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บทคัดยอ

 ชุมชนทองถิ่นลานนา ซึ่งในที่นี้หมายถึงชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนของไทย อันไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา 

และแมฮองสอน เปนชุมชนที่มีเรื่องเลาตํานานเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง

ประดิษฐานอยูในชุมชนของตนเองมาเน่ินนาน เรื่องเลาเหลานี้มีปรากฏอยูอยาง

แพรหลาย ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นความเชื่อ โลกทัศน และวิธีคิด ตลอดจน

แบบแผนในวิถีชุมชนไดอยางนาสนใจ

 บทความฉบบันีจ้งึสนใจศึกษา “ตาํนานพระพทุธรปูลานนา” ทัง้ทีป่รากฏอยู

ในประเพณีลายลักษณ (literary tradition) และประเพณีมุขปาฐะ (oral tradition) 

เพื่อวิเคราะหใหเห็นการส่ือความหมายทางวัฒนธรรมของตํานานพระพุทธรูป 

ในฐานะเปนเคร่ืองสะทอนใหเหน็ระบบคุณคาและการสรางอัตลกัษณทางชาติพนัธุ

ของชาวลานนา ทั้งในแงวิถีการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน วิถีพุทธแบบชาวบานลานนา 

วิถีแหงความเปนพหุพุทธเจา และวิถีเจาฟาอาณาจักรแหงลานนา
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Abstract

 Lanna Local Community is a community comprising eight northern 

provinces of Thailand, namely, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, 

Lampang, Phrae, Nan, Phayao and Mae Hong Son. Myths about the 

sacred Buddha images enshrined in these communities have been held 

for a long time. These narratives are widespread and refl ect the vision, 

beliefs and thought patterns of the community and their way of life. This 

article analyses Lanna Buddha-image myths, both in the literary tradition 

and oral tradition, to uncover the cultural meaning of the Buddha 

images, as refl ected in the value systems and ethnic identity of the people 

of Lanna. Research includes methods of settlement, Buddhist ways of 

Lanna villagers, the Way of the Buddha, Buddha pluralism, and Royal 

ways in the Kingdom of Lanna.
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บทนํา

 ตํานานปรัมปรา (myth) เปนขอมูลทางวัฒนธรรมประเภทหน่ึงที่สามารถ

สื่อใหเห็นถึงวิธีคิดของกลุมชนผูเปนเจาของเรื่องเลาเหลานั้นได ทั้งนี้วิธีคิด

ดงักลาวอาจมีหลากหลายลักษณะไมวาจะเปนความเช่ือ โลกทัศน ตลอดจนวิถกีาร

ดาํเนินชีวติท่ีเปนขนบแบบแผนท่ียดึถอืปฏิบตัสิบืทอดตอกนัมา เมือ่กลาวถึงชมุชน

ทองถ่ินลานนา เราจะพบวามลีกัษณะทางวัฒนธรรมท่ีบงบอกใหเหน็อตัลักษณของ

ทองถ่ินแหงน้ีไดเปนอยางดี นั่นก็คือ พระพุทธรูปศิลปะแบบลานนาท่ีมีปรากฏ

อยูตามวัดวาอารามอยางแพรหลายและกวางขวางในดินแดนแถบน้ี นอกจาก

ชาวลานนาจะสรางงานพุทธศิลปเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแลว ยังพบวามีการสราง

เรื่องเลาตํานานปรัมปราเพื่ออธิบายปรากฏการณความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป

นั้นๆ ดวย อันเสมือนเปนกุศโลบายที่จะชวยสรางเสริมความนาเชื่อถือศรัทธาให

เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของตนเอง

 จากการสํารวจงานภาคสนามและขอมูลเอกสารลานนาเก่ียวกับเร่ืองเลา

ศักดิ์สิทธ์ิวาดวยพระพุทธรูปในชุมชนทองถ่ินแหงนี้ ซึ่งประกอบดวยชุมชนใน 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน 

พะเยา และแมฮองสอน พบวามีตํานานเก่ียวกับพระพุทธรูปแพรกระจายอยูใน

ชมุชนเปนจาํนวนมาก ตาํนานพระพุทธรูปในทองถ่ินลานนาเปนเร่ืองเลาเก่ียวกับ

ประวัติ ความเปนมา ตลอดจนรูปรางลักษณะและความเชื่อวาดวยพระพุทธรูปซึ่ง

เปนเรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์ (sacred narrative) อันเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูคนใน

ชุมชน ปรมินท จารุวร (2549: 202) กลาววาตํานานพระพุทธรูป หรือ “myth of 

the Buddha’s images” มีเนื้อหาอธิบายถึงความเปนมาของพระพุทธรูปสําคัญ 

ที่ประดิษฐานอยูในดินแดนตางๆ ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณแทนองคสมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา ทัง้นีแ้ตละองคกม็พีทุธลกัษณะและความเปนมาแตกตางกนั

ไป บางองคก็ถือเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง

 บทความวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิเคราะหวา ตํานาน

พระพทุธรูปลานนาทีป่รากฏอยางแพรหลายในชมุชนทองถิน่แหงนี ้ซึง่มฐีานะเปน 

“ภมูปิญญาทางความเชือ่” อกีอยางหน่ึงทีส่ามารถสะทอนตวัตนความเปนทองถ่ิน

กับการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวลานนาไดอีกประการหนึ่ง
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พระพุทธรูปกับการสรางคุณคาและพลังในชุมชนทองถิ่น
 “พระพุทธรูป” ถือเปนสัญลักษณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูคูกับความเปนบานเปน

เมืองในสังคมไทยมาเน่ินนาน ดงัปรากฏขอความในศิลาจารึกหลักท่ี 1 หรอืศลิาจารึก

ของพอขุนรามคําแหง ความวา “...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง 

มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ 

มีพิหารอันราม...” (อางถึงใน ธิดา สาระยา, 2544: 10) ในแงนี้ “พระพุทธรูป” 

จงึเปนเครือ่งบงบอกถึงความเปนผูมอีารยธรรมผานระบบความเช่ือทางพุทธศาสนา

โดยมพีระพทุธรปูเปนสญัลกัษณสาํคญั เชนนีเ้มือ่เราพดูถงึความมอีารยธรรมหรอื

ววิฒันาการทางวัฒนธรรมในสังคมตางๆ ทีน่บัถือพทุธศาสนาจึงมกัมองผานเร่ือง

ราวเก่ียวกับคติความเชื่อการนับถือพระพุทธรูปดวยเชนกัน

 หากมีคําถามถึงระบบคุณคาและบทบาทความหมายของตํานานปรัมปรา

ตามทัศนะทางคติชนวิทยา (folklore) วามีอยูอยางไร จะพบวาความสําคัญของ

ขอมูลทางคติชนประเภทตํานานปรัมปราหรือที่เรียกวา “myth” นั้นเปนเรื่องเลา

เกี่ยวกับความเช่ือและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูในทุกสังคมท่ัวโลก นับตั้งแตอดีตกาล

ตราบจนกระท่ังในทุกวันนี้ ทั้งในสังคมชนบทและในสังคมเมือง ซึ่งถาหากเรามุง

มองถึงคุณคา และความหมายของตํานานปรัมปราตามกรอบแนวคิดหนาท่ีนิยม 

(functionalism) ก็จะพบวาตํานานปรัมปรา คือ พลังที่ชวยใหสังคมคงอยูไดดวย

ตัวเองและมีความสัมพันธแนบแนนกับระบบความเช่ือทางศาสนา อันมีบทบาท

ในการเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตทางสังคม Bronislow Malinowski (1954) 

นกัมานุษยวทิยาชาวโปแลนดไดแสดงทศันะเกีย่วกบัตาํนานปรมัปราไวใน Myth in 

Primitive Psychology วา ตํานานปรัมปรา คือ การศึกษาที่มีชีวิต เพราะเปนสิ่งที่

มองเห็นได โดยไมใชเพียงแตเปนระบบสัญลักษณ แตเปนการแสดงออกโดยตรง 

ไมสามารถอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตรที่จับตองได แตเปนการบรรยายถึง

ความจรงิในสมยัโบราณทีถ่กูบอกดวยความพอใจอยางลกึซึง้ในรปูแบบของคาํสอน

ทางศาสนา ศลีธรรม ขอตกลงทางสงัคม ตาํนานปรัมปราในวฒันธรรมสมยัโบราณ

จึงเปนส่ิงท่ีขาดเสียไมได เพราะแสดงถึงกฎเกณฑความเชื่ออันเปนสวนสําคัญของ

อารยธรรมมนุษย ซึง่ไมใชเพยีงเร่ืองอดุมคติ แตเปนพลังทีท่าํงานอยางหนัก ไมใช

การอธิบายอยางชาญฉลาดหรือเปนจินตนาการที่เลิศเลอ แตเปนกฎบัตรเกี่ยวกับ

การประพฤติปฏิบัติของศรัทธาโบราณ ภูมิปญญา และศีลธรรม และถาพลังทาง
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โลกียะ ดังเชน กําลังทางทหาร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้นออนแอลงเมื่อใด

ก็ตาม ตํานานก็จะมีหนาที่แข็งแกรงข้ึนมา

 อานันท กาญจนพันธ (2544: 168) กลาววาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นกับการ

พัฒนามีความเชื่อมโยงกับความคิดเรื่องอํานาจในหลายมิติ นัยอยางหน่ึงก็คือ

อํานาจเปนเรื่องของระบบคุณคาประเภทหนึ่ง คุณคาท่ีเปนพื้นฐานที่สุด ซึ่งก็คือ 

คุณคาท่ีใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ถาเราไมเห็นคุณคาของ

ความเปนมนษุย กเ็ปนการยากทีจ่ะเขาใจคณุคาอืน่ๆ เพราะลวนแตตัง้อยูบนพืน้ฐาน

ของความเปนมนุษยทั้งสิ้น คุณคาของความเปนมนุษยมีปรากฏอยูในศาสนาของ

ทกุคน ทกุชาต ิไมวาจะเปนศาสนาหรอืความเชือ่ใด ลวนแลวแตเปนคณุคาทีแ่สดง

ใหเห็นถึงการเขาใจเรื่องศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อันเปนคุณคาพื้นฐานของ

สังคม และแสดงออกในรูปแบบตางๆ ตามความเชื่อหรือศาสนานั้น ถาเปนความ

เชื่อดั้งเดิมของสังคมลานนา เวลาที่มองดูพื้นดิน แมน้ํา ธรรมชาติ ชาวลานนา

ก็ไมไดเห็นพื้นดิน แมน้ํา หรือธรรมชาติวาเปนเพียงธรรมชาติในลักษณะท่ีเปน

กายภาพ หรือธรรมชาติในลักษณะที่เปนสิ่งที่มนุษยใชประโยชนอยางเดียว 

แตมนุษยยังใหคุณคากับสิ่งเหลานั้น ตามความเชื่อในสังคมไทย เรามองน้ําใน

ลกัษณะท่ีเปนพระแมคงคา มองดินเปนพระแมธรณ ีมองตนขาวเปนพระแมโพสพ 

เราไมมองธรรมชาติจากลักษณะทางกายภาพ แตมองธรรมชาติจากการใหคุณคา

วาใหความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษยอยางไร 

 จากแนวคดิขางตน คาํวา “คณุคาและพลงั” จงึถอืเปนคาํสาํคญัทีจ่ะนาํไปสู

การทาํความเขาใจและมองเหน็ในมติขิองเรือ่งเลาตาํนานพระพทุธรปูในวธิคีดิแบบ

ลานนา คําวา “คุณคาและพลัง” ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงหมายถึงคุณประโยชน

หรือประโยชนที่เปนคุณของเรื่องเลาตํานานพระพุทธรูปที่มีตอผูคน / ชุมชน / 

ทองถ่ิน / สงัคม ทัง้โดยตรงและโดยออม นอกจากน้ียงัแสดงใหเหน็ถึงความสําคญั

ของเรื่องเลาประเภทตํานานที่มีตอระบบโครงสรางทางสังคม ทั้งในแงศาสนา 

เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนอุดมการณในวิถีชีวิตประจําวันของผูคนในชุมชน

ทองถ่ินลานนา เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิธีคิดและอํานาจในการจัดการชุมชนทองถิ่น

วามีอยางไร

 วัฒนธรรมนั้นมีสวนหลอหลอมอัตลักษณของปจเจกบุคคลอยางมากมาย 

ทัง้ในระดับบคุคลและอัตลักษณของกลุมชน คาํวา “อตัลักษณ” (identity) หมายถึง
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เรื่องภาพลักษณของตัวตนท่ีมนุษยเราไดจากการมีปฏิสัมพันธในสังคม อันเปน

ความเขาใจท้ังในระดับที่เรามีตอตัวเราเองและในลักษณะท่ีเก่ียวของสัมพันธกับ

บคุคลอืน่ในสังคม (จฑุาพรรธ จามจุร ีผดงุชวีติ, 2550: 7) เชนนี ้คาํวาอตัลกัษณจงึ

เปนมโนทัศนทีเ่กีย่วกบัการศกึษาการนยิามตนเองในมติคิวามสัมพนัธกบักลุมชน

และสังคมอ่ืน อตัลกัษณเปนมโนทัศนการศึกษาในทางสังคมวิทยามีการใชกนัอยาง

กวางขวางท่ีหมายถึงการศึกษาความสํานึกในตัวตน (sense of self) หรือความ

รูสึกและความคิดเกี่ยวกับตนเอง ดังในคําวา “อัตลักษณเชงิเพศสภาพ” (gender 

identity) หรือ “อัตลักษณเชิงชนชั้น” (class identity) (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ

คณะ, 2550: 169) รวมทั้ง “อัตลักษณเชิงชาติพันธุ (ethnic identity) ในสวนของ

อัตลักษณทางชาติพันธุนั้นอาจมีลักษณะท่ีเปนเร่ืองเลาถึงที่มา การอพยพเคล่ือน

ยายมาต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่ใหม ความทรงจํารวมถึงประวัติศาสตรการถูกกดข่ีจาก

ชาติพันธุอื่น เพลง ตํานานปรัมปรา การแสดงการละเลนตางๆ เปนตน (Charles 

F. Keyes, 1997 : 153) ตลอดจนความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมที่มีปรากฏอยู

ในทุกสังคม

 ศิราพร ณ ถลาง (2548: 322) กลาวใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

อัตลักษณกับเรื่องประเพณีและพิธีกรรมของกลุมชนวา สังคมประเพณีพิธีกรรม

เปนเร่ืองของกลุมชน พิธีกรรมเปนการ “รวมพลัง” ของคนในสังคม การประกอบ

พธิกีรรมแตละครัง้ทาํใหสมาชกิในสงัคมรูสกึมัน่คงอบอุน พธิกีรรมชวยสรางความ

รูสกึ “ความเปนพวกเดียวกนั” ดงันัน้ พธิกีรรมจงึเปนกลไกในการสรางอัตลักษณ

ของกลุมชน นอกจากนั้น หนาที่ประการสําคัญของพิธีกรรม ก็คือ ชวยใหมนุษย

มคีวามม่ันคงทางใจ มคีวามสบายใจข้ึน เพราะพิธกีรรมมักเก่ียวของกับการขอรอง

ใหอํานาจเหนือธรรมชาติชวยเหลือในส่ิงที่มนุษยไมมั่นใจ ดังเชน ขอฝน ขอให

ผลผลิตดี ขอใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน

 ถาจะกลาวถงึลกัษณะอตัลกัษณทางชาตพินัธุของชาวลานนา ก็สนันษิฐานวา

อาจจะมีความคิดที่คลายคลึงกับกลุมชนชาติไทกลุมอื่นอยูบาง ดังเชน อัตลักษณ

ทางชาติพันธุของกลุมคนไทท่ีอาศัยอยูในเขตรัฐคะฉิ่นในสหภาพพมาและบริเวณ

ใกลเคียง ซึ่ง Edmund R. Leach (1954 อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2542: 234) 

ไดกลาวถงึลกัษณะทีบ่งบอกใหเหน็อตัลกัษณทางชาตพินัธุของชนชาติไทเหลานีไ้ว

อยางนอย 3 ประการ คอื 1) ชมุชนไทเปนชมุชนทีม่วีถิชีวีติการผลติแบบนาดาํนยิม
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ตัง้รกรากในบรเิวณทีร่าบลุมระหวางหุบเขา รมิฝงน้าํ หรอืทีร่าบลุมอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
กับการทํานาดําและการปลูกขาว ซึ่งเปนอาหารหลักของคนไท 2) คนไทเปนชาว
พทุธทีน่บัถือพทุธศาสนานิกายเถรวาท คนไทมีความเล่ือมใสในพุทธศาสนาอยาง
เครงครัด และ 3) ชุมชนไทเปนสวนหน่ึงของรัฐแบบไทหรือระบบการปกครองที่มี
เจาฟาเปนประมุข 
 ผูเขยีนจะใชแนวคิดอตัลกัษณของชนชาตไิทท่ี Edmund R. Leach กลาวไว 
3 ประการดังกลาวขางตนนี้มาเปนกรอบกวางๆ ในการอธิบายอัตลักษณของ
ชาวลานนา ทั้งนี้จะประยุกตความคิดในหัวขอตางๆ โดยอธิบายเพ่ิมเติมและ
เสริมในบางประเด็นยอยๆ พรอมยกตัวอยางจากภาพสะทอนที่ปรากฏในตํานาน
พระพุทธรูปลานนามาประกอบ โดยจะนําเสนออัตลักษณทางชาติพันธุลานนา
ผานตํานานดังกลาวใน 4 ประเด็นหลักตามลําดับหัวขอตอไปนี้

วิถีการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน
 ตํานานพระพุทธรูปหลายเรื่องหลายสํานวน ไดสะทอนภาพการตั้งถิ่นฐาน
ที่อยูของชาวลานนาในอดีต จากตํานานพระพุทธรูปที่รวบรวมมาไดมีอยูหลาย
เรื่องอธิบายใหเห็นวาพระพุทธเจาเสด็จมาพรอมพระสาวกโดยการเหาะที่เรียกวา 
“เสด็จเลียบโลก” มายังภูมิภาคแถบน้ี ซึ่งมีการบรรยายใหเห็นวาพระพุทธองค
ทรงมองลงมาเหน็ภูมปิระเทศในเขตลานนา ทีเ่ตม็ไปดวยทิวเขาสงูต่าํสลบัซบัซอน 
และมีที่ราบลุมตามหุบเขาซ่ึงมักจะเปนที่อยูอาศัยของผูคน บางก็เปนที่ราบลุม
ริมแมน้ําสายตางๆ ที่เหมาะแกการตั้งถิ่นฐานและชุมชน ตํานานพระเจาตนหลวง 
(พะเยา) เลาวา “ในกาลคร้ังหน่ึงพระพุทธองคทรงเสด็จลีลาจากเมืองสาวัตถี
มาสูชัยภูมิ พระก็เลียบขึ้นมาตามฝงแมระมิงคก็ขึ้นมาถึงลําพูนเพื่อไวเกศาธาตุ 
แลวมายังดอยสุเทพ แลวไปท่ีบุปผาราม ไปยังยางพังคะแลวมาเชียงดาว ตับเตา 
ไปลบฝาง แลวไปฉนัขาวแมคง แลวพระกเ็ลยีบฝงแมคงขึน้ไปแสนหว ีไปรอดเมอืง
วิเทหะราชก็อยูจําพรรษา ออกพรรษาแลวก็มาเมืองลื้อ ไวเกศาธาตุที่เมืองสิงห 
แลวมาเมืองยอง แลวมาเมืองพะยากไวเกศาธาตุดอยพะยาก แลวมาเชียงแสน 
ไปดอยตุง ไปปูเขา มากูแกว ไปจอมกิตติ ไปสบจัน แลวไปผาเรือ พระก็เสด็จขึ้น
อยูบนจอมดอยที่นั้นแลวก็เล็งดูโลกทั้งมวล ตอมาพระก็เสด็จมาถึงเมืองภูกามยาว 
ประทับ ณ จอมดอยลูกหน่ึงขางสระหนองเอ้ียงไปทางทิศเหนือ บริเวณรอบๆ 

เชิงดอยลูกนี้มีหมูบานประชาชนต้ังอยูรอบๆ” 
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 จากเนื้อความในตํานานขางตนนี้ เราจะเห็นสภาพภูมิทัศนของดินแดน

ลานนาที่มิไดอยูเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้

ดินแดนลานนายังหมายรวมถึงแวนแควน และนครรัฐที่แผไปไกลนอกเขต

ประเทศไทยดวย ไมวาจะเปนเมอืงสงิห เมอืงยอง เมอืงพะยาก รวมไปถึงเมอืงแสนหวี 

และเมืองสิบสองปนนา อันเปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตประเทศพมาและตอนใตของ

จีนในปจจุบันดวย เหลานี้ถือเปนเมืองนอยใหญที่เคยมีมาแตโบราณซ่ึงอยูในเขต

การปกครองของอาณาจักรลานนามากอน

 น้ําเปนปจจัยสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตที่ขาดไมได ดวยเหตุนี้ น้ําจึงมีความ

หมายเปนอยางมากในทุกสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศในเขตมรสุมซ่ึง

รวมทั้งสังคมลานนาดวย ทั้งนี้เพราะในอดีตชาวบานจะทํานาไดผลดีหรือไมขึ้น

อยูกับความอุดมสมบูรณของน้ําฝน หากปใดแลงน้ําหรือน้ําหลากเกินไป ฝนตก

ชาหรอืเรว็เกนิไป จงึเปนสิง่ทีผู่คนในสงัคมหวาดกลวั ความอดุมสมบรูณของปาไม

พืชพันธุตางๆ ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําลําธารมากมายหลายสายที่มาจาก

ขนุเขาในดนิแดนลานนา ทัง้นีต้าํนานพระพุทธรปูหลายสาํนวนอธิบายวาดนิแดน

ลานนามีแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารอยูในหลายๆ พื้นที่ นอกเหนือจากนี้ สถานท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญบางแหง ยังบงบอกใหเห็นวามีความสัมพันธกับ

แหลงกําเนิดตนน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ตาน้ํา” ซึ่งเปนน้ําผุดที่ออกมาจากถ้ําบาง 

พื้นดินบนภูดอยบาง น้ําเหลานี้ไดไหลออกไปรวมเปนลําธาร แลวไปบรรจบกับ

ลําหวยหลายสายจนกลายเปนแมน้ําสําคัญๆ ทั้งแมกก ปง วัง ยม นาน ที่ไหล

หลอเล้ียงพ้ืนที่เกษตรกรรมในท่ีราบลุมลานนาแหงนี้ ตํานานพระนอนถํ้าตับเตา 

(เชียงใหม) เลาวาปลองนํ้าผุดที่ไหลออกมาจากหลังถํ้าพระนอนแหงนี้เกิดจาก

พญานาคช่ือวา “อุรุนาคราช” ไดนําบริวารพันหนึ่งชําแรกพ้ืนดินข้ึนมา บริเวณ

ที่ชาํแรกพื้นดินข้ึนมานี้ไดกลายเปน “ตาน้ําผุด” ที่กอใหเกิดหนองน้ําเล็กๆ ดาน

หลังถ้ํานั่นเอง หนองน้ําแหงนี้ไดไหลเปนลําธารใสสะอาดผาน บริเวณวัดและไหล

ลงสูแมน้าํฝางในทีไ่กลออกไป ไดหลอเลีย้งบาํรงุพืน้ทีเ่กษตรกรรมหมูบานถ้าํและ

บานศรดีงเยน็ บานอาย พืน้ดนิบรเิวณวดัถ้าํตบัเตาและบรเิวณใกลเคยีงจงึเปนพืน้

ดินท่ีมีขุนขาวคลายขี้เถาปนอยู และจะเปนอยางนี้ไปจนถึงในยุคสมัยพระศรีอาริย

เมตไตรยภายหนาดวย ในทํานองเดียวกัน ตํานานพระธาตุจอมแจง (แพร) เลาวา

บนยอดดอยมีบอน้าํผดุทีเ่ชือ่วาเกิดจากเม่ือคร้ังทีพ่ระพุทธเจาไดเสด็จมายังทีแ่หงนี ้
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แลวไดโปรดสองตายายคูหนึง่ทีท่าํไรเผอืกมนัอยูบนเขา ในขณะทีพ่ระพทุธองคเสดจ็

มาถงึบรเิวณเขาลกูนีเ้ปนเวลาจวนสวาง ทรงทอดพระเนตรหาน้าํเพือ่สรงพระพกัตร

แตไมพบ เพราะเปนฤดูแลงและอยูบนที่สูง พระองคจึงอธิษฐานแลวใชพระหัตถ

เบื้องขวาเจาะบอน้ําบนดอยลูกนี้ ปรากฏวามี “น้ําใสสะอาดพุงขึ้นมา” เปนที่นา

อัศจรรย เม่ือสองตายายผูยากไรไดเห็นเหตุการณก็ไดเขาเฝาพระพุทธองค แลวก็

บังเกิดความเล่ือมใสศรัทธา

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ชาวลานนามองเห็นวาชยัภมูอินัเหมาะสม

แกการต้ังบานแปลงเมืองท่ีเปนสาระอยางหน่ึง นัน่กค็อื เปนพืน้ทีท่ีจ่ะตองมีความ

อุดมสมบรูณ กลาวคอือาจจะเปนแองทีร่าบลุมในหบุเขาทีอ่ดุมสมบรูณไปดวยแหลง

ตนน้าํลาํธาร เหมาะสมตอวถิกีารผลติในสงัคมเกษตรกรรม นัน่คอื การทาํนาปลกูขาว 

มเีรือ่งเลาตาํนานเกีย่วกบัพระยามงัรายเลอืกทาํเลทัง้ตัง้บานเมอืงวา พระยามงัราย

ไหวสาอุตรพราหมณเพื่อใหมาดูที่จะสรางเวียงที่เปนชัยภูมิอันเปนมงคล ทั้งนี้

อตุรพราหมณกไ็ดมาทาํการเสีย่งทายโดยการหวาน “ขาวเขยีมทดิ” แลวอธษิฐานวา

ถาบานเมืองทีน่ีจ้กัรุงเรอืงภายหนา จงใหขาวงอกออกมาเปนตนเปนลาํ แลวตอมา

ขาวนั้นก็ไดงอกออกมา ชาวบานจึงเรียกวา “หนองตากลา” นับแตนั้นมา และ

อตุรพราหมณกไ็ดทาํทายวาบานเมอืงนีจ้กัรุงเรอืงไปในภายหนา แลวใหสรางเมอืง

ใกลดอยหลวง สรางเปนเวียงแลวจักมีเดชฤทธ์ิอานุภาพ (ประชุมพงศาวดาร 
ภาคที่ 61, 2516: 129-130) ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชัยภูมิอันเหมาะสม

ดีงามในการสรางบานแปลงเมืองของชาวลานนานับแตอดีตมา คือเปนที่ตั้งใน

ที่ราบลุมริมนํ้า หรือที่ราบลุมระหวางหุบเขา โดยเชื่อวาเปนภูมิลักษณที่มีความ

อุดมสมบูรณและเหมาะสมแกการประกอบการเกษตรกรรม จึงมีผูคนอพยพ

โยกยายเขามาตั้งถ่ินฐานบานเรือน แลวชวยกันสรางบานแปลงเมืองเกิดเปนเมือง

ใหญนอยมากมายขึ้นมานั่นเอง

 สรสัวด ีอองสกลุ (2539: 29-30) กลาววาวธิเีลอืกทําเลทีต่ัง้เมอืงตามความคิด

ของไทยยวนชาวลานนาจะพิจารณาจากสภาพทางกายภาพ 3 อยางเรียงตาม

ลําดับความสําคัญ คือ 1) มีแมน้ํา ที่ใหน้ําอุดมสมบูรณเพียงพอ ถือเปนชัยมงคล

ที่สําคัญ เมืองในลานนาจึงตั้งอยูริมแมน้ําอาจเรียกชื่อตามชื่อแมน้ํา ดังเชน เมือง

พิงคเชียงใหม เมืองแกน (แมแตง) เมืองขาน (สันปาตอง) เมืองนาน  2) มีที่ราบ

เพือ่ตัง้บานเมอืงและทาํนาในทีลุ่ม เวลาเลอืกพืน้ทีจ่ะดวูา พืน้ทีด่นิมสีอีะไรและปลกู
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ขาวไดในปริมาณที่มาก 3) ภูเขา ในเขตลานนาเต็มไปดวยภูเขาและหุบเขา เมือง

ที่ตั้งอาจอยูใกลภูเขา จึงมีความเชื่อสืบตอกันมาวา ภูเขาควรตั้งอยูทิศตะวันตกของ

เมืองจึงเปนมงคล เมืองท่ีมชียัภมูแิบบนี ้คอืเมืองเชียงใหม และเมืองเชียงแสน ภเูขา

จงึมฐีานะเปนมิง่เมอืง การเลอืกทีต่ัง้เมอืงจงึเปนภมูปิญญาทีส่บืทอดตอกนัมานาน 

ในสมัยโบราณจึงตองมีผูรูชวยกันพิจารณาที่ตั้งเมืองใหเหมาะสม ทั้งนี้หากทําเลท่ี

ตั้งไมเปนมงคลแลว เมืองอาจลมสลายลงได

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาตํานานพระพุทธรูปของลานนาหลายสํานวน 

ผูเขียนพบวามีตาํนานหลายเร่ืองอธิบายใหเหน็วิธกีารเลือกชัยภูมทิีต่ัง้บานเมืองอัน

เปนมงคล ซึ่งเปนเรื่องราวความคิดที่อยูนอกเหนือจากมโนทัศนในมิติกายภายดัง

กลาวขางตน ซึ่งพบวายังมีวิธีคิดเกี่ยวกับการเลือกที่สรางบานแปลงเมืองในสังคม

ลานนาวา จะตองเปนพืน้ทีต่ัง้แหง “บวรพุทธศาสนา” กลาวคอืบางแหงเปนสถานท่ี

ซึ่งอางวาพระพุทธเจาเคยเสด็จมาประทับ แลวกลาวพุทธทํานายเอาไว หรือบาง

แหงก็เคยเปนบานเปนเมืองมาแลวตอมาชาวเมืองอพยพไปอยูที่อื่น ซึ่งภายหลัง

ผูคนไดพบเห็นพระพุทธรูปที่เการางผุพังจึงไดสรางแปลงบูรณะขึ้นใหม ภายหลัง

ชุมชนดังกลาวจึงไดกลายเปนบานเปนเมืองขึ้นมา ซึ่งตามแนวคิดนี้เราก็จะเห็นถึง

ความสาํคญัของพระพทุธรปูในฐานะทีเ่ปน “สิง่มงคล” เสมือนเปน “มิง่เมอืง” อกี

อยางหนึง่ทีจ่ะตองมกีอนทีจ่ะสรางบานแปลงเมอืงลงหลกัปกฐาน ดงักรณ ีตาํนาน

พระแกวขาว (เชียงใหม) เลาวาสมัยเม่ือพระสุเทว ษีคิดจะสรางนครหริภุญชัย

ขึ้นนั้น ไดใหอํามาตยไปเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเปนธิดาเจาเมืองกรุงละโวมา

ครองเมือง ในครั้งนั้นพระนางไดนําพระภิกษุสามเณร รวมทั้งพระแกวขาวมาเปน

พระพุทธรูปบูชากอนที่จะมีการลงหลักปกฐานสรางอาณาจักร โดยไดประดิษฐาน

พระพทุธรูปองคนีไ้วทีห่อนาคอนัเปนมณฑปสงู ในทํานองเดยีวกนั ตาํนานพระนอน 

(แพร) กลาววาหลงัจากพระยาชยัชนะสงครามไดสรางพระนอนองคใหญไวในบาน

เมอืงของตนแลว มกีองทพัพมามารุกรานเมืองโกศยัทาํใหชาวเมืองแตกตืน่กลวัแลว

อพยพหลบหนไีปในทีต่าง ๆ  บานเมอืงทีเ่คยรุงเรอืงกก็ลบัเสือ่มถอย ตอมามพีอคา

ไดมาพบวัดรางท่ีมีตนไมใหญปกคลุมพระนอนอยู จึงไดชวยกันบูรณะซอมแซม 

หลังจากน้ันก็มีชาวบานชาวเมืองอพยพกลับคืนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูตามเดิม 

 อนึ่ง ในตํานานดอยอางสรง (เชียงใหม) ยังเลาวาตนธารแมน้ําปงนั้นมีตน

กําเนิดมาจากดอยอางสรง อันเปนชัยมงคลหนึ่งใน 7 ประการของคติการสราง
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เมืองเชียงใหมที่เชื่อวาเปนน้ําที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จมาอาบสรงนํ้ายังท่ี

แหงนี ้ซึง่ตอมามกีารสรางองคพระเจาตนหลวงและพระนอนองคใหญภายในถ้าํที่

เปนแหลงน้าํผดุนัน้ ลกัษณะเชนนี ้แมน้าํปงในความคดิของชาวลานนาจงึมิใชเพยีง

แมน้ําตามท่ีอยูในธรรมชาติเทานั้น แตเปนเสมือน “แมน้ําศักดิ์สิทธิ์” เพราะน้ํา

แมปงเปนน้ําที่ไดไหลผานเรือนรางหรือพระวรกายขององคพระพุทธรูป ที่เปน

ตัวแทนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์

แหงแมน้ําสายนี้ในโลกทัศนของชาวลานนานับแตอดีตกาลยังพบไดจากรองรอย

เหตุการณทางประวัติศาสตรเลาวา เมื่อครั้งที่พระมหาสุมณเถระไดเดินทางมายัง

เชียงใหม พญากือนาไดทรงอาราธนาใหพระเถระนี้กระทําสังฆกรรมอุปสมบท

กุลบุตร โดยไดบวชริมฝงน้ําแลวใชน้ําในแมน้ําปงเสมือนเปน “นทีสีมา” ดวย

 มีขอสังเกตวาการรับรูเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยูตามแหลงตนนํ้าลําธาร

ตางๆ ซึ่งอาจจะเปนแหลงปาไมขนาดใหญที่มีความอุดมสมบูรณนั้น ในความคิด

ความเช่ือของชาวลานนาแตเดิมเชื่อวา แหลงตนน้ําทั้งหลายมี “ผีขุนน้ํา” เสมือน

เปนอารักษที่ชวยปกปกรักษาปาไมและตนน้ําลําธารที่จะไหลลงมาสูพื้นราบ ทั้งนี้

ผขีนุน้าํในแตละสาย ซ่ึงสถติอยูบนดอยสงูในความเชือ่ของชาวลานนากม็กัจะอาศยั

อยูตามถํ้าตามดอย บางก็เปนตนไมใหญที่อยูบนดอยสูง ดังเชน ไมไฮ ไมมะคา 

หรือไมยาง เปนตน โดยชาวบานจะมีพิธีอัญเชิญใหมาสถิตอยูในหอผีที่ปลูกขึ้นใน

บริเวณแหลงธรรมชาติเหลานั้น ผีขุนน้ําที่อยูตนแมน้ําใดก็มักจะไดชื่อตามแมน้ํา

นัน้ๆ ดงัเชน ขนุลาว เปนผอียูตนแมน้าํลาว เขตอาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย 

ขุนวัง อยูที่ตนแมน้ําวัง ขุนตาล ในจังหวัดลําปาง หรือขุนออน อยูตนแมน้ําออน 

เขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนตน จากลักษณะดังกลาวขางตน เราจะ

เห็นกระบวนการผนวก (integrated) เอาความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาโดย

มีสัญลักษณสําคัญ นั่นคือ “องคพระพุทธรูป” มาผสมผสานใหเขาอยูรวมกับคติ

ความเชือ่ดัง้เดมิผานสญัลกัษณของ “ผขีนุน้าํ” ซึง่เปนส่ิงศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยูรวมกนั ทัง้นี้

ทีส่ถิตของผขีนุน้าํและทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูทีอ่ยูในแหลงตนน้าํลําธารเชนนี ้

