม่น้้าของที่อ้านาจรัฐล้านช้างมิอาจตามมารังควานเช่นสมัยพระสุริ
ยวงศาธรรมิกราช เครือญาติบางพระองค์ต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกหรือ
ฝั่งซ้ายแม่น้้าของ กล่าวคือ เจ้าบูญชูหนีไปบวชอาศัยที่ภูหอภูโฮง เจ้าปุไปอาศัยที่
น ค รพนม  เ จ้ า ส ร้ อ ยหนี ไปที่ ส ะพื อหลว งพระครู โ พนสะ เม็ ก อพยพลง ใต้
(Jumsai,1971:77,80)คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมีการใช้วัฒนธรรมหลัก
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ร่วมกันใน การนับถือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ พุทธศาสนาประเพณีฮีต  12 คอง 14  
และสื่อสารด้วยภาษาลาว 

        
 
แผนที่ 1 :  ภาพแผนที่อาณาจักรลา้นช้างสมัยเจ้าฟ้างุ่ม ห้องจัดแสดงที่ 2 ประวัติศาสตร์
ลาว พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มา: สุธิดา ตัน
เลิศ วันท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 
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การเมืองขนาดเล็กที่รวมตัวกันอย่างหลวม ๆ รัฐบาลสยามได้แบ่งล้านช้างสองฝั่งแม่น้้า
ของออกเป็น 4 ศูนย์กลางอ้านาจทางการเมืองหลัก คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 
อุบลราชธานีและจ้าปาศักดิ์ อุบลราชธานีเป็นกลุ่มอ้านาจทางการเมืองเดียวที่ไม่เกี่ยว
ดองกับราชวงศ์ล้านช้าง ในขณะที่หลวงพระบาง เวียงจันทน์และจ้าปาศักดิ์ คือทายาท
หว่านเครือของปฐมกษัตริย์ลาวเจ้าฟ้างุ่ม คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมีการใช้
วัฒนธรรมหลักร่วมกันในการนับถือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติพุทธศาสนาประเพณีฮีต 12 
คอง 14  และสื่อสารด้วยภาษาลาว 

ระหว่างปี ค.ศ. 1893-1953คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งแม่น้้าของได้
เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเติบโตของรัฐในฐานะประชาชนของรัฐชาติแบบ
ใหม่ที่ตนสังกัด ซึ่งรัฐบาลสองฝั่งของพยายามเป็นอย่างยิ่งยวดในการปลูกจิตส้านึก
ให้กับพลเมืองให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและจงรักภักดีกับรัฐ สายสัมพันธ์ของ
ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของพบพานกับความเป็นอื่นระหว่างกันได้
อย่างไร 
 
2. จุดก้าเนิดความเป็นอื่นระหว่างกัน 

บทความนี้ ใช้แนวคิดความเป็นอื่นที่มีรากมาจาก “ความรู้สึกแปลกแยกของ
มวลมนุษยชาติที่มีต่อกัน” ตามข้อเสนอของนักคิดสังคมนิยมที่วิเคราะห์ปัญหาความ
ขัดแย้งของสังคมหรือมนุษย์เกิดมาจาก “ความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรม”(Woothong, 1996: Personal Communication; Coser,1990: 18-23) 
มาร์กซ์และเองแกลส์วิเคราะห์ความแปลกแยกเกิดขึ้นในฃ่วงสังคมสมัยใหม่ เมื่อชนช้ัน
นายทุนแปลกแยกจากชนช้ันกรรมาชีพ เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองปัจจัยการผลิต  
(Marx and  Engels, 2002: 219-244) ซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่นอกเหนือการวิเคราะห์  
มีข้อสังเกตว่า ชาวลาวสองฝั่งแม่น้้าของได้เผชิญกับความเป็นอื่นระหว่างกัน หรือมี
ความรู้สึกเป็นอื่นต่อกันนั้น เกิดจากโครงสร้างส่วนบน ซึ่งถูกก้าหนดขึ้นมาจากชนช้ัน
ปกครองประกอบด้วยศูนย์อ้านาจทางการเมืองขนาดเล็ก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ
กับวัฒนธรรม สงครามกับความขัดแย้งและรัฐชาติแบบใหม่ 
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2.1 ศูนย์อ้านาจทางการเมืองขนาดเล็ก 
ศูนย์อ้านาจทางการเมืองขนาดเล็ก หมายถึง หน่วยทางการเมืองในสมัยจารีต

ที่กระจัดกระจายเป็นเอกเทศ เช่น เมืองสาเกต เมืองไผ่หนาม (เวียงจันทน์) เมืองชวา 
และเมืองพวนประชากรที่อาศัยในศูนย์อ้านาจเหล่านี้ต่างขึ้นตรงผู้น้าทางการเมือง หรือ
ผู้ปกครองที่ตนเองสังกัด รูปแบบความสัมพันธ์ของคนในสังกัดกับผู้ปกครองใช้อธิบาย
ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของรัฐสมัยจารีต ผู้ปกครองให้ความคุ้มครองด้านความ
ปลอดภัยการด้ารงชีวิตแก่พลเมืองของตนเองศูนย์อ้านาจทางการเมืองขนาดเล็กสมัย
จารีตของล้านช้างสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของล้านช้างที่มี
รากฐานมาจากโครงสร้างของพหุสังคมและวัฒนธรรม  

ในสมัยจารีต (ค.ศ. 1353-1893)  คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของต่าง
ขึ้นตรงต่อศูนย์อ้านาจทางการเมืองที่ตนเองสังกัด ผูกพันกับชนช้ันปกครองของเมือง
ศูนย์อ้านาจที่คุ้มครองตนเอง  จุดนี้เอง ที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับ คนร่วมวัฒนธรรมล้าน
ช้างเป็นคนไร้ส้านึกของความรู้สึกร่วมของการเป็นพวกพ้องเดียวกันทางการเมืองช่วงปี
ค.ศ. 1353-1556 ล้านช้างมีศูนย์อ้านาจทางการเมืองที่นครหลวงพระบาง ควบคุมเมือง
รอง หรือ เมืองบริวารเช่น อาณาจักรลาวพวนแห่งเชียงขวาง อาณาจักรไทลื้อแห่งเมือง
สิง เมืองเวียงจันทน์ เมืองร้อยเอ็ด อย่างหลวม ๆ ผ่านระบบบรรณาการ วงอ้านาจนี้กิน
ระยะเวลาราว 3 รุ่น ทว่า เมื่อผู้น้าที่ปรีชาสามารถหมดอ้านาจลงไป ทายาทที่สืบต่อ
อ้านาจที่เข้มแข็งยังคงรักษาวงจรทางการเมืองของอาณาจักรเอาไว้ได้ แต่เมื่อทายาท
อ่อนแอ อาณาจักรจะล่มสลาย แตกแยกเป็นเอกเทศ เพื่อรอคอยผู้น้าท่ีเข้มแข็งมาสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง กรณีศึกษา วงอ้านาจของอาณาจักรหลวงพระบาง
สามรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ่ม (ครองราชย์ ค.ศ. 1353-1371) จัดรูปแบบการเมืองการ
ปกครองระบบอาญาสี่ พุทะศาสนาเถรวาท ฮีต 12 คอง 14  พระเจ้าสามแสนไท 
(ครองราชย์ ค.ศ. 1353-1371)  กับเจ้าล้านค้าแดง (ครองราชย์ ค.ศ. 1353-1371)    
ความเข้มแข็งของล้านช้างหลวงพระบางสมัยพระวิชุลราชเจ้า (ครองราชย์ ค.ศ. 1502-
1520 แต่งต้านานขุนบรมราชาทิราช กาพย์วิชุลมาลี   พระโพธิสาราชเจ้า (ครองราชย์
ค.ศ. 1520-1540 ) ส่งเสริมพุทธศาสนาประกาศห้ามนับถือผี และพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช (ครองราชย์ ค.ศ. 1548-1571)  (Boulanger, 1931: 35-72) 
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อาณาจักรล้านช้างแยกตัวออกเป็น 3 ศูนย์กลางอ้านาจหลัก กล่าวคือ หลวง
พระบาง เวียงจันทน์และจ้าปาศักดิ์ ส่งผลต่อการสร้างความแปลกแยกให้กับคนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างที่หันไปผูกพันกับชนช้ันผู้ปกครองในศูนย์อ้านาจที่ตนเองสั งกัด  
กล่าวคือ ประชากรอาศัยในอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางภักดีต่อราชวงศ์หลวงพระ
บาง ประชากรที่อาศัยในเขตล้านช้างเวียงจันทน์ผูกพันกับราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ 
ประชากรที่อาศัยในเขตปกครองของอาณาจักรจ้าปาศักดิ์ภักดีต่อราชวงศ์จ้าปาศักดิ์มี
ข้อสังเกตว่า ชนช้ันน้าของอาณาจักรล้างช้าง โดยรวมไม่มีแนวคิดของการเป็นพวกพ้อง
เดียวกัน เพราะมีรากฐานมาจากหน่วยการเมืองที่เป็นเอกเทศ ชาวลาวร่วมวัฒนธรรม
ล้านช้างสองฝั่งของจึงเป็นกลุ่มคนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับหน่วยการเมืองที่ตนสังกัด เพื่อ
ความปลอดภัย 

