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คำ�นิยม
การทำ � วิ จั ย ถื อ ว่ า เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก งานหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
และสถาบันการศึกษาจำ�เป็นจะต้องมีงานวิจัยเพื่อมาสร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนางานวิชาการและสามารถนำ�องค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
ได้ บางครั้งก็นำ�องค์ความรู้ ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเรื่องการ
บริหารของผู้บริหาร สำ�หรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในเรื่องการวิจัยนั้น
โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ใช้ศักยภาพในการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น เช่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) หรือ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นต้น
เพือ่ เป็นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญเรือ่ งการวิจยั เพราะฉะนัน้ ศูนย์อาเซียนศึกษาถึงแม้จะไม่มี
หน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำ�วิจัย แต่ก็มีหน้าที่เฉพาะ
ในการสนับสนุนสถาบันวิจยั ในการส่งเสริมให้บคุ ลากรได้ท�ำ งานวิจยั และ
นำ�องค์ความรู้ที่เกิดจากการทำ�วิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ไม่เพียงในประเทศเท่านั้น แต่จะนำ�องค์ความรู้ไปเชื่อมความสัมพันธ์
กับประเทศอาเซียน
ผลการดำ � เนิ น งานของการจั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีคณะผู้วิจัยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การทำ�วิจัยร่วมกันตามรูปแบบและวิธีการที่มุ่งเน้นการทำ�วิจัยแบบเล็กๆ
ง่ายๆ และมีความสำ�คัญ (small, simple and significant) โดยผลงาน
วิจัยที่จัดทำ�ขึ้นได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเพียง ๓ – ๔ เดือน แต่ได้
ดำ�เนินงานตามวิธีวิทยาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และได้ผลเป็นรูปธรรม
นำ � เสนอไว้ ใ นรายงานการวิ จั ย เล่ ม นี้ และที่ สำ � คั ญ ให้ ต ระหนั ก เสมอ
ก

ว่าเป้าหมายหลักของการทำ�วิจัยคือการร่วมกันในการระดมความคิด
และพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ขออนุ โ มทนาทุ ก รู ป ทุ ก ท่ า นที่ เ สี ย สละเวลามาร่ ว มประชุ ม
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและเขี ย นสรุ ป รายงานการวิ จั ย เพื่ อ เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป และ
ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับคณะผู้วิจัยและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหลาย
ในการร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์
ในการนำ � ไปปรั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจำ � วั น ทั้ ง ในสั ง คมไทยและ
สังคมอาเซียน

(พระราชวรเมธี, ดร.)
รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

คำ�นำ�
การส่งเสริมการทำ�วิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายวิชาการ
มี ค วามสำ � คั ญ และจำ � เป็ น ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นองค์ ก ร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ กำ � หนดไว้ ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ด้านการวิจัยที่กำ�หนดไว้จำ�เป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำ�เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การบริ ห ารงาน การวางแผนงาน
การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการ
ให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการทำ �วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนาทีส่ อดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยงานวิจยั
ที่พัฒนาขึ้นเป็นการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
การพัฒนาสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งโครงการ
มีเป้าหมายที่สำ�คัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำ�วิจัย และ
ยกระดับคุณภาพงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ให้มคี วามเป็นสากล รวมทัง้ มีความพร้อมในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในประชาคมอาเซียน โดยมีผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากโครงการและ
ข

นำ�เสนอไว้ในรายงานฉบับนี้จำ�นวน ๘ เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจาก
การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
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ฝึกปฏิบตั จิ นกระทัง่ เกิดสัมฤทธิผลปรากฏเป็นผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม
การทำ�งานครัง้ นีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนางานวิจยั ทีเ่ ป็นก้าวใหม่แห่ง
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ประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

1

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น
ของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย” ของ พระครู
วิมลศิลปกิจ และ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผลงานวิจัยที่ได้
จากการทำ�กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจำ � ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ เป็ น งานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาสอดคล้ อ ง
กับเสาหลักที่ ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจ
วัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้
ศูนย์อาเซียนศึกษาขอขอบคุณคณะผูว้ จิ ยั จากวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ที่ ไ ด้ นำ � เสนอบทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ว้ เ พื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านยางค�ำนุ ต�ำบล
ดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒) เพื่อน�ำเสนอแนวทาง
การส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
ยั่งยืน และ ๓) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ในประเทศไทยกับประเทศอาเซียน กลุ ่ ม เป้ า หมายคื อ หมอพื้ นบ้ า น
ด้านการรักษาโรคด้วยคาถาอาคมและสมุนไพรของบ้านยางค�ำนุ ต�ำบล
ดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
ผลการวิจัยพบว่า หมอพื้นบ้านท�ำการรักษาโรค ๓ วิธี ได้แก่
๑) ใช้คาถาอาคมรักษา ๒) การดูเพือ่ การท�ำนายทายทักจากการจับชีพจร
ผู้ป่วย และ ๓) รักษาด้วยสมุนไพร ด้านรูปแบบการรักษา เป็นการรักษา
ตามอาการของผู้ป่วย โดยใช้วิธีการดูเมื่อการท�ำนายทายทักจากการ
จับชีพจรผู้ป่วย เพื่อดูว่าผู้ป่วยที่มารักษานั้นควรจะรักษาด้วยวิธีการ
อย่างไร ส�ำหรับด้านการปฏิบัติตนของหมอพื้นบ้าน พบว่า ยึดหลักธรรม
๓ หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก ความกตั ญ ญู ก ตเวที หลั ก เบญจศี ล และหลั ก
พรหมวิหาร ๔ โดยในวันธรรมสวนะ ซึ่งเผ่ากะเหรี่ยงเรียกว่า วันศีล หรือ
วันพระ โดยจะรับประทานอาหารมื้อเดียว ไม่กินเนื้อสัตว์ ด้านรูปแบบ
ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน พบว่า หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ควรประสานงานกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณ คัดเลือกกลุ่มเด็กชาวกะเหรี่ยงครั้งละ
ไม่เกิน ๑๐ คน ที่คาดว่าจะมีศักยภาพพัฒนาเป็นหมอพื้นบ้านได้ ตั้งเป็น
กลุ่มหมอเยาวชนพื้นบ้านชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านยางค�ำนุ ส่วน
อาศรมพระธรรมจาริกเป็นสถานทีป่ ลูกสมุนไพรพืน้ บ้านทีร่ กั ษาโรคต่างๆ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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และเผยแพร่ ส รรพคุ ณ ยาให้ ค นในหมู ่ บ ้ า น และสาธารณชนได้ รั บ รู ้
ด้านแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์
และยั่งยืนต่อไป พบว่า ควรเขียนเป็นต�ำราเอกสารอาจจะมีทั้งภาษา
กะเหรี่ยงและภาษาไทย ส่วนเรื่องคาถาอาคมให้เขียนเป็นบันทึกไว้
เก็บเป็นพับสา หนังสือ ต�ำรา หรือเอกสารทีค่ งทนถาวร ด้านการเชือ่ มโยง
กับอาเซียน พบว่า ประชาชนอาเซียนทีเ่ ข้ารับการรักษา ได้แก่ คนในพืน้ ที่
จั ง หวั ด เชี ย งราย จังหวัดท่าขี้เ หล็ก ประเทศเมี ย นมาร์ และจั ง หวั ด
ห้วยทราย สปป.ลาว
ค� ำ ส� ำ คั ญ : รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า น, ชนชาติ พั น ธุ ์
		
ปกาเกอะญอ, หมอพื้นบ้าน, สมุนไพร, คาถาอาคม
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Abstract

Research study of a model of Pakayor’s indigenous
knowledge promotion in Chiang Rai Province. The purposes
of this research were to study ways of promoting
indigenous ethnic of Pakayor Karen at Doi Hang Muang
District, Chiang Rai, to propose guidelines for the promotion
and preservation of indigenous knowledge to be useful
and sustainable, and to study the connection between
Pakayor Karen in Thailand and ASEAN countries. Research
sampling was the traditional healers who heal with herbs
and magic of the soft tires at Doi Hang Muang District, Chiang
Rai. The research tool dealt with in-depth interview and
analytic induction was used for data analysis.
The research results found that traditional doctors treat
the disease in three ways: 1) using black magic treatment,
2) looking on the prediction of the patient’s the pulse
and 3) doing treatment with herbs. The form of treatment
concerns the symptomatic treatment of patients. Using
the watch for the prediction of a patient’s pulse in order to
see whether patients should be treated with therapies in that
way. However, for the practice of traditional healers adhere
to three main principles of gratitude, main five precepts and
the four cardinal virtues in the Sabbath. Karen tribe called
the day canon or the day to eat one meal, do not eat meat.
The model of Pakayor’s indigenous knowledge promotion is
important to make it sustainable about the various agencies
involved. It should coordinate with medicine or public
health. To support budget for Karen qualifying children must
not exceed 10, people could see the glitter that can be
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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developed into a folk healer as started as a group of local
young ethnic Karen. The soft rubber village, the ashram is
a place of pilgrimage, preaching traditional medicinal plants
to treat various diseases and distribute medicines to benefit
people in the village and public awareness. The guidelines for
the promotion and preservation of indigenous knowledge
to be helpful and sustainable way should be written in
textbooks both in the Karen language and Thai language about
the magic formula to write a record kept folded for
durable books or documents. The connection between
Pakayor Karen in Thailand and ASEAN countries found that
people in Chiang Rai, Tachilek province in Myanmar, and
Huay Sai province in PDR. Laos are usually admitted.
Keywords: A model of indigenous knowledge promotion,
		