จึงบงบอกใหเห็นวิธีคิดของชาวลานนาท่ีมีตอธรรมชาติ อันมีนัยสําคัญที่เชื่อมโยง

กับระบบความเช่ือทางศาสนาผานพลังศรัทธาในพระพุทธรูปคูบานคูเมืองนั่นเอง

 ในวัฒนธรรมของชาวลานนายังมีความเช่ือวา แหลงน้ําในธรรมชาติบาง

แหงเปนส่ิงสรางท่ีเกิดจากพลังอํานาจของพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ สายน้ําดังกลาว
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จงึมีความศกัดิส์ทิธิแ์ละเปนเสมือนพลงัชวีติทีก่อใหเกดิความสิรมิงคลแกผูคนดวย 
ดังเชนในถ้ําตับเตา ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระธาตุเจดียและองคพระพุทธรูปตางๆ 
มีแองน้ําตื้นๆ ถือเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์เช่ือวาสามารถชําระลางบาปได ใน ตํานาน
พระธาตุจอมแจง (แพร) มีตํานานซึ่งกลาวถึงประวัติความเปนมาของพระธาตุวา 
“ปางเม่ือพระพุทธเจาไดเสด็จมาโปรด 2 ตายายผูยากไร ซึ่งทําไรเผือกมันอยู
บนเขาลูกน้ี ขณะท่ีเสด็จมาถึงบริเวณเขาลูกนี้เปนเวลาจวนสวาง พระองคทรง
ทอดพระเนตรหานํ้าเพ่ือสรงพระพักตรแตไมพบ เพราะเปนฤดูแลงและอยูบนท่ี
สูง พระพุทธองคจึงทรงอธิษฐานแลวใชพระหัตถเบื้องขวาเจาะบอน้ําบนดอยลูกนี้ 
ปรากฏวามี “น้ําใสสะอาดพุงขึ้นมา” เปนท่ีนาอัศจรรย เม่ือสองตายายผูยากไร
ไดเหน็เหตกุารณกไ็ดเขาเฝาพระพทุธองค กบ็งัเกดิความเลือ่มใสศรทัธา จงึขอเปน
อุบาสกอุบาสิกา พรอมท้ังกราบทูลขอพระเกศาธาตุของพระพุทธองคเอาไวเพื่อ
กราบไหวบูชา โดยไดสรางพระเจดียครอบไว” 
 จากแนวคิดขางตน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพระพุทธเจากับ
ความคิดเรือ่งความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะเร่ืองน้าํในระบบความคิดของชาวลานนา
วา พระพุทธเจา/พระพุทธรูปมีฐานะเสมือนเปนตวัแทนของแหลงน้าํและความอุดม
สมบูรณดวยเชนกัน
 อยางไรก็ตาม ผูเขียนพบวาคติความเช่ือเก่ียวกับการกําเนิดของแหลงตนน้าํ
ลาํธารของบางพืน้ทีใ่นทองถิน่ลานนา ดงัเชน ขนุน้าํนางนอน ในเขตอาํเภอแมจนั 
จงัหวัดเชยีงราย กม็ไิดสะทอนใหเหน็แตเพยีงวาเกดิจากพลังอาํนาจของพระพุทธรูป 
ซึง่มีเพศสภาพเปนผูชายเทานัน้ ดงัมเีรือ่งเลาวา แหลงกาํเนดินํ้าทีเ่รยีกวาขนุน้าํใน
ที่นี้ เกิดจากธารน้ําที่ไหลออกมามีตนน้ําอยูที่ดอยนางนอน ซึ่งดอยแหงนี้มีรูปราง
ลกัษณะคลายกบัผูหญงิทีน่อนสยายผม โดยสวนทีเ่หมอืนศรีษะของผูหญงิคอืบรเิวณ
ขนุน้าํนางนอน ซึง่จะมสีายน้าํไหลออกมาจากโพรงถ้าํ ลกัษณะเชนนี ้แสดงใหเหน็
มโนทศันของชาวลานนาอกีชดุความคดิหน่ึงเกีย่วกบัเรือ่งแหลงกาํเนดิตนน้าํ นัน่คอื 
ผูหญงิกเ็ปนสญัลกัษณสาํคญัอกีอยางหนึง่ซึง่เปนเพศทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละผกูพนั
มีความหมายเช่ือมโยงกับความคิดในเรื่องน้ําและความอุดมสมบูรณดวยเชนกัน
 นอกจากสญัลกัษณพระพทุธรปูจะสมัพนัธกบัสภาพแวดลอมทีเ่ปนแหลงน้าํ
แลว พบวา ยงัมสีวนท่ีเกีย่วของกบัแหลงธรรมชาติประเภทอ่ืนดวยโดยเฉพาะภูเขา 
ทัง้นีอ้าจสบืเนือ่งมาจากสภาพภมูนิเิวศนของดนิแดนลานนาทีอ่ดุมไปดวยเทอืกเขา

ภูดอยที่มีอยูเปนจํานวนมาก
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 พระพุทธรูปตามความหมายในตํานานปรัมปราขางตน จึงบงบอกวาไมได
เปนสิ่งระลึกทางพุทธศาสนาเทานั้น แตยังมีนัยสําคัญที่เชื่อมโยงกับเลือกสภาพ
ภูมิศาสตรที่เปนมงคลในการตั้งบานแปลงเมืองในระบบความคิดของชาวลานนา
ดวย การดํารงอยูของพระพุทธรูปจึงเปนสวนหน่ึงของการกําหนดสรางหรือวาง
รากฐานทีต้ั่งเมอืง เสมอืนเปน “ภมูศิาสตรแหงจิตวญิญาณ” (mental space) ทีอ่ยู
ในจักรวาลทัศนในความเช่ือของชาวลานนา ซึง่มองวาพระพุทธรูปในฐานะตัวแทน
ของพุทธศาสนาท่ีนอกจากจะนําพาความสุขสมบูรณมาสูผูคนชาวเมืองแลว ยงัเปน
สิง่ทีช่วยดงึดดูใหผูคนใหเขามาสูบานเลก็จนกลายเปนเมอืงใหญ กลายเปนรฐั และ
เปนอาณาจักรไดในที่สุด 

วิถีพุทธแบบชาวบานลานนา
 คาํวา “พทุธศาสนาแบบชาวบาน” (Folk Buddhism) หมายถึงพทุธศาสนา
ที่พบอยูในวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ในลักษณะที่ไดมีการผสมผสานกับ
ความเช่ือและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผีสางเทวดาและที่เกี่ยวกับคติพราหมณ 
ในสังคมไทยไมม ี“พทุธศาสนาคัมภรี” (พทุธศาสนาท่ีมลีกัษณะบริสทุธ์ิ – ผูเขียน) 
ในวิถีชีวิตของคนไทยมีแต “พุทธศาสนาชาวบาน” ที่ไดประนีประนอมแลวใหเขา
กับความเช่ือพื้นบานในเร่ืองผีบรรพบุรุษ ผีสางเทวดานางไม ผีบานผีเรือน หรือ
ความเช่ือจากคติพราหมณในเรื่องขวัญ พระภูมิเจาที่ การดูกฤษยาม และเทพเจา
ตางๆ ในศาสนาพราหมณ เชน พระอินทร พระพรหม เปนตน ทั้งหมดนี้รวมอยู
ในความเช่ือและศาสนาระบบเดียวกันภายใตชือ่ทีเ่รยีกวา “พทุธศาสนาชาวบาน” 
(อมรา พงศาพชิญ, 2539 : 271) ทัง้หากยอนกลบัมามองในบรบิทของสงัคมลานนา 
ก็จะพบวาพุทธศาสนาแบบชาวบานลานนามีลักษณะที่ผสมผสานกับคติความเชื่อ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองผีและอํานาจเหนือธรรมชาติตางๆ ทั้งความเช่ือ
เรื่องผีฟาผีแถน ผีบานผีเมือง ผีปาผีเขา และคติความเชื่อเรื่องขวัญเชนกัน
 จากการศึกษาตํานานพระพุทธรูปลานนาพบวา มภีาพสะทอนใหเหน็เร่ือง
การยอมรับและการผสมผสานกลมกลืนกันระหวางตัวแทนคติความเชื่อดั้งเดิมกับ
พุทธศาสนา ดังเชนมีภาพของการยอมรับและผสมกลมกลืนกันระหวางตัวละคร
พระพุทธเจากับตัวละครกลุมอมนุษยที่เปนตัวแทนของฝายความเชื่อดั้งเดิม ไดแก 
ยกัษ นาค และผ ีอนับงชีใ้หเหน็ลกัษณะของการมปีฏสิมัพนัธระหวางความเชือ่ทาง

ศาสนาในท้ัง 2 ระบบที่ปะปนอยูรวมกัน
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 พระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกถือเปนนักบวชตามความคิดของฝาย

พุทธศาสนา ในขณะท่ีบรรดาอมนุษยที่หมายถึงยักษ นาค และผี ตัวละครทั้งสอง

กลุมนี้มีความสัมพันธในแงของการยอมรับและการผสมผสานอยูรวมกันภายใน

โครงสรางของระบบความเชื่อทางศาสนาอันเดียวกัน นั่นก็คือ “พุทธศาสนา” ดัง

จะเหน็ไดจากมตีาํนานพระพทุธรปูหลายเร่ืองอธิบายตรงกนัวา พระพุทธเจาพรอม

พระสาวกเสด็จมายงัดนิแดนลานนา พระพทุธองคไดพบกบับรรดาอมนุษยทีเ่สมอืน

เปนกลุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในดินแดนนี้มากอน ชนดั้งเดิมเหลานี้เมื่อพบกับ

พระพุทธเจาแลวกแ็สดงพฤติกรรมตาง ๆ  บางกเ็กดิความกลัวจึงไดหลบหนีไป บาง

ก็ตอสูแขงบารมีภายหลังก็ยอมรับอํานาจแหงพระพุทธองค แลวเกิดความเลื่อมใส

ศรัทธาจึงหันมาดูแลและอุปฏฐากพระพุทธเจา บางก็มาขอพระเกศาธาตุหรือให

พระศาสดาประทบัรอยพระบาทไวเพือ่บชูาในบานในเมอืงของตน ตาํนานพระนอน

ขอนมวง (เชยีงใหม) เลาวาสมยัพระกัสสปะเจา พระองคไดเดนิทางมาบริเวณน้ีแลว

ไดปราบยกัษราย พรอมกับเทศนาสั่งสอนยักษและไดมอบพระเกศาธาตุให ยักษ

จงึไดนาํเอาไปฝงไวใตตนมะมวงพรอมกบัเข้ียวของตนตอมาในสมัยพระพุทธเจาโค

ตมะ พระองคก็ไดเสด็จมายังบริเวณตนมะมวงนี้อีก ซึ่งมะมวงตนนี้อายุลวงเลยมา

จึงไดตายไปเหลือแตขอน พระองคไดลมนอนพักที่ขอนไมมวงนี้ ทําใหยักษที่เฝา

อยูโกรธมากคิดทาํรายพระองค แตพระองคกโ็ปรดส่ังสอนเทศนาธรรมจนยักษเกดิ

ความเลือ่มใส แลวเขีย้วยกัษกห็ลดุรวงออกมา พระองคไดประทานพระเกศาใหแก

ยกัษ จงึไดนาํไปบรรจรุวมกบัเข้ียวยกัษไวใตขอนมวงแหงนี ้แลวทํานายวาตอไปจะ

มีผูมาสรางพระนอนครอบทับพระเกศาธาตุและเข้ียวยักษนี้ตอไป ลักษณะเชนนี้ 

แสดงใหเหน็วามภีาพรองรอยความคดิความเชือ่ในสงัคมลานนาท่ีมกีารผสมผสาน

กนัอยูระหวางคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิกบัคตทิางพทุธศาสนา อนัเปนปรากฏการณทาง

พุทธศาสนาแบบชาวบานตามความคิดของผูคนในชุมชนแหงนี้นั่นเอง

 ลักษณะของเนื้อเร่ืองตํานานพระพุทธรูปขางตนนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงการ

ผสานรวมกันของความเช่ือที่แตกตางกัน 2 แบบท่ีมีอยูในทองถ่ินลานนาซ่ึงผสม

กลมกลืนเชนนี้ อันเปนไปในลักษณะประนีประนอมและการยอมรับของคติความ

เชื่อดั้งเดิมท่ีมีตอพุทธศาสนา อยางไรก็ตามเนื้อหาตํานานพระพุทธรูปเรื่องนี้ก็ได

ฉายภาพใหเหน็วา คตคิวามเชือ่ดัง้เดมินัน้แมจะมองไมเหน็ดวยตาเปลาหรอืไมได

ปรากฏใหเหน็เปนรปูธรรมกต็าม แตในสวนลกึทีป่รากฏลงไปภายในของพระพุทธ
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รูปนั้นก็ยังมีรองรอยของคติความเชื่อดั้งเดิมแทรกแฝงปะปนรวมอยูดวย ดังกรณี

เขี้ยวของยักษที่ถูกฝงไวในพระเขนยท่ีพระพุทธรูปใชหนุนนอน อันบงชี้สภาพของ

คตคิวามเชือ่ดัง้เดมิทีม่บีทบาทคอยค้าํจนุสงเสรมิใหกบัพทุธศาสนาดาํรงอยูได อกี

ทัง้ยงัสะทอนใหเหน็ “การบูรณาการ” ความเช่ือดัง้เดิมเขากบัพทุธศาสนาไดอยาง

นาสนใจ

 นอกเหนือไปจากตัวอยางตํานานขางตนแลว ยังมีตํานานอีกหลายเรื่อง

หลายสํานวนท่ีพยายามนําเสนอภาพความสัมพนัธระหวางคติความเช่ือดัง้เดิมกบั

พุทธศาสนา อันบงบอกความเปนพุทธศาสนาแบบพื้นบานลานนา ซึ่งสอดคลอง

กับบรรดาชนชาติไทที่นับถือพุทธกลุมอื่นๆ ที่มีลักษณะของการประนีประนอม

มากกวาขัดแยง ซึ่งแมวาตํานานบางเรื่องจะอธิบายใหเห็นภาพของการตอสูและ

ขัดแยงกันระหวางพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมอยูบาง ดังเชน ตํานานพระเจา

ตนหลวง (พะเยา) เลาวาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จมายังดอยลูกหนึ่งในเมืองพะเยา 

พระองคกระหายน้าํจงึใหพระอานนทสาวกไปขอน้าํพญานาคธมุสกิข ีแตพญานาค

นั้นไมยอมให หลังจากนั้นพระพุทธเจาจึงไดเสด็จไปยังหนองน้ํานั้น แลวบอกวา

พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แตพญานาคไมยอมเชื่อ พระองคจึงไดเนรมิต

กายใหใหญโตเทากบัพระพทุธเจา 3 องคทีผ่านมา แลว “เหยยีบหวัพญานาค” ให

จมลงไปในหนองน้าํนัน้ พญานาคจงึยอมเชือ่ จากนัน้พระพทุธเจาจงึไดทาํนายและ

ประทับรอยพระบาทไวทีแ่ผนหิน เพือ่ใหพญานาคนํากลับไปเก็บรกัษาบูชายงัเมือง

นาคใตบาดาลตอไป

 ในการศกึษาพระพทุธศาสนาของกลุมชนตาง ๆ  ในลานนานัน้ นกัวชิาการ

ที่ศึกษาระบบความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา ไมวาจะเปนชาวไทล้ือ ไทใหญ 

ไทเขิน ไทยยวน ลวนมีแนวความคิดทีต่รงกันในเร่ืองของความเช่ือและศาสนาของ

กลุมชนเหลานี้วา มีลักษณะของการผสมผสานกัน (syncretism) นั่นก็คือ แมวา

กลุมชนดังกลาวซึ่งรวมท้ังชาวไทยยวนลานนาน้ีดวยจะนับถือพุทธศาสนาเถรวาท

เปนศาสนากระแสหลัก แตจะพบวาในอดีตคนเหลานี้ก็มีคติความเช่ือดั้งเดิมที่

นับถือมากอนอยูแลว ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2534 : 19) กลาวถึงเรื่องศาสนา

ของคนไทยท่ีมลีกัษณะการผสมผสานกันระหวางความเช่ือด้ังเดิมกบัพทุธศาสนาวา
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“เรื่องศาสนานั้นเห็นไดชัดเจนวา พระพุทธศาสนาที่นับถือกันในดินแดน

ประเทศสยามหรอืประเทศไทยน้ี หาไดมตีนกาํเนดิเปนของผูคนในภมูภิาค

นี้ไม หากเปนสิ่งที่แพรหลายมาจากอินเดียและลังกา แตการรับพระพุทธ

ศาสนาเขามาเปนศาสนาหลักของบานเมืองจนทุกวันนี้ ก็หาไดรับเขามา

ในลักษณะท่ีเอามาแทนท่ีศาสนาและระบบความเช่ือที่มีอยูในภูมิภาคน้ี

แตดัง้เดมิไม หากมกีารผสมผสานกบัสิง่ทีม่อียูแลวแตกอน พรอมๆ กนักบั

การรับอีกหลายอยางจากศาสนาอื่น ลัทธิประเพณีในระบบความเชื่ออื่นๆ 

ทีผ่านมาในสมัยหลังดวย เพราะเม่ือศึกษาวเิคราะหจากพฤติกรรมในระบบ

ความเชือ่ของคนในสงัคมแลว กจ็ะเหน็ไดวาเปนเรือ่งของการผสมผสานและ

ปรงุแตงขึน้มาใหมใหเปนระบบศาสนาของผูคนในภูมภิาคนีโ้ดยเฉพาะ…”

 นอกเหนอืจากตาํนานพระพทุธรปูขางตนแลว พบวาตาํนานพระแกวดอนเตา 

(ลาํปาง) ยงัมกีารนาํเสนอวาพญานาคเปนผูเนรมติลกูแกววเิศษไวในผลแตงโม เพือ่

ใหนางสุชาดานําไปถวายแดพระมหาเถระซ่ึงจะไดนําไปสรางเปนองคพระแกวขึ้น 

ดงัเน้ือความวา “นางสุชาดาเห็นแตงโม (มะเตา) ลกูหน่ึงมสีสีนัวรรณะงดงามย่ิงนกั 

กบ็งัเกดิศรทัธาอยากจะนาํไปถวายพระมหาเถรเจา จงึไดเกบ็เอาไปถวายพระมหา

เถรเจา แลวก็นําดอกไมไปบูชาพระบรมธาตุ เม่ือมหาเถรรับเอาไวแลว จึงไดผา

แตงโมลูกนัน้ ปรากฏวาแตงโมน้ันมแีกวมรกตลูกหนึง่อยูในผลแตงโม ซึง่พญานาค

ตนหนึ่งซึ่งรักษาในแมน้ําวังคะนที (แมน้ําวัง) ไดทราบความประสงคของพระมหา

เถร จึงไดนําเอาแกวมรกตลูกหนึ่งจากเมืองนาคพิภพเจาเขาไปบรรจุไวในหนวย

มะเตาของนางสุชาดา” จากเน้ือความน้ี แสดงใหเห็นการผนวกเร่ืองราวในคติความ

เชื่อดั้งเดิม (พญานาค) ใหเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับพุทธศาสนา (พระพุทธรูป = 

พระแกว) โดยกําหนดใหพญานาคเปนผูมีอํานาจเนรมิตเน้ือแกววิเศษเพ่ือจะได

นําไปสรางเปน “สารูปพระเจา” ขึ้น อันเปนการบงบอกใหเห็นรองรอยความเชื่อ

แบบพุทธและผีที่อยูในระบบความเชื่อและศาสนาในชุมชนทองถ่ินลานนาที่ยังคง

สืบทอดความเชื่อกันมาแมกระทั่งทุกวันนี้

 ความเชื่อดั้งเดิมของชาวลานนากอนการนับถือพระพุทธศาสนาเขาใจวา 

คงจะนบัถอืผวีญิญาณและสิง่เหนอืธรรมชาตติางๆ (supernatural beings) ลกัษณะ

ความเช่ือทางศาสนาของชาวลานนาในชุมชนตางๆ ลวนมีความคลายคลึงกัน 

ความเชื่อเหลานี้ปรากฏอยูในขอมูลทางวัฒนธรรมของกลุมชนในหลายพื้นท่ี 
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ไมวาจะเปนเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน 
รตันาภรณ เศรษฐกลุ (2542 : 1) กลาววาลานนาพฒันาตนเองขึน้มาเปนอาณาจกัร
ที่มีความสําคัญอยูกวา 200 ป คติความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมมีสวนในการ
กําหนดพัฒนาการของรัฐมาต้ังแตอดีตท่ียาวนาน กลุมชนนับถือผีและส่ิงเหนือ
ธรรมชาติตางๆ เมือ่รบัเอาพุทธศาสนาเขามาก็ไดนาํมาปรับใหสอดคลองกับความ
เชื่อดั้งเดิม อนึ่ง ผูเขียนพบวา ระบบความเช่ือดั้งเดิมของชาวลานนายังมีพิธีไหว
ผีบานผีเมือง พิธีบูชาผีปูยา พิธีไหวเสาใจบานเสาใจเมืองอินทขีล พิธีบวงสรวงเสื้อ
บานเสื้อเมือง และพิธีสืบชะตา ซ่ึงความเชื่อเรื่องผีเหลานี้ก็ยังคงสืบทอดตอกันมา
แมเม่ือรับพุทธศาสนาแลวก็ตาม
 ในดานประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมไทยวนลานนา ก็พบวาผูคนใน
ชุมชนแถบนี้ยังมีคติความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีวาผีมีหลายระดับ เปนตนวาระดับ
ครอบครัว หมูบานก็มีผีเรียกวา “ผีเสื้อบาน” ทําหนาที่คอยคุมครองหมูบาน คอย
ปกปกรกัษาและอาํนวยความสขุสมบรูณใหแกชาวบานชาวเมอืง ภายหลงัไดนบัถือ
พทุธศาสนาแตคตผิใีนฐานะอารักษกย็งัคงทําหนาทีอ่ยูเดมิ ดวยเหตุทีพ่ทุธศาสนา
มคีวามเจริญรุงเรืองในดนิแดนลานนา “คตพิทุธ” จงึมอีทิธพิลตอวถิชีวีติของผูคน
ในดินแดนแถบนี้ ไมวาจะเปนชาวไทยยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ หรือแมกระทั่ง
ชาวกะเหรีย่ง และลวัะทีห่นัมานบัถอืพทุธศาสนา ดงัจะเหน็ไดจากงานดานประเพณี
พิธีกรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม จิตรกรรม ตลอดจนวรรณกรรม ซึ่งก็ยังมีกลิ่นอาย

ของพุทธศาสนาปะปนกับคติความเชื่อดั้งเดิมปรากฏอยูดวย

ภาพ : ชาวกะเหร่ียง (ปะกาเกอญอ) ที่นับถือพุทธศาสนาชวยงานบุญในวัด

วัดพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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วิถีแหงความเปนพหุพุทธเจา
 แมวาคาํวาพระพทุธเจานัน้จะมไิดเปนวิสามญันามหรอืชือ่เฉพาะ แตหมาย

ถึงผูใดก็ไดที่ตรัสรูแลว และโดยพระธรรมนั้นก็ถือวาเปนผูสูงสงเหนือมนุษยและ

เทวดาทัง้ปวง แมวาในคมัภรีทางพทุธศาสนาจะกลาวถึงพระพทุธเจาวามอียูหลาย

พระองคดวยกัน ดังเชนคัมภีรฝายบาลีโดยเฉพาะในพระไตรปฎกหมวดทีฆนิกาย 

ไดกลาวถงึพระพุทธเจาโดยระบุพระนามถึง 7 พระองค และในพระไตรปฎกหมวด

ขุททกนิกายระบุพระนามของพระพุทธเจามีจํานวนถึง 23 พระองค เปนตน 

 คําวา “พหุ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหความ

หมายวา หมายถึงมาก และหลากหลาย เชน พหุคูณ หมายถึงหลายเทา หลายทบ 

พหุพจน หมายถึงคํากลาวถึงสิ่งที่มากกวาหนึ่ง เชนนี้คําวา “พหุพุทธเจา” 

ในท่ีนีจ้งึหมายถึง พระพทุธเจาหลายองคทีม่คีวามหมายปรากฏอยูรวมกนัภายใน

พระพทุธรูปองคเดยีว ทัง้นีจ้ากการศกึษาเนือ้หาตาํนานพระพทุธรปูในวฒันธรรม

ลานนา ผูเขยีนพบวาวิธคีดิแนวหนึง่ทีป่รากฏในเนือ้หาของตาํนานกค็อืการอธบิาย

วาพระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนมาน้ันเกิดจากแรงบันดาลใจท่ีผูคนศรัทธาตออดีตพุทธเจา

ดวย พระพุทธรูปบางองคจึงเสมือนเปนเครื่องระลึกถึงอดีตพุทธเจา โดยเฉพาะคติ

เรื่องของพระพุทธเจา 5 พระองค หรือที่เรียกวา “พระเจา 5 พระองค” ดวยเชนกัน 

ดงัน้ัน คตเิกีย่วกบัพระพทุธรปูทีเ่ปนเครือ่งระลกึถงึองคพระศาสดาในทศันะของชาว

ลานนา จงึมไิดหมายถงึเจาชายสทิธัตถะผูทีไ่ดตรสัรูและปรนิพิพานแลวเทานัน้ แต

เปนพระสมัมาสมัพทุธเจาทีไ่ดตรสัรูดวยพระองคเอง และทรงไดสัง่สอนเพือ่ใหผูอืน่

ไดปฏิบัติตามมรรคาแหงโมกษะเชนเดียวกับพระองค ทั้งนี้เพ่ือทําใหพระพุทธรูป

ในความคิดของชาวลานนามีลกัษณะโดดเดน และแตกตางไปจากพระพุทธรูปทีถ่กู

สรางขึ้นในวัฒนธรรมแมแบบ (stereo-type) ที่มุงมองวาเปนรูปแทนของเจาชาย

สิทธัตถะผูตรัสรูเปนองคพระพุทธเจาเพียงเทานั้น

 อยางไรก็ตาม ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาสวนใหญในคติความเชื่อของชาว

ลานนามักอธิบายวา อดีตพุทธะนั้นมีอยูหลายพระองคดวยกัน แตที่สําคัญและ

เปนท่ีรูจักกันในวงกวาง นั่นก็คือ พระพุทธเจา 5 พระองค หรือที่เรียกวา “พระเจา 

5 พระองค” ดัง ตํานานแมกาเผือก เลาวา มีกาเผือกผัวเมียไขอยูริมน้ํา วันหนึ่ง

เกดิมลีมพดัเอารงัตกลงไปในน้าํ ไขเหลานัน้กไ็ดไหลไปคนละทศิคนละทาง ไขฟอง

ที่หนึ่งไปติดอยูในรังแมไก ภายหลังไกก็ไดฟกออกมา แลวใหชื่อวา กกุสันโท 
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อีกฟองไหลไปอยูกับนาคหรืองูใหญ ก็เกิดเปนคนชื่อโกนาคม อีกฟองไหลไปอยู

กับแมเตาจึงไดชื่อวากัสโป มาจนเดี๋ยวนี้ฟองที่สี่ไหลไปวนตอหนาแมโคจึงไดชื่อ

วาโคตรมะ และไขฟองสุดทายไดไหลไปติดคางอยูกับแมราชสีหจึงไดชื่อวาอาริย

เมตไตย ตาํนานวาดวยเรือ่งพระเจา 5 พระองคทีอ่ยูในการรบัรูของชาวลานนานัน้

มปีรากฏอยูหลายสํานวนดวยกนั ดงัปรากฏในเร่ืองเลาเกีย่วกบัอานิสงสผางประทีป 

กาเผือก พระเจาหาพระองค ตํานานลอยกระทงสาย ตํานานเวียงกาหลง ตํานาน

ตุงไทใหญ เปนตน (ดูเพิ่มเติมใน อนุชา  พิมศักดิ์, 2550: 14-55)

 นอกเหนอืจากนัน้ คตเิกีย่วกบัพระพทุธเจา 5 พระองคยงัมปีรากฏอยูในเรือ่ง

เลาวาดวยตํานานเร่ืองอื่นๆ อีกหลายเรื่อง ดังเชน ตํานานเมืองเชียงแสน เลาวา

พระพุทธเจาทั้งหลายตองเสด็จมาฉันอาหารยังถ้ําคูหาในบริเวณนี้ เพราะถือเปน

ธรรมเนียมนิยมตามพุทธอดีตที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา รวมท้ังพระพุทธเจาใน

อนาคต คือ พระศรีอาริยเมตไตรยก็จะตองเสด็จมายังท่ีแหงนี้ดวย เชนเดียวกับ 

ตํานานพระธาตุแชแหง (นาน) เลาวาพระพุทธเจาไดเสด็จไปยังนานาประเทศ 

บานนอยเมืองใหญมากมายจนมาถึงเมืองนันทบุรทีีภ่เูพยีงแชแหง ซึง่การประพฤติ

เชนนี้ถือเปนจารีตนิยมเหมือนดังพระพุทธเจาทั้งหลายท่ีเคยเสด็จมายังดินแดน

แหงนี้ (ประชุมตํานานพระธาตุภาคที่ 1 และ 2, 2513: 20 – 21, 67) สวนใน

ตํานานพระพุทธรูปลานนาก็พบวา มีแนวความคิดที่วาพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน

อยูในชุมชนทองถิ่นลานนาน้ันก็เปนเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจาที่เปนอดีต

พุทธะทั้ง 5 พระองคดวยเชนกัน ดังเชน ตํานานพระเจาตนหลวง (พะเยา) มีเนื้อ

ความหเปนพุทธวัจนะวา

“บัดนี้อายุได 60 ป เขามานี้แลว เมื่ออายุได 80 ป ก็จะนิพพานไปแลว 

ควรกูอธิษฐานธาตุใหยอยเปน 3 ประการ ใหคนและเทวดาแจกไวให

เปนท่ีนบไหวบูชาเสมอเหมือนแทนตนพุทธองคกูเมื่อยังทรมานน้ีเถิด 

เหตุพุทธอายุนอยนัก สัตวทั้งหลายยังไมไดไหวพรอมเม่ือพระพุทธเจาทั้ง

หลายอนัลวงแลวแตกอนไดอธิษฐานธาตใุหยอยแลวไดไปถะปนนาไวทีใ่ด 

กูก็จะไปทํานายถะปนนาธาตุอยางน้ันไวในฐานะท่ีนั้นเถิด…และเม่ือน้ัน

พระพุทธเจาสองอดีตญาณคืนเมืองหลังดู กร็ูวาสระหนองท่ีนัน้พระพุทธเจา 

กกสุนัธะ โกนาคมนะ กสัสปะจรเดินเทศไปโผดบนันะสัตวทัง้หลาย กไ็ดมา

ฉันขาวท่ีนั้นจุตนแล”
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 จากเน้ือความขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาสระหนองนกเอ้ียงในอดีต นั่นคือ 

กวานพะเยาในปจจุบันนั้นเปน “ที่หมายเมือง” แหงอดีตพุทธะท้ังหลายที่จะตอง

เดนิทางมาโปรดสรรพสตัวยงัทีแ่หงนีเ้สมอ ซึง่รวมถงึพระพทุธเจาในอนาคตดวยที่

จะตองเสดจ็มา การอธบิายเชนนีท้าํใหพืน้ทีด่งักลาวถกูมองวามฐีานะเปน “ดนิแดน

ศักดิ์สิทธิ์” (sacred space) เพราะเปนที่สถิตขององคพระพุทธรูปสําคัญที่จะเปน

เครือ่งหมายหรอืตวัแทนแหงพทุธะเพ่ือใหผูคนชาวเมอืงไดระลึกถงึ อกีทัง้ยงัเปนท่ี

หมายเพื่อบงบอกใหอนาคตแหงพุทธะที่จะตองเดินทางมายังที่แหงนี้ดวยเชนกัน

 ความเปนพหุลักษณ (pluralism) แหงพุทธเจาในตํานานพระเจาตนหลวง 

ผูเขียนพบวาพระพุทธรูปองคนี้ไมไดถือเปนเพียงสัญลักษณหรือตัวแทนขององค

พระสมณโคดมเพียงอยางเดียว เพราะในตํานานไดอธิบายใหเห็นชัดเจนวา 

รูปลักษณของพระเจาตนหลวงที่เราเห็นอยูนั้นเปนรูปของอดีตพระพุทธเจาทั้ง 

3 พระองค คือ กกุสันธะ โกนาคมนะ และกัสสปะ โดยมีพระโคตมะเปนผูเนรมิต

กายเพ่ือแสดงใหเปนที่ประจักษถึงพลังอํานาจแหงตนเพ่ือใหพญานาคผูเฝาสระ

หนองนกเอ้ียงไดคลายพยศ ดังความวา

 “...พระพทุธเจากลาววา กชูือ่วาพระพทุธเจา และเมือ่พระเจากกสุนัธะ 

โกนาคมนะ กัสสปะ มาฉันขาวท่ีนี้ทานก็ไดเอาหินกอนหน่ึง แตเมือง

พญานาคโนนออกมาใหพระเจาสามตนน้ันนั่งฉันขาวท่ีนี้จุตนน้ันดาย 

พญานาคกลาววา มีแท และพระเจาสามตนนั้นก็ใหญแทนาเหตุใดเจาขา

ปอยใหญเทาพระเจาสามตนนัน้จา เมือ่นัน้พระพทุธเจากเ็นรมติตนใหใหญ

เทาพระเจากกสุนัธะ โกนาคมนะ กสัสปะ นัง่อยู 32 ศอก เจากก็ระทาํยะมะ

ปาฏิหาริยย่ําหัวหนาพญานาคใหสุดจมลงไปในสระหนองที่นั้นหั้นแล 

เม่ือนั้นพญานาคมันก็รูจักวา เปนพระพุทธเจาเที่ยงแทไมสงสัย... แลว

พระพุทธเจาก็สั่งใหพญานาคบันดาลใหสองขาผัวเมีย ที่ไดใหพลูเปนทาน

แกพระตถาคตน้ันเปนคนสรางแปงยงัสารูปแหงพระตถาคะตะ ใหใหญเทา

พระกกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ ไวทามกลางในสระหนองแหงนี้ แลวก็

จักกานกุงรุงเรืองมากนักตอเตาเสี้ยงศาสนาหาพันพรรษานั้นจะและ...” 