สมัยสยามปกครองชุมชนสองฝั่งของ เราพบความมั่นคงของวงอ้านาจทาง
การเมืองของเวียงจันทน์กับเมืองอุบลราชธานี  3 รุ่น สิ้นสุดผู้ปกครองวงจรอ้านาจนี้ ถือ
เป็นจุดสิ้นสุดราวงศ์และอาณาจักรเวียงจันทน์กับสิ้นสุดบทบาทของอาญาสี่เมืองอุบลใน
ฐานะ “เจ้าเมืองอุบลราชธานี” ลงไป วงอ้านาจของอาณาจักรเวียงจันทน์ เจ้านันทเสน 
(ครองราชย์ ค.ศ. 1782-1794) เจ้าอินทวงศ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1794-1805)  และเจ้า
อนุวงศ์ (ครองราชย์ค.ศ. 1805-1828)  (Boulanger, 1931: 157-159) วงอ้านาจเมือง
อุบลราชธานี เจ้าค้าผง หรือพระปทุมวรราชวงษาครองเมืองระหว่างปี ค.ศ. 1780-
1794 พระพรหมสุริยวงศ์ครองเมือง ค.ศ. 1794-1844  พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ครอง
เมือง ค.ศ. 1844-1863 (Wipakpotjanakit, 2014: 97-119)  ประชากรที่อาศัยในศูนย์
อ้านาจเหล่านี้ต่างขึ้นตรงผู้น้าทางการเมือง หรือผู้ปกครองที่ตนเองสังกัด รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคนในสังกัดกับผู้ปกครองใช้อธิบายระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของ
รัฐสมัยจารีต ผู้ปกครองให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การด้ารงชีวิตคนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเติบโตของศูนย์อ้านาจ
ทางการเมืองที่ตนสังกัดคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของยังใช้ใช้วัฒนธรรมหลัก
ร่วมกันในการนับถือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติพุทธศาสนาประเพณีฮีต12 คอง14  และ
สื่อสารด้วยภาษาลาว  วรรณกรรมล้านช้างศิลปวิทยาการที่เกิดขึ้นสมันพระเจ้าสุริ
ยวงศาธรรมิกราช อาทิ สังข์ศิลป์ชัย จ้าปาสี่ต้น ต้านานพระธาตุพนมยังได้รับการสาน
ต่อ เผยแพร่ในชุมชนชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ 
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สยามปกครองล้านช้าง คือ จุดก้าเนิดความเป็นอื่นระหว่างกันในกลุ่มคนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ สยามตระหนักถึงโครงสร้างทางการเมืองของล้านช้าง 
จัดแบ่งล้านช้างสองฝั่งแม่น้้าของออกเป็น 4 ศูนย์กลางอ้านาจทางการเมืองหลัก  คือ 
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ อุบลราชธานีและจ้าปาศักดิ์ บรรดาผู้น้าต่างแข่งขันกันเอา
ความดีความชอบจากสยาม หลวงพระบางบาดหมางกับเวียงจันทน์  เวียงจันทน์
บาดหมางกับอุบลราชธานีและจ้าปาศักดิ์ หลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ รัฐบาลสยามลดเมือง
เวียงจันทน์เป็นเมืองรอง  พร้อมส่งเสริมการตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกแม่น้้าของ 
ตอกย้้าศูนย์อ้านาจทางการเมืองขนาดเล็กของโครงสร้างทางการเมืองของล้านช้าง โดย
ผู้ปกครองสยามก้ากับดูแล คือ นโยบายการแบ่งแยกและปกครองที่วางระบบให้คนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างเกิดความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกันบนระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นฐานให้กับระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ใน
ช่วงเวลาต่อมา กล่าวคือ ช่วงรัฐชาติแบบใหม่ (ค.ศ. 1893-1953) ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติกับวัฒนธรรมยังเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดวามเป็นอื่นระหว่างกัน 

 
2.2 ความหลากหลายทางเชื อชาติกับวัฒนธรรม  
ชุมชนสองฝั่งล้าน้้าของเป็นดินแดนของคนหลากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรม

คนที่อยู่นอกกลุ่มวัฒนธรรมล้านช้าง สามารถประสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับคนท่ีใช้
วัฒนธรรมล้านช้างได้ เมื่อหันมานับถือพุทธศาสนา เช่น บางส่วนของชาวไทแดง ไทขาว 
ไทด้า ไทพวนที่อาศัยบนที่สูง นับถือผี เมื่อลงมาอาศัยบนพื้นที่ราบปะปนกับคนลาวก็
นับถือพุทธศาสนาเพิ่มด้วย (Evans, 2006: 7-8) หมู่บ้านส่วยในเขตสาละวันกลมกลืน
กับวัฒนธรรมกระเสหลักมีลักษณะแบบคนลาว (Aymonier, 1996: 96) นักชาติพันธุ์
มองว่าความแตกต่างของกลุ่มคนไม่ใช่สาเหตุที่น้ามาสู่ปัญหาความขัดแย้งถึงขั้นต้องเข่น
ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่ง (Cohen, 2009: 84) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของเชื้อชาติ
กับวัฒนธรรมในลาวสมัยจารีต การแบ่งเขา แบ่งเรานั้น ความแตกต่างทางเช้ือชาติกับ
วัฒนธรรม คือ การก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอ่ืนระหว่างกัน ซึ่งบ่อยครั้งเป็นมูลเหตุหนึ่งที่
น้าไปสู่ความเป็นความตาย หรือโศกนาฏกรรม  อาทิ การค้าทาส การตีข่าที่น้าไปสู่
สงครามเจ้าอนุวงศ์  
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สมัยรัชกาลที่ 2 คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างบางพื้นที่ กับตัวแทนราชส้านัก
บางกอกไม่ได้มองว่ากลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมลาวมีฐานะที่เท่าเทียมกับตนเอง คนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของกล่าวคือ  ชุมชนราชวงศ์- จ้าปาศักดิ์ กับกลุ่มอาญาสี่เมือง
อุบล มีประเพณีการส่งส่วยแรงงานทดแทนส่วยสิ่งของ พวกเขาเรียกประเพณีนี้ว่า 
“การตีข่า” โดยผู้น้าสองศูนย์อ้านาจจะคัดสรรกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้
อาณัติของสยามหรือไม่ส่งส่วยให้กับสยาม  คือ กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกจับมาเป็น ส่วย
แรงงาน หรือทาส   (Tonlerd, 2012: 229-262) เติม วิภาคย์พจนกิจ ระบุคนในเมือง
อุบล ยังค้าขายทาส หลังการยกเลิกระบบไพร่และทาส (Wiphakpojjanakit, 2014: 
129) เจ้าเมืองโคราชได้เดินทางลงมาปราบขบถอ้ายสาเขียดโง้ง ส่งผลต่อการเกิด 
ประเพณี “การตีข่า” ความว่า “พอกองทัพเมืองนครราชสิมายกไปถึงก็พากันไปเมือง
จ าปาศักดิ แลพากันยกไปตีข่ามาแต่ครั้งนั้น” (Fine Arts Department of Thailand, 
2002: 308) เอกสารพื้นเวียง กล่าวถึงบทบาทเจ้าเมืองโคราชกับ “การตีข่า” ความว่า 
“...มูนซ่งซื่อ ครราชแท้ เป็นเมืองปลายด่าน จริงแล้ว มันก็จัดคนได้ โยธาพันหนึ่ง ไปนั่ง
ต้อน ขนันไว้ที่โขง หั้นแล้ว ฝูงชาวค้า นาวาขึ้นล่อง มานั้น มันก็จับผูกไว้ เทฮื้อรบเอา 
แท้แล้ว...” (Chumphon, 1982: 75) 