Pakayor Karen, Folk healers, herb, cabala
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ในการศึกษาทางวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์จะมีปัญหาที่สําคัญ
๒ ประการ คือ ประการแรก ความรู้ที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือ ตํารา หรือ
เอกสารต่างๆ มักจะพรรณนาในลักษณะของนามธรรม เช่น สถาบันสังคม
ประเพณี ค่านิยมของสังคม เป็นต้น ซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ ประการที่ ๒
ความรู ้ ดั ง กล่ า วมั ก จะพรรณนาไว้ อ ย่ า งกว้ า งๆ อั น เป็ น สิ่ ง ที่ ป รากฏ
ในสังคมโดยทัว่ ไปทุกแห่ง แต่ในความเป็นจริงนัน้ สังคมมนุษย์แต่ละสังคม
ย่อมมีโครงสร้างของสังคม และมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคม
ของตนทีแ่ ตกต่างจากสังคมอืน่ กะเหรีย่ งเป็นชนเผ่าทีจ่ ดั ได้วา่ มีหลายเผ่า
พันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะ
นับถือผี เชือ่ เรือ่ งต้นไม้ ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยงมีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูก
รุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่
กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หรือปกาเกอะญอ
หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมาก
ที่สุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลง
มาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมานับถือศาสนาคริสต์
เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นั้นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี
อาศัยอยู่มากที่อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหรี่ยงบเว
อาศัยอยู่มากที่อ�ำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนกะเหรี่ยงปะโอ หรือ
ตองสูก็มีอยู่บ้าง แต่พบน้อยมากในประเทศไทย
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กะเหรี่ ย งจะถื อ อาชี พ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ กะเหรี่ ย งดั้ ง เดิ ม ส่ ว นใหญ่
จะประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา อยู่ตามป่าตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัว
ตามฤดู ก าล ส่ ว นสั ต ว์ เ ลี้ ย งก็ จ ะเลี้ ย งไว้ เ พื่ อ เป็ น อาหารมากกว่ า
การค้าขาย ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งน�้ำ อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
ลักษณะบ้านเรือนของกะเหรีย่ งนัน้ นิยมสร้างเป็นบ้านยกพืน้ สูง มีชานบ้าน
บางส่ ว นก็ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นบนที่ ร าบเช่ น เดี ย วกั บ ชาวพื้ น ราบทั่ ว ไป แต่
ส่วนใหญ่แล้วชาวกะเหรี่ยงจะตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่น
บ่อยๆ
ในด้านวัฒนธรรมประเพณีนนั้ ชาวกะเหรีย่ งมีประเพณีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำพิธีกรรมเลี้ยงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ ด้วยการต้มเหล้า
ฆ่าไก่ – แกง และมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบ ซึ่งเกี่ยวโยงกัน ประเพณี
อืน่ ๆ ประกอบด้วย ๑) ประเพณีแต่งงาน ผูห้ ญิงจะเป็นผูเ้ ลือกคูค่ รองเอง
เจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้า กางเกง และย่ามไว้ให้เจ้าบ่าว ทั้งเจ้าบ่าว
เจ้ า สาวต้ อ งฆ่ า หมู ฆ ่ า ไก่ เ พื่ อ ท�ำพิ ธี ก รรมบอกต่ อ ผี บ รรพบุ รุ ษ และ
เป็นอาหารเลี้ยงแขก ๒) ประเพณีปีใหม่ โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็น
ผูร้ ะบุวนั ล่วงหน้า แต่ละหมูบ่ า้ นจะมีปใี หม่ในแต่ละปีไม่ตรงกัน เพราะเป็น
พิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู่เย็นเป็นสุข
๓) กี่ บ ะหน่ า จึ (ปวาเกอญอ) หรื อ พิ ธี ท�ำขวั ญ ให้ ค วาย พิ ธี ก รรมนี้
ท�ำเฉพาะครอบครัวที่มีควายเท่านั้น และท�ำกันปีละครั้งเมื่อเสร็จจากฤดู
ไถหว่ า นของแต่ ล ะปี ส่ ว นใหญ่ วั น ที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรมจะท�ำในวั น
พฤหัสบดี แต่ต้องท�ำก่อนที่จะหมดฤดูฝนในปีนั้นๆ ๔) “ถางซีไกงย”
หรือพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน พิธีกรรมและ
ความเชื่อของกระเหรี่ยงมีอยู่หลายพิธี แต่พิธีกรรมที่ท�ำส�ำหรับชาวบ้าน
ทั้งหมู่บ้านก็เห็นจะมีอยู่พิธีเดียว คือ พิธี “ถางซีไกงย” และ ๕) นี่ซอโค่
หรื อ พิ ธี ขึ้ น ปี ใ หม่ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ภาษากะเหรี่ ย งเรี ย กว่ า นี่ ซ อโค่
8
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เป็นประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึง่ จะตรงกับช่วงหลัง
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึ้นปีใหม่จะจัดปีละครั้ง
เท่านั้น เป็นวันที่ส�ำคัญวันหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เพราะเหล่าญาติพี่น้อง
ที่ได้แต่งงาน หรือจากบ้านไปท�ำงานที่อื่น จะกลับมาร่วมงานปีใหม่กัน
อย่างถ้วนหน้า
พิธีที่กล่าวมาทั้งหมดคือกะเหรี่ยงพุทธ หรือ “เอาะ แค” นอกจาก
นีย้ งั มีกะเหรีย่ งอีกกลุม่ คือ กะเหรีย่ งคริสต์ กะเหรีย่ งคริสต์ จะมีพธิ กี รรม
ที่ ค ล้ า ยๆ กั น แต่ จ ะท�ำในแบบศาสนาของตนเอง คื อ เข้ า โบสถ์
อธิษฐานเสร็จ จะกินข้าวร่วมกัน จากนั้นจะมีการประมูลราคาข้าวของ
ของแต่ละบ้านที่น�ำมาประมูลร่วมกัน หลังจากประมูลราคาสิ่งของเสร็จ
ก็จะมีการจัดกลุ่มแข่งกีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ เวลาเย็นมีการแสดงละคร
สร้างความบันเทิง จะไม่มีการกินเหล้า หรือเมามายในวันนี้ จากนั้นก็จะ
แยกย้ า ยกั น กลั บ บ้ า นของตนเอง ในช่ ว งนี้ จ ะมี ก ารอธิ ษ ฐานทุ ก คื น
จนครบ ๗ คืน จึงจะถือว่าสิ้นสุดพิธีขึ้นปีใหม่
จั ง หวั ด เชี ย งรายก็ เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ช นชาติ พั น ธุ ์ ก ะเหรี่ ย ง
อาศัยอยู่ และเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อดั้งเดิม
คือนับถือผี และยึดถือภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ
การรักษาใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคต่างๆ เป็นการช่วยเหลือ
มนุษย์โดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาล เผ่าพันธุน์ นั้ คือชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอ
ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า “ยางหรือกะเหรีย่ ง” นับว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือคนทั่วไป ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะชนชาติ
พันธุ์ของตนเท่านั้น นั้นคือ เผ่ากะเหรี่ยงบ้านยางค�ำนุ ต�ำบลดอยฮาง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบนั ประชาชนทัว่ ไป ก็ยงั ไปรับ
การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการนี้อยู่ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ด้านนี้เป็นผู้สูงวัย คณะผู้วิจัยคาดว่าอีกไม่นานจะสูญหายไป เพราะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ลูกหลานของผู้ทรงภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นมิได้สืบทอด ภูมิปัญญาด้านนี้
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของชนชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอ (กะเหรีย่ งหรือยาง) บ้านยาค�ำนุ ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์
ให้ยั่งยืนต่อไป

ค�ำถามวิจัย

	๑. รูปแบบส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน ควรมี
ลักษณะอย่างไร
๒. แนวทางการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสมุนไพร
ของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านยางค�ำนุ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ควรมี
วิธีการอย่างไร
๓. ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศไทยมีความเชื่อมโยงอย่างไร
กับประชาชนในประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	๑. เพือ่ ศึกษารูปแบบการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านของชนชาพันธุ์
ปกาเกอะญอ บ้านยางค�ำนุ ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
๒. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
ให้เป็นประโยชน์และยั่งยืน
๓. เพื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของชาติ พั น ธุ ์ ป กาเกอะญอ
ในประเทศไทยกับประเทศอาเซียน
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ขอบเขตของการวิจัย

	๑. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา คื อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องภู มิ ป ั ญ ญา
การรักษาโรคเจ็บปวดข้อกระดูก แก้ท้องร่วง แก้ไข้ และสรรพคุณของ
คาถาอาคม
๒. ขอบเขตด้านกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ หมอพืน้ บ้าน (ผูท้ รงภูมปิ ญ
ั ญา
พื้ น บ้ า นด้ า นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคต่ า งๆ) และผู ้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษากั บ
หมอพื้นบ้าน
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ บ้านยางค�ำนุ ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๔. ขอบเขตด้านเวลา ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ปกาเกอะญอ หมายถึง ชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านยางค�ำนุ ต�ำบล
ดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมอพื้นบ้าน หมายถึง นายสว่าง แซ่วอ บ้านยางค�ำนุ ต�ำบล
ดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชนชาติพันธุ์ หมายถึง ชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสุขภาพ หมายถึง วัฒนธรรมการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์และเป็นระบบคิด องค์ความรู้ และ
วิถปี ฏิบตั เิ พือ่ การดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วย มีอตั ลักษณ์สมั พันธ์
กับวัฒนธรรม เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับการแพทย์
แบบอืน่ นอกจากนี้ ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสุขภาพได้รบั การถ่ายทอดผ่าน
ประสบการณ์ตรง นับเป็นความรู้เชิงประสบการณ์ (experiencedknowledge) ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
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การแพทย์ พื้ น บ้ า น หมายถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญาการรั ก ษาโรคของ
ท้ อ งถิ่ น และชาติ พั น ธุ ์ ที่ มี ฐ านความคิ ด และแบบแผนการปฏิ บั ติ ที่
ผสมผสานระหว่างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ศาสนา และประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริงที่สะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น โดย
หมอพื้นบ้านมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาโรค

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑. ประวัติชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ
กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการ
นับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้ป่า
ใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตั้งอยู่
ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพ
เข้ามาอาศัยอยูป่ ระเทศไทย กะเหรีย่ งทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย แบ่งออก
ได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
	๑) กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หรือ
ปกาเกอะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอ เป็นกลุ่ม
ที่ มี จ�ำนวนมากที่ สุ ด มี ภ าษาเขี ย นเป็ น ของตนเอง โดยมี มิ ช ชั น นารี
เป็นผูค้ ดิ ค้นดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุม่ นีห้ นั มา
นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่
๒) กะเหรีย่ งโปร์ เป็นกลุม่ ทีค่ อ่ นข้างเคร่งครัดในประเพณี พบมาก
ที่อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
และแถบตะวันตกของประเทศไทย
๓) กะเหรี่ยงบเว พบที่อ�ำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
๔) กะเหรี่ยงปะโอ หรือตองสู ยังมีอยู่บ้างแต่พบน้อยมากใน
ประเทศไทย
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ชนเผ่า “ปกาเกอะญอ” เป็นชนเผ่าที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมานับร้อยนับพันเรือ่ ง เรียงร้อยเก็บไว้ในเเนวของนิทาน อาจจะ
ไม่ใช่หลักฐานที่เเน่ชัด เเต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้
ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของตัวเอง เล่ากันตั้งแต่สมัย
ที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ได้สร้างมนุษย์ คู่แรก คือ อดัม กับเอวา
ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองค์ได้สร้างไว้
ทั้งสองได้ท�ำ ผิดกฎ ของสวรรค์ จึงถูกเนรเทศลงมาใช้กรรมอยู่ในโลก
จนกระทั่งมีลูกหลานสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้
ที่ตั้งของชนเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่ภูเขา “ทอทีปล่อก่อ” มีผู้เฒ่า
“เทาะแมป่ า ” เป็ น หั ว หน้ า หมู ่ บ ้ า นสื บ เชื้ อ สายมาจนลู ก เต็ ม บ้ า น
หลานเต็ ม เมื อ ง เมื่ อ ที่ ท�ำกิ น ไม่ พ อเทาะแมป่ า จึ ง พาลู ก หลานอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ฐาน ระหว่ า งการเดิ น ทางว่ า กั น ว่ า เทาะแมป่ า เดิ น เร็ ว มาก
ลูกหลานพากันหยุดพัก เทาะแมป่าไม่สนใจลูกหลาน พยายามที่จะเดิน
ไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนมาหยุดตามที่ต่างๆ แถบแถวลุ่มน�้ำสาละวินบ้าง
ลุม่ น�ำ้ อิระวดีบา้ ง กระทัง่ สืบเชือ้ สายเผ่าพันธุ์ จนมาถึงทุกวันนีม้ กี ะเหรีย่ ง
อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในเขตพม่า ตลอดจนในเขตภาคเหนือ
และตะวันออกของประเทศไทย เอกสารบางชนิดระบุว่าคนกะเหรี่ยง
อาศัยอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อถูกขับไล่หนี ลงมา
ตัง้ หลักในระหว่างกลางเขตพม่ากับมอญ ตอนหลังถูกพม่าบีบ ต้องอพยพ
อยู่บนภูเขา เอกสารบางชิ้นระบุว่า คนกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทยล้วนมาจากพม่าทั้งสิ้น เพียงแต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่า
เข้ า มาอยู ่ เ มื่ อ ใด แต่ สั น นิ ษ ฐานว่ า เข้ า มาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ตอนปลาย บ้างก็ว่าในดินแดนล้านนา หรือก่อนโยนก นั่นหมายถึง
การก�ำเนิดเมืองเชียงใหม่
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การย้ายถิ่นฐาน
จากค�ำบอกกล่าวของ “พือมูล บุญเป็ง” คนเฒ่า คนแก่ ได้กล่าว
เล่าความเป็นมาของกะเหรี่ยงในประเทศไทย พื้นที่หลักที่กะเหรี่ยง
(ปกาเกอะญอ) อาศัยอยู่ครั้งเเรกคือ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โดยยึ ด อาชี พ เกษตรกรรม ในการหาเลี้ ย งชี พ ต่ อ มาในสมั ย ก่ อ น
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง รั ฐ บาลไทยได้ เ ปิ ด โอกาสให้ บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ
ประมู ล โครงการท�ำป่ า สั ม ปทาน ที่ ต�ำบลแม่ ย าว จั ง หวั ด เชี ย งราย
โดยบริ ษั ท ที่ ช นะการประมู ล จะได้ ก รรมสิ ท ธิ์ ก ารท�ำธุ ร กิ จ ขนส่ ง ไม้
จากต�ำบลแม่ยาว ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้น บริษัทจาก
ประเทศฝรั่งเศส หรือที่ชาวกระเหรี่ยงเรียกกันว่า บริษัท “ห้างโบ๋เบ๋”
ได้กรรมสิทธิ์ในการท�ำธุรกิจสัมปทานในครั้งนั้นไป “พือมูล บุญเป็ง”
เล่าต่อว่าหลังจากที่ “ห้างโบ๋เบ๋” เข้ามาท�ำธุรกิจในเมืองไทย ปัญหาแรก
ที่พบคือการสื่อสาร และการท�ำสัมปทานไม้ในสมัยนั้น จ�ำเป็นต้องมีช้าง
ควานช้ า งในการลากไม้ ซุ ง หลั ง จากเสร็ จ สั ม ปทาน กะเหรี่ ย ง
(ปกาเกอะญอ) ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ตั้ ง หลั ก ปั ก ฐานอยู ่ บ ้ า นน�้ ำ ลั ด อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยเห็นว่าเป็นที่เหมาะแก่การท�ำการเกษตร
ได้ใช้ชวี ติ มาจนกระทัง่ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ช่วงท�ำสงครามกะเหรีย่ ง
ได้ร่วมมือกับทหารไทย โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการล�ำเลียงสิ่งของ
เสบียงอาหาร ให้กบั ทหารไทยในการรบครัง้ นัน้ หลังสงครามมีชนพืน้ เมือง
ย้ายถิ่นฐานกลับมามากขึ้น ท�ำให้ที่คับแคบแออัดขัดแย้งที่ท�ำมาหากิน
กะเหรี่ยงส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง
เนื่ อ งด้ ว ยชนเผ่ า กะเหรี่ ย ง มี นิ สั ย รั ก ความสงบ ชอบใช้ ชี วิ ต
อย่างสันโดษ เมือ่ มีประชากรหนาแน่น จึงมองหาทีท่ �ำกินใหม่ โดยเล็งเห็น
ว่า ต�ำบลแม่ยาว ที่เคยเป็นสัมปทานเก่า เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่
การเพาะปลูก ขณะนั้นผู้เฒ่า (เซโค่) ตุดง ธุระวร ได้เป็นผู้น�ำพาลูกหลาน
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และลูกบ้านส่วนหนึ่งย้ายขึ้นมา ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ค�ำว่า แม่ยาว ตัง้ ขึน้ มาจากสัมปทานแม่ยาวนัน้ เอง
แต่ยังมีบางส่วนที่ย้ายกระจัดกระจายออกไป ตามส่วนต่างๆ ตามแถบ
แถว ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอเมือง ต�ำบลทุ่งพร้าว อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ยังมีส่วนที่ย้าย และอาศัยอยู่แถบแนวชายแดนของจังหวัด
กาญจนบุรี ใช่ว่าจะมีเพียงเท่านี้ ทุกวันนี้ยังมีประชากรกะเหรี่ยงอาศัย
กระจัดกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย
บ้านยางค�ำนุ ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บ้านยางค�ำนุเ ดิมชื่อบ้านแม่ต ่ า งคี เป็ นหมู ่ บ้ า นของชาติ พั นธุ ์
ปกาเกอะญอ ที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา ก่ อ ตั้ ง โดยนายค�ำนุ แซวอ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึ่งต่อมามีครอบครัวอื่นๆ ย้ายมาอยู่ด้วยกันรวม
นายนะ แซวอ (ยกเว้นการรักษาผู้ป่วยต้องให้ไปขึ้นขันครูกับคนอื่นตาม
จารีตกะเหรี่ยงบ้านยางค�ำนุ) แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการ
จังหวัดเชียงรายได้เข้าไปส�ำรวจหมู่บ้านชาวเขาบ้านแม่ต่างคี จึงเปลี่ยน
ชื่อเป็นบ้านยางค�ำนุ โดยใช้ชื่อพ่อค�ำนุ เป็นชื่อหมู่บ้านเป็นการยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผู้มีพระคุณของหมู่บ้าน พ่อค�ำนุ แซวอ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๘ อายุได้ ๑๐๔ ปี และได้แต่งตั้งให้นายนะ แซวอ ลูกชาย
คนโตของพ่อค�ำนุเป็นผู้น�ำด้านการปกครอง ด้านพิธีกรรมของหมู่บ้าน
สืบจากพ่อค�ำนุ
ปัจจุบันบ้านยางค�ำนุ มีหมอพื้นบ้านท่านหนึ่งชื่อว่า นายสว่าง
แซวอ อายุ ๖๐ ปี เป็นบุตรชายคนสุดท้องของพ่อค�ำนุ แซวอ รักษาผูป้ ว่ ย
ด้วยคาถาอาคม พืชสมุนไพรพื้นบ้าน มีประชาชนจากทั่วสารทิศที่ทราบ
ข่าวเข้าไปรับการรักษาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็ง
โรคปวดหลัง ปวดเอว
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การรักษาของนายสว่าง แซวอ เป็นการรักษาโดยไม่คิดมูลค่า
มีคนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาร์
ที่เป็นโรคมะเร็งเข้าไปรักษาด้วย ถือว่าท่านเป็นหมอพื้นบ้านอาเซียน
นอกจากนี้ยังมีจากประเทศลาวซึ่งได้เข้ารับการรักษาอีกด้วย๑
๒. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สังคมไทย ได้มีการพื้นฟูแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเริ่มจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) แนว
วัฒนธรรมชุมชน ที่สรุปบทเรียนจากการท�ำงานพัฒนาชนบทโดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (community participation) แล้วพบว่า
วัฒนธรรมเป็นพลังของการพัฒนาในกระบวนการท�ำงานได้เกิดการค้นหา
นักฟื้นฟู นักประยุกต์และเสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานเดิม เพื่อรักษา
เสถียรภาพของชุมชนให้ด�ำรงอยู่ได้อย่างสมสมัย นักประดิษฐ์คิดค้นทาง
วัฒนธรรมที่กล่าวถึงดังกล่าว ถูกเรียกว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือ “ผู้รู้
ชาวบ้าน” สติปัญญาที่น�ำมาสร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”
หรือ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
และความเจ็บป่วยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการ
สังเกตทดลองใช้ คัดเลือก กลั่นกรอง และสั่งสมสืบทอดจากคนรุ่นก่อน
สูค่ นรุน่ หลัง เป็นสิง่ สะท้อนระบบคิด ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มนุษย์
กับธรรมชาติ และมนุษย์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ เพือ่ การด�ำรงอยู่ การพึง่ พา
ตนเอง นอกจากนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพยังมีการเคลื่อนไหว
๑ สว่าง
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสังคมไทยยุคปัจจุบันภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
ของคนไทยสามารถพิจารณาคุณค่าและความหมายในหลายมิติ และยัง
เป็นทุนทางปัญญาและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่าย สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์
และพึง่ ตนเองได้ อันเป็นแบบแผนการดูแลสุขภาพตนเองบนฐานแนวคิด
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เป็น
สินค้าและบริการในสังคมทุนนิยมได้ดว้ ย เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีส่ งั คม
ควรดูแลคุ้มครอง ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนและยุติธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสุขภาพสามารถจ�ำแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ (Indigenous health) และภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน (Indigenous medicine)
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสุขภาพ หมายถึง วัฒนธรรมการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์และเป็นระบบคิด องค์ความรู้ และวิถี
ปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วย มีอัตลักษณ์ สัมพันธ์
กับวัฒนธรรม เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับการแพทย์
แบบอืน่ นอกจากนี้ ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านสุขภาพได้รบั การถ่ายทอดผ่าน
ประสบการณ์ตรง นับเป็นความรู้เชิงประสบการณ์ (experiencedknowledge) ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม และระบบนิเวศ
การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญาการรักษาโรคของท้องถิ่น
และชาติพันธุ์ที่มีฐานความคิด และแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสาน
ระหว่างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ศาสนา และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ
จริงที่สะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยหมอพื้นบ้าน
มีบทบาทส�ำคัญในการรักษาโรค
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หมอพื้นบ้าน หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการ
ส่ ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญา
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมของชุมชน
สืบทอดกันมานานเป็นที่นิยม ยกย่องจากชุมชน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ องค์ความรู้และประสบการณ์ในการด�ำรง
ชีวิตของไทย ที่ก่อเกิดสะสม สืบทอด พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อ
เนื่องในวัฒนธรรมไทย และยังมีการผสมผสานจากวัฒนธรรมภายนอก
เพือ่ การประยุกต์ใช้ทเี่ หมาะสม ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านแต่ละ
ด้านที่มีการน�ำมาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทย ดังนี้
๒.๑ ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยด้านสมุนไพร
		 สมุนไพร หมายถึง ส่วนทีไ่ ด้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุทยี่ งั ไม่ได้
ผสมหรือแปรรูป แต่ถา้ มีการน�ำมาผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เช่น บดเป็น
ผง ให้ละเอียด อัดเป็นแท่งเพือ่ การรักษาโรค เรียกว่า ยาสมุนไพร สมุนไพร
ไทย ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพมากมาย เช่น ใช้เตรียม
เป็นเครือ่ งดืม่ แปรรูปเป็นอาหารเสริม เป็นส่วนประกอบในเครือ่ งส�ำอาง
ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ในที่นี้จะกล่าวถึงสมุนไพรอาหารเสริม
สมุนไพรที่ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส�ำอาง
เนื่องจากในปัจจุบันมีการน�ำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้มาก
ทั้งในรูปการค้า และการส่งเสริมสุขภาพทุกระดับในสังคมไทย
๒.๑.๑ สมุนไพรอาหารเสริม
			 ในปัจจุบันมีการน�ำเอาเมล็ดพืชมาเตรียมเป็นอาหารเสริม
มากขึ้น เนื่องจากให้ประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายหลายอย่าง โดย
เฉพาะกากใยในเมล็ดพืชช่วยให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ ตัวอย่าง
สมุนไพรอาหารเสริม ได้แก่ ข้าวกล้อง ถัว่ เห็ด กล้วย กระเทียม สาหร่าย
ทะเล น�้ำมันปลา และกลูโคแมนแนน เป็นต้น
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๒.๑.๒ สมุนไพรไทยที่ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม
			 น�้ำดื่มสมุนไพร เป็นผลจากการน�ำภูมิปัญญาไทย หรือการ
กินอยูอ่ ย่างวิถไี ทยมาประยุกต์ใช้เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ ประโยชน์ของน�ำ้ ดืม่
สมุนไพร มีมากเพราะมีวติ ามิน แร่ธาตุทชี่ ว่ ยให้รา่ งกายแข็งแรง และช่วย
ลดระดับ คลอเลสเตอรอล อีกทั้งส่งเสริมการรักษาอื่นๆ ให้ประสบผลดี
ยิง่ ขึน้ ซึง่ ตัวอย่างสมุนไพรทีน่ ยิ มน�ำมาเตรียมเป็นเครือ่ งดืม่ เช่น กระเจีย๊ บแดง
มีสรรพคุณละลายเสมหะ ช่วยขับปัสสาวะ แครอทมีสรรพคุณในการช่วย
ขับปัสสาวะ และถ่ายพยาธิไส้เดือนได้ เตยหอมมีสรรพคุณในการช่วยขับ
ปัสสาวะ แล้วยังลดการกระหายน�้ำ บ�ำรุงหัวใจ รักษาโรคเบาหวาน
ส�ำหรับกล้วยหอมมีโปรตีน วิตามินเอและซี ธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียม
และขิงมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการ จุกเสียด ลดอาการแน่นท้อง
ช่วยย่อยอาหาร เป็นต้น
๒.๑.๓ สมุนไพรไทยที่ใช้ในเครื่องส�ำอาง
			 ประมาณ ๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว ที่ชาวพื้นเมืองแถบเอเชีย
ท�ำที่ ท าแก้ ม ด้ ว ยแร่ ชี นี บ าร์ (Cinnebar) ต่ อ มาชาวอี ยิ ป ต์ โ บราณ
ทาเปลือกตาสีเขียวด้วย แร่มาลาไคว์ (Malachite) ใช้น�้ำมันละหุ่งทาตัว
เพื่อป้องกันผิวจากแดด ท�ำน�้ำหอมเพื่อใช้ในการเตรียมน�้ำยาอาบศพ
(Mummy) ส่วนคนไทยโบราณนิยมใช้ดินสอพองผัดหน้า และขมิ้นชัน
ทาผิว ทาปากด้วยสีผึ้ง สระผมด้วยมะค�ำดีควายและเปลือกขี้หนอน
รวมทั้งการประทินผิวด้วยแป้งร�่ำ น�้ำปรุง จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ จึ งมี ก ารผลิ ต เครื่ องส�ำอางเป็ นอุตสาหกรรม มีก ารค้นพบสาร
สังเคราะห์ และรูปแบบต่างๆ ของเครื่องส�ำอางที่หลากหลาย ในระยะ
หลังมีการตื่นตัวเรื่องมลภาวะและอันตรายจากสารเคมี จึงได้มีการน�ำ
สารจากธรรมชาติมาใช้ในเครื่องส�ำอางเพื่อลดอันตรายและการแพ้สาร
สังเคราะห์
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ตัวอย่างสมุนไพรไทยที่ใช้ส่งเสริมสุขภาพด้านความงาม เช่น วุ้น
จากว่ า นหางจระเข้ ช ่ ว ยให้ ผ มมี น�้ ำ หนั ก และกั น ผมร่ ว ง มะกรู ด ช่ ว ย
ป้องกันรังแคท�ำให้ผมเงางามดกด�ำ แตงกวาช่วยปรับสภาพผิวให้ออ่ นนุม่
นำ�้ มันงาช่วยปลูกผม และขมิน้ มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และเชื้อรา เป็นต้น
๒.๒ แนวคิ ด แพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ พื้ น บ้ า นกั บ การ
ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเน้นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมคือ ความสมดุลของร่างกายระหว่างธาตุภายในและ
ภายนอก เกิดจากพฤติกรรม อิทธิพลของอากาศ สถานที่ สิ่งแวดล้อม
ความสงบของจิตใจ การท�ำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บจึงเป็นการปรับสมดุลของธาตุภายในและภายนอกด้วยการปฏิบัติ
พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพดั้งเดิม เพราะ
เชื่อว่าเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลย่อมไม่เจ็บป่วย การท�ำให้เกิดการ
สมดุลต้องอาศัยธรรมชาติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด อยูใ่ นภูมปิ ระเทศ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม ฝึกจิตให้สงบ ใช้อาหารสมุนไพรและยาสมุนไพร
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพตามวิถีไทย ซึ่งปัจจุบันมีการน�ำมาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย
			 ๒.๒.๑ การแพทย์แผนไทย
			 การแพทย์แผนไทย หรือเรียกอีกอย่างว่า การแพทย์แผน
โบราณ มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับพันปี และด้วย
วิถีชีวิตที่เป็นชาวพุทธของคนไทยส่วนใหญ่ การแพทย์แผนไทยจึงอาศัย
แนวทางของพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก นอกจากนี้การแพทย์แผนไทย
ยังเกี่ยวกับพิธีกรรม การด�ำรงชีวิตที่เป็นธรรมชาติและมีแบบแผนเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง เป็นวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต ความเจ็บป่วยมิได้
มองเพียงเชื้อโรคเป็นสาเหตุแต่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้อง
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๒.๒.๒ การส่งเสริมสุขภาพตามแนวการแพทย์แผนไทย
			 การแพทย์แผนไทย เป็นการปฏิบัติที่ยึดหลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการดูแล
รักษา และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ดังนี้				
	๑) ปัจจัยซึง่ เป็นสิง่ ทีธ่ รรมชาติก�ำหนด การแก้ไขต้องปรับตัวให้เข้า
กับปัจจัยหรือสมมติฐานต่างๆ ด้วยการรับประทานอาหารสมุนไพร
ใช้สมุนไพรและการปรับปรุงพฤติกรรม
			 ๒) ปรับปรุงพฤติกรรมทีเ่ ป็นมูลเหตุแห่งการเกิดโรคดังกล่าว
ไปแล้วข้างต้น คือ หลีกเลี่ยงการฝืนอิริยาบทจนท�ำให้ร่างกายเสียสมดุล
เพราะจะท�ำให้ธาตุทั้ง ๔ แปรปรวนได้ การแก้ไขคือ การออกก�ำลังกาย
การนวดไทย การดัดตน ด้วยท่าฤาษีดัดตน
			 ๓) ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
			 ๔) การรักษาด้วยการนวด การอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร
กล่าวได้วา่ การแพทย์แผนไทยเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ เป็นการแพทย์แบบ
องค์รวมซึ่งคนไทยในอดีตได้ศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดกันมา เป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของคนไทย จึงเหมาะ
ส�ำหรับน�ำมาปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในยุคปัจจุบัน
๒.๒.๓ การแพทย์พื้นบ้าน
			 การแพทย์ พื้ น บ้ า น มี ห มอพื้ น บ้ า นเป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอด
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพซับซ้อนมากกว่าการดูแลสุขภาพตนเอง
ของชาวบ้าน เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จาก
บรรพบุ รุ ษ หรื อ ไปขอศึ ก ษาจากหมอที่ มี ค วามสามารถแล้ ว น�ำมา
สั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติมมากขึ้น หมอพื้นบ้านไม่ได้ศึกษาทฤษฎี
การแพทย์ใดๆ อย่างเป็นระบบ แต่อาศัยการสังเกตและจดจ�ำจากการ
บอกกล่าว ขีดความสามารถจึงจ�ำกัดอยู่ในขอบเขตที่ตนรู้ โดยสามารถ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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พลิกแพลงหรือปรับได้อย่างจ�ำกัด ตัวอย่างการแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่
๑) หมอยาต้ม ยาฝน ใช้สมุนไพรในการรักษา ๒) หมอกระดูก ใช้เฝือก
ชโลมน�้ำมัน หรืออาจใช้เวทมนตร์ประกอบ ๓) หมอต�ำแย ท�ำคลอดหญิง
มีครรภ์ ๔) หมอนวด นวดแก้ปวดเมื่อย และ ๕) หมอรักษาโรคอื่นๆ เช่น
งูสวัด เป็นต้น
๒.๒.๔ ลักษณะเด่นของการแพทย์พื้นบ้าน
			๑) ฐานการดูแลส่งเสริมสุขภาพมีความแนบแน่นอยู่กับ
ประชาชนและชาวบ้านทุกกระบวนการของการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ล้วนเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นจริงและสอดคล้องกับการด�ำรงชีวิต
ของชาวบ้าน
			 ๒) เป็นระบบการดูแลสุขภาพที่มีกระบวนการทางสังคม
รองรับ มิใช่เป็นความรู้ที่อยู่ลอยๆ หรืออยู่ในต�ำราแต่เป็นความรู้ที่อยู่ใน
“คน” แล้วกลายมาเป็นค�ำแนะน�ำชักชวนให้ปฏิบัติ
			 ๓) ค�ำแนะน�ำในการดูแลส่งเสริมสุขภาพมีลักษณะเป็นจริง
ในการปฏิบตั ิ (practical) เพราะวิธกี ารบ�ำบัดรักษาต่างๆ เกิดจากวิถชี วี ติ
และการเรียนรู้ของคนในสังคม
			 ๔) การถ่ายทอดความรู้ไม่มุ่งเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นไป
ตามธรรมชาติด้วยเจตนาดี จึงท�ำให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนได้
			 ๕) เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ สมอตลอดเวลา ตราบเท่า
ที่ประชาชนยังมีปัญหาสุขภาพและแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นไปอย่างไร้ขอบเขต
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๒.๓ คาถาอาคมต่างๆ ที่ใช้รักษาโรค
ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส่งเสริมสุขภาพมิใช่มีเฉพาะการใช้สมุนไพร
เท่านั้น ยังมีอีกประเภทหนึ่งคือการใช้คาถาอาคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการรักษาโรค การรักษาโรคด้วยคาถาอาคมนั้นก็แยกเป็นประเภทๆ
เช่น รักษาโรคกระดูกหัก รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคงูสวัด เป็นต้น พอสรุป
ได้ดังนี้
บุ ญ เลิ ศ สดสุ ช าติ ๒ ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ลั ก ษณะการเจ็ บ ป่ ว ยของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตส่วนใหญ่มกั ป่วยด้วยโรคต่างๆ
ได้แก่ ไข้มาลาเรีย หรือไข้ป่า โรคทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด
ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคพยาธิตา่ งๆ โรคนิว่ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคติดต่อ เช่น ไข้ทรพิษ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้สันหลังอักเสบ หัด
อีสุกอีใส โรคซาง หรือโรคขาดสารอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไข้หวัด วัณโรคปอด เป็นต้น ส�ำหรับหมอผูใ้ ห้การรักษามีชอื่ เรียกแตกต่าง
กัน ดังนี้
๒.๓.๑ หมอเป่า เป็นหมอทีใ่ ช้วธิ กี ารเป่ารักษาโรค โดยส่วน
ประกอบที่ใช้และพบบ่อย ได้แก่ ปูนกินหมาก หมอเป่าบางรายใช้เคี้ยว
กระเทียมหรือหมาก หรือใบไม้บางชนิด แล้วเป่าลงไปทีร่ า่ งกายของผูป้ ว่ ย
ส่วนมากใช้กับอาการปวดศีรษะ โรคผิวหนัง งูสวัด ถูกหมากัด
			 ๒.๓.๒ หมอธรรม เป็นผู้ที่เรียนรู้วิชาอาคมและปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรม เป็นบุคคลที่ชาวบ้านเคารพนับถือ สามารถขจัดปัดเป่า
ผีร้ายเมื่อเกิดการเจ็บป่วยอันมีสาเหตุมาจากการถูกผีร้ายกระท�ำ เช่น
ผีปอบ ผีโพง ชาวบ้านมักจะมาให้หมอธรรมผูกฝ้าย รดน�้ำมนต์ พร้อมๆ
กับการรักษาด้วยสมุนไพร
๒