(พระมหาศรีบรรดร  ถิรธมฺโม, 2548: 18-19)
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 ความคิดที่วาองคพระเจาตนหลวง มิไดเปนรูปกายของพระสมณโคดมแต
เพยีงพระองคเดยีวนัน้ แสดงใหเหน็ถงึความคดิเร่ืองการบรูณาการทางวฒันธรรม 
กลาวคือเปนการยอมรับความหลากหลายทางความคิดและแสดงใหเห็นถึง
เอกลกัษณความเปนทองถิน่ไดอกีประการหนึง่ ซึง่ถอืเปน “พหลุกัษณแหงพทุธะ” 
(Buddha pluralism) กลาวคือพระพุทธรูปที่ชาวลานนากราบไหวบูชามักจะไม
ไดอธิบายใหเห็นชัดเจนวาหมายถึงพระพุทธเจาองคใด เพราะสวนใหญจะเรียก
คาํกวางๆ วา “พระเจา” เทานัน้ การพยายามทีจ่ะบรูณาการ (integrated) ภาพของ
พระพทุธรปูทีป่รากฏอยูเพยีงพระองคเดยีว แตสามารถเชือ่มโยงหรอืแฝงการยอมรบั
และผนวกเอาอดีตพทุธเจาเขามาผสมรวมอยูดวย อนัถอืเปนปฏิบตักิารทางความคิด
ในเชิงสัญลักษณที่ปรากฏในโลกทัศนของชาวลานนาไดอยางลุมลึก พระพุทธรูป
ที่ดูเหมือนวาจะหมายถึงพระพุทธเจาในยุคสมัยนี้ นั่นก็คือ “พระโคตรมะ” 
เทาน้ัน แตในความเปนจรงิแลวพระพทุธรปูในวธิคีดิของชาวลานนายังแฝงนยัเพือ่
เช่ือมโยง และสรางความเก่ียวพนักบัอดตีพทุธเจาในทกุพระองคทีม่อียูในภัทรกปัป
นี้ทั้งสิ้น การอธิบายเชนนี้จึงเปนการเปดเผยและแสดงใหเห็นถึงคุณคาที่ลึกซึ้ง 
ซึ่งคุณคาเหลานี้มีความสอดคลองกับวิธีคิดแบบลานนาท่ีเนนใหเห็นคุณสมบัติ
ของพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่มักจะมีลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมได
เปนอยางดี อนึ่ง การอธิบายคุณลักษณะของพระพุทธรูปในฐานะที่เปนแหลงรวม
พระวรกายของพระพทุธเจาในอดตีทกุองค ยงันาํไปสูการเสรมิบารมทีีจ่ะทาํใหผูคน
ทั้งหลายเกิดความเล่ือมใสศรัทธามากยิ่งข้ึน
 พุทธลักษณะของพระเจาตนหลวง ในเนื้อหาตํานานนั้นไดระบุเอาไววา
พระพุทธเจาพระนามวากกสุนัธะ พระพทุธเจาพระนามวาโกนาคมนะ พระพทุธเจา
พระนามวากัสสปะ ในขณะประทับนัง่อยู 32 ศอก ซึง่การสรางองคพระเจาตนหลวง
ก็ไดอาศัยเหตุดังกลาวนี้เพื่อเปนนิมิตในการสรางพุทธลักษณะที่พอจะประมวลได
มีดังนี้
 1. พระโมลี (กระจุกผม หรือมวยผม) มีขนาด 20 กํามือ โดยมีความสูง
  ขนาด 3 ศอก
 2. พระเศียรกลมวัดโดยรอบ (ภาษาเหนือวาหัวกลม) มีขนาด 6 วา
 3. พระเกศา (เสนผม) มีจํานวนท้ังสิ้น 1,500 เสน แบงได 4 ขนาด มีตั้งแต
  ขนาดใหญสุด 4 กํามือ ขนาด 3 กํามือ ขนาด 2 กํามือ และขนาดเล็ก

  ที่สุดเพียงกํามือเดียว
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 4. พระพักตร (ใบหนา) มีความกวางถึง 2 วา วัดทางยาว 2 วา

 5. พระเนตร (ตา) มีความยาว 3 ศอกกับอีก 1 คืบ

 6. พระขนง (ระหวางคิ้ว) มีความกวาง 1 ศอก

 7. พระขนง (คิ้ว) มีความยาว 3 ศอกกับอีก 1 คืบ

 8. พระนาสิก (จมกู) มคีวามยาว 3 ศอก กบัอกี 10 นิว้ โดยความกวาง 1 คบื

 9. พระโอษฐ (ปาก) มีความยาว 4 ศอก โดยมีความกวาง 3 คืบ

 10. พระกรรณ (ห)ู มคีวามยาว 1 วา กบัอกี 2 ศอก โดยมีความกวาง 1 ศอก

 11. ลําพระศอ (ลําคอ) มีความยาว 2 ศอก สวนกลมวัดได 3 วา

 12. พระอังสา (บา หรือไหล) มีความยาว 3 ศอกกับอีก 1 คืบ

 13. พระรากขวัญ (กระดูกไหปลารา) มีความยาว 4 วากับอีก 3 ศอก

 14. พระอุระ (อก) ถึงพระหนุ (คาง) มีความสูง 2 วา

 15. พระถัน (นม) ถึงพระกัจฉะ (รักแร) มีความยาว 2 วา

 16. พระนาภี (สะดือ) ถึงพระอุระ (อก) มีความหาง 2 วากับอีก 2 ศอก

 17. ระหวางพระอุระ (อก) มีความกวาง 2 วา

 18. พระหฤทัย (หัวใจ) มีขนาดใหญ 6 กํามือ

 19. พระหาหา (แขน) มีความยาว 4 วา โดยมีสวนกลม 29 กํามือ

 20. พระอังคุลีใหญ (นิ้วหัวแมมือ) มีขนาด 9 กํามือ โดยมคีวามยาว 1 วา

 21. บั้นพระองค (รอบเอวองคพระ) มีขนาดกลม 7 วา

 22. ระหวางพระชานุ (เขา) มีความกวาง 7 วา

 23. ฝาพระบาท (เทา) มีความกวาง 2 ศอก โดยมีความยาว 3 วา

 24. พระเพลา (หนาตัก) มีความกวาง 28 ศอก

 25. จากพ้ืนฐานท่ีประทับนัง่ถงึพระโมลีสวนบนสุด มคีวามสูงรวม 34 ศอก

 จากพุทธลักษณะของพระเจาตนหลวง (พะเยา) ที่มีเรื่องราวของอดีตพุทธะ

ทั้ง 5 พระองคปรากฏรวมอยูดวย ซึ่งอาจตีความไดวาหมายถึง การรวมเรือนราง

พระกายของพระพุทธองคที่มีจํานวนมากมายเพ่ือแสดงปาฏิหาริยอัศจรรยให

เกิดขึ้น ฉะนั้น นอกเหนือจากความหมายพระกายของพระพุทธเจาที่ไดนิยามผาน

คําวา “หลวง” ซึ่งหมายถึงรูปรางที่ใหญโตเทานั้น จึงอาจเปนคําอธิบายเพียงชุด

เดยีวท่ีไมครอบคลุมถึงนยิามคําวา “หลวง” ทีห่มายถึงมากมายและหลากหลายได 

ซึ่งในภาษาถิ่นลานนาก็มีคําวา “หลวงหลาย” ที่แปลวามากมาย, จํานวนมาก 

27มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



(อดุม  รุงเรอืงศร,ี 2533 : 1402) ปรากฏรวมอยูดวย ดวยเหตนุี ้คาํวาพระเจาตนหลวง

ในวิธีคิดแบบลานนาท่ีอธิบายผานเร่ืองเลาตํานานพระพุทธรูปจึงบรรยายใหเห็น

ถึงแนวคิดเรื่องพระพุทธเจา 5 พระองคที่แพรหลายและเปนที่รูจักกันอยางกวาง

ขวางในดินแดนแถบน้ี อันเปนการออกแบบความคิดเก่ียวกับความหลากหลาย

ของพระพุทธเจาที่ปรากฏอยูในระยะเวลา 3 กัปปนี้ ซึ่งหมายถึงอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต พระพุทธรูปที่ประทับนั่งอยูในวิหารวัดศรีโคมคํา เมืองพะเยา จึงไมได

ทรงเปนพระสมณโคดมเทานั้น แตทรงเปนตัวแทนของพระพุทธเจาในอดีตและ

ในอนาคตรวมอยูดวยเชนกัน 

 เม่ือพระเจาตนหลวง หมายถึง ศนูยรวมแหงพระพุทธเจาทัง้หลายท่ีมารวม

อยูในพระวรกายเดยีวกนั อาํนาจบารมกีย็อมจะตองมพีลานภุาพท่ีมากมายเพ่ิมขึน้

ตามไปดวย ดังนั้น คําเรียกขานองคพระเจาตนหลวงนี้ ซึ่งถือเปนพระพุทธรูปที่มี

ความเกาแกมากองคหนึ่งในทองถิ่นลานนา ทั้งนี้เมื่อมองผานการส่ือความหมาย

เชิงสัญลักษณจากตํานาน ซึ่งดูเหมือนจะเปนถอยคํา “ภาษาพิเศษ” ที่อาจจะ

แตกตางจากคาํพดูของคนสวนใหญ อยางไรกต็ามพระวรกายทีป่รากฏอยูในขณะนี้

พบวา แมจะหมายถึงพระพุทธเจาหลายพระองค แตก็มีองคพระสมณะโคดมเปน

ประธาน เนื่องจากตํานานอธิบายวาพระโคตมะพุทธเจานั้นเปนผูเนรมิตกายเพื่อ

แสดงปาฏิหาริยใหประจกัษแกพญานาค การแสดงภาพพระวรกายของพระโคตมะ

ใหเหมอืนกบัอดตีพทุธะทัง้ 3 พระองค รวมไปถงึการอางองิวาองคพระพทุธเจาใน

อนาคตก็จะไดเสดจ็มาแสดงพุทธบารมี ณ ทีแ่หงนี ้จงึถอืเปนความพยายามในการ

สรางความนาเช่ือถือและสรางพลังศรัทธาผานคติความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่

เปนประวัติที่มาของพระพุทธเจาในหลายพระองคไดอยางนาสนใจ
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 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนตองการนําเสนอความหมายเพ่ิมเติมอีก

ประเดน็หน่ึงท่ีเกดิจากการตคีวามผานตัวบท (text) ของตาํนานพระพุทธรปูนี ้ทัง้น้ี

ผูเขยีนไมไดพยายามปฏิเสธวถิกีารตีความท่ีคนสวนใหญมกัอธบิายความหมายของ

พระเจาตนหลวงผานมิตทิางกายภาพท่ีมองเห็นแตเพยีงภายนอกเทาน้ัน ซึง่หากเรา

เลอืกอธิบายดวยชุดความรูของความหลากหลายของพระพุทธเจาทีม่ปีรากฏอยูใน

พระพุทธรปูองคเดยีว จากทีก่ลาวมาขางตนนี ้ตาํนานจึงสะทอนใหเหน็คณุคาและ

ภมูปิญญาของบรรพชนชาวลานนา ทีพ่ยายามสรางความหมายท่ีแฝงเรนผานนิยาม

ของคาํวา “ตนหลวง” เพือ่ตองการสือ่นัยเกีย่วกบัความเชือ่ในเรือ่งพระพทุธเจาทีม่ี

อยูหลายพระองคที่มีมาต้ังแตอดีตกาล ปจจุบันกาล และอนาคตกาลใหชนรุนหลัง

ไดรับรูและเขาใจไดอยางชาญฉลาด

วิถีเจาฟาอาณาจักรแหงลานนา
 นครเชียงใหมถือเปนที่ตั้งราชสํานักของลานนามาตั้งแตอดีตกาล ซึ่งตั้งอยู

บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําปง อันเปนแมน้ําสายสําคัญและเปน 1 ใน 7 สิ่งชัยมงคลใน

การเลือกชัยภูมิที่จะตั้งบานเมืองของคนไทยยวนมาต้ังแตครั้งบรรพกาล สภาพท่ี

ภาพ : พระเจาตนหลวง วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สัญลักษณของพระพุทธเจาทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต (พหุพุทธเจา)
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เหมาะสมหลอเลี้ยงพื้นดินและผูคนในดินแดนลานนาใหอุดมสมบูรณติดตอกัน

มาหลายชั่วอายุคน จนพัฒนากลายเปนบานเปนเมืองเปนรัฐและสถาปนาเมือง

เชียงใหมใหกลายเปนศูนยกลาง ซึ่งถือเปนการกําเนิดอาณาจักรลานนาในป 

พ.ศ.1839 โดยมีพระยามังรายเปนผูกอตั้งรัฐและเปนเจาผูครองนคร

 สังคมลานนาในอดีตมีระบบการเมืองการปกครองแบบเจาฟา ซึ่งหมายถึง

เจาผูครองนครหรืออาณาจักรของตนเองมาเนิ่นนานแลว แตภายหลังไดรวม

อาณาจักรเขาเปนสวนหน่ึงของรัฐไทย สรสัวดี อองสกุล (2539 : 101-223) กลาววา

ประวตัศิาสตรลานนาเริม่ในราวพทุธศตวรรษที ่19 แตกอนหนานัน้พบวามหีรภิญุไชย 

พะเยา นครเขลางค และเมืองนาน อนัเปนแวนแควนนครรฐัท่ีมอีสิระตอกนั พระยา

มังรายเปนผูพยายามรวบรวมแวนแควนและนครรัฐตางๆ ไวในพระราชอํานาจ

จนกระทั่งไดพัฒนาเปนอาณาจักรลานนาในที่สุด หลังจากนั้นอาณาจักรลานนา

มีอายุได 262 ป ก็ลมสลายลงในป พ.ศ.2102 ตรงกับสมัยพระเจาบเุรงนอง จนถึง

ป พ.ศ.2317 ในสมัยพระเจาตากสิน ลานนาจึงเขามาสวามิภกัดิต์อไทยและรวมกัน

ขับไลพมาออกไปจนสําเร็จ ลานนาจึงตกเปนเมืองประเทศราชของไทยนับตั้งแต

นั้นมา เรื่องเลาและความทรงจําเกี่ยวกับชุมชนบานเมืองของชาวลานนาที่รับรูวา

เคยมีระบบการปกครองแบบเจาฟาเจาแผนดินของตนมากอนก็มีปรากฏแทรกอยู

ในตํานานพระพุทธรูปดวยเชนกัน คําวา “เจาฟา” ในท่ีนี้หมายถึงชนชั้นปกครอง 

ซึ่งเปนกลุมชนช้ันสูงที่อยูในโครงสรางสวนบนสุดของสังคมลานนา อันประกอบ

ดวยบุคคล 2 กลุม ไดแก เจานายและขุนนาง ทั้งเจานายและขุนนางไดรวมมือกัน

ปกครองบานเมืองตามบทบาทหนาทีซ่ึง่ลดหล่ันกนัตามลําดบัความสําคญั (นยันา 

ครุฑเมือง, 2547: 96)

 ความสัมพันธระหวางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองกับความเปน

พระมหากษัตริยหรือเจาฟาเจาแผนดินในวัฒนธรรมลานนาน้ัน พบวาตํานาน

พระพุทธรูปไดฉายภาพใหเห็นวาการขึ้นครองบานครองเมืองท่ีเรียกวา 

“ราชาภิเษก” ที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาฟาเจาแผนดินนั้นจะตองมีพิธีการไปกราบ

ไหวสักการะบูชาพระประจําเมืองอันเสมือนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง ดังกรณี

เหตุการณพระเจาไชยเชษฐาเสด็จมาจากเมืองหลวงพระบาง เพื่อขึ้นครองราชย

เมืองเชียงใหม ตํานานพระเจาพุทธสัพพัญญู (เชียงใหม) เลาวาครั้นป พ.ศ.2089 

พระไชยเชษฐา แหงเมืองลานชางไดครองเมืองเชียงใหม เมื่อเสด็จมาถึงเมือง
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เชียงใหมแลว กอนเขาเมืองไดเสด็จไปประทับพลับพลา ณ ขวงวัดเชียงยืน ทรง

เปลือ้งเคร่ืองตนทรงพระภูษาขาวและถือพานขาวตอกดอกไม เทียนเงิน เทียนทอง

เขาไปทําการสักการบูชานมัสการพระพุทธสัพพัญูในวิหารวัดเชียงยืนกอน แลว

จึงเสด็จเขาพระนคร ตอมาไดกลายเปนธรรมเนียมของเจานายทาวพระยาท่ีจะ

ครองเมืองเชียงใหม วาจะตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในวิหารวัดเชียงยนืเสมอ 

ลักษณะเชนน้ี แสดงใหเห็นวาพระพุทธรูปเปนสวนหน่ึงในองคประกอบของขนบ

จารีตประเพณีวาดวยการเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเพื่อเปนเจาฟาอาณาจักรของ

ลานนาเชนกัน

 นอกเหนือจากน้ี คตคิวามเชือ่เร่ืองการสรางพระพุทธรปูในวฒันธรรมลานนา

ยงัสะทอนใหเหน็เรือ่งพลงัอาํนาจศกัดิส์ทิธิข์องพระพทุธรปู ทีส่ามารถปกปกรกัษา

คุมครองบานเมืองได อกีท้ังยงัเสมือนเปนเคร่ืองรางของขลังท่ีมพีลังท่ีจะสามารถจะ

ทาํใหชนะศกึสงครามเชนกนั ดงัตาํนานพระนอน (แพร) เลาวามกีองทพัพมาเขามา

รกุรานชาวเมอืงโกศยันครจงึอพยพหลบลีไ้ปในทีต่าง ๆ  เจาพระยาชยัชนะสงคราม

จงึสัง่ใหพระมเหสีสรางพระนอนกอน หลงัจากน้ันเจาพระยาชัยชนะสงครามจึงออก

ศกึ แลวไดสวรรคตในสนามรบ ดงันัน้ พระมเหสพีมิพาจงึพยายามทาํตามความพระ

ประสงคและไดสรางพระนอนจนเสร็จสิน้ และเน่ืองจากเกดิสงครามรุกรานบอยครัง้

เกรงวาจะไมปลอดภัย เจาปูทาวคาํซึง่เปนปูของพระยาชัยชนะสงคราม จงึไดกออฐิ

พอกเสริมใหองคใหญขึ้น เพื่อปองกันขาศึกศัตรูเขามาทําลายคนหาทรัพยสมบัติ 

และยังใชเปน “เครื่องหมายเมือง” เพื่อบงบอกสถานท่ีตั้งของบานเมืองเม่ือครั้ง

ยังมีความรุงเรืองใหคนรุนหลังไดรับรู และกลับมาสรางบานเมืองใหเจริญอีกครั้ง

 ภาพการสักการะบูชาพระพุทธรูปที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวทางการเมือง

การปกครองโดยเฉพาะเรื่องการทําศึกสงคราม ซึ่งเชื่อวาเปนการเสริมบารมีและ

สามารถสรางความเปนสิริมงคลใหเกิดขึ้นไดหากจะตองเดินทางไปทําการรบ

ศึก พระพุทธรูปจึงเสมือนเปนเครื่องปกปองคุมครอง ดังกรณี ตํานานพระเจา

คาคิงมังราย (เชียงใหม) เลาวาเมื่อครั้งที่พระยามังรายดําริที่จะยกทัพไปตีรามัญ

ประเทศ พระองคจึงกระทําการสักการะพระพุทธรูปที่ทรงโปรดฯ ใหสรางขึ้นและ

ตั้งสัตยาธิษฐานวา ดวยเดชะบุญที่ไดสรางพระพุทธรูปขึ้นนั้น เมื่อพระองคยก

กองทัพไปเอาเมืองรามัญหงสาวดีขอใหพระยารามัญออนนอมตอพระองค และเม่ือ

กลบัมาพระองคจะสรางวหิารใหเปนทีส่ถติแกพระพทุธรปูทัง้ 5 องค ในการยกทพั
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ในครั้งนั้น พระยามังรายกลับมาพรอมชัยชนะและไดนางปายโค (พระธิดาของ

พระยารามัญ) มาเปนมเหสี ตลอดจนไดเมืองเมยเปนเมืองขึ้นของลานนาอีกดวย 

พระองคจึงโปรดฯ ใหนายชางกานโถมซ่ึงขณะน้ันไดรับแตงตั้งสรางวิหารและสง

มาถวายพระองคยังเมืองกุมกามเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตามท่ีพระองค

ไดตั้งสัตยาธิษฐานไว

 อนึง่ นอกจากพระพุทธรปูจะเปนตวัแทนของการต้ังบานเมอืงหรอืชมุชนแลว 

ยังพบวาในสังคมลานนาพระพุทธรูปหลายองคมีความเก่ียวเน่ืองกับบุคคลสําคัญ

โดยเฉพาะกลุมชนชั้นเจานายหรือเจาอาณาจักร อันแสดงใหเห็นวาพระพุทธรูป

เปนเสมือนตัวแทนจิตวิญญาณของบุคคลน้ันๆ ทัง้นีห้ากพระพุทธรูปถกูดูแลรกัษา

ใหดํารงอยูในสภาพดีหรือไดรับการดูแลอุปฏฐากเปนอยางดีก็เหมือนกับบุคคล

ผูเปนตัวแทนน้ันจะมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตดวยเชนกัน ดังเชน ตํานานพระเจา

แกนจันทร ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับนิทานพระนางสามผิว กลาววาพระนางสามผิวเปน

พระมเหสีของพระเจาอุดมสินหรอืพระเจาฝาง ผูครองเมืองฝาง พระนางสามผิวมี

พระพทุธปฏมิาแกนจนัทรเปนพระพทุธรปูประจาํพระองค ทรงสกัการบชูาเรือ่ยมา 

วันหนึ่งพระนางทรงขุนเคืองสนมเอกของพระเจาฝาง จนทําใหไมระมัดระวังเทียน

ที่สักการบูชาพระจึงไหมพระโอษฐพระปฏิมาแกนจันทน ตอมาพระนางสามผิว

ทรงครรภ ครั้นครบกําหนดก็ประสูติพระราชธิดาทรงมีสิริโฉมงดงาม มีผิวพรรณ

ผดุผองเหมือนพระราชมารดา แตมตีาํหนทิีพ่ระโอษฐแหวงเหมอืนพระพทุธปฏิมา

แกนจันทน (ผจงวาด กมลเสรีรัตน, 2545 : 49-51) จะเห็นไดวาพระพุทธรูปที่

บุคคลตางๆ กระทําหรือปฏิบัติตอพระพุทธรูปองคนั้นเปนเหมือนเจาชะตาชีวิต 

ซึ่งบางครั้งเรียกกันวา “พระเจาคาคงิ” 

 ความคิดความเช่ือเกี่ยวกับพระเจาคาคิงที่เดนชัดอีกเร่ืองหนึ่ง นั่นก็คือ 

ตาํนานพระเจาคาคิงมังราย ซึง่มีเนือ้หาปรากฏอยูในตาํนานพ้ืนเมืองเชียงใหมและ

พงศาวดารโยนก ไดกลาวถงึประวัตคิวามเปนมาของวัดชางค้าํหรอืการโถมวา พระ

ยามังรายโปรดฯ ใหสรางเจดียกูคาํข้ึนทีเ่วยีงกุมกาม เพ่ือเปนท่ีสกัการะแกชาวเมือง 

และในครัง้นัน้มพีระมหาเถระเจาชือ่กสัสปะพรอมดวยศษิยสงฆอกี 5 รปูมาบาํเพญ็

ธรรมอยูใตตนมะเด่ือใหญตนหนึ่ง ไมไกลจากเวียงกุมกามมากนัก คณะสงฆเหลา

นัน้ไดแสดงธรรมเทศนาแกพระยามงัราย ซึง่สรางความเลือ่มใสศรทัธาแกพระองค

ยิ่งนัก พระองคจึงโปรดฯ ใหสรางอารามถวายแกเหลาพระภิกษุสงฆ พรอมกับให
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หลอพระพทุธรูปจาํนวน 5 องค โดยสรางเปนพระพทุธรปูยนื 2 องค องคหนึง่ขนาด

เทาพระวรกายของพระยามังรายเรียกวา “พระเจาคาคิงมังราย” สวนอีก 3 องค

สรางเปนพระพุทธรูปนั่ง

 จารีตประเพณีที่เดนชัดอีกอยางหน่ึงที่บงบอกใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางเจาฟาเจาแผนดินกับพระพุทธรูปประจาํบานประจําเมือง นั่นคือ การสระ

สรงพระพุทธรูปสําคัญ ซึ่งเชื่อวาจะกอใหเกิดความอุดมสมบูรณแกบานเมือง

และประชาชนทั่วไป อันถือเปน “ฮีตบานครองเมือง” อยางหนึ่ง ดังปรากฏใน

ธรรมเนียมของพระราชาหรือพระเจาแผนดิน ซึ่งเปนฮีตแบบคติลาววา ประเพณี

ในครองสบิส่ีหรอืครรลองตาง ๆ  (สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคเหนอื เลม 2, 

2542 : 976-977) ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการสกัการะบชูาพระพทุธรปูท่ีควรปฏบิตั ิไดแก 

 1) ขอ 3. เปนทาวเปนพระยาถึงวันข้ึนสังขานตปใหม ถายสังกาศ

มาสะเคย (เปลี่ยนศักราช) ใหเชิญพระแกว พระบาง พระพุทธรูปสรงน้ําอบ

น้ําหอม ไวในสะพัง (สระ) สักการะดวยดอกไม ธูป เทียน ฟงธรรมจําศีล

ครบงัน 7 วันทุก ๆ วัดใหเปนการชื่นชมยินดีแกพระศาสนา ตบพระเจดีย

ทรายบูชาเทวดาท้ังหลาย ทางนํ้าและทางบก บานเมืองจ่ิงอุดมดีชุมเย็น 

น้ําฟาสายฝนเขาไรนาบริบูรณ

 2) ขอ 5. เปนทาวเปนพระยาวนัสงัขานตปใหม ใหเสนาอาํมาตย ราช

มนตร ีพระยาเพีย้ ทาวขนุหัวบานหวัเมอืง ตาํรวจอาสา มหาดเลก็ สีพ่ายให

แจก มเีทียนครบคู พรอมกนัข้ึนทลูเกลาทลูกระหมอมถวายพระราชบายศร ี

เยยีะกะชยัมงคนุถวายพรหมากหมัน้ยนื ปโุรหติจารยถวายพรใหมอีาย ุวณัโณ 

สุขัง พลัง แกองคเจามหาชีวิต แลวจึ่งเชิญเอามหาพุทธาภิเษก อันพระรสี

ไปสถาปนาไวในถ้าํนกแอน ถ้าํนางอัน๋ อนัชือ่วา “น้าํเทีย่ง” นัน้ แหมาสรง

พระพุทธรูปวัดหลวงในเมืองทุกวัดแลวไปสรงพระพุทธรูปวัดศรีสวรรค

เทวโลก แลวกลบัไปสรงพระพทุธรูปในถ้าํตรงทวาราทีป่ากนํ้าอหูวัเมอืง ฝาย

เหนอืแลวจึง่นมินตพระภกิษสุงฆทาํบายศรพีระพทุธรปูในพระราชวงศตาม

ธรรมเนยีมจ่ิงเปนการเคารพยาํแยง แกพระสงัฆะเจาถูกตองตามพระอตัถก

ถาจารยกลาวไว
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3) ขอ 6. เปนทาวพระยาในวันสังขานต เปนวันเลี้ยงระดูปเกา ปใหมจักมา

เถิงใหเจานาย เสนา ขาราชการ มนตรีผูมนีามยศและทาวเพ้ียหวัหล่ิงหวัพนั 

หวับานหัวเมอืง สบิรอยนอยใหญซึง่เปนขาขอบขนัธสมีาทกุตาํบล พรอมกนั

เขามาถือน้าํพพิฒันสตัยานุสตัยตอพระพักตรพระเจา พระธรรมเจา และพระ

สังฆเจา ใหเปนการซื่อสัตยตอแผนดิน ปองกันบใหกบฏคิดรายตอแผนดิน

 จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นบทบาทหนาที่ของพระเจาแผนดิน

เจาเหนือหัวหรือเจาฟามหากษัตริยที่มีกิจปฏิบัติตอองคพระพุทธรูปในฐานะเปน 

“มิง่บานขวญัเมอืง” ทีจ่ะนาํพาความเปนสริมิงคลรุงเรอืงใหเกดิแกฝงูชนชาวประชา

และบานเมือง เชนนี้ในรอบปเมื่อมีพิธีกรรมการเปล่ียนผานดังเชนงานบุญปใหม

เปล่ียนศักราชใหม ก็จะมีพิธีการสรงนํ้าพระพุทธรูปสําคัญประจําเมืองเพ่ือชําระ

สิง่สกปรกออกไปจงึเสมอืนเปนขบัไลเสนียดจัญไร เพือ่ใหบานเมอืงกานกุงรุงเรอืง

มคีวามเจรญิและอดุมสมบรูณ ฉะนัน้ ความคดิความเช่ือเกีย่วกบัการบชูาพระพทุธ

รูปสําคัญกับความเปนเจาฟาเจาแผนดินในวิธีคิดแบบลานนา จึงมีความหมายที่

สื่อใหเห็นถึงนัยทางการเมืองที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางโลก (profane) ใหเขากับคติ

ทางพุทธศาสนาอันเปนเรื่องราวในทางธรรม (sacred) ดังที่ รัตนาพร เศรษฐกุล 

(2542: 1) กลาววา

 “คตคิวามเช่ือเร่ืองพระพุทธเจา (พระเจา) ไดสรางความเปนปกแผน

ใหแกชุมชนในระดับตาง ๆ และรักษาสิทธิอํานาจของชมุชน คติความเชื่อ

เรือ่งนีจ้งึกลายเปนกลไกทีเ่พิม่ประสทิธภิาพของอาํนาจทางสถาบนัการเมอืง

และสังคม เชน กษัตรยิ เจานายชนช้ันปกครอง และพระสงฆ ทาํใหเกิดความ

เขมแข็งของรัฐ และอาณาจักร”

ความสงทาย
 จากที่ไดอภิปรายมาขางตนแสดงใหเห็นวาในวัฒนธรรมของลานนาน้ี 

มีการเคารพบูชาและเชื่อถือวาพระพุทธรูปเปนสัญลักษณศักดิ์สิทธิ์และมี

พลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งมิไดเปนเพียงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในคติความเชื่อ

ทางพุทธศาสนาเทานั้น ทั้งนี้ชาวลานนาพยายามนําเอาความเช่ือเร่ืองการ

บูชาพระพุทธรูปมาเชื่อมโยงกับการปดเปาสิ่งชั่วราย ที่เรียกวาการสะเดาะ

เคราะหบาง การบันดาลความอยูดีมีสุขและความเจริญรุงเรืองบาง การ
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บันดาลความอุดมสมบูรณใหเกิดแกผูคนและบานเมืองบาง อันเปนการชวย

ใหกลุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงอันเปนวิกฤตของชีวิต

ได รวมถึงการชวยสงเสริมสรางความเปนกลุมกอนใหเกิดขึ้นกับทองถิ่นและ

สรางเสถียรภาพในสังคมอีกดวย ดวยเหตุนี้การเคารพบูชาตอพระพุทธรูป 

จึงเปนเสมือนกับการบูชาตอพุทธศาสนาและอํานาจศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ทั้งหลายท่ี

สามารถบันดาลคุณและโทษใหเกิดแกมนษุยและชุมชนบานเมืองได ซึง่แนวความ

คิดดังกลาวน้ียังคงมีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตวัฒนธรรมลานนานับต้ังแตอดีตกาล

ตราบจนถึงทุกวันน้ี ทั้งนี้ตราบใดที่ผูคนยังคงเคารพศรัทธาในองคพระสัมมา

สัมพุทธเจาแลว โลกทัศนทองถ่ินก็ยังคงเช่ือวาพระองคจะทรงประทานความ

คุมครอง ปกปกรกัษา ตลอดจนนาํพาแตสิง่ดงีามหรอืความ “กานกุงรุงเรอืง” ตาม

ถอยคําในสาํเนยีงภาษาถ่ินอนัหมายถึงความสุขสมบูรณและเจริญรุงเรอืงใหเกดิแก

ชุมชนและผูคนในทองถิ่นลานนาสืบไป
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 1 สวนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2550 เรื่อง การสํารวจและ
รวบรวมตํานานแหลงทองเที่ยวอําเภอน้ํายืน อําเภอพิบูลมังสาหารและอําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี
 2 ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ตํานานกับคุณคาตอการอธิบาย
แหลงทองเท่ียวในอําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี1 
กิติพร  โชประการ 2



บทคัดยอ

 บทความนี้เสนอตัวอยางตํานานของแหลงทองเที่ยวที่เลาขานสืบตอกัน

มาของอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งใชการสัมภาษณจากผูรูและศึกษา

จากเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและเผยแพรคุณคาของตํานานของแหลง

ทองเท่ียวและกระตุนใหผูเกี่ยวของ เชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

สถาบันการศึกษารวบรวมและบันทึกตํานานแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ ไวเปน

ลายลกัษณอกัษร เพือ่อนรุกัษและเผยแพรใหคนรุนหลงัรบัรูและตระหนกัในคณุคา

ของขอมูลหรือเรื่องราว ที่เปนประวัติศาสตรของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อีกทั้ง

ยังสามารถนําไปบอกเลาใหกับนักทองเที่ยวไดรับความรู เพลิดเพลิน เห็นคุณคา

และเกิดความประทับใจในการเดินทางทองเที่ยวซึ่งจะเปนการสงเสริมสนับสนุน

ใหการทองเท่ียวของไทยเติบโตยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ : ตํานาน อําเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
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Abstract

 This article draws on literature reviews of related documents, and 

interviews with key informants who recounted myths associated with the 

historical sites of Amphoe Khongchiam, in Ubon Ratchathani Province; 

and its purpose is twofold. Firstly, it aims to provide some examples of 

myths associated with the historical background of those sites. Secondly, 

it aims to publicize the value of those historical sites’ myths, so as to 

stimulate the interest of the parties involved, such as local communities 

and administrative organizations, and educational institutions, to collect 

and record such myths in writing. This is to conserve the legends for 

future generations and help them to recognize the value of these historical 

sites and artifacts. In addition, the myths can also be educational and 

entertaining for tourists. Thus, they will gain greater knowledge and 

understanding of the communities and sites they visit, thus gaining more 

from their travels, which will help promote sustainable tourism in Thailand. 

Keywords :Myth, Amphoe Khongchiam, and Ubon Ratchathani Province
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บทนํา

 ปจจุบนัการทองเท่ียวท่ีไดรบัความนิยมสงูอกีรูปแบบหนึง่ คอื การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) นักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปตามแหลง

ทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการทองเที่ยวใน

แหลงประวัติศาสตร โบราณคดีและศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูจาก

วัฒนธรรมอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดโลกทัศนใหมๆ ที่กวางไกลจากการมีประสบการณใน

แหลงวัฒนธรรมท่ีคงเอกลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุงเรืองในการ

ดําเนินชีวิตของผูคนในแตละยุคสมัย นักทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปน

มา ความเช่ือ มมุมอง ความศรทัธาของบคุคลในอดตีทีถ่ายทอดมาถึงคนรุนปจจบุนั

ผานสถานที่ทองเท่ียว (ทวีป ศิริรัศมี, 2550)

 เหตุผลดังกลาวทําใหบุคคลและองคกรหลายฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน

ชมุชน องคกร-ปกครองสวนทองถิน่ และสํานกังานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

ตางใหความสนใจที่จะนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาหรือ

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมทองถ่ินเสนอเพ่ือเปนทางเลือก 

(alternative) สําหรับการทองเท่ียว ทําใหชุมชนเปนที่รูจักและสนใจเดินทาง

ทองเท่ียวมากยิง่ข้ึน เชน การทองเท่ียวโฮมสเตยทีบ่านโคกโกง อาํเภอกฉุนิารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ หรือการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมบานซะซอม ตําบลนาโพธิ์

กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 

 เม่ือครั้งท่ีผูเขียนลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัย หรือบริการวิชาการแกชุมชนตางๆ 

จงึมโีอกาสรบัรูเรือ่งราว เรือ่งเลาของแหลงทองเทีย่วหลายแหง และทราบวายงัไมมี

การเขียนบันทึกไว ผูเขียนจึงเห็นวานาจะมีการรวบรวมขอมูล เรื่องราวของแหลง

ทองเท่ียวซึง่เปนทรพัยากรทางการทองเทีย่วทีม่คีณุคายิง่ใหเปนลายลกัษณอกัษรไว 

เพือ่การอนรุกัษใหคงอยูอยางยาวนาน อกีทัง้สามารถนาํเสนอมรดกทางวฒันธรรม

ดงักลาวของแตละทองถ่ินผานกจิกรรมทางการทองเท่ียวเพ่ือใหคนไทยและคนตาง

ชาตริูจกัและเขาใจประวัตคิวามเปนมาและการปฏิบตัทิีแ่สดงออกถึงความเช่ือ ความ

เคารพศรัทธาตอสถานที่ทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถานของ

ชมุชน ทองถ่ินและประเทศไทย นอกเหนอืจากความเพลดิเพลนิจากการทองเทีย่ว

อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยตอไป 

42 | วารสารศิลปศาสตร



 การเก็บรวบรวมตํานานจึงเปนแหลงท่ีมาอีกแหงหน่ึงของขอมูลหรือเร่ือง

ราวทีเ่ลาถงึประวตัคิวามเปนมาของเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ความเชือ่และ

จนิตนาการของผูคนเกีย่วกบับคุคลหรอืสถานทีส่าํคญั ทัง้ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

หรอืมีการสรางข้ึนในอดีต และมีความเก่ียวพันกบัแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจกัหรือ

นิยมมาทองเท่ียว ซึ่งจะเปนการสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมการทองเท่ียวของ

ไทยมีความนาสนใจในการสรางเสริมการเรียนรูใหคนรุนหลังตอไป สอดคลอง

กับกระแสการพัฒนาการทองเที่ยว 3 ประการ ซึ่งประกอบดวย 1) กระแสความ

ตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) กระแสความตองการของ

ตลาดการทองเท่ียวในดานการศึกษาเรียนรู และ 3) กระแสความตองการพัฒนาคน 

(สนิธุ สโรบล, 2545) นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัคาํกลาวของจารบุณุณ ปาณานนท 

(www.etatjournal.com/upload/259/Thailand-Brand.pdf, 2552) ที่วิเคราะห

คุณสมบัติดานการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกตาม

เกณฑของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีศิลปวัฒนธรรมท่ีดีวา “การรักษาศิลปวัฒนธรรม

ไทยไวใหสมบรูณถาวรและมานําเสนอเปนกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียวไดจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการทองเท่ียวของไทยเติบโต

ยั่งยืนได” ดังนั้น ผูเขียนจึงจัดทําโครงการรวบรวมตํานานแหลงทองเที่ยวอําเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เนื่องจากเปนพื้นที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่เปนที่รูจักและมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและนาสนใจเปนจํานวน

มาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและเผยแพรคุณคาของตํานานผานการนํา

เสนอแหลงทองเที่ยวของอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 วิธีการศึกษาไดใชการสัมภาษณ (interview) เปนเครื่องมือหลักในการ

รวบรวมขอมูลแบบเจาะลึก ผูใหขอมลูเปนแบบเจาะจง (purposive sample) มีทั้ง

ผูเฒาผูแก และคนวยัทาํงานทีไ่ดรบัการบอกเลาสบืตอกนัมา ซึง่ไดรบัการเสนอชือ่

จากชุมชนใหเปนตัวแทนในการใหขอมูลและบอกเลาเรื่องราวของแหลงทองเที่ยว

ในการศึกษาครั้งนี้ ขั้นตอนและกระบวนการศึกษา คือ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของ

แหลงทองเที่ยว เชน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานในพื้นที่จากเอกสาร 

วารสาร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังองคกรหรือบุคลากรในทองถ่ินของอําเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นประสานงานกับทางอําเภอ องคการ