Etienne Aymonier (1996: 87) เดินทางเข้ามาส้ารวจจารึกในพ้ืนท่ีสองฝั่ง
ของ ระหว่างเดือนกันยายนค.ศ. 1882  ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1883 ได้บันทึกเรื่องราว
ความเป็นอื่นระหว่างคนลาวกับเผ่ากะแวตในพื้นที่อัดตะปือ ที่น้าไปสู่วงจรการค้าทาส 
ดังนี้ “ลึกเข้าไปดงทางทิศตะวันออก มีหมู่บ้านเผ่ากะแวตซึ่งไม่ยอมจ านน เนื่องจากเขา
ไม่รู้จักจะเอาใครเป็นหัวหน้า ต่างคนก็มีอิสระและความเสมอภาคกันอย่างเต็มเปี่ยม แต่
พวกเขาก็ถูกล่าหรือท าการล่าคน เพื่อสนับสนุนการค้าขายข้าทาส”ความแตกต่างของ
เช้ือชาติกับวัฒนธรรมยังสร้างความเป็นอื่น การแบ่งเขาแบ่งเรา ก่อเกิดการแบ่งชน
ช้ันในชุมชนคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ ประกอบด้วยชนช้ันผู้ปกครอง ไพร่ 
และทาส มีข้อสังเกตว่า กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่ยอมเสียภาษีให้กับรัฐบาลสยาม คือ กลุ่มคน 
หรือชุมชนที่จะถูกไล่ล่ามาเป็นทาส ตัวแทนรัฐบาลสยาม กล่าวคือ เจ้าเมืองนครราชสมีา 
อาญาสี่เมืองจ้าปาศักดิ์กับอาญาสี่เมืองอุบลบางส่วน พ่อค้าทาส หรือ “กลุ่มชนเผ่าที่
ยอมจ้านน” คือตัวละครที่เล็งเห็นความแตกต่างของกลุ่มเชื้อชาติกับวัฒนธรรม พวกเขา
ด้าเนินกิจกรรมการล่าทาส ซึ่งความเป็นอื่นที่ปรากฏนั้น คือ ประวัติศาสตร์ที่
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สลับซับซ้อนเกี่ยวพันและพัฒนาไปสู่ประเด็นการเมืองชาติพันธุ์ในลาวตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษที่ 1910 เป็นต้นมา ความแตกต่างทางเช้ือชาติกับวัฒนธรรมนั่น สร้าง
ความรู้สึกเป็นอื่นให้กับผู้คน พร้อมกันนั้น ยังเป็นเง่ือนไขที่น้าไปสู่สงครามกับความ
ขัดแย้งได้  
 

2.3 สงครามกับความขัดแย้ง  
บทความนี้ วิเคราะห์ล้าดับเหตุการณ์สงครามกับความขัดแย้งช่วงปี  ค.ศ. 

1703-1953 เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นอื่นให้กับชุมชนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสอง
ฝั่งของ 2 มี 5 ประเด็น คือ การแยกตัว การตั้งอาณาจักร การตั้งเมืองใหม่ การก่อขบถ 
สงคราม การก่อจลาจล และการประท้วง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวแบบสังคมนิยมให้
ความส้าคัญต่อนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นมูลเหตุ
ให้เกิดสงครามกับความขัดแย้ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ 1  

ประเด็นที่ 1  การแยกตัว การตั้งอาณาจักร การตั้งเมืองใหม่  การอพยพลงใต้
ของพระครูโพนสะม็กน้าไปสู่การตั้งศูนย์อ้านาจของคนที่พูดภาษาตระกูลไทเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ล้านช้าง บนพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้้าโขง  (Tonlerd and Suksumret, 
2013: 306-366) กรณีพิพาทของเจ้ากิ่งกสิราชกับเจ้าไชยองค์เว้ ส่งผลต่อการตั้งตนเป็น
อิสระของเจ้ากิ่งกสิราช โดยการรื้อฟื้นนครหลวงพระบางให้เป็นศูนย์อ้านาจทาง
การเมืองของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง (Vilavong, 1996: 136-137) ศูนย์
อ้านาจเดิมแห่งนี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับราชส้านักบางกอก กรณีพิพาทของพระเจ้าศิริบุญ
สารกับพระวอพระตา ส่งผลต่อการอพยพของพระวอพระตามายังพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้้า
ของ (Vilavong, 1996: 138) พระบิดาของเจ้าอนุวงศ์ คือ เจ้าศิริบุญสารได้ส่งกองก้าลงั
ไล่ล่า กลุ่มพระวอพระตาถึง 3 ครั้งด้วยกัน ท้ายที่สุดกลุ่มพระวอ เจ้าค้าผงได้ขอความ
ช่วยเหลือพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านเจ้าเมืองนครรราชสีมา ผลกระทบที่ตามมาคือ 
คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเริ่มขบวนการไม่ไว้เนื้อใจกัน กล่าวคือ ราชวงศ์
จ้าปาศักดิ์ไม่ลงรอยกับอาญาสี่เมืองอุบล ซึ่งเพิ่มความเป็นอื่นทางการเมืองในชนช้ันน้า  
ช่วงสยามปกครองอาณาจักรล้านช้าง (ค.ศ. 1779-1893) (Tonlerd, 2019: 194-212) 

ประเด็นที่ 2 การขบถในปี ค.ศ.1759 กลุ่มพระวรปิตา หรือคนเมืองอุบล
เรียกว่า พระวอพระตาขัดแย้งกับเจ้าศิริบุญสารคือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการอพยพมาตั้ง
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รกรากบนพ้ืนท่ีฝั่งขวาแม่น้้าของของพระวอพระตากับพันธมิตร  หลังการอพยพออกจา
กรุงเวียงจันทน์ 21 ปี เจ้าค้าผง บุตรชายพระวอได้ตั้งเมืองอุบลโดยอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองของกรุงธนบุรี (Dhammarangsi, 2020: 165-186) ดังนั้น กลุ่มอาญาสี่เมือง
อุบลจึงเริ่มการปฏิสัมพันธ์กับสยามในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับทายาทอาญาสี่
เมืองอุบลที่ระบุ“พระเจ้าตากได้รับสั่งให้บรรพชนชาวจีนรุ่นแรกของตนให้มารักษาเมือง
อุบล”  (Na Ubon, 2013: Personal Communication) ด้วยเหตุนี้ ขบถพระวอ-พระ
ตาคือภาพสะท้อนโครงสร้างทางการเมืองของบรรดารฐัขนาดเลก็ของวงจรทางการเมือง
ล้านช้าง ซึ่งหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ สยามกวาดต้อนครัวลาวเข้ามาตั้งรกรากในพ้ืนท่ีฝั่ง
ขวาแม่น้้าของเป็นจ้านวนมาก กลุ่มครัวลาวเหล่านี้ล้วนมีความเป็นเอกเทศหรือไม่มี
หน่วยการเมืองหลักที่ใช้ยึดเหนี่ยวอย่างถาวร ค้าถามที่น่าสนใจ ท้าไมชุมชนชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของจึงเป็นพื้นที่ที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านอ้านาจรัฐอย่างสม่้าเสมอ  
จุดก้าเนิดความเป็นอ่ืนหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ถือเป็นมูลเหตขุองประวัติศาสตรก์ับความ
ขัดแย้งให้กับคนร่วมวัฒนธรรมล้าช้างสองฝั่งของที่ถูกขัดเกลามาจากประวัติศาสตร์ชาติ  

ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ คือ ระหว่าง ค.ศ. 1893-1903 สิบปีแรกของการ
ปกครองแคว้นลาว คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งแม่น้้าของ ต่อต้านอ้านาจสยาม
และฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้เรียนรู้ว่า ชาวลาวได้ท้าการ ต่อต้านอ้านาจรัฐ ทั้งทั้งที่  ข้อมูล
ภาพลักษณ์ชาวลาวในหนังสือชาวฝรั่งเศสล้วนบรรยายถึง ความซื่อ บริสุทธ์ิ และรักสงบ 
(Boulanger, 1931: 225; Aymonier, 1996: 20) การต่อต้านฝรั่งเศสแพร่หลายไปยัง
ดิ นแดนฝั่ ง ขวา  แม่ น้้ า ของ  ( Department of Internal Affairs of Siam, 1893) 
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ส.ป.ป.ลาว อธิบาย นโยบายทางเศรษฐกิจ และการเมืองของสยาม
ที่ท้าให้เกิดการต่อต้านอ้านาจรัฐในการเกิดกบฏผู้มีบุญ เช่น รัฐบาลสยามได้เพิ่มอัตรา
ค่าเก็บส่วยจาก 3.50 บาท ต่อ คน ต่อ ปี เป็น 4 บาท (Theerasasawat, 2000: 71-
75) ในขณะที่ รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสได้เริ่มน้าใช้ระบบการเกณฑ์แรงงานของชาว
ลาวเทิงเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะเส้นทาง- คมนาคมระหว่างเวียดนาม
ตอนใต้เข้าสู่ลาวและเขมรตอนใต้ (Sithirabud, 1983: 161) ปรากฏการณ์ -การต่อต้าน
อ้านาจรัฐเหล่านี้ คือการกระท้าอันปกติของสมาชิกในทุกสังคมที่มักจะปฏิเสธ นโยบาย
ใหม่ ๆ ในระยะแรกเสมอ ทางการสยามปราบปรามกบฏผีบ้าผีบุญลงไปได้ ในขณะที่
ผู้น้าขบวนการผู้มีบุญของแคว้นลาวได้หลบหนีมาซ่อนตัวในเขตอ้านาจของสยาม พื้นที่
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สองฝั่งแม่น้้าของจึงเป็นหน่วยทางการเมืองเดียวกัน อย่างน้อยที่สุดในฐานะที่พื้นที่
ปลอดอ้านาจรัฐ  เป็นที่น่าสังเกตว่า คราวเกิดกบฏผู้มีบุญ/ขบวนการผู้มีบุญสองฝั่งของ 
แกนน้าของคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างไม่ได้ใช้พื้นเวียงในการปลุกระดมสร้างฐานมวลชน 
พวกเขามีกลอนล้า บอกเล่าความคาดหวังของสังคมอนาคตในยุคพระศรีอริยเมตไตร 
(Limsiri, 1981: 76-121) 

คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเกิดความรู้สึกเป็นอื่ นระหว่างกัน 
เนื่องมาจากการก่อการขบถ ซึ่งมีเหตุการณ์ขบถที่ส้าคัญ 2 ครั้งด้วยกัน คือ ขบถพระ
วอ-พระตา จุดก้าเนิดส้านึกความเดียดฉันท์ของชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่งซ้าย
แม่น้้าของบางส่วนที่ประณาม “กลุ่มบรรพชนคนเมืองอุบล คือ ผู้ขายดินแดนล้านช้าง
ให้กับสยาม”  กรณีขบวนการผู้มีบุญ หรือสยามเรียกว่า “ขบถผีบ้าผีบุญ” เมื่อ ตัวแทน
รัฐบาสยามได้จับแกนน้าสมาชิกขบวนการผู้มีบุญมาลงโทษประหารชีวิต ณ ทุ่งศรีเมือง
อุบลราชธานี (Wipakpotjanakit, 2014: 445-468)  บทลงโทษนี้ได้สร้างความเป็นอ่ืน
ให้กับคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่งขวาแม่น้้าของในด้านความรู้สึกหวาดกลัวต่ออ้านาจ
ของสยาม กลุ่มขบถฝั่งซ้ายแม่น้้าของ บางส่วนถูกลอบสังหาร หรือเข้าร่วมกับขบวนการ
เคลื่อนไหวแบบสังคมนิยมในช่วงทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมา  ชาวลาวร่วมวัฒนธรรม
สองฝั่งของได้เริ่มขบวนการกล่อมเกลาสู่แนวทางการสร้างรัฐประชาชาติที่แบ่งแยกพวก
เขาในระบบพลเมืองไทย กับพลเมืองลาวของระบบอาณานิคมฝรั่งเศส  

ประเด็นท่ี 3 สงคราม  ช่วงสงครามเจ้าอนุวงศ์สยามเรียกว่า ขบถเจ้าอนุวงศ์ 
เมื่อพระองค์เตรียมความพร้อมในการเดินขบวนกวาดต้อนผู้คนกลับฝั่งซ้ายแม่น้้าของ
และยาตราทัพตระเตรียมโจมตีสยามนั้น ได้ยื่นข้อเสนอให้หัวหน้าชุมชนสองฝั่งของ
เลือกข้างพันธมิตรทางการเมือง กลุ่มเข้าร่วมกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ กลุ่มด้ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง   ทั้งนี้ หัวหน้าชุมชนที่ต่อต้านเจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองถูกลงโทษ
ประหารชีวิต เช่น เจ้าเมืองกาฬสินธุ์กับเจ้าเมืองเขมราฐ กลุ่มชนช้ันน้าชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของได้เริ่มเกิดความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกันมีด้วยกันอย่าง
ชัดเจนในช่วงสงครามเจ้าอนุวงศ์ สงครามเจ้าอนุวงศ์แบ่งแยกชนช้ันน้าชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างให้เกิดความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกัน ชนช้ันน้าชาวลาวร่วมวัฒนธรรม
ล้านช้างฝั่งซ้ายแม่น้้าของท้าการยาดแย่งเอาความดีความชอบจากราชวงศ์จักรี อาทิ 
แกนน้าราชวงศ์หลวงพระบางรายงานแผนการขบถของเจ้าอนุวงศ์ต่อราชส้านักบางกอก 
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เจ้าน้อยเมืองพวนจับเจ้าอนุวงศ์ส่งสยาม ชนช้ันน้าชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่ง
ขวาแม่น้้าของแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มสนับสนุน เป็นกลาง หรือต่อต้านเจ้าอนุวงศ์ 
สงครามเจ้าอนุวงศ์ตอกย้้าความเป็นอื่นให้กับบรรดาศูนย์อ้านาจขนาดเล็กชนช้ันน้า
วัฒนธรรมกระแสหลักของสยามเริ่มการดูแคลนวัฒนธรรมล้านช้าง เช่น การประกาศ
ห้ามแอ่วลาว ชาวสยามบางส่วนได้เริ่มกดทับวัฒนธรรมล้านช้างว่าด้อยกว่าตนเอง ซึ่ง
เป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันจนมาถึงปัจจุบัน  (Vachirayan,1865:website) 