บุญเลิศ สดสุชาติ, มานุษยวิทยาสุขภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: โอเอส
พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๓), หน้า ๙๒-๙๓.
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			 ๒.๓.๓ หมอผี เป็นผู้น�ำการรักษาผู้ป่วยที่สงสัยว่าเกิดจาก
การกระท�ำของผีร้ายต่างๆ โดยใช้คาถาอาคมและเวทมนต์ต่างๆ ขับไล่ผี
ออกจากร่างผู้ป่วย
			 ๒.๓.๔ หมอสะเดาะเคราะห์ เป็นผู้ท�ำพิธีกรรมเพื่อแก้ไข
เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ ที่ชาวบ้านถือกันว่าน�ำโรคภัยมาสู่ตนและครอบครัว
เช่น ฝันไม่ดี ถูกของเสกต่างๆ มีสัตว์น่ารังเกียจเข้ามาในบ้าน เช่น เหี้ย
แร้ง เป็นต้น การสะเดาะเคราะห์ส่วนใหญ่มักท�ำกระทงกาบกล้วย
รูปสี่เหลี่ยมใส่ดอกไม้ ธูป เทียน อาหาร หมาก พลู ตุ๊กตา (แทนคนที่
สะเดาะเคราะห์) ด้ายสายสิญจน์ประดับธงริ้วต่างๆ หมอสะเดาะเคราะห์
ท�ำพิธีสวดเวทมนต์คาถาแล้วน�ำกระทงนั้นไปทิ้งนอกหมู่บ้าน แล้วท�ำพิธี
ผูกข้อมือรับขวัญให้กับผู้ที่ประสงค์จะขับไล่เคราะห์ร้ายให้พ้นตัว
			 ๒.๓.๕ หมอขวัญ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการ
ขับกล่อมขวัญ สูข่ วัญ หรือเรียกขวัญ ชาวบ้านเชือ่ กันว่าขวัญเป็นสิง่ ทีม่ อง
ไม่เห็นแต่อยู่ภายในร่างกายของคนยามปกติ เป็นสิ่งท�ำให้ร่างกายคน
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคนเจ็บป่วยหรือตกใจ ขวัญจะออกจาก
ร่างกาย ชาวบ้านจึงต้องท�ำพิธีเรียกขวัญ หรือสู่ขวัญ เพื่อให้ขวัญนั้นกลับ
มาอยู ่ ใ นร่ า งกายตามเดิ ม และผู ก มั ด ขวั ญ ให้ อ ยู ่ กั บ เนื้ อ กั บ ตั ว ด้ ว ย
สายสิญจน์ บางครั้งก็ท�ำพิธีสู่ขวัญให้แขกผู้มาเยือน หรือผู้ที่จะออกนอก
หมู่บ้าน เดินทางไกลเป็นเวลานานๆ หรือสู่ขวัญให้สัตว์ สิ่งของด้วย เช่น
สู่ขวัญวัว ควาย สู่ขวัญข้าว เป็นต้น
			 ๒.๓.๖ หมอน�ำ้ มนต์ เป็นผูร้ กั ษาคนเจ็บไข้ทไี่ ม่ได้เกิดจากผี
ท�ำ การรักษาแบบนี้มักใช้กับผู้ป่วยกระทันหัน เช่น ตกต้นไม้ กระดูกหัก
ถูกสัตว์ร้ายขบกัด ฟกช�้ำต่างๆ โดยใช้สมุนไพร หรือน�้ำมันที่เสกเป่า
ประกอบคาถาอาคม ที่เชื่อว่าจะท�ำให้การเจ็บป่วยหายเร็วขึ้น
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			 ๒.๓.๗ หมอพระ เป็นพระสงฆ์ท�ำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรค
แก่ชาวบ้านโดยการประพรมน�้ำมนต์ การอาบน�้ำมนต์ การผูกแขนและ
ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น
			 ๒.๓.๘ หมอกระดูก บางแห่งเรียก หมอน�ำ้ มัน เป็นผูม้ คี วาม
ช�ำนาญ ในการรักษาอาการกระดูกหัก โดยใช้น�้ำมันงาในการรักษาร่วม
ด้วย
๒.๔ หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาโรคของหมอพืน้ บ้าน
หมอพื้นบ้านหรือแพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในตัวเอง โดยมีความเชื่อว่า คนที่ไม่มีคุณธรรมจะประกอบพิธีกรรม
ใดๆ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ โดยเฉพาะหลักธรรมต่อไปนี้
			 ๒.๔.๑ ความกตัญญู ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จะท�ำการรักษาผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องขึ้นครูหรือ
ครอบครูหรือชาวกะเหรี่ยงภาคเหนือเรียกว่า “ขึ้นขันตั้ง”
			 ๒.๔.๒ เบญจศีล ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ เป็น
เครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วม
กันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควร หากมีผใู้ ดท�ำผิดศีลข้อใดข้อหนึง่ หรือ
หลายข้อแล้วก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระท�ำที่ผิดปกติของมนุษย์
ออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อ
ตนเอง หมู่คณะ และสังคมส่วนรวม
			 ๒.๔.๓ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
เป็นธรรมประจ�ำใจของผู้ใหญ่ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีต่อผู้
อื่นและตัวเอง ใครที่อดอยากทุกข์ยากล�ำบาก ด้อยกว่าเรา เราอยากให้
เขามีความสุขด้วยการให้ทาน ช่วยเหลือสงเคราะห์เขา เมือ่ เขามีความสุข
เราก็มีความสุขด้วย แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน เช่น หมา แมว ก�ำลังอดๆ หิว
ข้าวอยู่ เราก็ให้อาหาร เขาก็มคี วามสุขในการกิน เราก็มคี วามสุข แต่กต็ อ้ ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ระวังเหมือนกัน ถ้าเราตามใจลูกหลาน เขาอาจพอใจ แต่เสียนิสยั ก็เป็นได้
ต้องระวัง พรหมวิหาร มี ๔ ข้อ แต่ตอ้ งเจริญเมตตาก่อน ไม่มเี มตตา กรุณา
มีไม่ได้ ไม่มกี รุณา มุทติ า อุเบกขาก็มไี ม่ได้ การเจริญเมตตาง่ายกว่าข้ออืน่
ทุกข้อ
กรุณา คือ มีจิตใจสงสาร อยากให้เขาพ้นทุกข์ เป็นจิตที่สูงกว่า
และยากกว่าเมตตา เป็นความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ รูจ้ กั ผิดถูกเมือ่ เขา
ท�ำผิดต้องชี้แจง แนะน�ำ สั่งสอน เพื่อให้เขาละความชั่วความผิด แก้ไข
ตัวเอง อันนี้เราต้องมีจิตใจกล้าหาญ ถ้าใจดีแต่ใจอ่อนก็ท�ำไม่ได้ เพราะ
เราเจตนาดีแต่เขาอาจจะไม่พอใจ อาจจะกระทบกระเทือนใจเขา เขาอาจ
จะโกรธเรา พ่อแม่ที่เมตตารักลูกก็มีแยะ แต่คนที่มีกรุณาก็น้อย เพราะ
ต้องดุ ต้องว่า ต้องสอน บางทีก็ต้องลงโทษด้วย
มุทิตา คือ พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุข ท�ำจิตยากกว่ากรุณา
อีก เขาได้ดีกว่าเรา เราไม่อิจฉา ยินดีมีความสุขกับเขาด้วย เช่น เพื่อน
รุ่นเดียวกับเราเรียนเก่งกว่าเรา หล่อกว่าเรา รวยกว่าเราต�ำแหน่งก็ได้สูง
กว่าเรา ภรรยาของเขาสวยกว่าภรรยาเรา เรารูส้ กึ ว่าเขาดีกว่าเรา มีความ
สุขกว่าเรา อะไรๆ ก็ดีกว่าเราทุกอย่าง แต่เรายินดีกับเขาด้วย มุทิตาจิตนี้
ละเอียดท�ำยาก ขนาดพระ ครูบาอาจารย์ทมี่ เี มตตา กรุณามาก แต่มทุ ติ าจิต
นี้ก็มียาก มุทิตาจิต เป็นจิตที่ไม่อิจฉา สูงกว่ากรุณาและท�ำยากกว่า
อุเบกขา วางเฉยนี้ยิ่งยากกว่ามุทิตาจิตอีก อะไรจะเกิด ใครจะ
นินทาก็ไม่ให้หวั่นไหว รักษาใจเป็นกลาง เฉยๆ ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ต้องเข้าใจเรื่อง
เหตุผลและเหตุปัจจัย ต้องมีปัญญา จึงจะเกิดอุเบกขาได้ เช่น ลูกติดยา
เสพติด พ่อแม่กต็ อ้ งท�ำใจอุเบกขา เพราะเราได้ท�ำดีทสี่ ดุ แล้วอุเบกขา ต้อง
ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา จึงจะเป็นอุเบกขาจริงๆ