บริหารสวนตําบล หรือผูใหญบาน ผานทางโทรศัพท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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(e-mail) เพื่อแจงวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนการขอความรวมมือเกี่ยวกับ
ขอมูลของชุมชน และบุคคลหรือผูรู (key informants) ที่สามารถถายทอดหรือเลา
เรือ่งราว ประวัตคิวามเปนมาและรายละเอยีดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัสถานท่ีทองเท่ียว
ในชุมชน พรอมนัดหมายเวลาสําหรับการลงพื้นที่ภาคสนาม การเก็บขอมูลใชทั้ง
การสมัภาษณแบบมโีครงสราง (Structured Interview) รวมกบัการสมัภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อไมใหเกิดบรรยากาศเชิงวิชาการ
มากจนขาดอรรถรสของการเลาเรือ่งราวซ่ึงมคีวามนาสนใจ สนกุสนาน เพลิดเพลิน 
และชวนติดตามรับฟงอยางยิ่ง การรวบรวมขอมูลใชทั้งการจดบันทึก บันทึกเสียง 
และบันทึกภาพ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อความเปน
ระบบ มีความชัดเจน จากนั้นเรียบเรียงและสรุปผลการศึกษา เพื่อเสนอรายงานที่
สมบรูณตอมหาวทิยาลยัอบุลราชธานซีึง่เปนผูใหทนุสนบัสนุนการดําเนินโครงการ
ครั้งนี้
 หลังจากรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนขางตน ผูเขียนใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis)ของตํานานแหลงทองเที่ยวเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 1) ตํานาน
ประเภทความเช่ือ และ 2) ตํานาน ประเภทประวัติความเปนมา และคุณลักษณะ
เดนของแหลงทองเที่ยว
 อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ียังมีขอจํากัดและอุปสรรคตอการศึกษา
รวบรวม เชน แหลงทองเที่ยวบางแหงสามารถรวบรวมขอมูลและอธิบายไดเฉพาะ
ลกัษณะทางกายภาพโดยไมสามารถรวบรวมเรือ่งเลาได เนือ่งจากยงัไมมผีูใหขอมลู
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ ผูเขียนไมสามารถบันทึกภาพสถานที่จริงบางแหงได 
เน่ืองจากความไมสะดวกและไมปลอดภยัในการเดินทางเขาถึงพืน้ท่ีแหลงทองเท่ียว
เพราะมีขอจํากัดหลายประการ เชน ฤดูฝนนํ้าหลากหรือน้ําทวมจนไมเห็นแหลง
ทองเท่ียวน้ันๆ ตลอดจนความเกรงกลัวตอโรคภัยรายแรงและอันตรายท่ีอาจเกิด
ขึ้นท้ังตอผูนําการเดินทางและผูเขียนได เชนไขมาลาเรีย หรือกับระเบิดที่อาจหลง
เหลืออยู เปนตน 

การวิเคราะหและผลการศึกษา
 การรวบรวมตํานานแหลงทองเที่ยวอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 ถงึเดอืนกนัยายน 2551 สามารถสรุปผลการศึกษาได 

ดังนี้
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 1. ผลการรวบรวมตํานานของแหลงทองเที่ยว อําเภอโขงจียม จังหวัด

อุบลราชธานี สามารถรวบรวมและบันทึกตํานานของแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในเขต

ตําบลนาโพธิ์กลาง และตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม 

 2. ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผูเขียนสามารถรวบรวมและบันทึกตํานาน

ของแหลงทองเที่ยวของอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะนําเสนอเปน

ประเด็นตามลําดับ ดงันี้

  2.1 ประวัติความเปนมาของอําเภอโขงเจียม

  2.2 อําเภอโขงเจียมในปจจุบัน 

  2.3 ตัวอยางตํานานของแหลงทองเท่ียวประเภทความเช่ือในเร่ือง

    สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับ

  2.4 ตวัอยางตํานานของแหลงทองเท่ียวประเภทประวัตคิวามเปนมา

    หรือคุณลักษณะเดนทางกายภาพ

ประวัตคิวามเปนมาของอาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ี
 ธวัช ปณุโณทก (2542) ไดเรียบเรียงประวัตคิวามเปนมาของอําเภอโขงเจียม

ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 2 หนา 611 ไววา เมืองโขงเจียม ตั้ง

ขึ้นสมัยที่เจาราชบุตร (โย) แหงเมืองเวียงจันทน ไดเปนเจาเมืองนครจําปาศักดิ์ที่

ไดรับความดีความชอบในการปราบกบฎอายสาเกียดโงง เมื่อ พ.ศ. 2364 (สมัย

รัชกาลท่ี 2)

 เมือ่ พ.ศ. 2364 เจาราชบตุร (โย) ไดทาํหนงัสอืกราบบงัคมทลูขอตัง้ใหทาว

มหาอนิทร (บตุรนักอนิทรวงศ ผูรกัษาตาํบลโขงเจยีมเกา) เปน พระกาํแหงสงคราม 

เจาเมืองโขงเจียม และยกบานนาคอ เปนเมืองโขงเจียม พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามท่ีขอ

 ระหวาง พ.ศ. 2364-2370 เกดิกบฏเจาอนวุงศเวยีงจนัทน เจาราชบตุร (โย) 

โอรสเจาอนุวงศเปนแมทัพฝายใตของเมืองเวียงจันทน กวาดตอนผูคนหัวเมือง

ภาคอีสานไปยังเวียงจันทนจํานวนมากและเจาราชบุตรไดจับพระเทพวงศา (ก่ํา) 

เจาเมืองเขมราฐที่ไมยอมออนนอมประหารชีวิต

 ครัน้เมอืปราบกบฏเจาอนวุงศเรยีบรอยแลว ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให

ทาวบุญจันทร (บุตรพระเทพวงศา-ก่ํา) เปนพระเทพวงศา (บุญจันทร) เจาเมือง
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เขมราฐธานี เม่ือ พ.ศ. 2371 และโปรดเกลาฯ ใหโอนเมืองโขงเจียมมาขึ้นกับเมือง
เขมราฐธานีพรอมกับเมืองสะเมียะ (ฝงซายแมน้ําโขง)
 หลงัจากน้ันไมปรากฏเร่ืองราวของเมืองโขงเจียมในประชุมพงศาวดาร ภาค
ที ่4 อยูระยะหนึง่ ครัน้ม่ือ พ.ศ. 2425 ในสมยัรชักาลท่ี 5 พระพรหมเทวานเุคราะห
วงศเปนเจาเมอืงอบุลราชธานซีึง่ตรงกบัสมยัพระเทพวงศา (บุญสงิห) เปนเจาเมอืง
เขมราฐธานี พระยากําแหงเจาเมืองโขงเจียม และอุปฮาต ราชวงศ ราชบุตรเมือง
โขงเจยีมไมพอใจทีจ่ะทาํราชการขึน้กบัเมอืงเขมราฐธานเีหมอืนเดมิ แตสมคัรใจทาํ
ราชการข้ึนกบัเมอืงอบุลราชธาน ีพระพรหมเทวานเุคราะหเจาเมอืงอบุลราชธาน ีจงึ
ทาํหนังสือใบบอกกราบบงัคมทลู พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาล
ที่ 5 จึงโปรดเกลาฯ ใหยกเมืองโขงเจียมออกจากเมืองเขมราฐธานีมาขึ้นกับเมือง
อุบลราชธานี 
 เมืองโขงเจียมมีเร่ืองราวปรากฏอีกครั้งหน่ึงสมัยจัดการปกครองหัวเมือง
อสีาน เปนระบบเทศาภิบาลในทําเนียบกระทรวงมหาดไทย ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450) 
ไดแบงเปนบริเวณอุบลราชธานี ซึง่มเีมืองบริวาร 3 เมือง คอื 1) เมืองอุบลราชธานี 
พระอบุลเดชประชารกัษ (เสอื ณ อบุล) เปนผูวาราชการเมอืง ม ี11 อาํเภอ 2) เมอืง
ยโสธร มีหลวงศรีวรราช (แข ปทุมชาติ) เปนผูวาราชการเมือง มี 2 อําเภอ และ 3) 
เมืองเขมราฐ ผูวาราชการเมืองวาง มี 5 อําเภอ โดยมีอําเภอโขงเจียมอยูดวย 

อําเภอโขงเจียมในปจจุบัน
 อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีคําขวัญวา “รวมมัจฉา นารีงาม 
น้ําสองสี ศิลปดี ผาแตม” อยูหางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 75 กิโลเมตร โดยใชถนนสถิตนิมาน-กาล (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
217) จากอําเภอวารินชําราบ ผานอําเภอสวางวีระวงศและอําเภอพิบูลมังสาหาร 
เลี้ยวซาย ผานสี่แยกธนาคารออมสิน ตรงไป เมื่อผานสะพานขามแมน้ํามูลแลว
เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2222 ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึง
อาํเภอโขงเจยีม นอกจากเสนทางดงักลาวแลว ยงัมเีสนทางอืน่ทีส่ามารถเดนิทางมา
ได คือ เสนทางอุบลราชธานี ไปทางอําเภอตระการพืชผลโดยมีระยะทางประมาณ 
50 กโิลเมตร เลีย้วขวาเพือ่เขาทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2134 ระยะทางประมาณ 
60 กโิลเมตรถึงอาํเภอโขงเจียม และเสนทางสุดทาย คอื เริม่จากจังหวัดอบุลราชธานี 

ไปทางอําเภอตาลสุม และเดินทางตอประมาณ 75 กิโลเมตรถึงอําเภอโขงเจียม 
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 อาํเภอโขงเจยีมมพีืน้ที ่765 ตารางกโิลเมตร เมือ่ป 2550 ประชากรมจีาํนวน 

33,268 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปเปนพื้นที่

ราบสลับกบัเนนิเตีย้ๆ ทศิเหนอืตดิกบัอาํเภอศรีเมอืงใหม ทศิตะวนัออกตดิกบัแขวง

สาละวันและแขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ทิศใตติดกับอําเภอ

สิรินธร ทิศตะวันตกติดกบัอําเภอพิบูลมังสาหารและอําเภอศรีเมืองใหม เขตแดน

ทางตะวันออกติดแมน้ําโขง เปนที่ซึ่งแมน้ําโขงไหลลงมาบรรจบบริเวณทายวัด

โขงเจียมหรือวัดบานดานเกา บริเวณท่ีแมน้ําท้ังสองสายมาบรรจบกันทําใหเกิด

สภาพน้ําที่เรียกกันวา น้ําสองสี โดยน้ําที่ไหลจากแมน้ําโขงจะมีสีขาวขุน สวนน้ํา

ที่มาจากลําน้ํามูลมีลักษณะใสสีเขียวอมฟาเล็กนอย จึงมีการเรียกกันวา “โขงสีปูน 

มูลสีคราม” 

 อาํเภอโขงเจยีม แบงพืน้ทีก่ารปกครองออกเปน 5 ตาํบล 53 หมูบาน ประกอบ

ดวยองคกรปกครองสวนทองถิน่ 6 แหง มแีหลงทองเทีย่วและกจิกรรมการทองเทีย่ว

ทีห่ลากหลาย จงึเปนทีรู่จกัและสนใจของคนในทองถ่ินและตางถิน่เดนิทางมาเทีย่ว

ชม เชน ผาแตม น้ําตกสรอยสวรรค น้ําตกรูหรือน้ําตกแสงจันทร เถาวัลยยักษ 

แกงตะนะ และวัดถ้ํามืดหรือวัดถ้ําปาฎิหาริย เปนตน(www.wikipedia.org, 

2552)

แผนที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ที่
รวบรวมขอมูล
 การรวบรวมตํานานแหลงทองเที่ยวครั้งนี้ ลงพื้นที่สัมภาษณ 2 ตําบล คือ 

ตาํบลนาโพธ์ิกลาง และตาํบลหวยไผ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานีเนือ่งจาก

เปนพืน้ท่ีมแีหลงทองเทีย่วทีเ่ปนทีน่ยิมและมสีถานทีท่องเทีย่วจาํนวนคอนขางมาก 

ดังแสดงในแผนที่ขางลางนี้
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ที่มา : www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/khongchiam.html, 2551)

 เน่ืองดวยขอจํากัดของจํานวนหนากระดาษท่ีกําหนดไวสําหรับการตีพิมพ  
ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางเพ่ือถายทอดตํานานของแหลงทองเท่ียวประเภทความเช่ือ
ในสิง่ศักดิส์ทิธิห์รอืสิง่ลีล้บั และประเภทความเปนมาหรอืลกัษณะเดนทางกายภาพ 
ประเภทละ 3 เรื่อง ดังตอไปนี้
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 ถ้ําปาฏิหาริยตั้งอยูในเขต อุทยานแหงชาติผาแตม ตําบลนาโพธ์ิกลาง 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เปนถ้ําขนาดใหญ กวาง 4 เมตร สูง 6 เมตร 
ภายในถ้าํมีพระพทุธรปูแกะสลกัเรยีงรายกนัมากมาย แสดงใหเหน็วาคงเคยใชเปน
ทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนามากอนมลีกัษณะแตกตางกบัถ้าํอืน่ ๆ  คอื แบงเปน
หลบื เปนหองและมคีวามยาวมาก (www.ubonguide.org/tourubon6html, 2551)
 นอกจากนี้ ในหนังสือประวัติศาสตรเมืองโขงเจียม (2540) มีการบันทึกไว
วา วัดถ้ําปาฏิหาริย ไดกอตั้งเปนสํานักสงฆ เมื่อป พ.ศ. 2532 โดยพระอาจารย
กิตติญาโน ภิกขุ ซึ่งธุดงคมาพบสถานที่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติธรรมแหงนี้ เดิมที
สถานท่ีแหงนีม้ถี้าํใหญและลึกอยูบนภเูขาในแนวเทือกเขาภูพานกลางปาดงนาทาม 
บริเวณอุทยานแหงชาติผาแตม ชาวบานเรียกวา ถ้ํามืด ภายในถํ้ามีพระพุทธรูป
ทองสําริดและพระไมแกะสลักเปนที่เคารพนับถือของชาวบานในบริเวณใกลเคียง 

ตัวอยางตํานานประเภทความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงล้ีลับของแหลง
ทองเที่ยว 
1. วัดถ้ําปาฏิหาริย หรือถ้ํามืด
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เชน บานซะซอม บานนาโพธิ์กลาง บานนาโพธิ์ใต บานทุงนาเมือง เปนตน หลัง
จากที่พระอาจารยกิตติญาโน ภิกขุรวมกับชาวบานจัดสรางศาสนสถานขึ้น พรอม
ทัง้พฒันาถํ้ามดืใหเกดิความสะดวกในการเดินทางและปลอดภัยสาํหรบัการปฏิบตัิ
ธรรมตอไป จึงไดตั้งชื่อใหเปนมงคลข้ึนใหมวา “ถ้ําปาฏิหาริย”
 จากการสัมภาษณผูรูในชุมชน มีหลายตํานานท่ีเลาสืบตอกันมาเก่ียวกับ
วัดถํ้าปาฏิหาริย ดังตอไปนี้
 นายเล้ียง จนัทรจรงิ (สมัภาษณ, 2550) เลาวาราว 100 ปกอน มนีายพราน 
3 คน คนท่ีเปนหัวหนา ชื่อ พรานบาน ทั้งสามคนไดออกลาสัตวและหาของปาบน
ภูเขาใชเวลาอยูนานแตไมไดอะไรเลย จึงไดชวนกันกลับบาน ขณะท่ีนายพรานทั้ง
สามเดินทางกลับบาน ไดเดินมาเจอถํ้าแหงหนึ่งซ่ึงชาวบานเช่ือวาเปนท่ีอยูอาศัย
ของคางคาวนับพันตัว สมัยกอนชาวบานเรียกถ้ําแหงนี้วา ถ้ํามืด เพราะภายในถ้ํา
แสงอาทิตยไมสามารถลอดผานเขาไปไดเลย
 ดวยความท่ีไมอยากกลับบานมือเปลา นายพรานท้ังสามจึงชวนกันเขาไป
จับคางคาวในถํ้ามืดและวางปนไวปากถ้ํา โดยนําไผโจด ซึ่งเปนไผชนิดหนึ่งมามัด
เปนไตหรือตะบอง (ไต หรือตะบอง หมายถึงเชื้อเพลิงสําหรับติดไฟ) และจุดเพื่อ
ใชสองสวางในถํ้า เมื่อไดแสงสวางแลวนายพรานท้ังสามจึงเดินลึกเขาไปในถํ้า 
แตพอเดินไปสักระยะหน่ึง แสงไฟก็ดับวูบลงเหลือแตความมืดมิดและเงียบสงัด 
นายพรานทัง้สามตางกลุ็กลีล้กุลน กลุกีจุอหาทางจดุไต เพือ่ทาํใหแสงสวางหวนคนื
มาอกีครัง้แตความพยายามไมเปนผล ดวยความเหนือ่ยลา ความหวิ และความโกรธ 
นายพรานทัง้สามจงึกลาวสบถออกมาอยางลมืตวัดวยถอยคําลบหลู ดหูมิน่ เทพเจา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองถ้ํา พรอมกับเดินคลําหาทางออกภายในความมืดมิด 
 นายพรานทั้งสามติดอยูในถ้ํานานหลายวัน ทางบานตางเปนหวงและออก
ติดตามหา ทั้งบนบานสานกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอขมาลาโทษตางๆ นานา ปากก็
ราํพงึราํพนัขอใหพบนายพรานทัง้สาม เดนิไปราํพนัไป จนมาถงึบรเิวณปากถํ้ามืด
ทีซ่ึง่นายพรานทัง้สามตดิอยู ผูคนทีช่วยตามหา กพ็บปน 3 กระบอกวางอยูหนาถ้าํ 
ทุกคนเห็นตรงกันวานายพรานทั้งสามตองอยูในถ้ําเปนแน จึงจุดไต นับสิบเขาไป
ในถ้าํ พรอมตะโกนเรียก สลบักบัการรําพงึ ราํพนัขอพรจากส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิ จนในท่ีสดุ 
ทุกคนก็พบกับนายพรานทั้งสามในสภาพอิดโรยเต็มที 
 เม่ือกลบัถงึบานเรือ่งนีก้เ็ปนทีโ่จษจนัทัว่ไปวา เหตทุีน่ายพรานตดิอยูในถ้าํ 
เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ําลงโทษที่พากันลบหลู ดูหมิ่น (ชาวบานเชื่อกันวา 
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ํา คือ พญา นาคราชแหงลําน้ําโขง ปจจุบันมีการสรางรูปปน
พญานาค 2 ตัว ซึ่งเปนตัวผูและตัวเมีย กําลังข้ึนจากถ้ํา)
 นอกจากนี้ นายแอด จําปาดอก (สัมภาษณ, 2550) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา 
มีการเลาตอ ๆ กันมาวา ชวงหลังที่พระธาตุพนมสรางเสร็จใหมๆ ซึ่งเชื่อกันวามี
ผูคนกาํลงัเดนิทางนาํสมบตัไิปทีน่ัน่ แตไปไมทนั จงึเกบ็ซอนสมบตัไิวตามถ้าํตางๆ 
รวมทั้งถํ้ามืดแหงนี้ ชาวบานที่เชื่อวามีสิ่งมีคาซอนอยูตามถํ้าตางก็พากันเดินทาง
มาเพื่อคนหาสมบัติดังกลาว รวมถึงพระธุดงครูปหน่ึงที่เดินทางจากตางถ่ินมาบ
อกเจตนากับชาวบานวาจะมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ําแหงนี้ แตพอพระธุดงคเขาไปในถํ้า 
และไดพบกบัทรพัยสมบตั ิของมคีาทัง้พระพทุธรปูทองคํา และของลํ้าคาอกีมากมาย 
ดวยกิเลสตัณหาท่ีสละไมสิ้น พระธุดงครูปน้ีจึงคิดท่ีจะนําสมบัติและสิ่งของเหลา
นั้นกลับไป แตเดินออกมาไดสักระยะหน่ึงหินก็พังมาทับรางพระธุดงคมรณภาพ
ในที่สุด ชาวบานเชื่อวาเหตุที่หินตกลงมาทับพระธุดงคนั้น เปนดังปาฏิหาริยจาก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองถ้ํา 
 นอกจากนี ้หลวงพออดุม (สมัภาษณ, 2550) เลาวาเมือ่ทานเดนิธดุงคมาถึง
บริเวณหมูบาน ทานนิมิตเห็นถ้ําแหงหนึ่ง เมื่อออกธุดงคไปตออีก 3 วัน หลวงพอ
จงึเหน็ถํ้าดังนมิติ และมเีทพมาบอกวา “พืน้ท่ีนีเ้คยเปนทะเล เปนเมอืงบาดาล เปน
เมืองบังบด (บังบด หมายถึง เมืองที่มีแตสัจจะ เมืองที่มีแตคนซื่อสัตย) ถาทานไม
สรางวัด เราจะปดถํ้านี ้เพราะมีคนมาขโมยของในถํ้า” ซึง่สอดคลองกับคาํบอกเลา
สบืตอกนัมาวาทรพัยสมบตัหิรอืสิง่ทีม่คีาเหลาน้ีเปนของทีช่าวบานจะนาํไปบรรจใุน
สารรีกิธาตุทีพ่ระธาตุพนมแตไปไมทนั จงึนาํของท้ังหมดเขามาไวในถ้าํแหงนี ้และ
สาปแชงไววา หากผูใดนําสิ่งของมีคาเหลานี้ไปใชจะตองวิบัติ
 นอกจากน้ีหลวงพออุดมยังเลาถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งสนับสนุนความเช่ือ
เดิมของชาวบานมากยิ่งข้ึน ดังนี้ เชื่อกันวามีพญานาคอาศัยอยูในถํ้า ชื่อ ปูเจษฎา 
และ ปูเมฆานาคราช ดังมีเรื่องเลาขานกันวาครั้งหนึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกนพลัดหลงกับคณะทัศนศึกษา เขาไปในถํ้าลึก นักศึกษาเลาใหฟงวา 
พบปูเจษฎา ปูพามาสงปากถ้าํ เมือ่เจอกลุมนกัศกึษาดวยกนัแลว นกัศึกษาดังกลาว
อยากไปกราบขอบพระคุณที่ชวย แตปรากฏวาเห็นปูกําลังมุดลงไปในรู
 นอกจากนี้ สมัยกอนมีคางคาวจํานวนมากอาศยัอยูในถํ้า ชาวบานนิยมไป
ตหีรอืจบัคางคาว วนัหน่ึงชาวบานเขาไปตีคางคาวตามปกติ และพบเงามืดบนผนัง
ถ้าํ เปนเงาใหญสดีาํทะมนึ ชาวบานตกใจวิง่หนอีอกมาจากถ้าํ ยิง่สรางความเชือ่ให
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ชาวบานวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูในถ้ําจริงๆ และการท่ีชาวบานหลายคนท่ีตั้งจิต

อธิษฐานวาอยากไดสิ่งใด ก็สัมฤทธ์ิผล จึงเชื่อกันวาถ้ํานี้เปนถํ้าอัศจรรย จึงเปน

ที่มาของชื่อถ้ําแหงนี้วา “ถ้ําปาฏิหาริย”

2. วัดภูอานนท
 วัดภอูานนท เปนวัดที่อยูยอดภู (ภู หมายถึง เนินเขา) อยูทางทิศเหนือของ

บานซะซอม ตาํบลนาโพธ์ิกลาง อาํเภอโขงเจียม จงัหวัดอบุลราชธานี หางจากถนน

หมายเลข 2112 ประมาณ 10 กิโลเมตร เริ่มทําการกอสรางเมื่อวันที่ 17 เมษายน 

พ.ศ.2530 โดยพระอาจารยเกรียงไกร ชริโก ซึ่งเดินธุดงคมาพบสถานท่ีแหงนี้ 

และไดรับความรวมมือจากชาวบานตลอดจนผูมีจิตศรัทธา ดําเนินการกอสราง

เสนาสนะท้ังหลาย โดยประกาศเปนวิสุงคามสีมา ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2532 

ภายในวัดมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามนาสนใจ เชน ลานหิน รอยเทาใหญ ภาพ

เขียนสี เปนตน นับไดวาวัดภูอานนทนี้ นอกจากจะเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมแลว

ยังสามารถใหความร่ืนรมยเหมาะแกการทองเท่ียวอีกดวย (คณะกรรมการชําระ

ประวัติศาสตรอําเภอโขงเจียม, 2540)

 นายเลี้ยง จันทรจริง (สัมภาษณ, อางแลว) เลาวา สมัยกอนบริเวณวัดเปน

สถานท่ีที่พระอานนทมาแสดงธรรมเทศนาแกชาวบาน ตอมาทานไดละสังขาร 

มีการพบรองรอยกระดูก ชาวบานเชื่อกันวาเปนกระดูกของพระอานนท เมื่อมีพระ

ภิกษุมาจําพรรษาและสรางวัดขึ้น จึงไดทําการบรรจุกระดูก (อัฐิ) ของพระอานนท

ไวที่วัดแหงนี้   

 วัดภูอานนทเปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่คนในชุมชนและนักทองเที่ยวที่มี

โอกาสผาน นอกจากจะข้ึนไปกราบไหวบูชาอัฐิและพระพุทธรูปในวัดแลว ยังนิยม

ที่จะรอชมแสงอาทิตยกอนลับขอบฟา ซึ่งเลาลือกันวามีความสวยงามมาก

 

3. สะพานลิง (ขัว)
 ขวัเปนภาษาถ่ิน หมายถึง สะพานท่ีเกิดจากการนําไมไผมาตัดตอกนัจนเปน

สะพานขามลําน้ําเล็กๆ

 นายเล้ียง จันทรจริง(สัมภาษณ, อางแลว) และนายแอด จําปาดอก 

(สมัภาษณ, อางแลว) เลาวา สะพานแหงนีอ้ยูไกลจากตัวหมูบานพอสมควร ชาวบาน
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ใชสญัจรไปมาเมือ่ตองขามไปหาของปาบนเนนิเขา มตีาํนานเลาตอกนัมารุนสูรุนวา 

การสัญจรขามสะพานแหงนี้ตองขามกอนที่พระอาทิตยจะลับขอบฟา หากไมเชน

นั้นคนผูนั้นก็จะสูญสิ้นลมหายใจไปตลอดกาล เนื่องจากขณะที่ขามน้ัน จะมีเสียง

เพลงไพเราะ คลายเสียงเรียกหาจากสายนํ้า ทําใหรูสึกเคลิบเคล้ิมจนหลับใหล 

และตกลงไปในน้ํา ชาวบานเชื่อกันวาใตน้ํานั้น มีนางเงือกรายที่คอยจองจะเอา

ลมหายใจและชีวิตของผูคน

 สวนมคีวามเกีย่วของกบั “ลงิ” อยางไรนัน้ ยงัไมมขีอมลูบอกเลา จงึเปนสิง่

ที่ผูสนใจหรือนักคติชนตองสืบเสาะคนหาตอไป

ตัวอยางตํานานของแหลงทองเที่ยวประเภทประวัติความเปนมาหรือ
คุณลักษณะเดนทางกายภาพ
1. ถ้ําปลาแดก
 ถ้ําปลาแดก (ปลาแดก หมายถึง ปลารา) เปนถ้ําอยูทางทิศตะวันตกของ

อุทยานแหงชาติ- ผาแตม อยูในเขตบริเวณบานกุม ตําบลหวยไผ อําเภอโขงจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 500 เมตร มีลักษณะเปนถ้ํายาวตามแนว

หนาผาติดริมฝงโขง คลายน้ําเซาะดินจนกลายเปนถ้ํา

 นายพอดี จันทรเทพและนายศราวุธ จันทรเทพ ( สัมภาษณ, 2551) เลาวา 

ชาวบานเชื่อกันวา ถ้ํานี้มีอายุใกลเคียงกับอุทยานแหงชาติผาแตมท่ีมีชื่อเสียงของ

จงัหวัดอบุลราชธานี มตีาํนานเลาตอกนัมาวา ชาวบานท่ีอาศัย ทาํมาหากินบริเวณ

ริมแมน้ําโขงท้ังชาวไทยและชาวลาว (ในสมัยกอนยังไมมีการแบงเขตการปกครอง

อยางชัดเจน จะออกเรือหาปลาในแมน้ําโขง) การออกเรือหาปลาแตละครั้งตองใช

เวลานาน บางคนลองเรอืและหยุดพกัไปตามริมโขงนานเปนสปัดาห บางคร้ังกน็าน

เปนเดือน ชาวบานจึงนําปลาที่หามาไดมาหมักทําเปนปลาแดกใสไหเพื่อเปนการ

ถนอมอาหารไมใหเนาเสียกอนจะนํากลับบาน ในกรณีที่ไดปลาจํานวนมากจนไม

สามารถนํากลับบานไดในคราวเดียว ก็จะทําปลาแดกเก็บไวในถํ้าแลวคอยยอน

กลับมาเอาในครั้งตอไป ชาวบานแถบนี้จึงเรียกชื่อกันวา “ถ้ําปลาแดก” 

 ปจจุบันถ้ําปลาแดกเปนที่พักเรือของชาวบานเม่ือตองคางคืนเพ่ือหาปลา

ตอนกลางคืนและบางครั้งก็ใชเปนที่หลบแดด หลบฝนของชาวบาน 
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2. รอยพระบาทวัดบานทาลง
 รอยพระบาท อยูในบริเวณวัดบานทาลง ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบราชธานี มีลักษณะเปนรอยพระบาทขางขวา ความยาวประมาณ 

90 เซนติเมตร

 นายพิตรพิบูล ละครวงษ (สัมภาษณ, 2551) เลาวา หลวงปูสุขซึ่งเปนพระ

ธดุงคมาจากฝงลาว เมือ่ธดุงคมาถงึบรเิวณบานทาลงจึงหยดุปฏบิตัธิรรมอยูหมูบาน

นี ้ไดรบัความนบัถอืศรทัราจากชาวบานเปนอยางมาก วนัหนึง่ในคนืวนัเพญ็ หลวง

ปูสุขไดเขาฌาน เห็นดวงไฟสวางขึ้นบนลานหินขนาดใหญใกลบริเวณปาท่ีทาน

นั่งวิปสสนา เม่ือฟาสาง ทานจึงใหคนไปดูบริเวณที่ทานเห็นดวงไฟ ก็พบวามีรอย

เทาขางขวาปรากฏอยู เชื่อกันวาเปนรอยพระบาทของหนึ่งในพระอรหันตทั้งหา 

(โกณฑัณญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัชสชิ ) เนื่องจากบนรอยพระบาทน้ัน 

มีรอยคลายดอกบัวตูมซึ่งถือเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 

 นอกจากนี้ ยรรยง สินธุงาม (ใน www.vcharkarn.com/vblog/52015, 

2552) เขียนบรรยายไววา รอยเทาดังกลาว ถูกครอบดวยศาลา โดยต้ังอยูกลาง

ศาลาของวัด ชาวบานใหการเคารพมาก เรยีกขานวา รอยพระบาท แตจะไมเรยีกวา 

 ภาพโดย ยรรยง สินธุงาม.www.vcharkarn.com/vblog/52015, 2552
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พระพุทธบาท เนื่องจากมีลักษณะของรอยเทา ที่แตกตางจากรอยพระพุทธบาท 

ตามท่ีปรากฏในวัดตางๆของไทย ประวัติการคนพบเลากันวา เมื่อกอนบริเวณน้ี 

เปนท่ีปาที่ดอน แมชีทานหนึ่งนั่งสมาธิ ไดนิมิต เห็นแสงสีขาวพุงขึ้นจากกลางปา 

จงึได เลาเรือ่งดงักลาวใหหลวงพอฟง หลวงพอจงึไดบอกใหผูใหญบาน พาลูกบาน 

มาคนบริเวณปาดังกลาว แตก็ไมพบสิ่งใดที่นาจะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผิดปกติอะไร 

เรื่องดังกลาวจึงเงียบไป ที่ดอนแหงนี้ สภาพพ้ืนเปนแผนหิน มีหญารกปกคลุม 

สลับกับไมปาชาวบานก็พอไดอาศัยเปนที่เลี้ยงวัว ครั้งหนึ่งฝนตกหนัก ชาวบาน

ไลตอนฝงูววัขึน้ไปหลบฝนอยูทีด่อนแหงนัน้ 1 คนื พอรุงเชากก็ลบัไปตอนฝงูววั ออก

ไปหากินตามเชิงเขาเปนปกติ ชาวบานตองตกใจ เมื่อพบวัว สองตัว นอนตายอยู

ขางกนั พอนาํรางววัข้ึนมา จงึรูวา ววัทัง้สองไปนอนทบั รอยเทา ขนาดใหญ ชาวบาน

กลาวเลาขานกัน ววัตายเพราะยักษเหยียบ หลงัจากน้ันจงึไดมกีารปรับพืน้ที ่สราง

ศาลาครอบ ดังที่เห็นในปจจุบัน

  

3. หาดวิจิตรา
  นายชัย ขยันการ (สัมภาษณ, 2551) เลาวา หาดวิจิตรา เดิมชาวบานรูจัก

กนัในนามวา หาดจันทมาบาง หาดจานเลาะมาบาง เนือ่งจากสมัยกอนผูคนบริเวณ

นี้อาศัยลุมนํ้าโขงในการประกอบอาชีพทํามาหากินและเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต 

มีเซียน (เซียน หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ) หาปลาชื่อ พอใหญจาน (พอใหญ เปนคําที่

ใชเรยีกผูอาวุโส เพศชาย) เดนิทางเลียบฝงโขงเพ่ือหาปลาโดยเดินลดัเลาะไปเร่ือยๆ 

บางครัง้อาจใชเวลานานเปนวนั ชาวบานจงึเรยีกหาดทีพ่อใหญจานเดนิเลาะเลยีบ

ฝงโขงไปมาวา “หาดจานเลาะมา”

 มีการเลาตอกันมาวา นับรอยกวาปมาแลวบนหาดนี้เคยปรากฏรอย

ประหลาด ชาวบานเชือ่กนัวาเปนรอยพระยานาคตามความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา 

หากปใดมีพระยานาคมาอาศัยอยูมากจะปรากฏเปนลักษณะน้ําเวียนและท้ิงรอง

รอยใหเห็นไวบนหาด 

 เม่ือป พ.ศ. 2530 หาดจานเลาะมาไดถกูเปลีย่นชือ่เปนหาดวจิติรา ตามชือ่

ของนายวจิติร พลเสน ซึง่เปนนายชางทางหลวงผูบกุเบกิทาํถนนมายงัหาดเปนคน

แรก โดยทานไดเลง็เหน็วาบรเิวณหาดน้ีมคีวามสวยงาม อากาศดี ถามกีารบรหิาร

จดัการท่ีดอีาจเปนทีพ่กัผอนของคนในเมอืง อกีทัง้ยงัจะสรางอาชพี สรางรายไดให
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กบัชาวบานได ชาวบานจึงเปลีย่นชือ่หาดจานเลาะมาเปน หาดวจิติรา เพือ่เปนการ

ใหเกียรติแกนายวิจิตร พลเสน 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้ นับวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้ง 2 ประการ กลาว

คอื สามารถรวบรวมตาํนานแหลงทองเทีย่ว และไดเผยแพรใหผูสนใจไดรบัรู เขาใจ

เรื่องราวเลาขานสืบตอกันมาของชุมชนผานแหลงทองเที่ยวตางๆ

 อยางไรกต็าม เปนทีน่าสงัเกตวา ตาํนานแหลงทองเทีย่วบางแหง มกีารเลา

ขานหลายตํานาน โดยผูเลาแตละคนใหขอมูลหรอืเร่ืองราวท่ีมรีายละเอียดแตกตาง

กันไป เชน ตํานานวัดถ้ําปาฏิหาริยหรือรอยพระบาทวัดบานทาลง ทั้งน้ีการเลา

ขานจากคนหนึง่สูตออกีคนหนึง่ อาจมกีารแตงเตมิความเขาใจหรอืความรูสกึเขาไป

เพื่อใหเกิดความรูสึกสมจริง หรือตองการใหมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริยตางๆ นอกจาก

นี ้เนือ้หาหรอืสาํนวน (versions) จากการบอกเลายอมผดิเพีย้นไดมากกวาเนือ้หา

หรือสํานวนท่ีมาจากการคัดลอก ดังที่ ศิริพร ณ ถลาง (2548) อธิบายไววา ขอมูล

ทางคตชินเปนขอมลูทีถ่ายทอดในประเพณบีอกเลา (oral tradition) จากปูยาตายาย

มาสูลูกหลานในแตละกลุมชน ในประเพณีการถายทอดนิทานดวยการเลา (oral 

transmission) สาํนวนของนิทานยอมข้ึนอยูกบัผูเลา ตางจากประเพณีการถายทอด

ดวยลายลักษณ (literary transmission) ซึง่ความผดิเพีย้นไปจากสํานวนด้ังเดมิยอม

เกิดขึ้นในสํานวนบอกเลาไดมากกวา ยกตัวอยางเชน การถายทอดนิทานโดยการ

เลายอมเอ้ือตอการ “ปรุงแตง” หรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหเหมาะสมกับ

ผูฟงในสถานการณตางๆ นิทานที่เลาแตละครั้งจึงอาจจะไมเหมือนกัน ทําใหเกิด

สาํนวนตางๆ ซึง่อาจมปีจจัยทางวฒันธรรมทองถิน่เขามาเกีย่วของ ไมวาจะเปนการ

แลกเปล่ียนหรือหยิบยมืทางวัฒนธรรม ซึง่อาจเกิดจากความสับสนหรือความจงใจ

ของผูเลากต็าม นบัวาเปนสิง่ทาทายใหนกัคตชินหรอืผูสนใจทําการศกึษาวเิคราะห

หาคําอธิบายทางวิชาการหรือกฎเกณฑที่จะอธิบายลักษณะตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได

ตอไป 

 นอกจากน้ัน ประเด็นของการเรียกช่ือของแหลงทองเท่ียว ยังมีความนา

สนใจท่ีจะวิเคราะหศึกษาอยางมาก เน่ืองจากสามารถสะทอนใหเห็นวา คนใน

ทองถ่ิน “มอง” หรือ “คิด” หรือ “เชื่อ” อยางไรเกี่ยวกับสถานท่ีนั้นๆ ซึ่งธัญญา 
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สังขพันธนนท (2552) กลาววา การสรางชื่อเรียกสถานที่ หรือนามสถาน (place 

name) ไมวาจะเปนสถานที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือสถานที่ซึ่งคนสราง

ขึน้ จะมลีกัษณะรวมท่ีคลายกนั ซึง่สะทอนใหเห็นระบบคิดและแนวนิยม หรอืขนบ

ในการกําหนดชื่อเรียกสถานที่ตามแบบของชาวบานในหลายลักษณะ ไมวาจะ

เปนการตั้งชื่อตามภูมิ-ลักษณ หรือการตั้งชื่อตามลักษณะเดนของสถานที่ ดังนั้น 

ชื่อของแหลงทองเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ จึงนาจะกลาวไดวาเปนการตั้งหรือเรียก

ชื่อตามขนบของชาวบาน เชน ถ้ําปลาแดก ก็เปนการเรียกชื่อตามลักษณะของการ

ใชประโยชน สวนรอยพระบาทวัดบานทาลง ก็เปนการตั้งชื่อชื่อตามลักษณะเดน

ของสถานท่ี นอกจากนี ้ยงัมีการต้ังช่ือตามความเชือ่ในอาํนาจเหนอืธรรมชาต ิเชน 

วัดถ้ําปาฏิหาริย เปนตน

 ตํานานแหลงทองเที่ยวอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็น

คุณคาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการบอกเลาถายทอดกันจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุน

หนึง่ นบัเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวอําเภอโขงเจียมท่ีสามารถเก็บรกัษา 

เรื่องราวในอดีตของชุมชนตออนุชนรุนลูกหลานตอไปใหรูจัก เขาใจ และตระหนัก

ในคุณคาความเปนมาของทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานท่ี

สาํคญัทางประวตัศิาสตร และทีส่าํคญัยิง่ คอื ผูรูหรอืปราชญชมุชนทีอ่ยูในแตละทอง

ถิ่น ที่ชวยกันเผยแพรมรดกทางปญญาท่ีมีคาของชาติบานเมืองใหคงอยูสืบตอไป

  การท่ีชุมชนเสนอเร่ืองราวหรือตํานานผานการอธิบายจากกิจกรรมในการ

ทองเท่ียวนั้น นอกจากจะสรางความรู ความเพลิดเพลินและความประทับใจใหแก

นักทองเท่ียวแลว การทองเที่ยวโดยชุมชนยอมคงคุณคาตอไปอยางยาวนาน ดังที่ 

ศรีศกัร วลัลโิภดม (2552) กลาวไววา คนในทองถิน่ยอมเปนผูทาํใหประวัตศิาสตร 

ความเปนมาของสถานที่มีชีวิตและเปนความทรงจําที่ไมไดสิ้นไปตามยุคสมัย 

นอกจากนี้ ตํานานเหลานี้ยังคงตองทําหนาที่ในการอธิบายประวัติศาสตรความ

เปนมา ความเช่ือ ความผูกพันและนับถือรวมกันของชุมชน เชน ความเชื่อของคน

ไท-ลาวเรื่อง นาค วาเปนสัตวที่ใหความอุดมสมบูรณ (ศิราพร ณ ถลาง, อางแลว) 

และสิ่งท่ีปรากฏอยางเปนรูปธรรม คือ ตํานานยังมีบทบาทในการใชเปนแนวทาง

การปฏิบัติตนของคนในชุมชนและสังคม เชน การไมแสดงพฤติกรรมทั้งกาย วาจา ใจ 

ในการดูหมิ่น ลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออํานาจที่อยูเหนือธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัย ความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตของตน ครอบครัว และชุมชน 
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ดังเชนเรื่องเลาท่ีเกิดขึ้นกับนายพรานทั้งสามในตํานานวัดถ้ําปาฏิหาริย ทําให

ผูคนในทองถิ่นหรือแมแตนักทองเที่ยวตางถิ่น แสดงความเคารพ ความนอบนอม

ในการเขาวัด หรือตํานานสะพานลิง (ขัว) ก็เปนเรื่องที่ทําใหคนในทองถิ่นไมเดิน

ทางในยามวิกาล เปนตน

ขอเสนอแนะ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิน่รวมกบัสถาบนัการศกึษาหรอืนกัวชิาการดาน

การทองเทีย่วในทองถิน่ควรทําการศกึษาและรวบรวมตํานานแหลงทองเทีย่วใหมี

จาํนวนมากยิง่ขึน้เพือ่ใหเกดิการแพรกระจายของตาํนานทีม่คีณุคาทางวฒันธรรม

ของทองถิ่น

 2. ควรจัดทําและเผยแพรตาํนานของแหลงทองเทีย่วในรปูแบบส่ืออืน่ๆ ให

มีความนาสนใจและหลากหลายมากขึ้น เชน ซีดี ดีวิดี เปนตน เนื่องจากปจจุบัน

การแสวงหาความรูสามารถกระทําไดหลากหลายชองทาง
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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมา การดํารงอยู และการ

เปล่ียนแปลงไปของงานประเพณีบุญกําฟาของกลุมชาติพันธุพวนในบริบทการ

ทองเท่ียวของประเทศไทย โดยใชระเบียบวธิวีจิยัเชิงคณุภาพไดแกขอมลูจากเอกสาร 

ขอมูลจากการสังเกต และขอมูลจากการสัมภาษณในพ้ืนที่ตางๆ ประกอบไปดวย

บานหาดเสี้ยว ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย อําเภอพรหมบุรี 

จงัหวดัสงิหบรุ ีและตาํบลบานผอื อาํเภอบานผอื จงัหวดัอดุรธาน ีผานแนวคดิเก่ียวกบั

อตัลกัษณ แนวคดิเกีย่วกบัการประดษิฐประเพณ ีและแนวคดิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว

เชิงชาติพันธุและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ผลการวิจัยพบวาประวัติศาสตรการตอสูและการอพยพของกลุมชาติพันธุ

พวนปรากฏเปนตํานานและพงศาวดารของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเปนจํานวนมาก สาํหรบัชาวพวนในประเทศไทยแลวไดมกีารอพยพ

เขามาครัง้สดุทายในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเจาอยูหวั โดยมกีารกระจาย

ชุมชนไปยังจังหวัดตางๆ เชน สุโขทัย ลพบุรี สิงหบุรี และอุดรธานี เปนตน ทั้งนี้

การอพยพของกลุมชาติพันธุพวนมีการยึดถือประเพณีบุญกําฟาเปนประเพณีหน่ึง

ประจํากลุมชาติพันธุ กระทั่งนําไปสูการเปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวในปจจุบัน

สาํหรบับานหาดเสีย้ว ตาํบลหาดเสีย้ว อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย ประเพณี

บุญกําฟาอยูในชวงการปรับตัวสูการเปนกิจกรรมทางการทองเท่ียว โดยมีความ

หมายถึงการเปนวันหยุดที่ไมตองมีการทํางานเพ่ือใหสตรีชาวพวนพักผอนจาก

การทอผาไปขายตางถิ่น และมีกิจกรรมตางๆ เชน การทําขนมขาวโคง การละเลน

ลําพวน และการละเลนนางกวัก

 สวนอาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุ ีประเพณบีญุกาํฟาเปนกจิกรรมทางการ

ทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน มีความหมายถึงการเคารพทองฟา การเปนวันหยุดพักผอน 

การเปนวันขึ้นปใหมของพวน และการพยากรณความอุดมสมบูรณ โดยมีกิจกรรม

ตางๆ เชน การทําขาวหลาม การละเลนหมากเบี้ย และการละเลนรํากําฟา ตําบล

บานผอื อาํเภอบานผอื จงัหวดัอดุรธาน ีไมมกีารจดัประเพณบีญุกาํฟาเปนกจิกรรม

ทางการทองเที่ยว คงเหลือแตการยืดถือปฏิบัติของชาวพวนบางคนเทานั้นโดยมี

ความหมายวาเปนฮีตสบิสองคองสิบสีข่องพวน และจะมีการหวานปุยหรือเมล็ดพชื
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ลงในนา พรอมกับมีการละเลนจีบสาว และการฟอนไทพวน เปนตน

 ขอมูลจากพื้นที่การวิจัยทั้ง 3 แหงทําใหทราบวาปรากฎการณประเพณีบุญ

กาํฟามพีลวัตในแงมมุตางๆ ประกอบดวย พลวัตดานการบริหารจัดการ พลวัตดาน

เศรษฐกิจ พลวัตดานสงัคมและระบบนิเวศ และพลวัตดานความหมายของประเพณี

บุญกําฟา

 ผลการวิจยันี ้จะกอใหเกดิองคความรูใหมของการทองเทีย่วเชงิชาตพินัธุและ

วฒันธรรมอนันาํไปสูแนวทางในการวางแผนจัดการการทองเท่ียวโดยใชวฒันธรรม

และกลุมชาติพันธุเปนสินคาเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของสังคมและวัฒนธรรมใน

อนาคต

คําสําคัญ : บุญกําฟา, ชาติพันธุพวน, ไทพวน, พลวัตประเพณีบุญกําฟา
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Abstract

 The purpose of this research is to study the characteristics of the 

original Boon Kam Fa tradition, conducted by the Phuan Ethnic Group in 

Thailand. It also aims to study the origins, existence, and development of 

the Boon Kam Fa tradition in the context of the tourism industry in Thailand. 

The data in this qualitative research was gained through document 

study, observation, and interviews taken in several areas, namely, Hat 

Siao village, Tam Bon Hat Siao, Amphoe Si Satchanalai, in Sukhothai 

Province; Amphoe Phrom Buri, in Sing Buri Province; and Tam Bon Ban 

Phue, Amphoe Ban Phue, in Udon Thani Province. Such data collection 

was carried out through the perspectives of identity, tradition, invention, 

and ethnic and cultural tourism.

 The results of this study indicate that a great deal of the history of 

the struggles and migration of the Phuan Ethnic Group is found in Lao 

myths and chronicles. The latest migration of Phuan Ethnic Group to 

Thailand was in the reign of King Rama V, when Phuan Ethnic Groups 

distributed themselves among diff erent provinces such as Sukhothai, Lop 

Buri, Sing Buri, and Udon Thani. However, they still adhere to their ethnic 

group’s tradition of Boon Kam Fa, which has become a popular tourism 

draw card nowadays. 

 For Hat Siao village, Tam Bon Hat Siao, Amphoe Si Satchanalai, in 

the Sukhothai Province, the Boon Kam Fa tradition has gradually developed 

into a tourism activity. It is a traditional holiday for Phuan women to have 

time out from looming. The activities associated with the tradition include 

making Khao Khong desert, Lam Phuan and Nang Kwak entertainment 

activities.

 For Amphoe Phrom Bu, in Sing Buri Province, Boon Kam Fa has 

been deployed to an even greater extent as a tourism acitivity. The tradition, 
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meaning paying respect to the sky, is a holiday marking the New Year of 

the Phuan Ethnic Group, and is also a fertility ritual. Making Khao Lam, 

playing the Mhak Bia game, and Ram Kam Fa dance are some of the 

activities associated with the tradition.

 However, Boon Kam Fa has not been made into a tourism activity 

in Tam Bon Ban Phue, Amphoe Ban Phue, in Udon Thani Province. Only 

some of the Phuan people here follow the traditions, such as Phuan’s 

Head Sib Song Kong Sib See (the twelve month tradition and the fourteen 

ways of life). In this tradition, fertilizer or seeds are used in activities such 

as courting and Tai Phuan dance. 

 The data gained from these areas suggested that the Boon Kam Fa 

phenomenon has dynamic perspectives in economic, social and ecosystem 

management, as well as the meaning behind the traditions.

 This research will shed light on ethnic and cultural tourism, leading 

to better planning of tourism which is based on cultures and ethnic groups. 

Ultimately, such planning is hoped to bring about the sustainability of 

these societies and cultures in the future.

 

Keywords :Boon Kam Fa tradition, Phuan Ethnic,Tai Phuan,  Dynamic 

of Boon Kam Fa tradition
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บทนํา

 ในปจจุบันการทองเท่ียวของประเทศไทยสวนหน่ึงมีการใชวัฒนธรรมเปน

ทรัพยากรสําคัญ การใชวัฒนธรรมดังกลาวเปนเพียงสื่อกลางท่ีสะทอนใหเห็นถึง 

“คน” ทั้งในฐานะเจาของวัฒนธรรม และ “คน” ในฐานะผูใชวัฒนธรรมเพื่อการ

ทองเท่ียวเทานั้น สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งคือ “คน” ในฐานะเจาของวัฒนธรรม 

สําหรับมิติทางการทองเที่ยวแลวกลับถูกอธิบายผานความเปนกลุมชาติพันธุ ซึ่ง

มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เฉพาะและสามารถ “แตงแตมสีสัน (picturesque)” 

(Smith, 1989: 4) ใหเปนจดุสนใจของนกัทองเทีย่วตางถิน่ได ดงันัน้ความเปนการ

ทองเท่ียว วฒันธรรม และกลุมชาติพนัธุ จงึไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ด

ขาด ควบคูไปกบัการเชือ่มโยงกนัผานการใชสญัลกัษณ (Symbolic) ทางวฒันธรรม

ตางๆ เพ่ือใหมองเห็นภาพของการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุไมวาจะเปนประเพณี 

การละเลน การแตงกาย อาหาร ฯลฯ นั่นเอง

 หากพิจารณากลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย กลุมชาติพันธุพวน 

(Phuan) เปนกลุมชาติพันธุซึ่งถูกกวาดตอนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ประมาณ 3 ครัง้ (โดยไมรวมถงึการอพยพดวยความสมคัรใจในกรณี

ตางๆ เชน การหาทีท่าํกนิ การหนโีรคระบาด ฯลฯ) นบัตัง้แต ป พ.ศ. 2322-2378 

(วีระพงศ มีสถาน, 2539: 6-8) จนกระท่ังมีการต้ังถิ่นฐานกระจายอยูทางภาค

เหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดังนั้นจึงไมผิด

จากความเปนจริงนักหากจะกลาววากลุมชาติพันธุพวนคือกลุมชาติพันธุไท-ลาว

กลุมหน่ึงทีอ่าศัยอยูในประเทศไทยมานานแลว และมวีฒันธรรมทีแ่สดงความเปน

กลุมชาติพันธุของตนอยางโดดเดน

 วฒันธรรมหน่ึงทีก่ลุมชาตพินัธุพวนในประเทศไทยยังคงยืดถือคอืฮตีสบิสอง

คองสิบสี่ของพวน โดยประเพณีบุญกําฟา เปนประเพณีที่ยังคงปฏิบัติกันในเดือน 

3 ของกลุมชาติพันธุพวน (หรือเดือนกุมภาพันธ) ซึ่งมิใชเพียงประเพณีทองถิ่นที่มี

การยึดถือปฏิบัติกันของชาวพวนเทานั้น แตยังถูกนําเสนอโดย การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ใหเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการทองเที่ยวของประเทศอีกดวย

 การทีป่ระเพณบีญุกาํฟาในปจจบัุนถกูยกฐานะใหกลายเปนงานประจาํปตาม

ปฏิทินการทองเท่ียว พบวาประเพณีบุญกําฟาเพื่อการทองเที่ยวไดปรากฏอยูตาม
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จงัหวัดตางๆ ทัง้ภาคเหนอืตอนลางและภาคกลางซึง่เปนภมูภิาคท่ีมปีระชากรกลุม

ชาติพันธุพวนอยูรวมกันหนาแนนไมวาจะเปน จังหวัดพิจิตร ลพบุรี สิงหบุรี และ

สุพรรณบุรี โดยมีประชากรรวมกันประมาณ 45,518 คนในป ค.ศ. 2538 (วีรพงศ 

มีสถาน, แหลงเดิม) ขณะเดียวกันมีบางจังหวัดซึ่งมีกลุมชาติพันธุพวนอาศัยอยูใน

จํานวนใกลเคียงกันพยายามผลักดันใหงานประเพณีบุญกําฟาเปนประเพณีเพื่อ

การทองเท่ียวประจําปของจังหวัดตนเองเพิ่มเติมมากขึ้น เชน จังหวัดแพร สุโขทัย 

นครสวรรค และสระบุรี เปนตน 

 ปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนชีใ้หเหน็วาการทองเท่ียวไดกลายเปนผูอธบิายความ

มีอยูของกลุมชาติพันธุพวนผานการ “ชวงชิงพื้นที่” การจัดงานประเพณีบุญกาํฟา

ของแตละจังหวัด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการจัดประเพณีบุญกําฟายอมหมายถึง

การท่ีแตละจังหวัดไดพยายามอธิบายประเพณีบุญกําฟาวาเปนประเพณีประจํา

กลุมชาติพันธุพวนซึ่งจังหวัดของตนเองมีอยูเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้การทองเท่ียว

กลุมชาติพันธุพวนจึงถูกสอดแทรกอยูกับการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมภายใตการ

ชวงชิงพื้นท่ีการจัดงานประเพณีบุญกําฟานั่นเอง

 บทความนี้ จึงเปนความพยายามในการอธิบายกระบวนการใชประเพณี

บุญกําฟาเพื่อการทองเที่ยว นับตั้งแตการเกิดขึ้นของประเพณีบุญกําฟา การดํารง

อยู และการเปลี่ยนแปลงไปในบริบทการทองเที่ยว ของประเทศไทย อันแสดงถึง

การรอยรัดความเปนกลุมชาติพันธุพวนและการปรับตัวของกลุมชาติพันธุ โดยใช

ระเบียบวิธวีจิยัเชิงคณุภาพไดแกการศึกษาขอมลูจากเอกสาร ขอมลูจากการสังเกต 

และขอมูลจากการสัมภาษณภาคสนามเปนหลัก

1. กลุมชาติพันธุพวนในประเทศไทย
 กลุมชาติพันธุพวนจัดเปนกลุมชาติพันธุที่อยูในตระกูลภาษาไท-กะได 

(Tai-Kradai) กลุมภาษาเบ-ไท (Be-Tai Languages) สวนภาษาไทกลุมตะวัน

ตกเฉียงใต (Southwestern Tai Languages) อันเปนแขนงหนึ่งของตระกูลภาษา

ออสโตร-ไท (Austro-Tai Languages) ซึ่งเปนภาษาที่กลุมชาติพันธุในประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใชสื่อสาร 

 นักภาษาศาสตรไดจัดภาษาพวนอยูในกลุมภาษายอยเชียงแสน (Chiang 

Saeng Languages) ในกลุมภาษาไทตะวันตกเฉียงใตซึ่งประกอบดวยกลุม
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ชาติพันธุไทท่ีมีภาษาคลายคลึงกับภาษาพวนในประเทศตางๆ เชน ภาษาไทดํา 

(Tai Dam) ไทฮางตง (Tai Hang Tong) ไทดอนหรือไทขาว (Tai Dón) ไทแดง 

(Tai Daeng) ตายตั๊ก (Tay Tuc) และตูลาว (Thu Lao) เปนตน ขณะท่ีสวนที่อยู

ในประเทศไทยและลาวบางสวน เชน ไทลานนาหรือไทยวน (Lanna or Tai Yuan) 

ไทโซง (Tai Song) ไทยสยาม (Thai) และพวน (Phuan) โดยนัยนี้ ภาษาพวนจึง

มีความคลายคลึงทางดานภาษากับภาษาของกลุมชาติพันธุไทอ่ืนๆ อันหมายรวม

ถึงความสัมพันธทางชาตพิันธุ สังคม และวัฒนธรรมกับกลุมชาติพันธุไทท่ีมีความ

คลายคลึงกันอีกดวย

ภาพที่  1: ภาษากลุมตระกูลไท-กะได

(ที่มา วิกิพีเดีย, 2551 ข)

68 | วารสารศิลปศาสตร



 ในสวนประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุพวนนั้น พบวาในพงศาวดารเมือง

พวน กลาวถึง เมืองพวนหรือเชียงขวาง เมื่อครั้งยังคงเปนรัฐเอกราชใน ชวงกอน

พุทธศตวรรษท่ี 15 และมีความสัมพันธกับรัฐเอกราชอื่นๆ ในอาณาจักรเดียวกัน 

ประกอบดวยเมืองเวียงจนัทนและเมือง หลวงพระบางท้ังในดานการเปนพนัธมิตร

และการทําสงครามระหวางกัน จนกระท่ัง เชียงขวางเปนเมืองขึ้นของเวียงจันทน

ในป พ.ศ. 2294

 ในป พ.ศ. 2316 พระเจาองบุน แหง เชียงขวางไดเขาสวามิภักดิ์กับสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชของไทย โดยรวบรวมไพรพลชวยไทยยึดเวียงจันทนได 

ผลของสงครามในครัง้นัน้ทาํให ไทยสามารถกวาดตอนคนลาวเขามาอยูในดนิแดน

ของตน ซึ่งรวมถึงชาวพวนนับเปนคร้ังแรกของการอพยพเขามาสูประเทศไทย 

(โพธ์ิ แซมลําเจียก, 2537 : 107-232)

 ป พ.ศ. 2335 รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

เมืองเชียงขวาง พยายามแยกตนเองออกจากการควบคุมของ ไทย สงผลใหรัฐตอง

ยกกองทพัไปปราบปรามผานการชวยเหลอืของพระเจานนัทเสน แหงเวยีงจนัทนซึง่

ขณะน้ันยังตกเปนเมืองขึ้นของ ไทย ผลของสงครามในชวงเวลาดังกลาวทําใหเกิด

การกวาดตอนชาวลาวโดยเฉพาะชาวพวนเขามาอยูในไทยจาํนวนมากเปนครัง้ที ่2 

(วิเชียร วงศวิเศษ, 2525: 18)

 ในป พ.ศ. 2370 เจาอนุวงศ (พ.ศ.2348-2371) แหงเวียงจันทนไดประกาศ

เอกราชไมขึ้นตรงตอไทย สงผลใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตองสง

กาํลงัทหารมาปราบปราม ชวงเวลาดงักลาวนัน่เอง เจานอย ผูครองเมอืงเชยีงขวาง 

ซึง่ขณะนัน้ยงัคงเปนเมืองข้ึนของไทย จงึดาํเนนิการสงขาวใหกบักองทพัไทยทราบ 

ซึ่งในท่ีสุดเจาอนุวงศ ไดถูกกองทัพไทย จับตัวไดและนํามาประหารชีวิต สงผลให

เวียดนามซึ่งเปนพันธมิตรของเจาอนุวงศยกกองทัพมายึดเชียงขวาง พรอมจับเจา

นอย ประหารชีวิตพรอมกับจับราชวงศเชียงขวางไปเปนตัวประกันที่เวียดนาม ซึ่ง

ในท่ีสดุพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวัไดสงกองทัพไปยึดเชียงขวางคืนมาได 

พรอมกบัมีนโยบายกวาดตอนชาวพวนลงมายงัเมือง สมทุรปราการ เมอืงพนัสนคิม 

และเมอืงฉะเชงิเทรา นโยบายดงักลาวไดดาํเนนิมาจนถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกลาเจาอยูหวั จนกระทัง่มชีาวพวนกระจายตวัอยูในจังหวดัตางๆ มากขึน้ 

เชน สุพรรณบุรี ลพบุรี สุโขทัย อุดรธานี เพชรบุรี นครนายก เปนตน
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 ป พ.ศ. 2428 ชาวจีนฮอซึ่งอยูบริเวณตอนใตของจีน ตลอดจนพรมแดน

ไทย-ลาว รวบรวมกําลังพลกระท่ังสามารถยึดเชียงขวางได พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตองสงกองทัพเขาไปปราบปรามอีกครั้งกระทั่งสามารถ

ยึดเชียงขวางกลับคืนมาได การชนะสงครามครั้งนั้นสงผลใหเกิดการกวาดตอน

ชาวพวนกลับมายังไทยจํานวนมากและนับวาเปนครั้งสําคัญที่สุด

 อยางไรก็ดี การกวาดตอนชาวพวนเขามาในไทยตลอดชวงเวลาดังกลาว

เหตุผลหน่ึงคือ ความพยายามยึดครองพ้ืนที่จากปญหาขอพิพาทในลัทธิลา

อาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส เห็นไดจากในป พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดทรงจัดตั้งมณฑล ซึ่งมีรูปแบบการปกครองใน

ลักษณะ Country ของสหราชอาณาจักรเพื่อรวบรวมดินแดนภายใตการครอบ

ครองของไทย เชน เชียงขวาง ใหอยูภายใตการปกครองของไทยอยางเปนทางการ 

แมวาในท่ีสดุแลวประเทศฝร่ังเศสจะสามารถครอบครองดินแดนเหลานัน้ไดทัง้หมด 

แตการกวาดตอนชาวพวนเขามาประเทศไทยในเวลาตอมาก็นับเปนสวนหน่ึงของ

ความสําเร็จจากครอบครองประชากรเชนกัน

 ขอมลูเมือ่ป พ.ศ. 2538 พบวาประชากรกลุมชาตพินัธุพวนในประเทศไทยมี

จาํนวนท้ังสิน้ 190,430 คน กระจายอยูในจังหวัดตางๆ ทัว่ประเทศ เชน นาน แพร 

สุโขทัย พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค สิงหบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี เพชรบุรี อุดรธานี 

นครนายก และอุดรธานี เปนตน (วีรพงศ มีสถาน, แหลงเดิม)

2. ประเพณีบุญกําฟาของกลุมชาติพันธุพวนในประเทศไทย 
 ประเพณีบุญกําฟาของกลุมชาติพันธุพวนในประเทศไทย ถือเปนประเพณี

หนึ่งของฮีตที่จะตองปฏิบัติในเดือน 3 โดย คําวา “กําฟา” เปนภาษาไทยพวน 

กํา หมายถึงการยึดหรือถือที่หามชาวพวนทํางานในชวงเวลาการจัดงาน กับคําวา 

ฟา หมายถึงแถนหรือเทพเจาที่สามารถดลบันดาลใหคุณใหโทษกับคน อีกทั้งฟา

ยังหมายรวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ลูกหลานบรรพบุรุษ โดยถือเอาพระยาแถน

เปนผูใหกาํเนดิชาวพวนคนแรก ทัง้นีค้ตคิวามเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัประเพณีบญุกาํฟา

ของกลุมชาติพันธุพวนประกอบไปดวย

 ความเช่ือเกีย่วกบัเทพเจาและผ ีโดยเช่ือวาตองบูชาเทพเจาท่ีดแูลรักษา

ไรนา เทพเจาที่ดูแลรักษาเมือง ตลอดจนผีบรรพบุรุษเพื่อคุมครองรักษาใหตนเอง
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และครอบครวัอยูรมเยน็เปนสขุ ดงันัน้จงึตองมกีารบชูาพระยาแถนและผบีรรพบุรษุ 
การบูชาแมโพสพ และการสูขวัญขาว ในประเพณีบุญกําฟา
 ความเช่ือเกีย่วกบัชวงเวลาท่ี “กบบมปีาก นาคบมฮีขูี”้ ซึง่กลุมชาติพนัธุ
พวนเช่ือวาชวงเวลาในการจัดประเพณีบญุกาํฟา เปนชวงทีก่บไมมปีากซึง่หมายถงึ
ไมกินก็อิ่ม นาคยังไมมีรูทวารหมายถึงเมื่อไมกินก็ไมถาย กลาวโดยรวมจึงหมาย
ถึงเปนชวงเวลาของความอุดมสมบูรณที่สุดซึ่งเปนมงคลท่ีชาวพวนจึงจัดประเพณี
บุญกําฟาขึ้น
 ความเชื่อการฟงเสียงฟารอง โดยกลุมชาติพันธุพวนจะใหความสําคัญ
กับการฟงเสียงฟารองคร้ังแรกเพ่ือทํานายความเปนอยูของคน อาชีพ ตลอดจน
สามารถทํานายถึงปริมาณน้ําที่จะมีในแตละวันเพื่อการทําการเกษตรตลอดป 
(วาสนา บุญสม, 2542: 53-61)
 พิธีกรรมโดยท่ัวไปท่ีกลุมชาติพันธุพวนนิยมปฏิบัติในงานประเพณีบุญกํา
ฟาจะมีความหลากหลายแตกตางกันในแตละพื้นที่ ทั้งนี้โดยสวนใหญจะใชระยะ
เวลาในการจัดงานเปนจํานวน 3 วัน ประกอบดวย
 วันแรก
 จัดขึ้นในวันข้ึน 2 ค่ํา เดือน 3 โดยเมื่อตะวันตกดินแลวชาวพวนทุกคนตอง
เริ่มกํา โดยการหยุดทํางานจนถึงตะวันตกดินของวันขึ้น 3 ค่ําเดือน 3 ของทุกป จึง
สามารถทาํงานตอได ทัง้นีใ้นวนัดงักลาวจะมกีารบชูาพระยาแถนและผบีรรพบรุษุ 
การบูชาแมโพสพ และการสูขวัญขาว
 วันที่สอง
 ไดแกวนัข้ึน 9 ค่าํ เดือน 3 ของทุกป เม่ือตะวันตกดินแลวชาวพวนหยุดทํางาน
จนถึงจนถึงเชาของวันข้ึน 10 ค่ําเดือน 3 ของทุกป และเมื่อถึงเวลาเพลชาวพวน
จะมีการแตงตวัสวยงามพรอมกับนาํ “พาขาว หรอื ซาแฮ ” ซึง่หมายถึงสาํรบัอาหาร
ไปถวายพระที่วัด เมื่อถึงเวลาเย็นจะมีการละเลน เชน ไมหึ่ม ลงขวง ชวงรํา มอญ
ซอนผา หรือเตะหมากเบี้ยหรือสะบา 
 วันที่สาม
 จัดขึ้นในวันข้ึน 14 ค่ํา เดือน 3 เมื่อตะวันตกดินแลวชาวพวนหยุดทํางาน
จนถึงจนถึงเชาของวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 3 ของทุกป เมื่อถึงเวลาเชาชาวพวนจะนํา
ภตัตาหารไปถวายพระท่ีวดัดงัเชนวนัทีส่อง ซึง่ในวนันีจ้ะเปนวนัท่ีชาวพวนคอยฟง

เสียงฟารองเพื่อทํานายความเปนอยูของตนอีกดวย
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3. การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง ของประเพณีบุญกําฟา
 แมวาการจัดงานประเพณีบญุกาํฟาจะใหความสําคญักบัการใชเวลาจัดงาน
ถงึ 3 วนัแตในปจจบุนัการจดังานประเพณบีญุกาํฟาในแตละพืน้ท่ีมคีวามแตกตาง
ออกไป ดวยปจจัยตางๆ เชน การที่ตองอยูรวมพิธีจนถึงระยะเวลา 3 วันทําใหไม
สะดวกทีก่ารหยุดงานระยะยาว และการท่ีแนวคิดในการนําวฒันธรรมประเพณีมา
เปนกจิกรรมทางการทองเทีย่วซึง่เริม่แพรหลายในประเทศไทยชวงทศวรรษท่ี 2510 
สงผลใหงานประเพณีบุญกําฟาถูกดัดแปลงเพื่อการทองเที่ยวมากขึ้น
 ปจจยัขางตน สงผลใหงานประเพณบีญุกาํฟาในแตละพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนการลดจํานวนวันลงเพื่อใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวได
สะดวกและตรงกับวนัจดักจิกรรมมากข้ึน การมีมนีกัการเมืองทองถ่ินมสีวนรวมจัด
งานเพือ่ฐานเสยีงของตน รวมถงึการเริม่จดักจิกรรมใหมทีไ่มเคยมใีนประเพณเีดมิ
มากอน เชน จัดงานเลี้ยงเรียกวา “ราตรีกําฟาพาแลง” ตลอดจนการแสดงดนตรี
และรําพวน เปนตน (วาสนา บุญสม, 53-61: 2543)
 อยางไรก็ด ีในพืน้ที ่บานหาดเส้ียว อาํเภอศรีสชันาลัย จงัหวัดสโุขทัย อาํเภอ
พรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุ ีบานผือ จงัหวดัอดุรธานี ซึง่มกีลุมชาตพินัธุพวนอาศยัอยู
อีกทั้งมีการจัดประเพณีบุญกําฟาทั้งเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
และเพื่อเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการทองเที่ยว พบวามีความเปลี่ยนแปลงดังตอ
ไปนี้

 3.1 ประเพณีบญุกาํฟา ทีห่าดเส้ียว อาํเภอศรีสชัณาลยั จงัหวดัสุโขทยั

ภาพที่ 2 การเลนนางกวัก 

(ที่มา แจมจันทร  โพธิ์บัว,สัมภาษณ)
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 ในพ้ืนทีน่ี ้ประเพณีบญุกาํฟาถกูแบงแยกจากผูจดังานเปน 2 กลุมหลักไดแก

กลุมชาวพวนบานหาดเสีย้ว และ เทศบาลหาดเสีย้ว กระทัง่นาํไปสูความขดัแยงกบั

คนในทองถิน่และมกีารโตตอบ ตอรอง และชวงชงิโอกาสในการจดังานระหวางกนั 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้

   3.1.1 การอธิบายที่มาและความเช่ือในการจัดงาน
 ชาวพวนในหาดเสีย้ว พยายามอธิบายทีม่าของการจดังานประเพณบีญุกาํฟา

วาไดรับการร้ือฟนภายหลังการการจัดตั้งชมรมไทยพวนแหงประเทศไทย ในชวง

ทศวรรษที ่2510 อนันาํไปสูการรวมกลุมกนัของชาวพวนทัว่ประเทศ และเกดิการจดั

ประเพณบีญุกาํฟาใหเปนหนึง่ในอตัลกัษณ ของชาวพวน (สงา เกดิใหญ, สมัภาษณ) 

มากกวาการกลาวถงึความเช่ือทองถิน่ในการจดังานวาเปนการฟงเสยีงฟารองเพือ่

ทํานายความอุดมสมบูรณ แมวาจะยังคงมีอยูบางก็ตาม

   3.1.2 รูปแบบการจัดงานในปจจุบัน 
 ปจจุบัน ประเพณีบุญกําฟาหาดเสี้ยว มีรูปแบบการจัดงานแตกตางไปจาก

เดิม เห็นไดจาก

 ระยะเวลาการจัดงาน
 แมวาหาดเส้ียวจะยังคงกําหนดใหระยะเวลาการจัดงานประเพณีบญุกําฟายงั

คงมีจํานวน 3 ชวง แตพบวามีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดงาน ไดแก ชวงที่ 1 ตั้งแต

วันขึ้น 2 ค่ํา เดือน 3 จนถึงวันข้ึน 3 ค่ํา เดือน 3 ชวงที่ 2 ตั้งแตวันขึ้น 8 ค่ําเดือน 

3 กระท่ังถึงวันขึ้น 10 ค่ํา เดือน 3 และชวงที่ 3 ตั้งแตวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 3 และ

วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 ซึ่งเหตุผลที่กําหนดวันจัดงานเปนรูปแบบน้ีเนื่องมาจากเปน

ชวงเวลาทีห่ญงิชาวพวน จะสามารถพักผอนหลังจากการทอผาเพือ่จะนาํไปจําหนาย

ในงานพระแทนศิลาอาสน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งอยูใกล ประมาณ 30 กิโลเมตร