ประเด็นที่ 4 การก่อจลาจล เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งส่งผลต่อชาวลาว
ร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเกิดความเป็นอื่นในชุมชนของตนเอง มีการแบ่งพรรค
พวก แบ่งฝ่าย เป็นรากฐานของการเลือกข้าง หรือ เครือข่ายพันธมิตรทางการเมือง ใน
สมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องแก้ว เมืองสาระวันท้าการต่อต้านอ้านาจรัฐ 
รวบรวมไพร่พล แสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ใช้แว่นขยายล่อไฟ (Boulanger, 1931: 160-
161)  ทายาทขอองแก้ว คือองกมมะด้าที่เป็นแกนน้าคนส้าคัญในขบวนการผู้มีบุญ ลูก
ชายของเขา ช่ือ สีทน กมมะด้าท้างานกับขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช (MIC, 2000: 588-
602; Stuart-Fox, 2014: 57-71) สมัยฝรั่งเศสปกครองแคว้นลาว นโยบายการเก็บภาษี
ได้กดดันให้ชาวม้งตาแสงแก้งควายต่อต้านการจ่ายภาษีฝิ่น (Lobriayao, 2017: 5) ในปี 
ค.ศ. 1920 นายครูค้าเวียงจันทน์ได้ก่อจลาจลต่อตา้นฝรัง่เศส (Xayyavongkhamdy et 
al, 1989: 98-101) ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเรียนรู้บทลงโทษจากการ
ก่อจลาจล ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการเมืองที่ต้องขึ้นตรงต่อศูนย์อ้านาจที่
ตนเองสังกัด เกิดความแปลกแยกระหว่างกัน 

ประเด็นที่ 5 การประท้วง คนที่ใช้วัฒนธรรมล้านช้างปรับตัวเข้ากับรัฐชาติ
แบบใหม่ได้รวมตัวกันก่อการประท้วง ช่วงปี ค.ศ. 1933-1934  คณะพรรคแคว้นลาว
สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเคลื่อนไหวเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยมกับสร้างฐาน
มวลชนในแคว้นลาว นักปฏิวัติชาวเวียดนามสังกัดคณะพรรคแคว้นลาว ได้วางแผนให้
กลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน กรรมกรเหมืองแร่
เวียดนามหยุดงานประท้วง ผลักดันให้ชาวลาวในเมืองใหญ่ คือ เวียงจันทน์ ท่าแขก 
และปากเซ เดินขบวนประท้วง  (Xayyavongkhamdy et al, 1989: 508; Plaseuth, 
2017: 34-40; Bui et alt, 2012: 1-30) ระหว่างปี ค.ศ. 1713-1953 สงครามกับความ
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ขัดแย้งช่วยตอกย้้าโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสองฝั่ง
ของที่เติบโตขึ้นมาจากบรรดารัฐขนาดเล็ก ขบวนการปฏิบัติซ้้าความเป็นอื่นระหว่างกัน
ช่วงสมัยจารีตถึงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ กล่าวคือ การแยกตัวการตั้งอาณาจักรการตั้ง
เมืองใหม่การก่อขบถสงครามการก่อจลาจลและการคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อตัวของ
ความรู้สึกเป็นอ่ืนให้กับคนสองฝั่งของได้เริ่มปรากฏในชีวิตประจ้าวันบนรากฐานของรัฐ
ชาติแบบใหม่ที่สมาชิกในชุมชนต้องมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ภักดีต่อผู้น้าและ
ประเทศ 

2.4 รัฐชาติแบบใหม่  

ช่วงปี ค.ศ.1893-1953 รัฐบาลสยามกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสประสบ
ความส้าเร็จในการสร้างอัตลักษณ์พลเมืองให้กับดินแดนที่ตนเองปกครอง ห้วงเวลานี้ 
คือ ความส้าเร็จในการฝังรากความเป็นอื่นระหว่างกันอย่างถาวรให้กับคนร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ ผู้ปกครองสองฝั่งของด้าเนินการสร้างรัฐชาติแบบใหม่
ก้าหนดอ้านาจอธิปไตย การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติ  รัฐชาติแบบใหม่ สร้าง
ส้านึกใหม่ให้พลเมืองใหม่ ที่ทรงพลังที่สุด คือ ระบบการศึกษากับความเช่ือโดยเฉพาะ
ศาสนาพุทธตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่  2 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นมโนทัศน์ทาง 
ประวัติศาสตร์ที่ตราตรึงในส้านึกชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของบนรากฐาน
ประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชัง 

รัฐบาลสองฝั่งของสร้างอัตลักษณ์พลเมืองใหม่ รัชกาลที่ 5 ริเริ่มกฎหมาย
ลักษณะสัญชาติ พ.ศ. 2442 เปลี่ยนการเขียนชาติไทยบังคับสยาม เช่น  ชาติลาว ชาติ
เขมร ส่วย ผู้ไท ให้เป็นสัญชาติไทย (Wipakpotjanakit, 2014: 240) ส่วนชาวลาวฝั่ง
ขวาแม่น้้าของประสมประสานกับความเป็นหนึ่งเดียวกับ “ชาวไทย” โดยถูกเรียกว่า 
“ไทยอีสาน” รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสเน้นการให้ชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้้าของยอมรับอัต
ลักษณ์ตนเองในฐานะ“คนร่วมวัฒนธรรมฝรั่งเสส” “คนอินโดจีน” และ“คนลาว”
ภายใต้การก้ากับของระบบอาณานิคม (Evans, 2006: 48-50; Goscha, 2012: 13-50; 
Stuart-Fox, 2014: 57)มีข้อสังเกตว่า คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของได้เริ่มการ
ซึมซับความเป็นอ่ืนระหว่างกันช่วงสมัยใหม่โดยขบวนการแปลกแยกดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นในรูปแบบวัฒนธรรมทาง -การเมือง ซึ่งทวีความรุนแรงเป็นล้าดับ  
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รัฐบาลสองฝั่งแม่น้้าของส่งเสริมระบบการศึกษาแบบใหม่กับความเช่ือ
โดยเฉพาะศาสนาพุทธในการแบ่งแยกชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของ 
รัฐบาลสยามรุกคืบจัดการปรับเปลี่ยนคนนอกวัฒนธรรมสยามให้เป็นไทบนพื้นท่ีฝั่งขวา
แม่น้้าของด้วยการขัดเกลาให้คนที่ใช้วัฒนธรรมล้านช้างภักดีต่อระบบกษัตริย์ราชวงศ์
จักรีกับพุทธศาสนาเพื่อลบล้างวัฒนธรรมล้านช้าง รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้ง
โรงเรียนหลักสูตรภาษาไทย ณ วัดสุปัฏนาราม ศูนย์กลางนิกายธรรมยุติ รื้อฟื้น รวบรวม
เอกสารทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5สานต่อการนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติต่อจากพระ
ราชบิดา (Wipakpotjanakit, 2014: (15)-(17), 443-444)  รัชกาลที่ 6 เข้าใจพื้นฐาน
รัฐชาติแบบใหม่ที่ต้องสร้างพลเมืองไทย ด้วยการประสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมผ่าน
พระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติปี ค.ศ. 1923 แบบเรียนภาคบังคับ คือ จุด
เปลี่ยนส้านึกความเป็นอ่ืนด้านวัฒนธรรมการเมืองอย่างถาวร รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส
ใช้นโยบายที่ใกล้เคียงกับสยาม ฝรั่งเศสสร้างคนใหม่รองรับระบบราชการแบบใหม่ 
เริ่มต้นการศึกษาพ้ืนฐาน ภาษาลาว และในระดับสูงนั้น นักเรียนลาวต้องเรียนหลักสูตร
ภาษาฝรั่งเศสด้วยการใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ จัดตั้งหลักสูตรภาษาลาวและ
หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (Evans, 2006: 48-50; Goscha, 2012: 13-50; Stuart-Fox, 
2014: 57) 