26

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

๓. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ภูมปิ ญ
ั ญาของหมอพืน้ บ้าน ในอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้สรุปว่า
ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ที่อาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก
มีการรักษาทั้งกายและใจควบคู่กันไป การรักษาเป็นเรื่องของบุญคุณ
ไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทน และจากการด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
เห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ท�ำให้องค์ความรู้
จะสูญสิ้นไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้การแพทย์พื้นบ้าน
คงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด
จันทร์ทิรา เจียรณัย และคณะ๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพร
ของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
จังหวัดสกลนคร พบว่า หมอพื้นบ้านมีเจ็ดประเภทคือ ๑) หมอทรง
(หมอล�ำผีฟ้า) ๒) หมอสูตร หรือหมอพรหรือหมอสู่ขวัญหรือหมอพาม
(พราหมณ์) ๓) หมอเป่าหรือหมอจอด ๔) หมอต�ำแย ๕) หมอจ�้ำ หรือ
ขวัญจ�้ำ ๖) หมอสัก และ ๗) หมอยาฮากไม้ และว่า โรคที่เหมาะกับ
ยาแผนโบราณ คือ โรคทีย่ าแผนปัจจุบนั รักษาไม่ได้ เช่น มะเร็ง หรือรักษา
ไม่หาย และอาการไม่สมดุลต่างๆ เช่น ร้อนภายใน หนาวสั่น โรคจาก
๓