 กิจกรรมในงาน
 ในงานประเพณีบญุกําฟาบานหาดเส้ียวมีการจัดกิจกรรมท่ีมเีฉพาะถ่ินและ

ถกูอธบิายวาเปนของชาวพวนบานหาดเส้ียวเทานัน้ ไมวาจะเปน ขนมขาวโคงหรอื

แมแตการละเลนและการแสดง ลําพวน การเลนนางกวัก โดยเฉพาะ ลําพวน ซึ่ง

เปนการแสดงท่ีเกดิขึน้ใหม อนัสอดคลองกบัทศันคตขิองชาวพวนบานหาดเส้ียว ที่

ระบวุากจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในงานประเพณบีญุกาํฟามคีวามจาํเปนตองดดัแปลงเพือ่หา
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จดุขายใหกบัการทองเท่ียวของบานหาดเส้ียว เพิม่ข้ึน อกีทัง้ยงัเปนการชวยอนุรกัษ

วัฒนธรรมของชาวพวนทางออมอีกดวย (สาธร โสรัจประสพสันติ, สัมภาษณ)

 ขณะเดียวกัน ชาวพวนบานหาดเสี้ยว ยังกลาวถึงกิจกรรมงานประเพณีบุญ

กาํฟาในพืน้ท่ีของตนในลกัษณะการเปรยีบเทยีบกบังานประเพณบีญุกาํฟาในพืน้ที่

ใกลเคียง ไดแก จังหวัดแพร ซึ่งมีความเปนคูแขงทั้งในดานกิจกรรมที่หลากหลาย 

และจํานวนคนท่ีมาเที่ยวชมงานมากกวาอีกดวย (อุทิศ กุมาร, สัมภาษณ)

 3.2 ประเพณีบุญกําฟา ที่อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ภาพที่ 3  การทําขาวหลาม บุญกําฟา สิงหบุรี

(ที่มา ถายโดยผูวิจัย)

 ประเพณีบญุกาํฟาท่ี อาํเภอพรหมบรุ ีนบัเปนพ้ืนท่ีเดยีวจากทัง้หมดของการ

ศกึษาน้ีทีม่รีปูแบบกิจกรรมชัดเจนวาเพือ่ตอบสนองการทองเทีย่ว โดยพืน้ทีใ่นการ

จดังานครอบคลมุบานบางน้าํเชีย่ว บานแปง และบานโภคาววิฒัน โดยมวีดักฎุทีอง

เปนศูนยกลางการจัดงาน

 อยางไรก็ดี วัดกุฎีทองไมไดเปนหนวยงานเดียวท่ีจัดงานเทานั้น ผูมีสวน

เกีย่วของในการจดังานยงัประกอบดวยหนวยงานภาครฐั ทัง้จาก อาํเภอและจงัหวดั 

ตลอดจนเทศบาล ทีมี่บทบาทในการจัดงานกระท่ังเกิดความชัดแยงกบัคนในทองถ่ิน
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และมีการโตตอบ ตอรอง และชวงชิงโอกาสในการจัดงาน เพื่อผลจากความมีชื่อ
เสียงและคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
   3.2.1 การอธิบายที่มาและความเช่ือในการจัดงาน
 ชาวพวน พรหมบุรี อธิบายถึงที่มาในการจัดงานประเพณีบุญกําฟาเชน
เดียวกับชาวพวนบานหาดเสี้ยว ที่เกิดข้ึนภายหลังการจัดตั้งชมรมไทยพวนแหง
ประเทศไทย ในชวงทศวรรษท่ี 2510 นอกจากน้ียงัได มกีารเช่ือมโยงกับพงศาวดาร
เมืองพวนท่ีถูกคุกคามท้ังจากเวียงจันทนและ ไทย ทําใหตองมาอาศัยอยูใน
ปจจุบนั(พระครูเมตตานุศาสน (บญุชวย จติตฺปโฺย), สมัภาษณ)โดยนัยนีป้ระเพณี
บุญกําฟาจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งของคําอธิบายอัตลักษณ ของชาวพวน พรหมบุรี ผาน
มิติทางประวัติศาสตรนั่นเอง
 ขณะเดียวกัน ไมเพียงแตความเช่ือเปนการฟงเสียงฟารองเพ่ือทํานายความ
อดุมสมบูรณจะปรากฏในประเพณีบญุกาํฟา พรหมบุร ีเทานัน้ แตยงัเพ่ิมเติมความ
เชื่อวาประเพณีบุญกําฟายังเปนวันข้ึนปใหมของชาวพวน ซึ่งไมมีชาวพวนในพื้นที่
ศึกษาที่ใดกลาวถึงอีกดวย (วชิรา บุญเริ่ม, สัมภาษณ)
   3.2.2 รูปแบบการจัดงานในปจจุบัน
 ประเพณีบญุกาํฟาที ่พรหมบุร ีในปจจบุนัมกีจิกรรมในการจัดงานแตกตาง
ไปจากเดิม เห็นไดจาก
 ระยะเวลาการจัดงาน
 จากขอมูลภาคสนาม พบวาปจจุบันประเพณีบุญกําฟา พรหมบุรี มีการจัด
งานเพียง 2 วัน ตดิตอกัน ไดแก วันข้ึน 2 ค่ํา เดือน 3 และวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 
ของทุกปโดยไมไดยึดถือตามความเชื่อเดิม แตเปนไปเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูจัดงานรวมถึงนักทองเที่ยว
 กิจกรรมในงาน
 ประเพณีบุญกําฟา พรหมบุรี มีกิจกรรมทั้งการสาธิตการประกอบอาหาร
พวน การทาํ ขาวหลาม พรอมกบัอธบิายวาเปนกจิกรรมหลกัของประเพณบีญุกาํฟา
ที่พรหมบุรี ที่ขาดไมได ตลอดจนการละเลนตางๆ ที่เกิดขึ้นใหม เชน หมากเบี้ย 
และ รํากําฟา รวมถึง ประกวดธิดากําฟา และงานกําฟาพาแลง ซึ่งไมมีความเกี่ยว
พันกับความเช่ือด้ังเดิมเลย หากแตชาวพวนพรหมบุรี กลับเห็นวาเปนเร่ืองท่ีดีที่
จะทําใหนกัทองเท่ียวในฐานะคนนอกรูจกัชาวพวนพรหมบรุ ีมากขึน้ และเปนการ

อนุรักษวัฒนธรรมพวนทางออม 
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   3.3 ประเพณีบุญกําฟา ที่ ตําบลบานผือ อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 4  รํากําฟา บานผือ

(ที่มา  ภิรมย  แสงมณี, สัมภาษณ)

 ปจจุบันแมวาตําบลบานผือ จะมีกลุมชาติพันธุพวนอาศัยอยูหนาแนน 

แตพบวางานประเพณีบุญกําฟาเปนเพียงความทรงจําของผูอาวุโสในพื้นที่เทานั้น 

เนื่องจากถูกกิจกรรมรื่นเริงอื่นๆ เชน หมอลําซิ่ง เขามาผสมผสาน เมื่อผนวกกับ

การท่ีคนรุนใหมตองทํางานตางถ่ินทําใหไมมีเวลากลับบานมารวมประเพณีบุญ

กาํฟา ทาํใหการจดัประเพณบีญุกาํฟาในรปูแบบของงานร่ืนเรงิจึงหายไป เหลอืแต

เพยีงผูอาวโุสบางคนทีย่งัคงยดืถอืเทาน้ัน เชน บางคนยงัคงประกอบกจิกรรมการกาํ 

เมื่อถึงชวงประเพณีบุญกําฟาอยู (เฮือง มีลา, สัมภาษณ)

 อยางไรก็ด ีความทรงจําของผูอาวโุสที ่ตาํบลบานผอื พบวาความเช่ือในงาน

ประเพณีบุญกําฟาในฐานะ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่จะตองปฏิบัติในเดือน 3 ของ

ผูอาวุโสชาวพวนยังคงเปนปจจัยหลักของการรวมประเพณีบุญกําฟาอยู ทั้งนี้หาก

จะตองฟนฟปูระเพณีบญุกาํฟาขึน้มาใหมพรอมกบัปรับเปล่ียนใหเปนประเพณีเพือ่

การทองเท่ียว ชาวพวน ตําบลบานผือ กลับมีความเห็นแบงออกเปน 2 กรณี ทั้ง

สนับสนุนเน่ืองจากเปนวิธีการหน่ึงของการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ

พวน ขณะทีอ่กีฝายหนึง่กลบัเหน็วาหากเน้ือหาสาระของประเพณีถกูเปล่ียนไปเพ่ือ

การทองเท่ียว จะนําไปสูการทีจติวญิญาณของประเพณีบญุกาํฟาตองสูญหายไปใน

ที่สุด (ฤดีมน ปรีดีสนิท, สัมภาษณ)
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4. พลวัตของประเพณีบุญกําฟาในบริบทการทองเที่ยว
 ความเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญกําฟาในพื้นที่ศึกษา สะทอนใหเห็น

พลวัตภายใตบริบทของการทองเที่ยวไดดังนี้

 4.1 พลวัตดานการบริหารจัดการ
 ชมรมไทยพวนแหงประเทศไทย เปนผูมบีทบาทในการฟนฟูประวัตศิาสตร

และวฒันธรรมพวนในฐานะ อตัลกัษณพวน ดวยการอธบิายวาตนเองแตกตางจาก

วฒันธรรมหรือกลุมชาตพินัธุอืน่ๆ ในลกัษณะการสรางความเปนอืน่ (Otherness) 

ทัง้ดานภาษาและวฒันธรรม นอกจากน้ีชมรมไทยพวน ยงัมคีวามสมัพนัธกบัหนวย

งานท่ีเกีย่วของกบัการจดังานในรูปแบบตางๆ ไดแก รปูแบบความสัมพนัธระหวาง

คนในทองถิ่นกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งพบวาในปจจุบันการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยไมเขามาชวยดวยเหตผุลทางการเมืองบางประการ รูปแบบความ

สมัพนัธระหวางคนในทองถ่ินกบัหนวยราชการ ระดับจังหวัดและอําเภอท่ีมกัจะเปน

ความสมัพนัธแบบสวนตัวระหวางประธานชมรม ไทยพวนกบัหวัหนาหนวยราชการ

ดังนั้นชวงใดท่ีความสัมพันธไมเปนไปอยางราบรื่นจะทําใหขาดการสนับสนุนการ

จัดงานดวยเชนกัน รูปแบบความสัมพันธระหวางคนในทองถิ่นกับหนวยราชการ

ระดับทองถ่ิน ซึ่งพบวาไมมีความราบรื่นทั้งจากปญหาทางการเองรวมถึงปญหา

การแยงกันจัดงาน ความสัมพันธระหวางคนในทองถิ่นกับหนวยงานอื่นๆ เชนวัด 

โรงเรียน และสํานักงานวัฒนธรรมท่ีพบวายังคงมีการสนับสนุนการจัดงานมาโดย

ตลอด ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธระหวางคนในทองถ่ินกับชาวพวน คนตาง

พื้นที่ ทั้งในลักษณะการชวงชิงพื้นที่ การจัดงานกับชาวพวนในจังหวัดอื่นๆ และ

ลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคากับจังหวัดใกลเคียงท้ังกับชาวพวนตาง

ถิ่นหรือผูที่มิใชกลุมชาติพันธุพวน

 กลาวไดวาประเพณีบญุกาํฟาทีเ่กดิข้ึนในพ้ืนท่ีศกึษา จงึเปนเพียงสญัลกัษณ 

(Symbolic Aspect) หนึง่ในการสรางชุมชนในจิตนาการ (Imagined Community) 

ที่ยอมรับความเปนกลุมเดียวกันของชาวพวนเอาไว (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 

27-34) ตลอดจนยงัเปนการกําหนดอัตลกัษณทางการเมอืง (Identity Politics) ใน

ความหมายของการสรางความเปนเชื้อชาติเผาพันธุเดียวกัน การมีประวัติศาสตร

รวมกัน รวมถึงการมีปรัชญาในการดําเนินชีวิตแบบเดียวกันอันจะนําไปสูการมี

วัฒนธรรมเดียวกัน (Linda and Seidman , 1995: 1-20)
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 4.2 พลวัตดานเศรษฐกิจ 
 ความเปล่ียนแปลงในงานประเพณีบุญกําฟา สะทอนใหเห็นวาชาวพวนมี

วิธีคิดในเชิงคุณคา เชน ความภูมิใจในการแสดงอัตลักษณของความเปนพวนผาน

ประเพณีบุญกําฟา การใชประเพณีบุญกําฟาสรางสํานึกรอยรัดความเปนปกแผน 

(Sense of Solidarity) ของชาวพวน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2545 : เว็บไซต) ตลอด

จนการเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมพวน มากกวาวิธีคิดเชิงมูลคา เชน

การใหความสําคัญกับเร่ืองของกําไรจากการจัดงานประเพณีบุญกําฟา หรือการ

กระจายรายได การจางงาน ซึ่งประเด็นวิธีคิดเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจยังไมไดรับ

การกลาวถึงมากนัก

 4.3 พลวัตดานสังคม
 มีการจัดระเบียบสังคมผานคําอธิบายเชิงประวัติศาสตรที่กลาววาหากกลุม

ชาติพันธุพวนไมไดทําอะไรผิด ก็ไมมีใครมาทํารายชาวพวนได ขณะที่ความเชื่อ

เกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นการฟงเสียงฟารองตาม

ทศิตางๆ เพือ่ทํานายความแหงแลงสาํหรบัการทํานารวมถึงความเช่ือเก่ียวกับการ

ใสปุยในนาและการนําเมล็ดพันธุพืชไปหวานในไรนาในวันกําฟายังคงอยู

 ขณะเดียวกัน พลวัตที่เกิดข้ึนยังไดนําเสนอภาพความสามัคคีกลมเกลียว

ของชาวพวนผานประเพณีบุญกําฟา โดยนัยนี้งานประเพณีบุญกําฟาจึงกอใหเกิด 

“หนาที่ใหม (New Function)” ของสถาบันทางสังคม อยางไรก็ดี หนาที่ใหมดัง

กลาวในอีกมิติหนึ่งกลับกลายเปนการสรางความเปนอื่นท่ีมุงสรางอัตลักษณของ

ชาวพวนวาประเพณีบุญกําฟาเปนของกลุมชาติพันธุพวนเทานั้น หรือแมกระทั่ง

ภายในกลุมชาติพันธุพวนเอง ที่ระบุวางานประเพณีบุญกําฟาของตนเองใหโดด

เดนกวาอกีแหงหนึง่ เหลานีย้อมแสดงใหเหน็วาแมการนําเสนออตัลกัษณของกลุม

ชาตพินัธุพวนจะดกูลมเกลยีวกนั หากแตกม็กีารชวงชงิพืน้ท่ีความเปนพวนแฝงอยู

ดวยเชนกัน

 4.4 พลวัตดานการใหความหมายของประเพณีบุญกําฟา
 ในงานประเพณีบุญกําฟาที่เกิดข้ึนสะทอนใหเห็นพลวัตของความหมายใน

การจัดงานท่ีหลากหลายแตกตางกนั นบัตัง้แตความหมายดานความอุดมสมบูรณ 

ความหมายในการพักผอน กระทั่งความหมายของการเปนจารีตและอัตลักษณ

พวน โดยนัยน้ีประเพณีบุญกําฟาจึงเปนสวนหนึ่งในการอธิบายวาสังคมพวนใน
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จินตนาการ (Imagined Community) มีความเทาเทียมกันและลดความไมเทา

เทียมกนัระหวางความรวยและความจน อกีทัง้เกีย่วพนักบักระบวนการสรางความ

หมายจากอดตีโดยนํามาอางอิงใหมเพ่ือรบัใชสงัคมปจจุบนั (เอกรินทร พึง่ประชา, 

2544) ทัง้ตอชาวพวนดวยกนั และคนนอกกลุมชาติพนัธุ โดยไมจาํเปนตองเปนนกั

ทองเท่ียว เห็นไดจากการเกิดความหมายใหมของประเพณีบุญกําฟาจากการเปน

วันหยุดและหามทํางาน สูการสรางอัตลักษณชาวพวนใหสังคมภายนอกไดทราบ

นั่นเอง

บทสรุป
 จากขอมลูภาคสนามพบวา แมสงัคมสวนใหญจะเขาใจวาประเทศไทยมขีนัติ

ธรรมในการแบงเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ แตในความเปนจรงิกม็อิาจปฏเิสธไดเชนกนั

วาในยงัคงมคีวามรูสกึเปนอืน่อยูจาํนวนมาก การแสดงออกถงึความเปนอืน่จงึอาจ

เปนไดทั้งทางบวกและทางลบ สําหรับกรณีประเพณีบุญกําฟา ความเปนอื่นถูกนํา

เสนอในลักษณะของความเต็มใจบอกเลาเรื่องราวความสามัคคีของกลุมชาติพันธุ

พวนใหกับคนภายนอกไดทราบ ดังนั้นการวางแผนการทองเที่ยวจึงควรทําความ

เขาใจความเปนมาของแตละกลุมชาติพันธุอยางละเอียดและสงเสริมใหแตละกลุม

ชาติพันธุนําเสนอความเปนอื่นอยางภูมิใจในชาติพันธุของตน ไมใชในลักษณะที่

ดอยกวา

 นอกจากนี ้ปญหาของการจดัการทองเทีย่วทัง้เชงิชาตพินัธุและเชงิวฒันธรรม

ก็คอืการประดษิฐหรอืดัดแปลงประเพณ ี(Invention of Tradition) หรอืวฒันธรรม

ของกลุมชาติพันธุกระทั่งเปนการสมมติ (Pseudo Event) และแตงแตมสีสัน 

(Picturesque) ดงันัน้เราจึงพบวาในแหลงทองเทีย่วหลายแหงลวนสรางคาํอธบิาย

ที่มาของงานแตกตางกัน และเกิดความพยายามสรางกิจกรรมอื่นๆ เสริมการทอง

เท่ียว เชน การแสดง งานเลี้ยง การประกวดนางงาม ฯลฯ ซึ่งบางครั้งสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงความหมายและคุณคาของประเพณีนัน้ๆ ไป โดยนัยนีก้ารวางแผนการ

ทองเทีย่วจงึไมควรเปลีย่นแปลงหรอืลดทอนคณุคาและความหมายของวฒันธรรม

และกลุมชาติพันธุลง

 ขณะเดียวกัน การเมืองยังคงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะอธิบายถึงการมีสวน

รวมในการจัดการทองเที่ยว ขอมูลจากการวิจัยทําใหทราบวาเกิดการขัดแยง และ
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การตอรอง ระหวางคนในทองถิ่นและรัฐ ซึ่งสวนใหญเปนเทศบาลอันจัดเปนกลุม
การเมอืงทองถิน่ ไมวาจะเปนการอธบิายวาเทศบาลไมชวยเพราะ “ไมใชคนพวน” 
หรือท่ีชวยเพราะ “เปนฐานเสียง” ขณะที่ตามความเปนจริง หนวยงานราชการ
ระดับทองถิ่น มีหนาที่เพื่อบริการประชาชนดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมใชเพื่อหวังผล
ทางการเมือง
 บทเรยีนอกีประการหน่ึงกค็อื สาํนกึรวมของ “ความเปนคนพวน” ทีเ่หนยีว
แนนและมีระบบ การท่ีรัฐจะเขาไปเพื่อวางแผนการทองเท่ียวจึงไมควรไปส่ังการ
แบบบนลงลาง (Top Down) แตควรจะใชความเหนยีวแนนดงักลาวเพือ่การมสีวน
รวมในการวางแผนการทองเท่ียวในลักษณะของจากขางลางสูขางบน (Bottom Up) 
เพือ่ใหเกดิการวางแผนการทองเทีย่วรวมกนัในการเพ่ิมมลูคาจากการเดินทางของ
ชาวพวน
 แมชมรมไทยพวนแหงประเทศไทย จะยึดมั่นในกรอบวัฒนธรรมของตน
อยางเหนียวแนน แตการวางแผนการทองเท่ียวยังคงจําเปนอยางย่ิงท่ีไมอาจสง
เสรมิใหกจิกรรมหรือประเพณีของกลุมชาติพนัธุพวนซ้าํซอนกนัแมวาจะอางถงึการ
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เที่ยวที่หลากหลาย เชน กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับฮีตคองชาวพวนในแตละ
เดือน เปนตน
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ของพนักงานบริษัทญี่ปุน: 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต
ในจังหวัดชลบุรี1 

สุภาวดี  อินทพันธ 2



บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

บริษัทญี่ปุน และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานบริษัทญ่ีปุน วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย

เลขคณิต (Arithmatic Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

ทดสอบท ี(t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) และการหาคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coeffi  cient) 

 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

 1. คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความคุมครองในปญหาพื้นฐาน

ในการทํางาน ของพนักงานบริษัทญี่ปุน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานคาตอบแทนในการทํางาน ดานสวัสดิการ ดานวัน / เวลาในการ

ทาํงานและวันหยุด ดานระบบความปลอดภัยในการทํางาน ดานความม่ันคงในการ

ทํางาน อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ดานการตรวจรางกาย อยูในระดับมาก

 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท

ญี่ปุน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการศึกษา และปจจัยดานสิ่งแวดลอม

สวนบุคคล

คาํสาํคญั : คณุภาพชวีติการทาํงาน  พนกังานบรษิทัญีปุ่น  อตุสาหกรรมยานยนต
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Abstract

 The purposes of this research are (1) to study the quality of working 

life of Japanese company employees and (2) to examine factors 

related to the quality of the participants’ working life. This research used 

questionnaires as a data-gathering method. The data was analyzed 

using the following quantitative measures: arithmetic means, standard 

deviations, t-tests, F-tests and Pearson’s product moment correlation 

coeffi  cients.

 The results are summarized as follows:

 1. The following aspects of the quality of working life, namely, 

protection against fundamental work-related issues, income, welfare, 

working hours and days, safety, and work stability, were average. Annual 

health examination was good.

 2. The factors related to the quality of lives of the participants were 

as follows: economic, educational, and factors specifi c to individuals. 

Keywords : quality of  working life; Japanese  company employees;  

automotive  industry  
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ความสําคัญของปญหา

 การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการ

ทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สังคมอุตสาหกรรม คาดกันวามนุษยไดใชเวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเปนอยาง

นอยอยูในโรงงานหรือสํานักงาน และยังเช่ือวาในอนาคตอันใกลนี้มนุษยจําเปน

ตองใชเวลาของชีวิตเกี่ยวของกับการทํางานเพิ่มข้ึนไปอีก (ผจญ เฉลิมสาร, 2540) 

ในปจจุบนัมนีกัวิชาการ ผูนาํสหภาพแรงงาน ผูบรหิาร และบุคคลของรัฐ ไดหนัมา

เอาใจใสตอชวีติในการทํางานหรอืสภาพแวดลอมในการทํางานมากข้ึน เพราะการ

ทาํงานน้ันไมเพยีงแตใชเวลาสวนใหญของชีวติมนุษยเทานัน้ แตยงัมีหนาทีต่อชวีติ

พืน้ฐานของบุคคลในสังคม เพราะการทํางานเปนวิถชีวีติหรือเปนสิง่ท่ีบคุคลปฏิบตัิ

เพือ่การยงัชพีเปนสาํคญั ดงันัน้การทาํงานจงึตองสนองเปาหมายของชวิีตทีท่กุคน

พึงมี คือการดําเนินชีวิตที่มีความสุข ความสําคัญเหลานี้ปจจุบันเรียกวา คุณภาพ

ชีวิตการทํางาน (quality of work life: QWL) 

 คุณภาพชีวิตการทํางานเปนเครื่องชี้วัดทางสังคมท่ีเปนวัตถุวิสัย (สภาพ

ความเปนอยู) ทีบ่งบอกถงึการทาํงานของทกุคนวาตนเองมคีณุภาพชวีติท่ีดหีรอืไม 

เพราะในชีวติประจําวันของคนยังตองดํารงชีพดวยการทํางาน มเิพียงความจําเปน

ทางเศรษฐกิจ อันนํามาซึ่งรายไดผลประโยชนทางการเงินเทานั้น แตยังหมายถึง 

ชื่อเสียง เกียรติยศ ความกาวหนาในอาชีพของตนเอง ดังนั้นการทํางานจะตองมี

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีดวย นอกจากนี้แรงงานยังมีความเชื่อที่วา การทํางาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความตรากตรํานอยกวาการทํางานในภาคเกษตรกรรม 

และมีรายไดที่แนนอนม่ันคงกวา ทําใหแรงงานมีความสนใจที่จะเขามาทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรม (ภารดี นามวงศ, 2539: 1) 

 แตทั้งน้ีหากมองในอีกแงมุมหน่ึงแรงงานท่ีเขามาทํางานในโรงงาน

อตุสาหกรรมตองประสบปญหาตางๆ มากมายท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ทีม่ผีล

โดยตรงตอคณุภาพชีวติการทํางาน กลาวคือ ปญหาคาจางตํ่าและสภาพการทํางาน

ไมเหมาะสม ลูกจางไดคาจางและคาตอบแทนที่ต่ํา นอกจากนี้ลูกจางจํานวนมาก

ยงัตองทํางานหนัก มชีัว่โมงการทาํงานทีย่าวนาน ตองทาํงานลวงเวลาและทาํงาน

ในวนัหยดุเพือ่สรางความสมดุลระหวางรายรบัและรายจาย รวมทัง้มกีารใชแรงงาน
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หญงิและแรงงานเดก็ทีค่อนขางสงู ปญหาสขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

สาํหรับปรมิาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวาการจายเงินกรณีเจบ็ปวยมกีาร

จายเงินสงูสดุถึง 16,011.38 ลานบาท หรอืรอยละ 54.17 ของเงินประโยชนทดแทน

ที่จาย ปญหาการขาดความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน ลูกจางถูกเลิก

จาง 191,790 คน สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 9 คน โดยมี

สัดสวนรอยละ 88.10 ของสถานประกอบการท่ีเลิกจางทั้งหมด นอกจากน้ียังมี

สถานประกอบการจํานวนมากท่ีขาดการสงเสริมโอกาสและความกาวหนาในการ

ทํางานของลูกจาง และปญหาความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนิน

ชีวิตโดยทั่วไป (กระทรวงแรงงาน, 2549: 2 - 4)

 จากสภาพความเปนจริง พบวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมักจะถูกใช

งานหนักจนเกิดความทรุดโทรมทั้งทางรางกายและจิตใจ ถูกเอารดัเอาเปรียบจาก

นายจางโดยนายจางมักจะคํานึงถึงลูกจางในฐานะปจจัยการผลิตเพียงปจจัยหน่ึง

เทานัน้ ไมไดคาํนงึถงึความเปนมนษุยของลกูจาง (ปรชีา เปยมพงศสานต, 2535: 16) 

จากปญหาท่ีกลาวขางตน ลวนเปนปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ลูกจางท้ังสิ้น ไมวาจะเปนลูกจางในบริษัทไทยหรือลูกจางในบรรษัทขามชาติที่ได

รับการสงเสริมจากภาครัฐบาลใหเขามาลงทุนในประเทศไทยเปนเวลานาน โดย

รฐับาลมองเพยีงวาบรรษทัขามชาต ิเหลานัน้เปนแหลงในการสรางรายไดและสราง

งานใหแกแรงงานในประเทศ อันเปนการมองบรรษัทขามชาติในดานดีเพียงดาน

เดยีวเทาน้ัน แตหากมองใหลกึลงไปจะพบวา “การเขามามบีทบาทของบรรษทัขาม

ชาติ มกัจะมุงกอบโกยผลประโยชนจากประเทศไทยซึง่เปนประเทศทีม่ทีรพัยากรอนั

อดุมสมบูรณและมุงใชแรงงานของคนไทยท่ีมรีาคาถกู” (เสาวรภย กสุมุา ณ อยธุยา, 

2535: 100)

 นอกจากนี้ การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศของบรรษัทขามชาติมักเกิด

จากการกดดันจากการเคลื่อนไหวตอสูของลูกจางในประเทศตน เพื่อใหคาจางสูง

ขึ้นและมีมาตรการคุมครองสุขภาพของลูกจางและส่ิงแวดลอม สงผลใหบรรษัท

ขามชาติตองยายฐานการผลิตสูประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งเปนการยายการผลิต

โดยปราศจากการยายเทคโนโลยี การควบคุมทางวิศวกรรม และการจัดการความ

ปลอดภัยที่ชวยลดอันตรายตอลูกจางและชุมชนตามมาดวย ประเทศที่มีนักลงทุน

เขามาลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสดุภายใตการใชนโยบายสงเสริมการลงทุนและ
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พฒันาอตุสาหกรรมคอื ประเทศญีปุ่น (สาํนกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 

กองการตางประเทศ, 2549: 1) อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขาม การสงเสริมการ

ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดผลตางๆ ตามมามากมาย ไมวาจะ

เปนปญหาการทํางาทรัพยากรธรรมชาติปญหามลภาวะหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

เปนตน

 สถานการณขางตนประเทศไทยจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

ในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานของลูกจางซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศเพ่ิมขึ้นดวยน่ันเอง 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม โดยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทญี่ปุน เพื่อ

ทราบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทญี่ปุน

 2. เพือ่ศกึษาปจจัยทีม่คีวามสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังาน

บริษัทญี่ปุน

ขอบเขตการวิจัย
 1. ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน จากมิติขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (International Labour Organization: ILO) 5 มิติ แตในการศึกษาครั้ง

นี้ศึกษาเพียง 1 มิติ คือ การไดรับความคุมครองในปญหาพื้นฐานในการทํางาน 

ไดแก

  1.1 คาตอบแทนในการทํางาน ไดแก 1) คาจาง 2) คาลวงเวลา 3) คาตอบแทน

การทํางานในวันหยุด

  1.2 สวัสดิการ ไดแก 1) สวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด 2) สวัสดิการ

นอกเหนือจากกฎหมายกําหนด

  1.3 วัน / เวลาในการทํางานและวันหยุด
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  1.4 การตรวจรางกาย

  1.5 ระบบความปลอดภัยในการทํางาน

  1.6 ความมั่นคงในการทํางาน

  โดยใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพือ่วดัระดับคณุภาพชีวติการทํางาน

ของพนักงานบริษัทญี่ปุน เนื่องจากมิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

มคีวามชดัเจน ครอบคลมุและเปนทีย่อมรบักนัทัว่โลก การท่ีเลือกศึกษาเพียง 1 มติ ิ

คอื การไดรบัความคุมครองในปญหาพืน้ฐานในการทาํงาน เนือ่งจากเปนสิง่จาํเปน

พื้นฐานที่พนักงานทุกคนควรจะไดรับการดูแล และคุมครองจากนายจางเปนหลัก

 2. ศึกษาบริษัทญี่ปุน ที่เปนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยาน

ยนต ในพื้นท่ีเขตสงเสริมการลงทุนเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี

แรงงานเปนจํานวนมาก

 การศึกษาสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจาก

อุตสาหกรรมยานยนต เปน 1 ใน 7 อุตสาหกรรมเปาหมายในยุทธศาสตรเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงนับไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความ

สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวล

รวมยานยนตตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในสัดสวนท่ีสูง สงผลใหสภาวะ

อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงทําใหจํานวนผูทํางานใน

อตุสาหกรรมยานยนตมอีตัราการขยายตัวเพิม่ขึน้ตามไปดวย (กรมการจัดหางาน, 

2548 : ไมมีเลขหนา) 

 3. ประชากรท่ีศกึษาคร้ังนีไ้ดแก พนกังานบริษทัญ่ีปุนในอุตสาหกรรมยาน

ยนต ที่ผานการทดลองงานของบริษัทแลว จํานวน 3,751 คน ซึ่งสามารถหากลุม

ตัวอยางได 362 คน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทราบขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทญี่ปุนในปจจุบัน

 2. ทราบถึงปจจัยทีม่คีวามสัมพันธกบัคณุภาพชีวติการทํางานของพนักงาน

บริษัทญี่ปุน

 3. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในองคกรอื่นๆ เพื่อใหพนักงานมี
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตการทํางานและผลิตผลขององคกรดี

ตามไปดวย 

คํานิยามศัพทเฉพาะ
 1. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่สามารถตอบสนอง

ความจําเปนพื้นฐานของพนักงานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และ

สภาพความเปนอยูที่ดีของพนักงานในเร่ืองเก่ียวกับการไดรับความคุมครองใน

ปญหาพ้ืนฐานในการทํางาน (เชน คาจาง สขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

ระยะเวลาในการทํางาน สวัสดิการในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน) การ

ไดรบัการปฏิบตัทิีเ่ปนธรรมในการทํางานท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม โอกาส

มีสวนรวมในการตัดสินใจ การไดทํางานท่ีทาทายความสามารถ ความสัมพันธ

ระหวางชวีติการทํางานกบัการดาํเนนิชวีติโดยทัว่ไป และความสอดคลองทางสงัคม

ของชีวิตการทํางาน

 2. พนกังาน หมายถึง พนกังานทีป่ฏิบตังิานในบริษทัญีปุ่น ในอตุสาหกรรม

ยานยนต ทีผ่านการทดลองงานของบรษิทัแลว โดยไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืน

 3. อุตสาหกรรมยานยนต หมายถึง อุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ประกอบ

รถยนต

 4. บรษัิทญีปุ่น หมายถึง องคการธุรกจิจากญ่ีปุนทีเ่ขามาลงทุนกบันักลงทุน

ชาวไทย หรือนักลงทุนชาติอื่น หรือลงทุนดวยตนเองทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 ในชวงทศวรรษท่ี 1960 - 1970 มกีารเปล่ียนแปลงในสภาพการทํางานของ

ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เกดิความไมพอใจของคนรุนใหมตอระบบการ

ทํางานในอาชีพของตนเพ่ิมมากข้ึน มีการประทวงในกิจการอุตสาหกรรมจํานวน

มากท้ังในอเมริกาและในยุโรป เชน การประทวงของคนงานเหมืองแร Kiruna 

ในประเทศสวีเดน ใน ค.ศ. 1969 และใน ค.ศ. 1971 พนักงานบริษัท Gerneral 

Motor ทีม่ลรฐัโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา การนดัหยดุงาน เหตกุารณทาํนองนี้

ยงัเกดิกับหลายๆ ประเทศ จนทาํใหกจิการตางๆ ประสบปญหาในการดําเนนิงาน 

ผลเสียหายเกิดขึ้นท้ังนายจางและลูกจาง (อนุชา ภวายน, 2548: ไมมีเลขหนา) 
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ใน ค.ศ. 1972 ในการสัมมนาระหวางชาติที่กรุงนิวยอรก ไดมีการเสนอแนวความ

คดิใหมทีเ่รยีกวา “คณุภาพชีวติการทํางาน” (Quality of working life : QWL) หลงั

จากนัน้มาแนวความคดินีแ้พรกระจายไปทัว่โลก ปจจบุนัประเทศตางๆ ไดพยายาม

เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมในทีท่าํงานโดยเฉพาะอยางยิง่ระบบการทาํงาน โดยมี

เปาหมายเพือ่ลดความตงึเครยีดทางจติใจของลกูจางและเพิม่ความพงึพอใจในงาน

ทีท่าํ ประเทศทีท่ดลองใชแนวคดินีอ้ยางจรงิจงั คอื สหรฐัอเมรกิา สวเีดน และญีปุ่น 

(สมุนนทิพย ใจเหล็ก, 2541: 14)

 ปรีชา เปยมพงศสานต (2535: 23 - 25) กลาวถึงแนวความคิด “คุณภาพ

ชีวิตการทํางาน” ไววา มีรากฐานทางทฤษฎียาวนานกวา 50 ป โดยมีรากฐานมา

จาก 3 สํานักคิด คือ

 1. สาํนักคดิ “การจัดการแนวมนุษยสมัพนัธ” เชือ่วา ปจจยัทีส่าํคญัทีส่ดุใน

ระบบการทาํงานไมใชเปนเรือ่งของเศรษฐกจิหรอืวตัถอุยางใดหากแตเปน “ปจจยั

มนษุย” ความสมัพนัธของลกูจางมผีลอยางมากตอประสทิธภิาพการทาํงานเปนกลุม 

นอกจากนีก้ารจดัการแบบประชาธิปไตยยอมดกีวาเผด็จการหรอือาํนาจนยิม เพราะ

สงผลทางบวกตอการทํางานของลูกจาง

 2. สํานักที่เนนเรื่อง “ระบบสังคมและเทคนิค” ระบุวา การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอการทํางานภายในองคกร ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมกีารปรับระบบเสียใหม เพิม่ขวัญกาํลงัใจและใหแรงกระตุนในการยกระดับ

ประสิทธิภาพของงาน

 3. สํานัก “ประชาธิปไตยของแรงงาน” แนวสแกนดิเนเวีย ย้ําวาสหภาพ

แรงงานตองเขาไปมีสวนในการจัดระบบการทํางานภายในองคกร รวมทั้งขยาย

ขอบเขตไปยังระดับชาติดวย

 นกัคดิกลุมมารกซิส (Marxist) มองวา ปญหาความสมัพนัธระหวางนายจาง

กับลูกจางท่ีขัดแยงอยูนั้น สืบเน่ืองจากนายจางเอารัดเอาเปรียบและสรางความ

แปลกแยกใหเกิดแกคนงาน ความแปลกแยกนี้เปนสิ่งตรงขามกับคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน ทําใหสภาพความเปนอยูของคนงานตองอยูในฐานะเสียเปรียบ คือ 