ช่วงปลายทศวรรษที่  1920 ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลกับพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีนได้เข้ามาเคลื่อนไหวในบริเวณพื้นท่ีสองฝั่งของ จุดร่วมที่ส้าคัญของ
คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของกล่าวคือ พวกเขาได้ถูกดึงเข้าสู่วัฒนธรรมการเมอืง 
2 รูปแบบกล่าวคือ ระบอบราชาธิปไตย/ระบบกษัตริย์กับระบบสังคมนิยม  

รัฐบาลกษัตริย์สองฝั่งของได้สร้างวาทกรรมความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์
ให้กับสามัญชนคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของในพื้นที่ปกครองของตนเองเช่น 
รัฐบาลลาวบนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าของเรียก “กลุ่มอิสระ” หรือขบวนการชาตินิยมลาว 
ว่า “พวกกบถ” หรือ “พวกคอมมิวนิสต์”(Luangphasy, 1998: 9) ในปี ค.ศ. 1948 
ทหารฝรั่งเศสประจ้าแคว้นลาวอธิบายกลุ่มตรงข้าม ความว่า “... เป็นคอมมิวนิสต์ ไม่มี
ศาสนา,ไม่มีกฎหมาย, แต่เป็นลัทธิรวมลูกรวมเมีย, รวมไร่นารั้วสวน, คอมมิวนิสต์บังคับ
ประชาชนท างานไม่มี เวลาพักผ่อน” (Kittiladlangsy, 2009: 18) ชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเกิดความตระหนักรู้บทบาทพลเมืองในรัฐชาติแบบใหม่ 
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แต่ยังเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสม่้าเสมอ พวกเขาล้วนถูกดึงเข้ากับเครือข่ายพันธมิตร
หรือสายตระกูลของผู้น้าในชุมชนตนเองรัฐบาลไทยอนุมัติพระราชบัญญัติป้องกันการ
กระท้าอันเป็นคอมมิวนิสต์ ค.ศ. 1952 ชนช้ันน้าฝั่งขวาแม่น้้าของซึมซับไปกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองหลัก 3กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พันธมิตรของ รัฐบาลกรุงเทพ ฯ ที่นิยมระบบ
กษัตริย์ (Chaloemtiarana, 2009) กลุ่มที่ 2ชนช้ันน้าฝั่งขวาแม่น้้าของบางส่วนท้างาน
เคลื่อนไหวเป็นเครือข่ายกับรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม กลุ่มที่ 3  กลุ่มนักการเมือง 
“4 รัฐมนตรีอีสาน” ชนช้ันน้าท่ีสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มอาญาสี่ดั้งเดิมเมืองอุบลได้เรียนรู้
แนวคิดสังคมนิยมพวกเขาเป็นเครือข่ายของปรีดพีนมยงค์ (Phuripat, 2013: Personal 
Communication.) ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้้าได้เรียนรู้แนวคิดสังคมนิยม 
ต่อมาถูกลอบสังหารในช่วงปี ค.ศ. 1949-1952 เมื่อ ชนช้ันน้าสองฝั่งของได้เริ่มขัดเกลา
ให้คนสองฝั่งของมีโลกทัศน์ที่แตกต่างกันในด้านระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง
แบบใหม่ (รัฐชาติแบบใหม่) ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของตระหนักถึงความ
เป็นอื่นระหว่างกันภายใต้เส้นพรมแดนภายใต้กรอบรัฐชาติแบบใหม่ด้วยเหตุนี้ เมื่อพวก
เขาได้อาศัยในสังคมของรัฐชาติแบบใหม่ พวกเขาจึงถูกกลืนกลายหรือถูกครอบง้า หรือ
ถูก ขัดเกลาจากรัฐบาลกลางให้ยอมจ้านนต่ออัตลักษณ์พลเมืองแบบใหม่ ซึ่งในบางครั้ง 
พวกเขาได้เพิกเฉยต่อภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และถูกปลูกฝังให้คลั่งไคล้ต่อชุด
ประวัติศาสตร์ชาตินิยม 

คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของได้เริ่มเข้าสู่ขบวนการแปลกแยกด้าน
วัฒนธรรมทางการเมืองขบวนการเคลื่อนไหวแบบสังคมนิยมสองฝั่งของขัดเกลาฐาน
มวลชนให้เคียดแค้นกลุ่มผูกขาดอ้านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม คลอบคลุมถึง
รัฐบาลกษัตริย์สองฝั่งของสยามหรือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสที่สนับสนุน
ระบบกษัตริย์ขบวนการสังคมนิยมฝั่งขวาแม่น้้าของรณรงค์ให้ฐานมวลชนเคียดแค้น
กษัตริย์สยามโดยให้อ่านเอกสารพื้นเวียง   เราพบประวัติศาสตร์ของเจ้าอนุวงศ์ได้ถูกใช้
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง  พื้นที่ฝั่งขวาแม่น้้าของและบางพื้นท่ีของประเทศไทยใช้
เป็นที่หลบภัยทางการเมืองให้กับชาวอินโดจีนที่ต่อต้านระบบอาณานิคมชาวเวียดนาม
อพยพบางส่วนในพ้ืนท่ีฝั่งขวาคือเครือข่ายพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเมื่อ คนท่ีอาศัยใน
เขตเคลื่อนไหวของคณะพรรคแคว้นลาว ซึ่งบางส่วนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้เริ่มการเรียนรู้
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สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียม  ส่วนใหญ่ไม่นับถือพุทธศาสนาทั้งยังไม่มีความผูกพันกบั
กษัตริย์ลาวคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างในพื้นที่การปกครองของฝรั่งเศสได้เริ่มการเรียนรู้
ความยิ่งใหญ่ของมรดกวัฒนธรรมล้านช้าง ภายใต้การอุปถัมภ์ของระบบอาณานิคมที่
ฟื้นฟู วรรณกรรมล้านช้าง ด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ควบคู่ไปกับการ
บูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน วัดวาอารามในพุทธศาสนา (Stuart-Fox, 2016: 78-80) 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ลาวเป็นเอกราชในเวลาสั้นๆ ก่อนที่ฝรั่งเศสจะ
กลับเข้ามาปกครองลาว ภายใต้ข้อแลกเปลี่ยนเอกราชของเวียดนามเหนือ กับ โฮ จิ 
มินห์  คนท่ีใช้วัฒนธรรมล้านช้างฝั่งซ้ายแม่น้้าของได้เริ่มการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ทางการเมืองของชนช้ันน้าที่สอดคล้องกับจริตและวิถีชีวิต เจ้าเพ็ดซะลาด รัตนวงษา 
มหาอุปราชราชวงศ์หลวงพระบางได้หลบหนีจากดินแดนบ้านเกิด จัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น
ที่กรุงเทพมหานคร คณะพรรคแคว้นลาวภายใต้การก้ากับของพรรคคอมมิวนิสต์อินโด
จีนพยายามแทรกซึมท้างานกับขบวนการชาตินิยมอื่น ๆ  มุ่งมั่นเคลื่อนไหว ปลุกระดม
สร้างฐานมวลชนในเขตกลุ่มพื้นทุรกันดาร เขตป่าเขา  (Bui et al, 2012: 117-207; 
Dommen, 2001: 181-183) 