ปิยนุช ยอดสมสวย และสุพิมพ์ วงค์ทองแท้, การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน
ในอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, รายงานการวิจัย, (นครนายก: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
๔

จันทร์ทิรา เจียรณัย และคณะ, การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การ
ผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพืน้ บ้าน: กรณีศกึ ษาหมอพืน้ บ้านรอบเขต
พืน้ ทีเ่ ขือ่ นนำ�้ พุง จังหวัดสกลนคร, รายงานการวิจยั , (นครราชสีมา: สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๕),
หน้า ๑๓๙-๑๔๒.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่ต้องอาศัยอาหารสมุนไพรรักษา และความเสี่ยงของ
อนาคตสมุนไพรไทย คือ การละเมิดลิขสิทธิท์ างปัญญา การเมืองประหาร
อนาคตสมุนไพร ท�ำลายเกษตรวิถีธรรมชาติ บรรษัทข้ามชาติท�ำลาย
อนาคตสมุนไพรไทย
ยิง่ ยง เทาประเสริฐ และคณะ๕ (อ้างถึงใน ปรีชา วงศ์ทพิ ย์, ๒๕๕๔)
กล่าวว่า ลักษณะของภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ทักษะ
ความเชื่อ พฤติกรรม เป็นสิ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
คนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติและยังเป็นองค์รวมของกิจกรรม
ในวิถีชีวิตเพื่อใช้แก้ปัญหา การจัดการการเรียนรู้ซึ่งลักษณะเฉพาะหรือ
เอกลักษณ์ในตัวเอง
บุญศรี เลิศวิรยิ จิตต์๖ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งคลังภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้าน
กับสมุนไพรชุมชนภาคอีสาน พบว่า หมอพื้นบ้านจะได้รับภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ โดยมีขั้นตอนการเรียนจากการสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วย
เก็บยา ติดตามรับใช้ใกล้ชิดครูผู้ถ่ายทอด การรักษาโดยการเป่าคาถา
ยาฮากไม้ ค่าตอบแทนแล้วแต่จะให้ หรือคิดตามค่ายา ข้อปฏิบัติข้อห้าม
หมอต้องอยูใ่ นศีลธรรม มีเมตตาแก่คนไข้ ส่วนองค์ความรูข้ องหมอพืน้ บ้าน
ด้านการรักษานั้นคือ การเป่ารักษา ให้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยจากการ
ซักประวัติ สังเกตลักษณะอาการบุคลิกของคนไข้ กรณีเป็นโรคภายนอก
ที่ปรากฏก็ตรวจร่างกายโดยการดู ตรวจสัมผัสความร้อน ลักษณะสีผิว
ความผิดปกติของร่างกาย
๕

ยิ่งยง เทาประเสริฐและอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ภูมิปัญญาล้านนาในมิติวัฒนธรรม,
(เชียงใหม่: คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐.
๖

บุญศรี เลิศวิริยจิตต์, คลังภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชนภาคอีสาน,
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.
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โดยสรุ ป ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นเป็ น มรดกที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของไทย
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ที่แตกต่าง
กันออกไป เผ่าปกาเกอะญอ หรือกะเหรีย่ งก็เป็นชนชาติพนั ธุอ์ กี กลุม่ หนึง่
ทีย่ งั รักษาภูมปิ ญ
ั ญา พืน้ บ้านประเภทหมอบ้านหรือแพทย์พนื้ บ้านไว้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันคนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ค่อยสนใจที่จะอนุรักษ์และ
สืบสานไว้ด้วยเห็นว่ามีแพทย์แผนปัจจุบันรักษาพยาบาลอยู่แล้ว จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้มรดกหมอพื้นบ้าน จะสูญหายไปในที่สุด ถ้าไม่หา
แนวทางวิธีการที่จะสืบทอดหรือส่งเสริมให้เกิด การอนุรักษ์และสืบสาน
ให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตามที่จันทิรา เจียรณัย และคณะ๗ ได้กล่าวไว้ว่า โรคที่เหมาะ
กับยาแผนโบราณ คือ โรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ เช่น มะเร็ง หรือ
รักษาไม่หาย และอาการไม่สมดุลต่างๆ เช่น ร้อนภายใน หนาวสั่น โรค
จากภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่ต้องอาศัยอาหารสมุนไพรรักษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๗
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวิจยั ดังนี้
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบ่ ง เป็ น ๒ กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ ๑
หมอพื้นบ้าน (ผู้ทรงภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ)
บ้านยางคำ�นุ ตำ�บลดอยฮาง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จำ�นวน ๑ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นผู้ใช้คาถาอาคมในการรักษา
ผู้ป่วย และเป็นผู้ใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มที่ ๒ คือ ผู้เข้ารับ
การรักษากับหมอพื้นบ้าน จำ�นวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก โดยที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น เอง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีใ่ นภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล และดำ�เนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาดำ�เนินการ
โดยการจำ�แนกออกเป็นหมวดๆ ได้แก่ หมวดสมุนไพร หมวดคาถาอาคม
แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (analytic induction) แล้วสรุปเป็นความเรียง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	๑. ได้รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอ บ้านยางค�ำนุ ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
๒. ได้ แ นวทางส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นให้ เ ป็ น
ประโยชน์และยั่งยืนต่อไป
๓. ได้ทราบความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศ
ไทย กับประเทศอาเซียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามส�ำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้านของ
ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง (ปกาเกอะญอ) ทีบ่ า้ นยางค�ำนุ หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลดอยฮาง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า เดิมในหมู่บ้านมีบุคคลที่
ประกอบอาชีพ หมอพืน้ บ้านจ�ำนวน ๒ คน แต่ปจั จุบนั คงเหลือ ๑ คน คือ
นายสว่าง แซ่วอ อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ (บุตรของนายค�ำนุ แซ่วอ
ผู้ก่อตั้งบ้านยางค�ำนุ) ท�ำการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ๓ วิธี ได้แก่
๑) จับชีพจรตรวจอาการของผู้ป่วย ๒) เป่า แหก มนต์น�้ำให้ดื่ม และ
๓) ใช้ยาสมุนไพร