มีสภาพขาดพลัง (Powerlessness) อันเนื่องจากการที่คนงานเหลานั้น มิไดเปน

กรรมสิทธิ์ในกิจการท่ีตนเองทําอยู มีสภาพไรความหมาย (Meaninglessness) 

โดยคนงานมหีนาทีผ่ลติสวนประกอบยอยๆ ของสนิคาโดยไมรูวาตนเองกาํลงัผลติ
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สินคาอะไร และไมเขาใจวัตถุประสงคในการทํางาน มีการแปลกแยกจากสังคม
ใหมที่มีความสัมพันธแบบเปนทางการ และเนนเรื่องสายการบังคับบัญชามากขึ้น 
ลักษณะน้ีจะทําลายความสนิทสนมระหวางกลุมคนงาน (อนุชา ภวยน, 2548: 
ไมมีเลขหนา)
 นอกจากนี้สภาพความแปลกแยกยังทําใหคนงานเกิดความแปลกหนาใน
ตนเอง (Self-estrangement) เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางถูกสั่งการจากหัวหนาทั้ง
สิน้ สภาพการณเชนนีจ้ะสงผลใหเกดิความไมพอใจในหมูคนงาน สงัคมโดยรวมจะ
เกิดชนช้ันและเกิดการแตกแยกภายในชาติ (เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 2539: 5)
 แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานยังไดรับความสนใจจากนักวิชาการ
ในกลุมพวก พฤติกรรมนิยม (Behavioral Scientist) ที่ใหความสําคัญแกคนงาน
ในเรื่องความพึงพอใจ (Job Satisfaction) วาเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานทีท่าํใหผูใชแรงงานไมมคีวามสขุในการทาํงาน คอื สาเหตใุหญของความ
ไรประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหคนงานขาดงาน ลาออกจากงานสูงข้ึน ดังนั้น
เพื่อใหคนงานไดมีความสุขในการทํางาน กลุมพฤติกรรมนิยมจึงเสนอใหฝาย
บริหารใหความสนใจกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติของคนงาน สุขภาพอนามัย อารมณ 
จติใจ และปจจัยอืน่ๆ ทีส่งผลตอการทํางาน แนวทางการศกึษาของกลุมนีส้วนใหญ
จะมองถึงสาเหตุของการเกิดความไมพอใจ หรือความพอใจในการทํางานที่ทําอยู 
ปจจัยท่ีทําใหคนงานไมมีความสุขในการทํางาน และศึกษาในผลกระทบตองาน
เดนนิส ออแกน (Dennis W. Organ) จากแนวคิดขางตนลอสคอคโคและสไพทส 
(Loscocco&Splitze) ยงัสนับสนนุวา การพัฒนาคุณภาพชีวติในการทํางานยังเก่ียว
กับสภาพการทํางาน บุคคล และองคการ รวมทั้งแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจะมี
ผลโดยตรงตอความสุขในการทํางาน องคประกอบท่ีทําใหผูใชแรงงานมีความสุข
ในการทํางาน ไดแก ความตองการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งตอบแทนและ
สิ่งแวดลอมท่ีดี ทั้งดาน รางกายและจิตใจ นอกจากนั้น วอลตัน (Walton) ยังชี้
ใหเห็นวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานแกผูใชแรงงานควรเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึน เพราะผูใชแรงงาน คอื หัวใจสําคัญ
ของความสําเร็จในงาน ดังนั้น การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน จะตองมองทั้ง
ดานภาพรวมและปจจัยเชงิเศรษฐกจิสงัคม (Macro and Social Economic Factor) 
และมองดานภาพยอยและปจจยัดานการจัดการ (Micro and Management Factor) 

ควบคูกันไป (อนุชา ภวยน, 2548: ไมมีเลขหนา)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
  แรงงานหรือทรัพยากรมนุษยมบีทบาทสําคัญในการสรางทุนทางเศรษฐกิจ 

และจะไดรบัผลจากการสรางทนุทางเศรษฐกิจดวย การพฒันาทรัพยากรมนษุยโดย

เฉพาะการเพ่ิมคณุภาพของคนหรือแรงงานใหมศีกัยภาพและการมีคณุภาพชวีติการ

ทาํงานท่ีดขีองแรงานจะเปนเงือ่นไขทีส่าํคญัทีจ่ะสรางทนุมนษุยดวย การศกึษาคร้ัง

นีจ้งึมุงศกึษาคณุภาพชวีติการทาํงานเปนหลกั โดยศกึษาปจจัยท่ี ความสมัพนัธกบั

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทญี่ปุน ทั้ง 3 ดาน ดังนี้

 1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก การไดรับสวัสดิการ

  2. ปจจัยดานการศึกษา ไดแก การฝกอบรม การดูงานนอกสถานที่ การ

ศึกษาตอ ทักษะในการทํางาน

 3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล ไดแก ชั่วโมงการทํางาน ลักษณะงาน

ความสมัพนัธกบัผูบงัคบับญัชา ความสมัพนัธกบัเพือ่นรวมงาน สภาพแวดลอมทาง

กายภาพในการทาํงาน การไดรบัขอมูลขาวสาร ระยะทางในการเดนิทางไปทาํงาน 

ความมีชื่อเสียงของบริษัท 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแกงานของสุมน

ทิพย ใจเหล็ก (2541) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางใน

บริษัทไทยกับบริษัทญี่ปุน โดยใชมิติคุณภาพชีวิตการทํางาน ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (ILO) มาใชเปนกรอบในการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

การทํางานของลูกจางในบริษัทไทยกับลูกจางในบรรษัทขามชาติญี่ปุน โดยช้ีให

เห็นเก่ียวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานของบรรษัทขามชาติกับบริษัทไทย 

ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางที่มีความตองการในดานคุณภาพ

ชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน เนื่องจากระบบการบริหารที่แตกตางกันของแตละ

องคกร งานของอธวิฒัน ปรงัประโคน (2546) ศกึษาความสัมพนัธระหวางคณุภาพ

ชีวิตการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย ที่แสดงใหเห็นวาพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานใน

ระดับสูงอยู 3 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ ดานความสมดุลระหวาง

การดําเนินชีวิตกับการทํางาน และดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากน้ี

ความสัมพนัธระหวางคณุภาพชีวติการทํางานน้ันยงัสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเปนอยางมาก และงานของอนุชา ภาวยน (2548) ศึกษา
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คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวิจัยเรื่องน้ีชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานหญิง 3 ปจจัย คือ การไดรับสวัสดิการ การมี

สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา และการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอและชัดเจน 

ผลการศึกษาพบวาการมีคณุภาพชีวติการทํางานของแรงงานหญิงอยูในระดับปาน

กลาง แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานหญิงเหลาน้ียังอยูใน

ระดับที่ตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียังพบวาการไดรับสวัสดิการ

เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งยอมสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของแรงงานและสงผลโดยตรงตอการผลิตสินคาของโรงงาน

      ผูศึกษาไดคัดเลือกปจจัยตางๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดงักลาวมาใชในการศกึษา  และสามารถเขยีนกรอบแนวคดิการวจิยัในเชงิปริมาณได 

ดังนี้

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
-  การไดรับสวัสดิการ
ปจจัยดานการศึกษา
-  การฝกอบรม
-  การดูงานนอกสถานท่ี
-  การศึกษาตอ
-  ทักษะในการทํางาน
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมสวน
บุคคล
-  ชั่วโมงการทํางาน
-  ลักษณะงาน
-  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
-  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
-  สภาพแวดลอมทางกายภาพใน
 การทํางาน
-  การไดรับขอมูลขาวสาร
- ระยะทางในการเดินทางไป 
 ทํางาน
- ความมีชื่อเสียงของบริษัท

คณุภาพชีวิตในการทํางาน
 การไดรับความคุมครองใน
ปญหาพื้นฐานในการทํางาน
 1. คาตอบแทนในการทํางาน
 - คาจาง
 - คาลวงเวลา
 - คาตอบแทนการทาํงานในวนั
หยุด
 2. สวัสดิการ
 - สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด
 - สวัสดิการที่นอกเหนือจาก
กฎหมายกําหนด
 3. วัน/เวลาในการทํางานและ
วันหยุด
 4. การตรวจรางกาย
 5. ระบบความปลอดภัยในการ
ทํางาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบของการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เพือ่ศกึษาคณุภาพชีวติการทาํงานของพนักงานบริษทัญีปุ่น โดยมกีาร

ดําเนินการวิจัย ดังนี้

พื้นท่ีที่ศึกษา
 ศกึษาบริษทัญีปุ่น ทีเ่ปนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยานยนต 

ในพ้ืนท่ีเขตสงเสริมการลงทุนเขต 2 ในจังหวัดชลบุร ีเนือ่งจากเปนพืน้ท่ีทีม่แีรงงาน

เปนจํานวนมาก

ประชากรที่ศึกษา
 ประชากรทีศ่กึษาในครัง้นี ้คอื พนักงานทีท่าํงานในบรษิทัญีปุ่น ทีผ่านการ

ทดลองงานของบริษัทแลว ในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยานยนต 

ในจงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 3,751 คน (สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชลบุร,ี 2550) ขนาด

ของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 362 คน ใชวิธีคํานวณโดยใชสูตร

     n = N 

      1+N(e)2 

  

 เม่ือ 

 N คือ จํานวนประชากรท้ังหมด

 e คือ ระดับของความถูกตอง หรือระดับความคลาดเคล่ือนอยางสุม

 n คือ จํานวนขนาดกลุมตัวอยาง    

     n =  3,751

      1+3,751(0.05)2

     n = 3,751

       10.37

      n = 361.71
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การสุมกลุมตัวอยาง
 การศกึษาคร้ังนี ้ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
โดยการใชตารางเลขสุม (Random number table) ซึ่งจะสุมจนกระทั่งไดกลุม
ตัวอยางครบ 362 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณดังนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือแบบสอบถาม(Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบบสอบถามแบงออกเปน 
3 สวน คือ
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา ประสบการณใน
การทํางาน อายุงาน ตําแหนงงาน 
 2. ขอมูลปจจัยดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ การไดรับ
สวัสดิการ ปจจัยดานการศึกษา ซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ การฝกอบรม การดู
งานนอกสถานท่ี การศึกษาตอ ทักษะในการทํางาน ปจจัยดานส่ิงแวดลอมสวน
บุคคล ซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ ชั่วโมงการทํางาน ลักษณะงาน ความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพใน
การทํางาน การไดรบัขอมลูขาวสาร ระยะทางในการเดนิทางไปทาํงาน ความมชีือ่
เสียงของบริษัท
 3. ขอมูลคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการไดรบัความคุมครองในปญหาพืน้
ฐานในการทํางาน 

การวิเคราะหขอมูล
 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห ในเชิงปริมาณ 
โดยใชคอมพิวเตอร คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ใชสําหรับการอธิบายลักษณะกลุมตัวอยาง ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic 
Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) 
การทดสอบเอฟ (F-test) และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coeffi  cient) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล
 1. การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 362 คน เปนชาย 267 คน 

(รอยละ 73.8) แลเปนหญิง 95 คน (รอยละ 26.2) มีอายุระหวาง 21- 30 ป 

(รอยละ 50.6) มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 40.1) มีการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช. หรือเทียบเทา (รอยละ 54.7) 

สวนใหญสมรสแลว (รอยละ 60.8) และมีรายไดเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท 

(รอยละ 50.6) สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 1 - 10 ป (รอยละ 60.2) 

มอีายงุาน 1 - 10 ป (รอยละ 57.7) สวนใหญมตีาํแหนงเปนพนกังาน (รอยละ 85.1) 

และไมมีตําแหนงงานในระบบบริหารงานของบริษัท (รอยละ 100) สวนใหญ

เดินทางไปทํางานระยะทาง 1 - 10 กิโลเมตร (รอยละ 58.8) การใชเวลาในการ

เดินทางไปทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมง (รอยละ 91.7) สวนใหญจะทํางานลวงเวลา 

(รอยละ 97.5) ทํางานลวงเวลา 2 ชั่วโมง (รอยละ 79.6) สาเหตุที่ทํางานลวงเวลา 

พบวา สวนใหญตองการรายไดเพิ่ม (รอยละ 72.2) 

 2. การวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการศึกษา ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล 

ตารางที่ 1 สรุปปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงาน

บริษัทญี่ปุน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ   X      S การแปลผล

คุณภาพชีวิตการทํางาน      

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ   3.41 0.49 ปานกลาง

 ปจจัยดานการศึกษา   2.53 0.63 ปานกลาง

 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล 3.24 0.30 ปานกลาง

   รวม   3.06 0.37 ปานกลาง
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 จากตารางท่ี 1 พบวา พนักงานบริษทัญีปุ่นมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกบัคณุภาพชีวติการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.06) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอย คือ ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ ( ไดแก การไดรับสวัสดิการ ) อยูในระดับปานกลาง ( = 3.41) รองลง

มาคือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล (ไดแก ชั่วโมงการทํางาน ลักษณะงาน 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอม

ทางกายภาพในการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสาร ระยะทางในการเดินทางไป

ทาํงาน ความมีชื่อเสียงของบริษัท ) อยูในระดับปานกลาง ( = 3.24) และปจจัย

ดานการศึกษา ( ไดแก การฝกอบรม การดูงานนอกสถานท่ี การศึกษาตอ ทักษะ

ในการทํางาน ) อยูในระดับปานกลาง ( = 2.53) 

 3. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความ
คุมครองในปญหาพ้ืนฐานในการทํางาน 

ตารางที่ 2 สรุปคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความคุมครองในปญหา

พื้นฐานในการทํางาน

การไดรับความคุมครอง   X S การแปลผล
ในปญหาพื้นฐานในการทํางาน  

 คาตอบแทนในการทํางาน   2.98 0.59 ปานกลาง

 สวัสดิการ    3.08 0.56 ปานกลาง

 วัน / เวลาในการทํางานและวันหยุด  3.08 0.59 ปานกลาง

 การตรวจรางกาย    3.51 0.72 มาก

 ระบบความปลอดภัยในการทํางาน  3.43 0.63 ปานกลาง

 ความม่ันคงในการทํางาน  3.05 0.57 ปานกลาง

   รวม   3.19 0.46 ปานกลาง

 

 จากตารางท่ี 2 พนักงานบริษัทญี่ปุนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

การทํางานดานการไดรับความคุมครองในปญหาพ้ืนฐานในการทํางาน ภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.19) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคา
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เฉลี่ยใน 3 ลําดับแรก คือ การตรวจรางกาย อยูในระดับมาก ( = 3.51) รองลง

มาคือ ระบบความปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ( = 3.43) และ

สวัสดกิาร กบัวัน / เวลาในการทํางานและวันหยุด อยูในระดับปานกลาง ( = 3.08)

 4. การวิเคราะหความแตกตาง และความแปรปรวนทางเดียวของ
คาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทญี่ปุน 

ตารางท่ี 3 สรปุผลการทดสอบความแตกตาง และผลการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวของคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานบริษัทญี่ปุน 

ขอมูลสวนบุคคล  t-test F-test   p. คุณภาพชีวิตการทํางาน

- เพศ    -2.089 - 0.037 แตกตางกัน 

- อายุ     2.163 0.092  ไมแตกตางกัน

- ระดับการศึกษา   3.866 0.004 แตกตางกัน 

- สถานภาพสมรส  3.886 0.009  แตกตางกัน 

- ภูมิลําเนา   1.774 0.117  ไมแตกตางกัน 

- รายได    2.168 0.092 ไมแตกตางกัน

- ประสบการณในการทํางาน 3.297 0.021 แตกตางกัน 

- อายุงาน   4.039 0.008 แตกตางกัน

- ตําแหนงงาน   3.183 0.014 แตกตางกัน

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานบริษัทญี่ปุนที่มีอายุ ภูมิลําเนา และมีราย

ไดที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมแตกตางกัน 

ในสวนของพนักงานบริษัทญี่ปุนที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณในการทํางาน อายุงาน และมีตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

101มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



 5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัย
ดานการศึกษา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล กับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน

ตารางที ่4 สรปุการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดาน

การศึกษา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล กับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ปจจัย    Pearson  Sig. คณุภาพชีวติการทํางาน
    Correlatio   (2-tailed) 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ .450(**)  .000 มีความสัมพันธ

ปจจัยดานการศึกษา .402(**)  .000 มีความสัมพันธ

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม .479(**)  .000 มีความสัมพันธ

สวนบุคคล 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 41 พบวา การทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

เศรษฐกิจ (ไดแก การไดรับสวัสดิการ) ปจจัยดานการศึกษา (ไดแก การฝกอบรม 

การดูงานนอกสถานที่ การศึกษาตอ ทักษะในการทํางาน) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม

สวนบุคคล (ไดแก ชั่วโมงการทํางาน ลักษณะงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ความสมัพนัธกบัเพือ่นรวมงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทาํงาน การได

รบัขอมลูขาวสาร ระยะทางในการเดนิทางไปทาํงาน ความมชีือ่เสยีงของบรษิทั) กบั

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดวยคาสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน ซึ่งผลการศึกษาปรากฏ

ดังนี้

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการศึกษา และปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวน

บุคคล มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง โดยเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน
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สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ นําผลการวิจัยมาอภิปรายได 2 ประเด็นใหญ คือ 

 1. คณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานบรษิทัญ่ีปุน ผลการวจิยัคณุภาพชวีติ

การทาํงาน ในดานการไดรบัความคุมครองในปญหาพืน้ฐานในการทาํงาน ไดแก

  1.1 คาตอบแทนในการทํางาน จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา พนักงาน

บริษัทญี่ปุน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนในการทํางาน ในระดับ

ปานกลาง เนื่องมาจาก บริษัทมีโครงสรางในระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปน

มาตรฐานใหแกพนักงานโดยจะคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตําแหนงงาน 

ประสบการณในการทาํงาน อายงุาน เปนตน ใหเพียงพอตอการดาํรงชวีติประจาํวนั 

แตการปรับตัวของคาสาธารณูปโภค และอุปโภคมีการปรับตัวสูงข้ึนอยาตอเนื่อง 

สงผลกระทบตอคาใชจายทีส่งูขึน้ตามมา แตไมสอดคลองกบัการปรับคาตอบแทน

ของบริษัท เพราะตองเปนไปตามกฎซึ่งตองใชเวลาในการพิจารณา

  1.2 สวัสดิการ จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา พนักงานบริษัทญี่ปุน 

มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานสวัสดิการ ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากการที่

พนักงานไดรับสวัสดิการหรือผลประโยชนอื่นๆ จากทางบริษัทนั้น เปนการแสดง

ถึงการเก้ือกูลของบริษัทอยางหน่ึง ซึ่งบงบอกถึงการท่ีบริษัทเห็นความสําคัญของ

พนักงาน พนักงานรูสึกวาผลการทํางานของตนเองมีคุณคา และไดรับการยอมรับ

จากบริษัท อันจะกอใหเกิดกําลังใจ มีความอุตสาหะในการทํางานเพิ่มขึ้น และมี

ความผูกพันกับบริษัทมากยิ่งขึ้นดวย แตในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันกอ

ใหเกิดผลกระทบตอรายรับ รายจายของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลประกอบการเพิ่ม

ขึ้น หรือลดลง ทําใหมีการปรับเพิ่ม หรือลดสวัสดิการตามไปดวย

  1.3 วัน / เวลาในการทํางานและวันหยุด จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา 

พนักงานบริษัทญี่ปุน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานวัน / เวลาในการทํางาน

และวันหยุด ในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก พนักงานบริษัทญี่ปุนสวนโดยใหญ

มีความพึงพอใจกับวัน / เวลาในการทํางานและวันหยุดที่บริษัทจัดให เมื่อเปรียบ

เทยีบกบับรษิทัทีเ่ปนสถานประกอบการประเภทเดยีวกนัมคีวามใกลเคยีงกนั หาก

บรษิทัตองการใหมาทาํงานในวันหยุด หรอืทาํงานลวงเวลาในวันปกติกจ็ะไดรบัคา

ตอบแทนเพิ่มข้ึนซึ่งมากกวาในชวงเวลาทํางานปกติ และสอดคลองกับกฎหมาย

แรงงานท่ีไดกําหนดไว
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  1.4 การตรวจรางกาย จากผลการวิจยัคร้ังนี ้พบวา พนกังานบริษทัญีปุ่นมี
คณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการตรวจรางกาย ในระดบัมาก เนือ่งมาจากพนกังาน
บรษิทัญีปุ่นไดรบัการตรวจสุขภาพประจําป อยางละเอียดทกุป เพือ่เปนการปองกนั
และหาแนวทางการรักษาในกรณีที่พนักงานมีสุขภาพไมดี นอกจากการตรวจ
สขุภาพประจําปแลว ทางบรษิทัยงัจดัแพทย พยาบาลไวประจาํบรษิทัเพือ่ใหบรกิาร
พนักงาน และมีการจัดอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแกพนักงานดวย
  1.5 ระบบความปลอดภัยในการทํางาน จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา 
พนักงานบริษัทญี่ปุน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานระบบความปลอดภัยในการ
ทํางาน ในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก บริษัทจะมีการจัดฝกอบรม มีอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันอุบัติเหตุใหแกพนักงานอยางเพียงพอ มีปายคํา
เตือน และมีการปลูกฝงใหพนักงานมีความใสใจตอการรักษาความปลอดภัยใน
การทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความม่ันใจในความปลอดภัยจากการทาํงาน แตยัง
คงมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ ซึง่ปจจยัหนึง่สบืเนือ่งมาจากตวัของพนกังานท่ีมคีวามประมาท 
และขาดความเอาใจใสในมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ
  1.6 ความม่ันคงในการทํางาน จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา พนักงาน
บริษัทญี่ปุน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองมาจาก ความมัน่คงในการทาํงาน และความกาวหนาในการทาํงาน
ของพนกังาน โอกาสในการเลือ่นขัน้หรอืเลือ่นตาํแหนงงานนัน้ บรษิทัมโีครงสราง 
และเกณฑในการพิจารณาผลงานจากการทํางานของพนักงานอยูแลว นอกจากน้ี
พนักงานจะตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางาน และอายุงาน
ที่เหมาะสมดวย พนักงานที่มีจํานวนมากทําใหมีการแขงขันกันสูง แตบริษัทก็เปด
โอกาสใหพนักงานทุกคนไดแสดงความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
ของตนเองอยางเต็มที่
  1.7 ภาพรวมของคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานบรษิทัญีปุ่น อยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องมาจาก การท่ีพนักงานบริษัทญี่ปุน ไดรับความคุมครอง
ในปญหาพื้นฐานในการทํางาน ดานคาตอบแทนในการทํางาน ดานสวัสดิการ 
ดานวัน / เวลาในการทํางานและวันหยดุ ดานระบบความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง และดานการตรวจรางกาย 
อยูในระดับมาก จึงทําใหคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานบริษัทญี่ปุน 

อยูในระดับปานกลาง
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 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท

ญี่ปุน จากปจจัยที่นํามาศึกษา คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการศึกษา และ

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

  2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต

การทํางาน ดวยคาสัมประสิทธ์ิของเพียรสัน พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง โดยเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  เนือ่งมาจาก สภาวะเศรษฐกิจมผีลตอรายรับ รายจายของบริษทั บรษิทัจะ

แบงผลประโยชนตางๆ เชน เงนิเดอืน เงนิโบนสั และสวสัดกิารตางๆ เพิม่ขึน้ หรอื

ลดลงขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆ การที่พนักงานไดรับคาตอบแทน

หรือผลประโยชนตางๆ เพิ่มข้ึน ถือไดวาเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญที่จะทําใหพนักงาน

สามารถทํางานไดอยางมีความสุข

  2.2 ปจจัยดานการศึกษา 

 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการศึกษากับคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดวยคาสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน พบวา ปจจัยดานการศึกษามี

ความสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติการทาํงานในระดบัปานกลาง โดยเปนไปในทศิทาง

เดียวกัน เนื่องมาจาก การศึกษาชวยใหพนักงานสามารถใชความรู ความชํานาญ

ที่เรียนรูมาประกอบอาชีพได การที่พนักงานมีความรู ความสามารถ และทักษะ

ในการทํางานเพิ่มมากข้ึน สงผลใหพนักงานมีความกาวหนา และมีความม่ันคง

ในหนาท่ีการงานตอไป ซึง่บรษิทัไดจดัใหมกีารฝกอบรม เพ่ือพฒันาความรู ความ

สามารถ และทักษะในการทํางาน ใหแกพนักงานในทุกตําแหนงงานตามความ

เหมาะสมของหลักสูตรการอบรมอยางตอเน่ือง สวนพนักงานที่มีตําแหนงงานท่ี

สูง จะไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนําความรูมาถายทอดใหแกพนักงานใน

ระดับลาง และนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น การศึกษาตอของ

พนักงานนั้นมีคอนขางนอย เนื่องจากถาพนักงานไปศึกษาตอจะทําใหพนักงาน

ขาดรายไดในชวงนั้นไป

  2.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล 

 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล

กับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดวยคาสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน พบวา ปจจัยดาน
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สิง่แวดลอมสวนบคุคลมคีวามสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติการทาํงานในระดบัปานกลาง 

โดยเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจาก 

  1) ชั่วโมงการทํางาน ระยะเวลาการทํางานในแตละวัน การทํางานตอ

เนื่องกันวันละหลายๆ ชั่วโมงและการทํางานลวงเวลานั้น นอกจากจะทําใหเกิด

ปญหาดานสุขภาพ ความเจ็บปวย และอุบัติเหตุแลว ยังทําใหผลผลิตตกต่ําลงอีก

ดวย การหยุดพักระหวางการทํางาน เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ

ทํางาน

  2) ลักษณะงาน พนักงานสวนใหญจะทํางานในสายการผลิต ซึ่งตอง

เกีย่วของกบัเคร่ืองจกัรตลอดเวลา และมีบางงานท่ีตองใชความละเอียดในการงาน 

จงึจะผลติใหไดตามเปาหมายท่ีตัง้ไว นอกจากนีพ้นักงานยงัไดทาํงานท่ีตองใชความ

รู ความสามารถหลายอยางซึง่ตองใชทกัษะในการทํางานมาก จงึทาํใหรูสกึวาเปน

งานที่ทาทายความสามารถ งานที่ทํามีการกําหนดความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ

หมายอยางชัดเจนเปนระบบ ถาพนักงานสามารถทํางานไดตรงตามเปาหมายที่

กําหนดไว จะสงผลตอคาตอบแทน และความม่ันคงในการทํางานดวย

  3) ความสัมพนัธกบัผูบงัคบับัญชา เพราะวาพนักงานในบริษทัตองปฏิบตัิ

ตามคําสั่งในการทํางานจากผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูบังคับบัญชาจะคอยดูแลการ

ทาํงานไมใหมปีญหาเกิดข้ึน เมือ่มีปญหาเร่ืองงานสามารถขอคําปรึกษาจากผูบงัคบั

บัญชาได ทําใหพนักงานไมมีความรูสึกหวาดระแวง หรือกลัวผูบังคับบัญชา สงผล

ใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข

  4) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พนักงานตางใหความชวยเหลือและ

รวมมือกันในการทํางานเปนอยางดี นอกจากนี้พนักงานตางมีความสนิทสนมทั้ง

ในและนอกเวลางาน สามารถปรึกษาหารือทั้งในเร่ืองงานและเรื่องสวนตัว สงผล

ใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข

  5) สภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และมีความปลอดภัย สถานท่ีทํางานสะอาด 

มอีากาศถายเท มแีสงสวาง และอุณหภูมพิอเหมาะ สงผลดตีอสขุภาพของพนักงาน

  6) การไดรับขอมูลขาวสาร เพราะการไดรับการชี้แจงขอเท็จจริงและ

อธิบายเหตุผลเก่ียวกับการทํางานอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงตามความเปนจริง 

รวมไปถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้เปนระยะอยางสม่าํเสมอ 
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โดยเฉพาะขอมูลนัน้จากผูบรหิารของบริษทั จะทําใหพนกังานเกิดความรูสกึม่ันคง

ในการทํางานอันเปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทํางาน

  7) ระยะทางในการเดินทางไปทํางาน เนื่องจากพนักงานบางสวนสมรส

แลว และอาศัยอยูกับครอบครัว มีที่พักอยูหางไกลจากบริษัท จึงทําใหพนักงาน

ตองตื่นแตเชา และเดินทางในระยะทางหลายกิโลเมตร อาจเกดิความเครียดจาก

การเดินทาง เพราะตองเรงรีบไปทํางานใหทัน และตองรีบกลับบานเพื่อพักผอน 

หรือปฏิบัติกิจสวนตัวที่จําเปน เพื่อความสัมพันธที่ดีในครอบครัว จึงไมสามารถ

ยายมาอยูใกลๆ ที่ทํางานได

  8) ความมีชื่อเสียงของบริษัท การที่พนักงานมีทศันคติที่ดีตอบริษัท รูสึก

วาตนมีคณุคาและมีความสุขทีไ่ดทาํงานในบริษทัทีเ่ปนทีรู่จกั มชีือ่เสียง และไดรบั

การยอมรบัในสงัคม เนือ่งจากความมชีือ่เสยีงของบรษิทัไดบงบอกถงึคาตอบแทน

และผลประโยชนตางๆ ที่พนักงานควรจะไดรับมากกวาบริษัทอื่นๆ ซึ่งความภาค

ภูมิใจน้ีเปนตัวดึงดูดใหพนักงานทํางานในบริษัทเดิมตอไปอยางมั่นใจ  

 ดังนั้นปจจัยดานสิ่งแวดลอมสวนบุคคล จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับ

พนกังาน เพราะพนักงานใชเวลาสวนใหญอยูทีบ่รษิทั ซึง่สงผลโดยตรงตอคณุภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงาน ไมวาจะเปนตัวของพนักงานเอง ครอบครัวของ

พนักงาน และยังสงผลตอบริษัทอีกดวย

ขอเสนอแนะ
 1. ควรพิจารณาคาตอบแทนใหเพียงพอตอการครองชีพเหมาะสมตาม

ลกัษณะงาน กบัปรมิาณงาน และสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจ ซึง่จะทาํใหพนกังาน

มคีวามรูสกึวาไดรบัคาตอบแทนทีเ่พยีงพอ และมีความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัหินาทีใ่น

องคกรตอไป

 2. ควรมีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความตองการของ

พนักงานอยางแทจริง โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของสวัสดิการตามความ

ตองการของพนักงาน เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานใหไดมากที่สุด 

เปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน และเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของ

พนกังานเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนั เชน การจัดสวสัดกิารใหครอบคลุมถึง

ครอบครัวของพนักงาน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เปนตน
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 3. ควรใหพนักงานไดมีเวลาวาง พักผอนอยางเหมาะสม ไดคลาย
ความเครียด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 
 4. ควรสงเสริมสุขภาพของพนักงาน โดยอาจจัดตั้งชมรมสรางเสริมสุขภาพ
ขึ้นภายในบริษัท อาจมีเครื่องออกกําลังกาย ประเภทฟตเนส (Fitness) เพื่อคลาย
ความเครียดและสงเสรมิสขุภาพในชวงเวลาวางจากการทาํงาน ควรเพิม่จาํนวนครัง้
ในการตรวจรางกายจากปละครั้งเปนปละ 2 ครั้ง ซึ่งจะชวยใหพนักงานในบริษัท
มีสุขภาพท่ีดี และสงผลถึงประสิทธิภาพการทํางาน
 5. ควรจดัสภาพแวดลอมทีท่าํงานและการจัดวางของใชอยางมรีะเบยีบเพือ่
ใหทาํงานไดสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั โดยเคร่ืองจักรอปุกรณ เครือ่งมอื เครือ่งใช
ในการทาํงานควรไดรบัการตรวจเชด็สภาพการทาํงานตามกาํหนดเวลา และจดัหา
อปุกรณ เครือ่งมอืเครือ่งใชในการทาํงาน เพือ่ปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร และ
สารเคมี ใหมีความเพียงพอและมีความเหมาะสมในการทํางาน
 6. ควรสนบัสนนุใหพนกังานมคีวามกาวหนาในตาํแหนงหนาทีก่ารงานโดย
กําหนดหลักเกณฑอยางชัดเจน และควรเสริมสรางความม่ันคงและโอกาสความ
กาวหนาในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง ดวยการจัดการศึกษา การ
ฝกอบรม และการพัฒนาทักษะฝมือใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ อันเปนการยก
ระดับความรู ความสามารถของพนักงาน และมีความภูมิใจในองคกรของตนเอง 
ซึ่งจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทัศนคติของคนในชุมชนชาวมง 
ทีม่ตีอการดาํเนนิกจิกรรมการทองเทีย่วโดยชมุชนมสีวนรวม ในชมุชนบานนาอวน 
เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) ซึ่งเปนหมูบานท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนชุมชนท่ีมีกิจกรรมการทอง
เที่ยว เม่ือป พ.ศ. 2548 จากการสนับสนุนของหนวยงานองคการทองเที่ยวแหง
ชาติลาว และธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผูใหขอมูล
หลัก คือ ผูที่อาศัยอยูในหมูบาน โดยเปนหัวหนาครอบครัวจากทุกครัวเรือน ที่มี
ในหมูบาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และไดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ
เนื้อหาและตีความการสัมภาษณ มีการตรวจสอบขอมูลแบบหลายมุมมอง เพื่อนํา
มาสูการเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา คนในชุมชน ยังไมเห็นการเปล่ียนการดํารงชีวิตใน
หมูบาน ทีเ่กดิขึน้ จากการทองเทีย่ว เนือ่งจากจาํนวนนกัทองเทีย่วยงัมไีมมาก และ
นักทองไมไดเขาพัก หรือ เขาไปทองเที่ยวในหมูบานในชวงระยะเวลาสั้นๆเทานั้น 
แตอยางไรก็ตาม คนในหมูบาน เห็นวา ตนไดรับประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทอง
เที่ยว ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจาก มีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน เชน 
ไฟฟา น้ําประปา ถนน โรงเรียน นอกจากนี้ การทองเที่ยวได กระตุนใหเกิดการ
สงเสริมผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมทองถิ่นชุมชน ในขณะที่มีความคิดเห็นในดาน
บวก คนในชุมชน ยงัไดสะทอนความเห็น ทีม่ตีอนกัทองเท่ียวบางกลุม ในการแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในในขณะเย่ียมชมชุมชน ซึ่งผลของการศึกษานี้ ไดแสดง
ใหเหน็วา การใชชมุชนเปนแหลงทองเท่ียว โดยนําวฒันธรรม ชวีติความเปนอยูของ
ทองถ่ิน เปนสิง่ดงึดดูใจนกัทองเทีย่ว อาจทาํใหวฒันธรรมท่ีแทจรงิของชมุชน มกีาร
บดิเบอืนและถกูทาํลายลงอยางชาๆ แนวทางแกไขจงึควรเนนการสงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชวง
เริ่มตนของการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ : การทองเที่ยว / ทัศนคติ / ชุมชน / หลวงพระบาง / สปป. ลาว
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Abstract

 This paper investigated the attitudes of members of the community 

of Na Ouan village in Luang Prabang province, Lao People’s Democratic 

Republic, to community-based tourism. Tourism has been developed in the 

village over the last decade by a combination of outside groups, including 

the Lao government and international organizations such as the Asian 

Development Bank. Semi-structured interviews were conducted with the 

heads and/or representatives of all 60 households in the village. Results 

indicated that the interviewees did not perceive a great impact by tourism 

on their daily lives, due to the small number of tourists and the limited 

time the tourists spend in the village. Positive impacts of tourism on the 

village included improvements in village infrastructure and the promotion of 

cultural handicraft products. Nevertheless, inappropriate behavior by some 

tourists and tour groups was seen as problematic. The study concluded 

that there was a danger of the local culture being commercialized and 

losing its authenticity without greater input from the community itself into 

the tourism decision-making processes.  

Keywords : tourism / attitudes / local residents / Luang Prabang / Lao PDR. 
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Introduction

 Luang Prabang in Lao PDR, listed by the United Nations Educational, 

Scientifi c, and Cultural Organization (UNESCO) as a World Heritage site 

in 1995, has a number of tourist sites within and outside its city district. 

The city has old buildings, such as temples and other structures containing 

ancient artifacts, sites of historical importance including the old royal 

palace, and houses that refl ect the country known as the ‘Land of a 

Thousand Elephants’ and the infl uence of French architecture. Outside 

the city rivers and mountains, and tribal people’s ways of life, dress, arts, 

and handicrafts are genuine tourist attractions.