ปัจจัยที่สร้างความเป็นอื่นให้กับชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมี
ความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกันมีด้วยกัน 7 ประการมีความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกันสมัย
จารีตเกิดขึ้น 3 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ 1 อาณาจักรล้านช้างแตกแยกออกเป็น 3 
อาณาจักร ครั้งที่ 2  เมื่อสยามปกครองล้านช้าง ครั้งที่ 3 หลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ จุด
แตกหักที่สร้างความเป็นอื่นในช่วงสมัยใหม่เกิดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งที่  4 รัฐบาลสยามใช้
หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 5 การแบ่งพื้นที่ปกครองของฝรั่งในลาว ครั้งที่ 6 รัฐบาล
อาณานิคมฝรั่งเศสแห่งอินโดจีนใช้หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส และครั้งที่ 7  พรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีน รัฐชาติแบบใหม่แบ่งคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างภายใต้วัฒนธรรม
ทางการเมืองหลัก 2 รูปแบบ กล่าวคือ กลุ่มที่จงรักภักดีต่อระบอราชาธิปไตยหรือ
ระบอบกษัตริย์  และกลุ่มที่นิยมสังคมนิยม 
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4.ภราดรภาพของคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝ่ังของ 

 ช่วงป ีค.ศ. 1713-1953 รวมเวลา 240 ปี หลักฐานทางประวัติศาสตรส์ามารถ
ระบุชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างไม่มีความเป็นเอกภาพทางการเมือง แต่เติบโตขึ้นมา
จากหน่วยการเมืองขนาดเล็กแบบกระจัดกระจาย พวกเขาอยู่ร่วมกันเชิงภราดรภาพ 
โดยการใช้วัฒนธรรมล้านช้างร่วมกัน กล่าวคือ ภาษาลาว กับพุทธศาสนานับถือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติปฏิบัติฮีต 12 คอง 14 และยึดโยงกับหัวหน้าชุมชนที่ตนอาศัย ภราดรภาพ
หมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องร่วมสายโลหิตหรือการอยู่อย่างปรองดองถ้อยทีถ้อย
อาศัย อยู่กันอย่างฉันท์มิตร ซึ่งมีต้นก้าเนิดมาจากการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ฐานข้อมูล
กระทรวง -การต่างประเทศฝรั่งเศส (Ministère de Europe et des Affaires Des’ 
Etrangères, Website) อธิบายพัฒนาการแนวคิดนี้อย่างน่าสนใจดังนี้ “เมื่อปี ค.ศ. 
1790 Maximilien Robespierre ต้องการให้ the National Guard ติดป้ายค้าขวัญ 3 
ค้า ด้วยกัน กล่าวคือ “Liberté ,éqalité, et fraternité.” เอาไว้บนธงชาติกับชุด
เครื่องแบบแต่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในปี ค.ศ. 1793 Commune Parisienne (ชาวคอมมูน
ปารีส) แสดงค้าขวัญดังกล่าวตามผนังบ้านเรือนตนเอง โดยบอกว่า “ความเป็นปึกแผ่น, 
โดยสาธารณรัฐไม่ถูกแบ่งแยก; เสรีภาพ, ความเท่าเทียม, ตาย.” ต่อมา พวกเขาต้องลบ
ค้าสุดท้ายออกไป เพราะเป็นการแสดงออกถึงภูมิภาคแห่งความหวาดกลวั (the Region 
of Terror) ในปี ค.ศ. 1848 ศาสนจักรได้ใช้ “Christ Fraternité” เพื่อส่งเสริมความ
กลมเกลียวกับเสรีภาพความเท่าเทียมในเครือศาสนจักร ร่างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปี 
ค.ศ. 1848 ยังมีหลักการใหญ่ของ  “Liberté ,éqalité, et fraternité.” สมัยสาธารณรฐั
ที่ 3 กลุ่มเคลื่อไหวสังคมนิยมกับชาวนาชาวไร่ ใช้ค้าขวัญ “fraternité” เทียบเท่ากับ
ความเสมอภาค เพราะความปรองดองตามหลักศาสนาจักรไม่เป็นที่ยอมรับของทุกคน 
ค้าขวัญนี้ได้ถูกจารึกอีกครั้งในวันชาติฝรั่งเศส 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1880 ถูกบรรจุเข้า
เป็นหลักการรัฐธรรมนูญฉบับปี  ค.ศ. 1946 และฉบับปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นมรดก
วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสมาถึงปัจจุบัน”   
 กลุ่มนักคิดสังคมนิยมได้หยิบยืมเอาแนวคิด “fraternité” มาใช้คู่กับ
“socialiste” โดยใช้ในการขับเคลื่อนสังคมแบบใหม่สู่การสรา้งชนช้ันน้านักปฏิวัติสังคม
นิยม สร้างฐานมวลชนบนรากฐานของความเอื้ออาทรแบบพี่น้องกับความ  -เสมอภาค 
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ช่วงปี ค.ศ. 1713-1953 ภราดรภาพของคนใช้วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของที่เกิดขึ้นมี
ด้วยกัน สามระดับ สามัญชนของคนใช้วัฒนธรรมร่วมล้านช้างสองฝั่งของ คือ การใช้
ภาษาลาว ยึดมั่นต่อค้าสอนพุทธศาสนา ฮีต 12 คอง 14 และการนับถือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ระดับภูมิภาค ปรีดี พนมยงค์ พูดคุยกับ โฮ จิ มินห์ ในการก่อตั้งองค์กรที่เป็น
กลางให้กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่อตั้งอาเซียน (Fistie, 1968: 685-714 
Cited in Gunn, 1988: 175) ระดับนานาชาติ คนสองฝั่งของที่ใช้วัฒนธรรมล้านช้าง
บางส่วนได้เรียนรู้ภราดรภาพที่ปราศจากพรมแดน ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลได้
ส่งเสริมการปฏิวัติโลก เสนอแนวคิดภราดรภาพให้กับภูมิภาค พวกเขาได้กลายเป็น
สมาชิกพรรคมาร์กซ์-เลนิน หรือเครือข่าย (Brown, 2009: 9-11; Bui et al, 2012: 19-
3)  องค์กรสหประชาชาติกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้รณรงค์แนวคิดภราดรภาพด้วยการ
สร้างประเทศตามแนวทางประชาธิปไตย พร้อมการลดภาวะความยากจน การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน  รัฐบาลสหรัฐอเมริกากับเครือข่ายเน้นการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์คนใช้
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของบางส่วนสนับสนุนรัฐบาลที่ตนสังกัดที่ต่อต้านระบบ
คอมมิวนิสต์  
 คนใช้วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของด้ารงชีวิตในหน่วยการเมืองขนาดเล็กที่
เป็นเอกเทศ ก่อนป ีค.ศ. 1893 หรือ ก่อนการก่อตัวของรัฐชาติแบบใหม่ พวกเขายึดโยง
กับกลุ่มผู้ปกครอง หรือศูนย์อ้านาจที่ตนเองสังกัดภายใต้ระบบอุปถัมภ์ พวกเขาเป็น
เครือญาติที่ใช้ภาษาลาวร่วมกัน นับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ พุทธศาสนา และ ร่วมสืบสาน
ประเพณีฮีต 12 คอง 14  ช่วงรัฐชาติแบบใหม่ สองศูนย์อ้านาจริมฝั่งของได้ปรับเปลี่ยน
ใช้ภราดรภาพแบบใหม่ คือ สร้างพลเมืองให้ภักดีต่อระบบกษัตริย์ สร้างวัฒนธรรม
แห่งชาติเน้นพุทธศาสนา  ปลายทศวรรษที่ 1920  ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลกับ
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้เผยแพร่ภราดรภาพที่เช่ือมโยงกับความเสมอภาคในการ
เคลื่อนไหวปฏิวัติสังคมนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปี ค.ศ. 1953  รัฐบาลสองฝั่ง
ของมีพันธมิตรที่รณรงค์วาทกรรมสากล กล่าวคือ องค์กรสหประชาชาติที่เชิดชูสิทธิ
มนุษยชนกับการปกครองแบบประชาธิปไตย  ทั้งยังเน้นนโยบายสันติภาพ เพื่อถ่วงดุล
กับกลุ่มเคลื่อนไหวแบบสังคมนิยม  ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมีสิทธิใน
การเลือกข้างมากน้อยเพียงใด หรือพวกเขายังคงยึดโยงกับระบบการปกครองแบบจารตี 
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หรือหน่วยการเมืองที่ตนเองสังกัด บนรากฐานการพึ่งพาเพื่อผลประโยชน์ในการ
ด้ารงชีวิตภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 
 ภราดรภาพของชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างยึดโยงกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบสังคมนิยม ก่อสร้างประวัติศาสตร์โลกแนวใหม่ เชื่อมั่นกับสังคมที่ให้ความ
เท่าเทียมกับทุกคน ทว่า กลับตกอยู่ภายใต้กระแสธารของระบบพึ่งพาที่ต้องการปฏิวัติ
สังคมนิยมซึ่งปะทะคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างที่พ่ึงพอใจในระบบการพึ่งพาที่มีต่อระบบ
กษัตริย์ ผู้เป็นผู้อุปถัมภ์ค้้าชูศาสนา พลเมือง หมายถึง “ข้าของแผ่นดิน” ผู้น้าสูงสุด คือ 
“พระเจ้าแผ่นดิน”  หรือ “เจ้ามหาชีวิต” 
 