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยเป็น
๒ ลักษณะ คือ การสรุปข้อมูลพื้นฐานของจากกลุ่มเป้าหมาย และสรุป
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
๑. ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมา
๒๐ ปี รักษาโดย ๓ วิธี ได้แก่ ๑) ใช้คาถาอาคมรักษา ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอด
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มาจากบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านยางค�ำนุ (แต่ต้องไปขึ้นขันครูกับศิษย์
ของพ่ออีกทีเพื่อเป็นศิษย์ ซึ่งธรรมเนียมเผ่ากะเหรี่ยงไม่ให้ลูกๆ สืบทอด
วิชาจากบิดาโดยตรง ต้องให้บิดาถ่ายทอดให้คนอื่น แล้วไปขึ้นขันครูกับ
ศิษย์คนนัน้ แม้วา่ คาถาอาคมจะเรียนได้แล้วก็ตาม ยังน�ำไปใช้รกั ษาคนไม่
ได้ถ้าไม่ไปขึ้นขันครูกับคนอื่นมา) ๒) การดูเมื่อ (การท�ำนายทายทักจาก
การจับชีพจรผูป้ ว่ ย) เพือ่ ดูวา่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษานัน้ ควรจะรักษาด้วยวิธกี าร
อย่างไร เช่น เป่า แหก หรือกินยาสมุนไพร และ ๓) รักษาด้วยสมุนไพร
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากครูอาจารย์ต่างๆ ที่ไปศึกษามา ส่วน
สาเหตุจูงใจที่ท�ำให้เป็นหมอพื้นบ้าน คือ ตัวเองเป็นโรคเก๊าท์ ก็เดินทาง
แสวงหาหมอทั้งปัจจุบันและหมอพื้นบ้านตามสถานที่ต่างๆ ที่เขาว่าดี
แต่ขณะทีไ่ ปท�ำการรักษากับหมอพืน้ บ้านต่างๆ ของชนเผ่ากะเหรีย่ ง และ
ก็ได้ศกึ ษาวิธกี ารรักษา ศึกษาแนวทางและขอสืบครู (ขึน้ ขันครู) เพือ่ จะได้
สืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้น แต่ปรากฏว่าแต่ละหมอ
ท่านก็อนุญาตให้สืบทอดทุกคน จึงท�ำให้ได้ต�ำราการรักษาต่างๆ
ส�ำหรั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ กั บ ศิ ษ ย์ ยั ง ไม่ มี ก ารถ่ า ยทอด
แต่คิดว่าวันหนึ่งต้องถ่ายทอดหาผู้เหมาะสมตามประเพณีความเชื่อ
กล่าวคือ มีความรักและความสนใจในการที่จะสืบทอด
๒. รูปแบบการรักษา รูปแบบการรักษานั้นจะรักษาตามอาการ
ของผูป้ ว่ ย โดยใช้วธิ กี ารดูเมือ่ (การท�ำนายทายทักจากการจับชีพจรผูป้ ว่ ย)
เพือ่ ดูวา่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษานัน้ ควรจะรักษาด้วยวิธกี ารอย่างไร เช่น เป่า แหก
หรือกินยาสมุนไพร หรือต้องรักษาผสมกันในหลายวิธี จากนัน้ ถามอาการ
ที่ตรวจพบแก่ผู้ที่มารักษาว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้หรือไม่อย่างไร ถ้าตรง
ตามนั้นก็จะรับการรักษา แต่ถ้าไม่ตรงกับที่ตรวจพบก็จะไม่ท�ำการรักษา
จะแนะน�ำให้รักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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โรคทีร่ กั ษาทัง้ ๓ วิธผี สมกัน คือ โรคมะเร็ง ซึง่ เป็นโรคร้ายทีจ่ �ำเป็น
ต้องให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วยจึงรักษาด้วยการเป่าเสก แหกมนต์น�้ำให้ดื่ม
และให้กินยาสมุนไพรไปพร้อมๆ กัน
สถานที่ให้การรักษาจะใช้ที่บ้านของหมอเป็นหลัก แต่ถ้าจะให้ไป
รักษาที่บ้านผู้ป่วยนั้นถ้าไม่จ�ำเป็นจะไม่ไป ยกเว้นผู้ป่วยลุกไม่ได้ญาติเขา
น�ำสวย (กรวย) ดอกไม้มาขอ (มาเชิญ) ให้ไปรักษา
การประกอบพิธีกรรมขณะจะท�ำการรักษา ผู้ป่วยต้องขึ้นขันครู
ให้ก่อน ขันครูประกอบสวย (กรวย) ดอกไม้ ๑ สวย สตางค์ ๑๒ สลึง
(๓ บาท) จากนั้นหมอจะท�ำการตรวจชีพจรโดยเสกคาถาอาคมใส่มือ
ที่ถนัดแล้วจับชีพจรซ้าย-ขวาของผู้ที่ท�ำการรักษา เมื่อตรวจอาการแล้ว
พบว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ตามต�ำราที่ร�่ำเรียนมาก็จะบอกเขาว่า
โรคที่เขาเป็นนั้นควรจะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันหรือบอกเหตุผล
ที่รักษาไม่ได้ แต่ถ้าอาการใดที่สามารถรักษาได้ก็จะถามอาการแก่ผู้ป่วย
ว่าเป็นอย่างนี้ไหมหรือไม่อย่างไร แล้วถึงจะท�ำการรักษาตามอาการ
แหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ หรื อ สิ่ ง ของ ที่ น�ำมาใช้ ใ นการรั ก ษา
๑) ด้านคาถาอาคม สืบทอดมาจากบิดา แต่ไปขึ้นขันครูกับศิษย์ของบิดา
ตามธรรมเนียมชนเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนสมุนไพรที่น�ำมารักษาจะปลูกไว้
ในทุ่งนาของตนเอง และบางส่วนได้มาจากที่เพื่อนที่อยู่ชมรมแพทย์
แผนไทยที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเคยบวชที่วัดเบญจมบพิตรฯ ที่
กรุงเทพมหานคร ๒ พรรษา ท�ำให้ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านยาสมุนไพร และ
อีกส่วนได้มาจากศูนย์ธรรมจาริกวัดเบญจมบพิตรฯ
ค่าครู ค่ายาและขั้นตอน ถ้าตกลงรักษาผู้ป่วยจะต้องใส่ค่าบูชาครู
ดังนี้ (๑) ดูเมือ่ ตรวจอาการป่วย ๑๒ สลึง ค่าครูรกั ษาด้วยคาถาอาคม แบ่ง
เป็น ๒ ประเภท คือ เป่าเสก แหก จ�ำนวน ๓๗ บาท ๑ สลึง และบูชาครู
มนต์ (น�้ำมนต์) ๓๐ บาท ๑ สลึง ส่วนยาสมุนไพร ที่มีอยู่ในสวนที่ปลูกไว้
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ไม่ได้เก็บค่าใดๆ ตามแต่จะบูชาไปกิน แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่หายาก
ที่ซื้อมาจากตลาดก็จะให้แทนค่าราคาเท่านั้นเอง
จากการสัมภาษณ์หมอสว่าง แซ่วอ ว่าทราบได้อย่างไรใครเป็นโรค
อะไร หมอสว่างบอกว่าใช้วธิ ถี ามฟ้าถามดินซึง่ เป็นคาถาทีส่ วดของคนเผ่า
กะเหรี่ยงโดยเฉพาะ ดังนั้น วิธีการรักษาจะเริ่มด้วยการจับชีพจรเพื่อดูว่า
เป็นโรคอะไร แล้วใช้วิธีการรักษาคือ เป่า แหก น�้ำมนต์ และสมุนไพร
ส�ำหรับด้านการปฏิบัติตนของหมอพื้นบ้าน พบว่า หมอพื้นบ้านที่ท�ำการ
ศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นบุคคลทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา ดังนัน้ จะยึดถือหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ๓ หลัก ได้แก่ หลักความกตัญญูกตเวที หลักเบญจศีล
และหลักพรหมวิหาร ๔ โดยในวันธรรมสวนะ (เผ่ากะเหรี่ยงเรียกว่า
วันศีล) หรือวันพระจะทานข้าวมื้อเดียว ไม่กินเนื้อสัตว์และห้ามออกไป
ไหน เพราะว่าถ้าออกไปที่อื่นวันพระจะท�ำให้ผีบ้านไม่พอใจและมีผีร้าย
คอยปองร้ายอยู่ ตัวเองอาจได้รบั อันตรายได้หรือว่าถ้าจะต้องไปไหนจริงๆ
ชนเผ่ากะเหรี่ยงก็วิธีแก้เคล็ด แต่เมื่อได้สอบถามว่าแก้ไขได้อย่างไร
หมอสว่างตอบว่าเป็นคาถาเฉพาะชนเผ่ากะเหรี่ยงไม่ถ่ายทอดให้คนนอก
และคาถาในการรักษาโรคตนเองก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาตนเอง
คือ พ่อเฒ่าค�ำนุ แซ่วอ
๓. รูปแบบส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน
จากการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
หมอพืน้ บ้านให้กบั ศิษย์ ยังไม่มกี ารถ่ายทอด แต่คดิ ไว้แล้วว่าต้องถ่ายทอด
ซึ่งต้องคัดสรรและเลือกให้ดี ประเพณีการสืบทอดต�ำรายาพื้นบ้านไม่
สามารถสืบทอดให้บตุ รหลานในครอบครัวตนเองได้ ต้องสอนคนนอกแล้ว
ถ้าลูกหลานสนใจต้องไปเล่าเรียนต่อมาอีกที
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จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ไปรับการรักษาจ�ำนวน ๕ คน มีแนวคิด
ในการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านด้านหมอพืน้ บ้านไปในลักษณะทีเ่ หมือน
กันว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอยฮาง อาศรมพระธรรมจาริก
ต้องประสานงานกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือสาธารณสุข ต้องร่วมมือกัน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ดอยฮางอาจสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่วนศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาจังหวัดเชียงรายคัดเลือกกลุม่ เด็กชาวกะเหรีย่ งครัง้ ละไม่เกิน ๑๐ คน
ที่พอจะเห็นแววว่าสามารถพัฒนาเป็นหมอพื้นบ้านได้ ตั้งเป็นกลุ่มอาจใช้
ชื่อว่า กลุ่มหมอเยาวชนพื้นบ้านชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมู่บ้านยางค�ำนุ
ส่วนอาศรมพระธรรมจาริกเป็นสถานที่ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที่รักษาโรค
ต่างๆ และเผยแพร่สรรพคุณยาให้คนในหมู่บ้าน และสาธารณชนได้รับรู้
๔. แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น
ประโยชน์และยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น
ประโยชน์และยัง่ ยืนนัน้ กลุม่ ผูท้ ไี่ ปท�ำการรักษาและประชาชนในหมูบ่ า้ น
ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรเขียนเป็นต�ำราเอกสารอาจจะมีทั้ง
ภาษากะเหรีย่ งและภาษาไทย ส่วนเรื่องคาถาอาคมให้เขียนเป็นบันทึกไว้
เก็ บ เป็ น พั บ สาหรื อ ศึ ก ษาว่ า ชาวปกาเกอะญอมี ก ารรั ก ษาประเพณี
วัฒนธรรมถ่ายทอดความรู้อย่างไร ต้องน�ำมารวมกันจากรูปธรรมให้เป็น
นามธรรม ซึง่ ถ้างบประมาณมีเพียงพอควรท�ำศาลาหรือบ้านเล็กๆ แบบที่
ชาวกะเหรี่ยงสร้างท�ำเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
จัดกิจกรรมอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง หรือเดือนละครั้ง โดยให้คนในหมู่บ้าน
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แต่งชุดชนเผ่าคัดสรรบุคคลที่มีคุณค่าและมีภูมิความรู้ทางวัฒนธรรม
ชนชาติตนเองมาเล่าเรื่องราว และสิ่งต่างๆ ที่เป็นประเพณีดั้งเดิมที่อาจ
สูญหายได้และต้องมีผู้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานและสืบสานประเพณีต่อ
ไป ซึ่งอาจจะให้คนในหมู่บ้านมานั่งปูเสื่อล้อมวงท�ำกับข้าวมากินร่วมกัน
โดยวันนั้นต้องงดสุราและห้ามกินเนื้อสัตว์ ถือว่าเป็นวันศีลและต้องมี
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามีบทบาทร่วมกันและที่ส�ำคัญต้อง
ให้การยกย่องผูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เช่น นายสว่าง แซ่วอ หมอพืน้ บ้าน
บ้านยางค�ำนุ ควรขอความร่วมมือจากท่านให้สอนวิธีการรักษาเบื้องต้น
แก่ชนเผ่าในหมู่บ้านที่สนใจ ในขณะเดียวกันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ที่พอจะให้ค่าตอนแทนช่วยเหลือในการท�ำความดีครั้งนี้ โดยไม่ต้อง
ให้มาก อาจจะแค่ประมาณเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๖ เดือน หรือ
๓ เดือน หรือไม่ก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะเกิดมีขึ้นในขณะท�ำการสอน
ทั้งหมด พร้อมทั้งมีการท�ำป้ายประกาศเกียรติคุณในการท�ำความดี และ
ควรมีการไหว้ครูเพือ่ แสดงความกตัญญูโดยบรรดาลูกศิษย์ตอ้ งมีของขวัญ
เท่าที่ตัวเองเต็มใจให้น�ำไปเป็นของก�ำนัลเพื่อแสดงน�้ำใจและมีพิธีบายศรี
สูข่ วัญโดยลูกศิษย์ตอ้ งขอพรจากอาจารย์ซงึ่ ต้องก�ำหนดวันเวลา ให้ชดั เจน
และท�ำเป็นประเพณี
๕. ความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศไทยกับ
ประเทศอาเซียน
ผลการศึกษา พบว่า มีผทู้ เี่ ข้ารับการรักษามีทงั้ คนไทย คนพม่า และ
คนลาว กล่าวคือ คนที่เป็นโรคมะเร็งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับ
ข่าวสารจากปากต่อปาก เช่น พื้นที่อ�ำเภอเมืองเชียงราย อ�ำเภอเวียงชัย
อ�ำเภอแม่จนั อ�ำเภอแม่สาย และมีบางกลุม่ จากจังหวัดท่าขีเ้ หล็ก ประเทศ
เมียนมาร์ และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ ทัง้ ๒ ประเทศนัน้
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ หนึง่ มีญาติอยูใ่ นจังหวัดเชียงรายไปน�ำญาติ
ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากบ้านเดิมมารับการรักษา กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
กลุ่มที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย แล้วได้ยินคน
เล่าลือถึงกิตติศัพท์การรักษาโรคมะเร็งด้วยหมอเมือง (หมอพื้นบ้าน) ก็
เข้าไปรับการรักษา