 In 2007, 186,819 tourists visited Luang Prabang and in 2008 that 

fi gure rose to 344,029. Tourism has become a very important economic, 

social, cultural and environmental factors in the country and it is most 

signifi cant in the creation of jobs and the reduction of poverty. Since 1999, 

there has been increasing investment in tourism-related businesses. 

For example, between 2002 and 2008, 1,385 hotels and accommodation 

places were constructed and 143 in-bound tourism operators were set-up 

(Lao National Tourism Administration, 2008). In the same period, 17,992 

people were directly and 303,263 people were indirectly employed in the 

tourism industry (Lao National Tourism Administration, 2006). Considering 

the tourism industry’s importance at both the local and national levels, 

Laos has strived to stimulate its development consistent with its tourist 

sites. There has been an emphasis on developing historical, cultural, and 

environmental tourism with the hope that members of local communities 

play an active role in the preservation of Lao cultural and natural resources. Job 

creation has also been emphasized as a way of alleviating poverty in various 

communities. A number of cooperative tourism developmental projects 

have been initiated. The Mekong Development Project, the Netherlands 
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Development Organization (SNV), UNESCO, the European Union, and 

Lao-German cooperation organization (GTZ) have all established projects 

that aim at the preservation of natural and cultural resources in many 

communities around the country (Lao National Tourism Administration, 

2006). The projects have resulted in an increase in tourism activity.

 Tourism changes a community’s economy, society, culture, governance, 

arts, and traditions and acts like a double-edged sword with positive 

and negative impacts (Kreag, 2001; United Nations, 2003; Manivong & 

Supaaseuth, 2007). Tourism has benefi ted Luang Prabang in many ways 

with the city being modernized, making living conditions more comfortable 

and convenient. However, there have also been negative eff ects. For 

example, air and noise pollution, the cost of living, and accidents have 

increased (UNESCO, 2004). Government offi  cials have been given the role 

of ensuring that tourism does not negatively impact on living conditions. 

There have been direct confrontations between locals and tourists over 

the Buddhist tradition of off ering food to monks early in the morning as 

the former considers this tradition a sacred ritual whereas the latter sees 

it as a spectacle and, as a result, have off ended locals with inappropriate 

behavior.

 This study aimed to investigate local residents’ attitudes toward 

economic, socio-cultural and environmental aspects of tourism in the 

Hmong ethnic minority village of Na Ouan in Luang Prabang, Lao PDR. 

This village was one of the community-based tourism projects developed 

by the Lao government tourism authorities and the Asian Development 

Bank that involved the Hmong group maintaining its old customs and 

lifestyle while tourists were guided through the village observing local 

life and culture. The diff erences between the cultures and opinions of 

the communities, organizations, and tourists involved in the project have 

caused the emergence of a number of problems.
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Research Methodology
 The participants in the study, residents of the 60 families in the 

Hmong village of Na Ouan, have been actively involved in tourism for the 

last 10 years, but research has not been conducted into the development 

of tourism in Na Ouan and the villagers have never been consulted about 

their opinions concerning tourism. The Hmong residents generally have 

limited education and reading comprehension skills. For these reasons, a 

qualitative research approach using interviews was considered the most 

suitable for the collection of data best refl ecting the real thoughts of the 

participants (Chantavanich, 2004: 21-22). Pongsapich (1994) supported this 

view by stating that qualitative research is appropriate in studies of issues 

related to everyday traditional and cultural customs. Also, Veal (2006) 

believed that this type of research is suitable in studies that emphasize 

the respondents’ perspectives, behaviors and experiences related to tourism. 

Qualitative research’s inherent nature and methods enable a greater 

understanding of the respondents and are suited to groups of people that 

have a limited understanding of statistics.

 The study collected data from heads and/or representatives of the 60 

households in the village. Fifty-fi ve worked in tourism-related employment, 

such as selling souvenirs, and fi ve worked in areas not connected to 

tourism. These fi ve households were included in the study as they were 

involved in the community-driven planning of the village’s various tourism 

activities. 

 Triangulation was used to validate the data (Chantavanich, 2006; 

Veal, 2006). Interview data from respondents that suggested similarities 

and diff erences was investigated to ensure that the data collected from 

the community was valid for analysis and interpretation. The research 

fi ndings were presented through the use of descriptive analysis, a written 

qualitative method that described content and methods of the study, and 
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possible factors and elements within the community were indicated, providing 

an overall picture of the community’s opinions to tourism.

Results
Community Perspectives on Economic Eff ects of Tourism
  Overall, the villagers recognized that there were both economic 

benefi ts and negatives but referred more to the former than the latter and 

considered most of them to be direct results of tourism. Benefi ts were 

evident in the development of infrastructure, such as the provision of 

electricity, bore water, roads, and schools. Other developments included 

the opportunities to gain employment, earn income, and trade in goods 

and were believed to be within the reach of the community and quick to 

materialize.

 The villagers did consider the economic negatives associated with 

tourism but regarded them as indirect, possibly owing to broader factors 

associated with tourism and/or the tourists themselves. For example, 

unevenness in income levels derived from tourism over periods of time 

might have been a result of fi xed tourist seasons or a global economic 

situation. Another economic negative was the fact that employment in the 

tourism industry and profi ts might not have benefi ted the whole community. 

This may have resulted from the import of products for petty trade or the 

spiraling cost of living that were more a result of Luang Prabang’s broader 

economic situation and characteristics. The villagers’ perspectives on the 

negative impacts of tourism were based on opinions and feelings, and 

they expressed a myriad of possible reasons for the events that shaped 

the tourism industry. Generally, however, there was a positive attitude, 

and most villagers shared in tourism’s direct benefi ts. 

Community Perspectives on Social and Cultural Eff ects of Tourism
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  The villagers discussed both the positive and negative eff ects of 

tourism on the community’s socio-cultural fabric. One positive was the 

increasing modern development of the community made possible by the 

income generated by tourism. Others were that villagers took more pride 

in the community’s cultural history, had a better chance to improve their 

livelihoods, and were able to live in an increasingly egalitarian community.

 Negative impacts also existed. Villagers highlighted disagreements 

over benefi ts: the inappropriate behavior of tourists, and community fears 

about the intrusion of outsiders and the stealing of jobs. However, the 

underlying consensus was that these negative issues could be solved by 

an eff ective village committee and process. On the whole, the community 

had a positive view of the eff ects of tourism on its social and cultural 

aspects similar to the satisfaction expressed by the village regarding the 

economic situation.

Community Perspectives on Environmental Eff ects of Tourism
  Community members mentioned the positive and negative impacts of 

tourism on the environment. One positive impact was the improvement in the 

general state of the environment of the village through greater participation 

in conservation, the establishment of regulations, and a concerted, 

collective approach to seeking ways to improve the environment to attract 

more tourists. The community recognized negative impacts of tourism 

on the environment but these were mainly under control. The worries 

associated with increasing amounts of rubbish were likely to be solved 

because the community looked after its own tourism aff airs as well as its 

laws and care of animals. Generally, the community viewed the impact 

of tourism on the environment as benefi cial and positive, rather than 

destructive and negative. 
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General Community Perspectives on Eff ects of Tourism
  Fifty-fi ve of the 60 families in the village made an income selling 

souvenirs to tourists. The other fi ve worked in unrelated areas but were 

indirect recipients of the benefi ts of tourism and involved in the decision-

making processes associated with the development of tourism. Generally, 

the community consensus was that tourism had a positive eff ect on the 

community.

 One villager stated that the belief was that the members of the 

community as individuals had not received direct benefi ts but that it was 

the families, integral parts of the society, that had participated in the 

development of tourism, and therefore it was these that had benefi ted 

in indirect ways (Family Two, Interview), for example, electricity, roads, 

water, schools and others. Interview data suggested that villagers who 

received less benefi t from tourism were not as positive as those who 

received more. The generally positive community consensus may have 

resulted from the improved economic status that tourism promised, and 

problems and/or changes associated with tourism may have not been 

recognized due to the small number and length of stay of the tourists.

 One householder associated with tourism stated that tourist places 

often experienced problems including crime, drug trade and addiction, 

prostitution, cultural change and devaluation of a community’s culture, 

diminished value of handicrafts, destruction of forest and water resources, 

and loss of biodiversity. This view was expressed by no other community 

member, and this could be explained by the fact that the village had 

relatively few visitors who tended to stay for limited length of time. The 

village may have to re-assess its views and approached if this situation 

changes with the development of tourism.

Analysis of Community Attitudes to Sustainable Tourism
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  This study investigated the opinions of the people of Na Ouan 

to tourism but also considered these opinions and issues of tourism 

sustainability in the search for the best development of every aspect of 

the village’s tourism. It was found that opinions on the economy were 

the clearest, giving rise to positive expressions related to social, cultural, 

and environmental matters. Consequently, for sustainable development 

of tourism in Na Ouan village, the community must experience positive 

economic outcomes of tourism and genuine, direct involvement in it. For 

example, everyone must share the benefi ts from various facilities and the 

profi ts from tourism activities, such as the sale of souvenirs to tourists. 

These benefi ts would likely lead to greater participation in the preservation 

of the village’s society, culture and environment. Such preservation 

may have a cyclic eff ect, leading to profi ts from tourism and, in turn, 

to increased preservation of the culture. The same claim can be made 

regarding the village’s environment; improvement in the environment leads 

to more profi ts from tourism which, in turn, leads to more improvement. 

This cyclic pattern produces a sustainability in which each part supports 

others and responds positively to each other. 

Discussion
  This study of the attitudes of Hmong villagers in Na Ouan, Luang 

Prabang District, Lao PDR to tourism found that the community’s opinions 

were generally positive and consistent with other theoretical ideas related to 

tourism and with other studies’ fi ndings. Lepp (2007) revealed that people 

living in a tourist area held good attitudes towards tourism as indicated 

by their positive evaluations, and that tourism’s positive impacts within 

the community outweighed the negatives. These fi ndings are similar to 

the attitudes of the people of the Na Ouan.
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 It should be pointed out that the Hmong villagers may not directly 

see the negatives of tourism owing to the low tourist numbers and short 

lengths of stay. Kreag (2001) similarly found that the impact of tourism 

arose from the makeup and model of tourism practiced and the tourists’ 

lengths of stay in the community. In a study of an area developed for 

tourism for more than 10 years, Jittrawongnun (2004) found no clear 

evidence of general change of lifestyle due to tourism. Close contact with 

tourists was minimal and the community members collectively participated 

in the decision-making and management process of tourism. Tourism 

benefi ted the community’s economy and investments had been made into 

the development of community facilities, such as roads, electricity, water, 

public toilets, and pathways that facilitated tourist activity. These fi ndings 

were consistent with those of Kreag (2001) and Lepp (2007) who both 

stated that tourism had positive economic impacts, namely the rise of 

investment in infrastructure, such as roads, electricity, water, and airports.

 In Na Ouan, the families supplemented their incomes by working 

during their free time. In their studies of the social and economic impacts 

of development of tourist sites, Imem (2006); Jamderm (2006) found that 

the positive impacts were the creation of jobs and income opportunities 

in the community. Community members were able to supplement their 

incomes by working in their free time and they had more work choices.

 Negative economic impacts in the Na Ouan community included 

the seasonal nature and the uncertainty of constant income due to the 

fl uctuation in tourist numbers. On some occasions even when numbers 

were high, income was low due to reduced spending by the visitors. 

These results were consistent with the fi ndings of Jamderm (2006) found 

that off -seasons caused reductions in employment, such as closure of 

shops, leading to income problems.
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 Another problem experienced was that a portion of the tourism 
income did not stay in the local community. In the Na Ouan study, most 
of the souvenirs were imported into the community from the capital, 
Vientiane, meaning that most of the profi ts from the sales left the local 
area. UNESCO (2004) found that most of the investment in the production 
of handicrafts in Luang Prabang was from foreign countries and/or business 
people in Vientiane. As a consequence, the people of Luang Prabang 
believed that they received little benefi t from such business.
 Tourism has led to the broader social advancement of Na Ouan, 
especially in the development of infrastructure, such as roads, electricity, 
and water. This has resulted in a more convenient life as members 
have started using modern technology, vehicles, and various electrical 
appliances. This fi nding was similar to that of Chamroonsiri (2002) who 
investigated the economic and socio-cultural changes associated with 
tourism and found that it resulted in the local development of jobs, roads, 
electricity, water, telephones, and other facilities.
 This study revealed that tourism improved the environment of Na Ouan 
through the provision of these facilities constructed within the community. 
Pewnim et al (2003), in a study of a waterway community, found that 
tourism had a positive impact on the environment in that it resulted in the 
improvement of the community’s public areas and utilities. At Na Ouan, 
there are now regulations for the preservation of the environment, similar 
to the ideas of Jittangwatana (2005) who stated that tourism’s impact on 
the environment made the community realize the value of the environment 
and the need to preserve it.
 Tourism has changed the roles played by members of the Na Ouan 
community. Traditionally, labor-intensive farming was the main source of income 
for all residents, irrespective of age, gender, and/or disability. However, 
the development of tourism increased the roles of women, children, 
the aged, and the disabled as they were able to earn incomes from 
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tourism-related activities, such as selling souvenirs. Wu (2000) arrived 
at similar conclusions in a small community in China in which tourism 
increased the roles played by Hmong women. Jamderm (2006) found 
that elderly people participated in tourism activities, such as making and 
selling tourist souvenirs. Changes in community habits have also been 
observed, for example, those related to animal rearing. Ngaokeaw (2006) 
noticed a move from the free-range rearing of animals to more enclosed 
methods in Thailand’s Chiang Rai province. Some could not tolerate 
these new practices and changed their jobs, and their agricultural way of 
life, to sell souvenirs because it off ered a better source of income. Such 
changes led to the loss of agricultural expertise and, in some cases, an 
idleness and passivity the community.
 Tourism also led to disagreements stemming from the distribution 
of benefi ts between the community members themselves and between 
community members and outsiders who entered the community to engage 
in business activity (Jamderm, 2006; Ngaokeaw, 2006).
Conclusion 
  This research investigated local residents’ attitudes toward tourism 
in the rural area of Na Ouan village, Luang Prabang province, Lao PDR. 
The researcher used qualitative methods to collect and analyse the data. 
I found that the community had a positive perspective of tourism, yet they 
were also aware of its negative impact on the community’s economy, 
socio-cultural realities, and environment. At the time of the study, there 
were no clear eff ects of tourism on the Na Ouan community due to low 
tourist numbers and short length of stay. The study concluded that for 
the development of sustainable tourism in Na Ouan village the community 
must have positive opinions of the economic benefi ts of tourism tangible for 
all, leading to a cyclic process of greater participation in the preservation 
of the village’s society, culture and environment and then increased 

tourism.
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อนันทธนา เมธานนท 1

 เวียดนามในชวงป 1778- 1802 (พ.ศ.2321- 2345) เปนชวงเวลาที่ตก

 1 ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อยูภายใตการปกครองของราชวงศเตยเซิน หรือที่ผูศึกษาประวัติศาสตรเวียดนาม
รูจกักนัวา กบฏเตยเซนิ และในงานเขยีนประวตัศิาสตรไทยเองเรยีกวา กบฏไกเซนิ
บางหรือไกเซิง บาง ราชวงศเตยเซินกอตั้งข้ึนโดยพี่นองสามคนคือเหงวียนหยัก 
เหงวียนเหวะและเหงวียนลือ ดวยการรวบรวมกําลังจากหมูบานเตยเซิน แถบเมอืง
กว๊ีเญนิ ในเวียดนามภาคกลางตอนลาง ลมลางการปกครองของเจาตระกูลเหงวียน
ที่ครองอํานาจอยูในเวียดนามสวนใต 
 ในคร้ังนั้นที่อาณาจักรไดเวียดแตกแยกออกเปนสองสวนต้ังแตคริสต
ศตวรรษท่ี 16 และทาํสงครามกันตอเนือ่งยาวนานกวารอยป จากนัน้กองกาํลงัเตย
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เซินไดบุกขึ้นเหนือ สุดทายสามารถยึดดินแดนสวนเหนือได จักรพรรดิผูปกครอง
ราชวงศเลองคสุดทายเสด็จหนี ปดฉากราชวงศเลท่ีครองอํานาจมาเกือบสาม
ศตวรรษและรวมเวียดนามท่ีแตกแยกใหกลบัเปนเอกภาพคร้ังแรกในรอบสองรอยป 
เหงวียนหยัก ผูพี่ขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดิ จากน้ันเหงวียนเหวะ ผูนองไดครอง
ราชยเปนจักรพรรดิสืบตอในพระนาม กวางจุง ที่ถือเปนวีรบุรุษของชาวเวียดนาม 
 เรื่องราวของกบฏเตยเซินปรากฏในงานเขียนชั้นรองยุคหลังทั้งในภาษา
เวียดนาม ภาษาอังกฤษและแมแตในภาษาไทยเอง กรณีนี้นาสนใจไมนอย
เพราะเร่ืองราวของเตยเซิน มีความเก่ียวของและปรากฏรายละเอียดไมนอยอยู
ในพงศาวดารไทยสมัยรัชกาลที่ 1 แลว จากกรณีของการที่ “องเชียงสือ” หรือ
จักรพรรดิยาลองแหงราชวงศเหงวียน ผูพิชิตเตยเซนิไดในภายหลัง หลบหนีมายัง
สยามเพือ่ขอกาํลงัไปรบกับพวกเตยเซิน งานศกึษาประวัตศิาสตรในภาษาเวียดนาม
ที่ผลิตขึ้นในรัฐเวียดนามปจจุบันยกยองสรรเสริญการเคลื่อนไหวและการตอสู
ของเตยเซิน ในฐานะที่เปนขบวนการชาวนา เปนการเคล่ือนไหวของสามัญชนท่ี
ถูกกดขี่ และประสบความสําเร็จในการลมลางอํานาจการปกครองของเจาศักดินา
ใหญ นอกจากน้ันขบวนการเตยเซินโดยการนําของสามพี่นองยังประกอบวีรกรรม
อนัวรีอาจหาญในการตอตานการรกุรานของตางชาต ิทีช่กันาํมาโดย “กลุมอาํนาจ
เกา” ทีมุ่งหวงัเพยีงใหตนกลบัคนืสูอาํนาจเทานัน้ สามพีน่องและขบวนการเตยเซนิ
จึงมีความหมายอยางยิ่งในฐานะผูรักชาติรุนแรก และยัง “ฉีกหนากาก” ความไร
สาํนกึรกัชาต ิรกัคนรวมชาต ิของผูปกครอง “ศกัดนิา” ทีเ่คยมอีาํนาจเดมิ2 อยางไร
ก็ตามเรื่องราวของเตยเซินยังไมเปนที่รูจักมากนักในวงการผูศึกษาประวัติศาสตร
เวยีดนามท้ังในประเทศไทยและสากล งานศกึษาสวนใหญยงัยดึการวิเคราะหและ
คาํอธบิายจากงานเขียนทางการจากรัฐเวียดนามเปนหลกั ซึง่กลายเปนวาเรือ่งราว
สมัยเตยเซินท่ีมีเหตุการณอัน “ระทึกใจ” ตลอดชวงเวลาเพียงยี่สิบปนั้นใหเหลือ
เพียงแงมุมจํากัด
 หนังสือภาษาอังกฤษของ George Dutton เรื่อง The Tay Son Uprising: 
Society and Rebellion in Eighteenth- Century Vietnam เปนการศึกษาเรื่อง
ราวของขบวนการเตยเซนิในภาษาองักฤษอยางจรงิจงัเปนครัง้แรกและเรยีกไดวามี
ความละเอยีด กวางขวางและรอบดานหลากหลายแงมมุ เกนิกวางานศกึษาทีผ่านๆ 
มาแมแตงานศึกษาในภาษาเวียดนามเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาจากวิทยานิพนธ
ปรญิญาเอกของเขาเองซึง่ใชเวลาเกบ็รวบรวมแสวงหาขอมลู ขยายประเดน็รวม 7-8 ป 
เรื่องราวยี่สิบกวาปของยุคเตยเซินจึงดูจะไมใชเพียงขอสรุปงาย ๆ ที่เคยรับรูกันมา
 2 รายละเอียดของทัศนะตอขบวนการเตยเซินในงานประวัติศาสตรภาษาเวียดนามใน
ประเทศเวยีดนาม ศกึษาไดจากงานภาษาองักฤษของ Patricia Kelly เรือ่ง Postcolonial Vietnam: 
New Histories of the National Past (2002)
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 Dutton แบงเนื้อหาหนังสือเพียง 4 บท แตละบทเปนบทใหญมีเนื้อหาและ
ประเดน็ยอยจาํนวนมาก มคีวามทีซ่บัซอน บทนาํเปนการใหภาพรวมของขบวนการ
เตยเซิน ทีน่าช่ืนชมคือการสรุปองคความรูและวิจารณการศึกษาเร่ืองเตยเซินทีผ่าน
มาท้ังในงานศึกษาภาษาเวียดนามโดยเฉพาะในยุคใหมที่เปนงานศึกษาโดยใช
แนวทางทัศนะที่ยึดทฤษฎีมารกซผสานกับแนวคิดชาตินิยม และงานภาษาตะวัน
ตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส
 ในบทนําผู เขียนไดเผยเน้ือหาโดยยอรวมถึงสิ่งที่ผู เขียนจะนําเสนอ
และ“ทาทาย” คําอธิบายเดิม ๆ ที่มีอยูเกี่ยวกับเตยเซิน ผูเขียนนําเสนออยาง
ตรงไปตรงมาวาตองการคาน บทสรุปเดิมในหลายประเด็น ดวยการเสนอวาการ
เคล่ือนไหวของเตยเซินนั้นมีความซับซอน มีแงมุมที่หลากหลายกวาท่ีงานศึกษา
กอนหนาเสนอไวอยาง “งายเกินจริง” ผูเขียนอธิบายความซับซอนซอนเง่ือนใน
ประเด็นหลักๆ ที่จําแนกไวอยางชัดเจน 
 เริม่จากสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวมของครสิต
ศตวรรษท่ี 18 การสรางบทบาทและการเคลื่อนไหวของผูนําทั้งสามพี่นอง สภาพ
ของสงัคมภายใตการปกครองของราชวงศเตยเซิน จนถงึวาระสุดทายของสามพ่ีนอง
ผูปกครองเตยเซิน ประเด็นหลักอยูที่การคัดคานมุมมองและคําอธิบายเดิมที่มี
ตอประเด็นหลักขางตน ผูนําเตยเซินหาไดเปนคนยากไรหรือเปนชาวไรชาวนา 
แตหากเปนผูมอีทิธพิลในทองถิน่ทีต่องการสรางอาํนาจ เปนผูนาํทีล่อลวงชาวบาน 
เปนนกัฉวยโอกาส ยดึกมุสถานการณในอาณาจักรฝายใตของเจาตระกูลเหงวียนท่ี
กําลังระส่ําระสายขึ้นเปนผูนํา การเปนผูนํานั้นยังเปนไปโดยการดําเนินตามกล
อบุาย ผูนาํเตยเซนิไมไดรูสกึหรอืคดิวาตนเปนผูนาํของชาวนารากหญาผูยากไร มุง
ชวยเหลือชาวนา สรางความเปลี่ยนแปลงหรือ “สังคมใหม” เพื่อผูยากไร ฉะนัน้
ขบวนการเตยเซินจึงหาใชเปน “ตัวแทน” ของชัยชนะของขบวนการชาวนาที่ทุกข
ทนยากไรเหมือนอยางที่งานเขียนแนวสังคมนิยมในภาษาเวียดนามไดเสนอไว
 บทแรกของหนังสือที่ใหชื่อวา ยุคสมัยเตยเซินกับคริสตศตวรรษที่ 18 อัน
ยาวนาน3 ในไดเวยีด (The Tay Son Era and the Long Eighteenth Century in 
Dai Viet) จงึเปนการนําเสนอภาพกวางของสถานการณแวดลอมในคริสตศตวรรษ
ที่ 18 ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญของการศึกษาตามแนวประวัติศาสตรที่ใหความ
สําคัญกับบริบทแวดลอมทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจที่นําไปสูการกําเนิด

 3 แนวคิดนี้มาจากนักประวัติศาสตรฝรั่งเศสสํานัก Annales (อานาล) ที่สรางมุมมองใน
การศึกษาอดตีใหเปนชวงเวลายาวนานตอเน่ืองและใหความสําคัญกบัพฒันาการของบริบทแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพิ่มเติมจากการใหความสําคัญเฉพาะการกระทําของบุคคล
สําคัญซ่ึงนิยมเขียนกันในโลกตะวันตกมากอนหนา  แนวคิดใหมนี้เรียกกันเปนภาษาฝร่ังเศสวา 
La Longue durée
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ปรากฏการณนัน้ ๆ  ขึน้ บทแรกประกอบดวยหวัขอยอยหลายหัวขอเริม่จากภูมหิลงั
ความแตกแยกในอาณาจักรเวียดนามตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 ภูมิหลังของการ
แบงแยกเปนอาณาจักรฝายเหนือ หรือ ดางหงวาย และอาณาจักรฝายใตหรือ ดาง
จอง และจดุเดนคอืการบอกสิง่ทีผู่เขยีนตองการนาํเสนอ นัน่คอืตองการตอบคาํถาม
วาเหตใุดสามพีน่องเตยเซนิจึงสรางอทิธพิลของตนขึน้ได เหตใุดขบวนการเตยเซนิ
จึงประสบความสําเร็จในการเปนผูนําประชาชน มีชัยชนะเปน “อํานาจใหม” ใน
อาณาจักรท้ังฝายใตและฝายเหนือได ผูเขียนเสนอวาสถานการณนั้น “สุกงอม” 
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจท่ีระสํ่าระสาย แมไมมีหลักฐานชัดเจนใหรายละเอียดถึง
สาเหตใุนการกอตวัของกองกาํลงัเตยเซนิใชวงแรก แตผูเขยีนกพ็ยายามใชหลกัฐาน
ทีห่ลากหลายมากทัง้จากหลกัฐานรวมสมยัของเวียดนาม ทีส่าํคญัคอืหลกัฐานของ
บาทหลวงชาวตะวันตกที่อยูในอาณาจักรฝายใต และเปนประจักษพยานโดยตรง
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นหลายครั้ง การใชหลักฐานกลุมนี้อาจถือวาเปนจุดเดนที่สุด
ของหนังสือเลมน้ีก็วาได

 บทที่สอง ใชชื่อบทวา The Leaders ผูเขียนเริ่มเจาะลึกถึงการสรางอํานาจ

ของกลุมผูนาํเตยเซินสามพ่ีนองดวยการใชหลกัฐานขอเขียนท่ีเกีย่วของกับเหตุการณ

และ “ตัวละคร” โดยตรง ทั้งพงศาวดารของราชวงศเหงวียนท่ีเปนปรปกษของ

เตยเซินเอง งานเขียนสวนตัวของขุนนาง จนถึงหลักฐานของบาทหลวงชาวตาง

ประเทศทีม่ปีระสบการณเกีย่วของโดยตรงกบัเหตกุารณ เนือ้หาในบทนีท้าํใหเราได

รูเสนทางสูอาํนาจของเตยเซนิวามคีวามพลกิแพลง พลกิผนั ผูนาํสามพ่ีนองเตยเซนิ

เองตางอาศัยกลยุทธในการขึน้สูอาํนาจ จากการเปนผูนาํบานนอกมีไพรพลชาวนา

เปนกองกาํลงัเขายดึเมอืง ทาทายอํานาจรัฐ ขอมลูทีน่าํเสนอเผยเร่ืองราวของเตยเซิน

ทีต่างไปจากบทสรุปเดิม ๆ  เชนการเร่ิมสรางอาํนาจและส่ังสมบารมีดวยการอางถงึ

การกอบกูอํานาจของผูปกครองตระกูลเหงวียน ใหพนจากการควบคุมของขุนนาง

ใหญ  บทน้ียังเผยถึงสายสัมพันธลึก ๆ ของพี่นองเตยเซินที่มีชื่อสกุลเดียวกันกับ

ผูปกครองเหงวียนซึง่ไมปรากฏในงานศึกษาสวนใหญ ความพลกิผนัทีท่าํใหพีน่อง

เตยเซินตองแปรผันตัวเองไปเปนศัตรูของเจาตระกูลเหงวียน การสถาปนาตัวเอง

เปน “เจา” จนถึงการเคลื่อนทัพขึ้นเหนือ ที่ตองผานเหตุการณพลิกผันไมแพกัน 

ผูเขยีนสรุปบทน้ีไวดวยขอเสนอวาแมผูนาํเตยเซินจะประสบความสําเรจ็ในการสราง

อํานาจและโดยเฉพาะชัยชนะตอกองทัพจีนและสยาม ซึ่งมีความหมายอยางยิ่งตอ

ความรบัรูของสงัคมเวยีดนามปจจบุนั แตเราไมอาจสรปุไดวาชาวเวยีดนามในครัง้
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นั้นรูสึกอยางไรตอชัยชนะของเตยเซินและการข้ึนสูอํานาจของเตยเซิน ที่สําคัญ

ผูเขยีนเห็นวาสดุทาย ผูนาํการปกครอง “ระบอบเตยเซิน” ไมไดเปนความหวังใหม

ของประชาชนดวยเหตเุพราะการมี “วสิยัทศันอนัจาํกดั” ของกลุมผูนาํเอง ซึง่ไมได

กระทําการตางไปจากที่บรรดาผูนํารวมสมัย การปกครองระบอบใหม ไมไดสราง

ยุคแหงสันติสุขใหเกิดขึ้นเพราะสุดทายผูนําเตยเซินตางมุงหมายท่ีจะรักษาอํานาจ

ปกครองที่เพิ่งไดมาไวเหนือสิ่งอื่นใด

 บททีส่ามเปนการ “เจาะ” ลงไปสูยคุสมัยของเตยเซินในประเด็นทีไ่มมกีาร

ศกึษาจริงจังหรือถกูละเลยท้ังทีน่าจะเปนประเด็นสาํคญัท่ีสดุเม่ือกลาวถึงยคุเตยเซิน 

บทน้ีเปนการศึกษาชีวิตผูคนภายใตการปกครองรวมสองทศวรรษของ “ระบอบ

เตยเซิน” ในชื่อบทวา The Peasants หรือ ชาวนา ที่ผูเขียนมุงสํารวจชีวิตของ

สามัญชนคนสวนใหญที่เปนฐานใหกับการสรางระบอบเตยเซินขึ้นมา และทําให

คนยุคหลังเห็นการเคลื่อนไหวของพ่ีนองเตยเซินวาเปน “ขบวนการของชาวนา” 

มจีดุมุงหมายเพือ่ชาวนา แตหากพจิารณาจากขอความนาํบททีผู่เขยีนยกมาทัง้จาก

คาํกลาวพืน้บานเวยีดนามท่ีวา “เมือ่วัวควายชนกนั แมลงวนัและยงุยอมตายหมด” 

หรืออาจเทียบไดกับคําพังเพยไทยที่วาเมื่อชางสารชนกัน หญาแพรกยอมแหลก

ราญ และยังมเีนือ้ความจากบันทกึของบาทหลวงฝร่ังเศสผูเปนประจักษพยานในยุค

เตยเซิน ประโยคแรก ๆ  ที่วา “...พวกปาเถื่อนนี้ลงมาจากเขาในโคชินจีน ไมรูเรื่อง

การปกครองบานเมอืง พวกมันสนใจแตการปลนชงิผูคน ไมสนใจวาจะเกิดอะไรข้ึน

ตามมา...” (p. 119) ดูจะเปนการบอกผูอานใหรูวาผูเขียนจะนําเสนออะไรตอไป 

 เนื้อหาในบทที่สามเริ่มจากการอธิบายวิธีการปกครองของราชวงศเตยเซิน

หลังไดอํานาจ ซึ่งไมตางไปจากราชวงศกอน ๆ  คือการควบคุมประชาชน ผานการ

ทําสํามะโนครัวใหม กะเกณฑจัดตั้งระบบควบคุมไพรพล ที่นาสนใจคือการใหราย

ละเอียดวิธีการควบคุมคนแบบใหมที่เตยเซินนํามาใชและดูจะไปไกลกวาราชวงศ

กอนหนาดวยซ้าํเชนการออกเอกสารประจาํตวัราษฎรเพือ่ประโยชนในการควบคมุ

กําลังท้ังทางทหารและเศรษฐกิจ ผูเขียนยังเห็นวาการควบคุมคนเชนนี้ยิ่งเขมงวด

จริงจังกวายุคกอนหนา ทั้งการเกณฑเปนทหารและเกณฑแรงงาน ประเด็นหลักที่

ตามมาคือการชวงชิงทรัพยากรและผลประโยชนจากประชาชนทั้งในรูปของภาษี

และการฉอราษฎรบังหลวงที่กลับเกิดข้ึนและอาจหนักหนวงไมแพ “ระบอบเกา” 

ที่เตยเซินลมลางไปแลว ที่นาสนใจมากคือประเด็นสุดทายของบทคือเรื่องราวของ
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การตอตานระบอบใหม ของชาวไรชาวนาไพรราษฎรท่ีอยูใตอํานาจของ “นาย

ใหม” เริ่มรูวาชีวิตไมไดมีอะไรดีขึ้น และยังเริ่มทุกขยากมากกวาเดิม การตอตาน

รัฐในรูปแบบตางๆ ตามแบบชาวนารากหญาตอ “ระบอบเจาของชาวนา” จึงเริ่ม

เกิดขึน้ รายละเอียดเหลานีแ้ทบไมปรากฏหรือเอยถึงในงานศึกษาเก่ียวกับเตยเซิน

หลักๆ กอนหนา

 บทท่ีส่ีซึง่เปนบทสุดทายน้ีผูเขยีนไดวางหัวขอไวนาสนใจและ “แปลกใหม” 

เชนกัน เปนเร่ืองของระบอบเตยเซินกับบรรดา “คนชายขอบ” (margins) ของ

สังคมเวียดนามขณะนั้น ซึ่งผูเขียนไดเลือกมาศึกษาเฉพาะกลุม เชน ชาวจาม ซึ่ง

แทจริงอาจเปนกําลังสําคัญของเตยเซินในการเคลื่อนไหว ชาวจีนอพยพทั้งท่ีเปน

พอคา ขุนนางเกาและ “โจรสลัด” ชาวคริสตทั้งบาทหลวงชาวตางชาติ ซึ่งเปนผู

เขียนบันทึก “ประจักษพยาน” สําคัญของยุคสมัยที่ผูเขียนใชในการศึกษา รวมถึง

ชาวคริสตที่เปนชาวเวียดนาม ในบทน้ีผูเขียนยังคงใหรายละเอียดความสัมพันธ

ระหวางผูนําระบอบเตยเซินกับกลุมคนที่อาจเปนผูไรโอกาสหรือถือเปน “ผูแปลก

แยก” ของระบอบเกา ยุคเกา การขึ้นสูอํานาจของเตยเซินไดรับการสนับสนุน

จากคนเหลานี้อยางสําคัญ งานเขียนสมัยใหมมักถือเอาเปนหลักฐานสนับสนุน

ในทํานองวาระบอบเตยเซินไดชวยยกระดับฐานะทางสังคมของคนกลุมตางๆ นี้ 

แตผูเขยีนไดเพิม่ขอมลูทีไ่ดมาจากหลกัฐานสาํคญัหลายอยางชีใ้หเหน็ “จดุจบ” ของ

ความสัมพันธระหวางรัฐเตยเซินกบัคนชายขอบท่ีเปนกาํลังสาํคญั เปนการผันแปร

จากความเปนมิตรไปสูการเปนปรปกษ และการทําลายลาง

 งานของ Dutton เลมนี้นอกจากมีความโดดเดนและถือไดวาประสบความ

สําเร็จตามจุดมุงหมายของผูเขียนคือการโตแยงองคความรูเดิมและนําเสนอองค

ความรูใหมของขบวนการเตยเซิน ซึ่งถือวาสําคัญยิ่งตอผูที่สนใจประวัติศาสตร

เวียดนาม ความโดดเดนอีกประการหน่ึงของหนังสือเลมนี้อีกดานนั้นคือการเปน

ตัวอยางของงานเขียนทางประวัติศาสตรที่ชวยย้ําถึงความสําคัญของหลักฐานเชิง

ประจักษ และวิธีการศึกษาเชิงประจักษ (empiricism) นําไปสูการคานและ “รื้อ” 

องคความรูเกา ตามมาดวยการสรางความรูใหมที่ไมไดลองลอยหรือเกิดจาก

จินตนาการของผูเขียน หากแตยึดอยูกับหลักฐานหลากหลายและมีความนาเชื่อ

ถืออยางที่ผูอานสามารถรับรูไดไมยากนัก จึงนาจะเปนหนังสือสําคัญอีกเลมหนึ่ง

ที่ผูสนใจประวัติศาสตรเวียดนามในชวงสําคัญนี้ไมควรพลาดอยางยิ่ง
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