สรุป 

ชาวล้านช้างคือกลุ่มคนที่มีรากฐานมาจากหน่วยการเมืองแห่งความเป็นอื่น
ระหว่างกันมาโดยตลอด คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของเริ่มเกิดความรู้ สึก เป็น
อื่นระหว่างกันทางวัฒนธรรมการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่ง
ครอบคลุมปี ค.ศ. 1492 เมื่อคริสต์โตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบทวีปใหม่ สิ้นสุดสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2  ล้าดับเหตุการณ์ในล้านช้างตรงกับสมัยพระเจ้าล้านค้าแดงถึงสมัย
พระเจ้าศรีสว่างวง ในเวลานั้น บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้้าของ ราชส้านักบางกอก คือ ผู้
ด้าเนินนโยบายวัฒนธรรมทางการเมืองที่ชาญฉลาด ริเริ่มการกลมกลืนคนนอก
วัฒนธรรมสยามให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้หลกัสตูรภาษาไทย ใช้พระสงฆ์เป็นตัวขับเคลือ่น
การปฏิรูป ราชส้านักบางกอกประสบความส้าเร็จสามารถสรา้งคนใหม่ หรือชนช้ันน้ารุ่น
ใหม่เพื่อรองรับระบบบริหารราชการแบบใหม่ได ้พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 6 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้้าของประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา
แห่งชาติปี ค.ศ. 1923 คือ จุดเปลี่ยนส้านึกความเป็นอื่นด้านวัฒนธรรมการเมืองอย่าง
ถาวร ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าของหรือฝั่งตะวันออกฝรั่งเศสขัดเกลาชนช้ันน้า-ลาวให้ได้รับ
การศึกษาหลักสูตรฝรั่งเศส คาดหวังการก่อตัวของสหพันธรัฐฝรั่งเศสแห่งอินโดจีน รื้อ
ฟื้นความเกรียงไกรของฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ชนช้ันน้าลาวระดับสูง ฝรั่งเศสเริ่ม
การวางรากฐานแนวคิดชาตินิยม รื้อฟ้ืนวัฒนธรรมล้านช้าง  

ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ชุมชนสองฝั่งของได้เรียนรู้แนวคิดสังคมนิยม ควบคู่
ไปกับความศรัทธาต่อระบบกษัตริย์สองฝั่งของ  สมัยรัฐบาล จอมพล ป . พิบูลสงคราม 
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ปลูกฝังแนวคิดรักชาติ ต้นก้าเนิดเอกลักษณ์ไทย เปลี่ยนช่ือประเทศสยามเป็นไทย ทั้งยัง
ตอกย้้าด้วยการใช้นโยบายไทยใหญ่  เมื่อ แกนน้าคณะราษฎรมีความคิดเห็นที่แตกแยก
ว่าด้วยแนวทางการสร้างประเทศชนช้ันน้าของคนที่ใช้วัฒนธรรมล้านช้างฝั่งขวาแม่น้้า
ของบางส่วนได้ท้างานกับเครือข่ายเสรีไทยสายอีสาน ต่อมาแกนน้าเหล่านี้ได้ถูกลอบ
สังหารและเรื่องราวของพวกเขาได้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลักไทยแต่กลุม่
คนล้านช้าง -ฝั่งขวาแม่น้้าของที่ต่อสู้เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้้า กลับเริ่มการหยิบ
วีรกรรมของพวกเขามาใช้ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือการปลุกเร้ากลุ่ม
เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือฐานมวลชน ช่วงเวลานี้ รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ประสบความส้าเร็จในการรื้อฟื้นอ้านาจให้กับสถาบันกษัตริย์ พร้อมการสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังให้กับระบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้อุปถัมภ์ค้้าชู
ศาสนาระบบความเช่ือที่แตกต่างจากากระแสหลัก แต่ระบบความเช่ือเหล่านั้นต้องไม่
คุกคามต่อเสถียรภาพของอ้านาจหลัก  

ประวัติศาสตร์ช้ีให้เห็นว่า คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่งของ คือเหยื่อของ
พัฒนาการทางรัฐชาติแบบใหม่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก เฉกเช่น 
มงโกเลียใน-มงโกเลียนอก เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ไอร์แลนด์เหนือ-ไอร์แลนด์ใต้  คน
ร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่งของ จึงมีหน้าที่ในการรังสรรค์วัฒนธรรมร่วมกัน และจะ
เป็นไปในทิศทางใด หน้าที่ดังกล่าวคงมิใช่แต่คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างฝั่งของเท่านั้น 
หากคนร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสนองฝั่งของ คือคนที่ใช้วัฒนธรรมร่วมกันมาอย่าง
ยาวนาน ความเป็นอื่นเหล่านี้ยังมีความสืบเนื่อง ช่วงปี ค.ศ. 1954-1975 ชาวลาวร่วม
วัฒนธรรม -ล้านช้างได้อาศัยร่วมกับความเป็นอื่นที่ปลูกฝังมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์
ให้กับทายาทในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ท่ีมาพร้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืนกับวาท
กรรมสากลหลากชุด ยิ่งไปกว่าน้ัน ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของยังมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันว่าทรรศนะคติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ชาวลาวร่วม
วัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของจะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์แห่งความเป็นอื่นระหว่างกันได้
อย่างไร หรือจะรื้อฟื้นอดีตเพื่อรองรับการอาศัยร่วมกันอย่างภราดรภาพได้หรือไม่ เพื่อ
แสวงหาหนทางในการลดอคติระหว่างกันสายสัมพันธ์ของชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้าน
ช้างสองฝั่งของที่ปรากฏขณะนี้ อธิบายว่า หากแม่น้้าของคือสายน้้าแห่งชีวิตแล้วไซร้ 
ระบบเศรษฐกิจ-การเมืองของอ้านาจรัฐทั้งสองได้ปรับเปลี่ยนไป ตามกระแสน้้า หาก
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สงครามเย็น คือ กลไกที่ตอกย้้าความเป็นอื่นให้กับชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสอง
ฝั่งแม่น้้าของ เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงไป ชาวลาวร่วมวัฒนธรรมล้านช้างสองฝั่งของมี
ความคาดหวังในอนาคตร่วมกันอย่างไร รากฐานการก่อตัวของอนาคตควรหันกลับไป
วิเคราะห์ช่องว่างที่ต่อเติมความเป็นอ่ืนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 ถึงก่อนการสถาปนา ส.ป.ป. 
ลาว 
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