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของชนชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นทีค่ วรอภิปราย
ดังนี้
เป็นที่สังเกตว่า การที่จะถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ด้านคาถาอาคมของชนเผ่ายาง หรือกะเหรีย่ งนัน้ จะไม่อนุญาตให้ถา่ ยทอด
แก่ผสู้ บื สันดานโดยตรงได้ แต่ให้ไปสืบทอดจากศิษย์อกี คนหนึง่ หรือคนอืน่
ทีไ่ ม่ใช่บดิ าตนเอง จากการสัมภาษณ์หมอสว่าง แซ่วอ ได้อธิบายว่า ค�ำว่า
“ไม่อนุญาตให้ถา่ ยทอดแก่ผสู้ บื สันดานโดยตรง” หมายถึง การทีจ่ ะขึน้ ครู
หรือสืบทอดขันครูจากบิดาตนเองไม่ได้ แต่จะศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคม
เหล่านั้นได้ เมื่อศึกษา เล่าเรียนได้อย่างช�ำนาญแล้ว ก่อนจะน�ำไปใช้
ประโยชน์หรือท�ำการรักษาต้องไปหาบุคคลอื่นที่เป็นศิษย์ของบิดา หรือ
คนอื่นที่ท�ำการรักษาในลักษณะเดียวกันให้ขึ้นขันครูหรือไปมอบตัวเป็น
ศิษย์เพื่อน�ำครูนั้นมาบูชา เมื่อมีคนมารับการรักษา ผู้เป็นหมอพื้นบ้าน
ก็จะให้ใส่คา่ บูชาครู แล้วหมอพืน้ บ้านก็จะน�ำเครือ่ งสักการะบูชาครูนนั้ ไป
บูชาครูอีกที ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้การ
อนุรักษ์และสืบทอดได้ลดน้อยถอยลง อาจเกิดจากบุคคลอื่นนั้นกลุ่ม
ลูกหลานไม่สนิท จึงไม่ไปสืบทอด หรืออาจเกิดจากความไม่สนใจที่จะ
เล่าเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรียนในลักษณะท่องจ�ำมากกว่า
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กล่าวคือ สอนกันปากต่อปาก ให้ผู้เรียนท�ำการบันทึกไว้ในความทรงจ�ำ
ไม่ได้สอนให้อ่านจากหนังสือ ต�ำราใดๆ เนื่องจากการอ่านนั้นอาจท�ำให้
เสียงส�ำเนียงผิดเพื้ยนไปจากค�ำเดิม ซึ่งถือว่า ถ้าผิดอักขระพยัญชนะ
จะท�ำให้ความศักดิ์สิทธิ์ ความขลังหายไป จึงไม่นิยมเขียนไว้เป็นหนังสือ
ต�ำรา หรือหลักฐานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยนุช ยอดสมสาย และคณะ๘
ได้กล่าวว่า หมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอองครักษ์ที่ให้การรักษา
และดูแลสุขภาพกับประชาชนมีจ�ำนวน ๑๙ คน เหตุจูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้
มาเป็นหมอพื้นบ้าน คือ การที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้าน ความรู้ที่ใช้
ในการรักษาส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ในความทรงจ�ำ
การอนุรกั ษ์และสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านถ้าต้องการให้เป็นมรดก
ตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังต้องเขียนบันทึกไว้เป็นหนังสือ ต�ำรา ในวัสดุ
อุปกรณ์ที่คงทนถาวร ถ้าหากภาษาดั้งเดิมของตนเองไม่แตกฉานหรือ
อ่านเขียนไม่ได้ก็ควรเขียนเป็นอักษรไทยกลางโดยเทียบเสียงให้ใกล้เคียง
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เนื่องจากภาษาไทยกลางมีวรรณยุกต์เพียงพอที่จะ
ผันเสียงให้ครอบคลุมได้ เพียงแต่คนเขียนต้องรู้วิธีเขียนและเทียบเสียง
ส�ำเนียงที่ต้องการได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	๑. ด้านคาถาอาคม ชุมชนนั้นๆ ควรคัดเลือกบุคลากรในชุมชน
ไปศึกษาเล่าเรียนสืบทอดต่อจากผู้ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้น เพื่อเป็น
มรดกตกทอดต่อไป
๒. ด้านสมุนไพร หน่วยงาน องค์กร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุ ชน
ต่างๆ ได้ศกึ ษาเรียนรูส้ รรพคุณพืชสมุนไพรต่างๆ และต้องน�ำไปถ่ายทอด
หรือหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาที่หมู่บ้านยางค�ำนุยังไม่มีให้น�ำ
๘

ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ, การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ในอ�ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก, รายงานการวิจัย, (๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
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ไปปลูกและอาจจะท�ำเป็นแผนภาพว่าสมุนไพรชนิดนี้ใช้อย่างไรใช้รักษา
อย่างไรพร้อมท�ำการเผยแพร่โดยการลงมือปฎิบตั จิ ริงร่วมกับหมอชาวบ้าน
สักระยะร่วมกับพระสงฆ์ พร้อมติดตามผลเป็นระยะ และควรประสานกับ
โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอยฮางและโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านโป่งนาค�ำ ๑ แห่ง
เพิม่ ในหลักสูตรการเรียนรูห้ มอพืน้ บ้านจากสถานการณ์จริงไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกชั้น

แนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	๑. น�ำความรู้ด้านสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
ยางค�ำนุ ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนบ้านยางค�ำนุให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจัด
ประชุมอบรม สัมมนาตามบริบทที่เหมาะสม
๒. เสาะหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาที่หมู่บ้านยางค�ำนุ
ไม่มี เข้าไปปลูกและอาจจะท�ำเป็นแผนภาพว่าสมุนไพรชนิดนี้ใช้อย่างไร
ใช้รักษาอย่างไร พร้อมท�ำการเผยแพร่โดยการลงมือปฎิบัติจริงร่วมกับ
หมอชาวบ้านสักระยะร่วมกับพระสงฆ์ พร้อมติดตามผลเป็นระยะ และ
ควรประสานกับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอยฮาง
และโรงเรียนประถมศึกษาทีอ่ ยูห่ มูบ่ า้ นใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านโป่งนาค�ำ
๑ แห่ง เพิ่มในหลักสูตรการเรียนรู้หมอพื้นบ้านจากสถานการณ์จริงไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกชั้นปี
๓. ด้านคาถาอาคม เชิญบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้าไปเป็น
วิทยากรในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยคาถาอาคม ให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาก่อน จากนั้น
ค่อยคัดเลือกบุคคลเข้าไปศึกษาคาถาอาคมจากเจ้าของภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
ภายหลัง
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ชื่อวิจัย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตุงไทลื้อ
อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา
The Process of Change and Persistence of
Tung Tai Lue in Chiang Kham District, Phayao Province

ชื่อผู้วิจัย
หน่วยงาน
		
ปีการศึกษา

พระราชปริยัติ, ธีรวัฒน์ พาดี และประดับพันธุ์ คำ�มา
วิทยาเขตพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๘
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งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ
ตุงไทลื้อ อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา” ของ พระราชปริยัติ,
ธีรวัฒน์ พาดี และประดับพันธุ์ คำ�มา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ท ยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นผลงานวิจัยที่ได้จากการทำ�
กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ประจำ�
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับเสาหลัก
ที่ ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพือ่ ให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และการเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน
และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย
จากวิทยาเขตพะเยา ที่ได้นำ�เสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นฐาน
ข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ ๑) เพือ่ ศึกษาความเป็นมา ลักษณะ
ลวดลาย ความหมาย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ของตุงไทลื้อ อ�ำเภอ
เชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลง
และปัจจัยการคงอยู่ของตุงไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา และ
๓) เพื่อศึกษาตุงไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ที่มีความสัมพันธ์กับ
คติความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจยั สรุปพบว่า ตุงไทลือ้ เป็นตุง
ทีส่ บื ทอดมาจากความเชือ่ ทางพุทธศาสนา คือ “สัทธา” แปลว่า ความเชือ่
ความเลื่อมใส เห็นดี เห็นงาม และความเชื่อเรื่องวิญญาณคือ ความเชื่อ
เกี่ยวกับการถวายผ้าขาว และความเชื่อเกี่ยวกับการถวายปราสาท เพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ความเชื่ออีกประการคือ การที่ผู้หญิงไทลื้อ
ไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์แก่ตัวเอง ตุงที่
ชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวนนิยมท�ำถวายวัดในอดีตมี ๔ รูปแบบ ได้แก่
ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย และตุงแต้ม โดยลวดลายและสัญลักษณ์
ที่ปรากฏจะมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน
ตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจแบบ
บริ โ ภคนิ ย ม เป็ น ลั ก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและ
นามธรรมทั้งหมด ๘ ด้าน ๑) ด้านวิธีการท�ำตุง ๒) ด้านวัสดุที่ใช้ในการ
ท�ำตุง ๓) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง ๔) ด้านการ
ใช้ประโยชน์จากตุง ๕) ด้านอาชีพการทอตุง ๖) ด้านความเชื่อและ
ความหมายของการตานตุง ๗) ด้านการใช้ประโยชน์และบทบาทหน้าที่
ของตุง ๘) การหายไปของอาชีพทอตุง ส่วนการด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อ
เป็นลักษณะการด�ำรงอยู่ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรม
ไทลื้อ ๒) การผลิตซ�้ำประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อมาตอบสนองต่อการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ๓) การน�ำตุงซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม
มาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ โดยมีปจั จัยภายนอกทีส่ นับสนุนให้มกี ารด�ำรง
อยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อผ่านประเพณีวัฒนธรรม การจัดงาน
สืบสานต�ำนานไทลื้อ โดยมีแกนน�ำในการรื้อฟื้นที่เป็นลูกหลานชาวไทลื้อ
ที่ มี ก ารศึ ก ษา ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและ
ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากรูปแบบเดิมๆ ทีต่ งุ มีความสัมพันธ์กบั
คติความเชื่อทางพุทธศาสนาให้มีการด�ำรงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยน�ำตุง
มาใช้ในเชิงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
ของการบริโภคนิยมมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการเปลี่ยนแปลง, การคงอยู่, ตุงไทลื้อ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the introduction
of Tung including aspect, style, meaning and the used of Tung Tai Lue
in Chiang Kham District, Phayao Province, 2) to study the process of
change and persistence of Tung Tai Lue, and 3) to study the relationship
between Tung Tai Lue and Buddhist beliefs. The results showed that
Tung Tai Lue is inherited from the Buddhist belief is “Satta” with faith
and veneration agree is a spiritual belief. Beliefs were also regarding
the offering of whites and beliefs about the present castle. The charity
dedicated to those who died. The women could not be ordained, thus
Lue woven Tung temple. Tung Tai Lue Ban Sop Waen popular temple
in the past four types Tung woven pattern Tung cloth Tung fiber and
Tung scored by motifs and symbols that appear in Tung Tai Lue be
associated with beliefs. Today Tung Tai Lue in Baan Sop Waen are
changing according to the economics under consumerism. The current
changes include six ways both in concrete and abstract; 1) the process,
2) materials, 3) form and structures of Tung, 4) the utilization of Tung,
5) career, 6) the belief in offering, 7) the utilization and roles, and 8)
the missing of Tung woven. The existence of Tai Lue is a concrete
one: 1) revival of Tai Lue culture, 2) reproduction of Tai Lue culture
to correspond cultural tourism and 3) bringing back Tung as cultural
capital to be commercial product with the support of external factors
for the survival such as revival of Tai Lue via culture and tradition
from new educated Tai Lue generation including the official support
from local government. The above said factors would lead to change
from the old pattern in which Tung is related to a new existence.
Tung can be used as cultural tourism that corresponds with the era
of consumerism.
Keywords : The process of change, Persistence, Tung Tai Lue
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ตุง หรือ ธง ตามความหมายพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๓๒ หมายถึง ผืนผ้า โดยมากมีสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูป
ต่างๆ ท�ำด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่น ส�ำหรับใช้เป็นเครื่องหมายเดินทะเล
คณะสมาคมและอืน่ ๆ ใช้เป็นอาณัตสิ ญ
ั ญาณ เครือ่ งหมายตกแต่งสถานที่
ในงานรื่นเริง เป็นต้น ในล้านนาตุง คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล
ค�ำว่า“ตุง” เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือ ในแต่ละพื้นที่จะมีความ
แตกต่างทางรูปแบบของตุง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อัตลักษณ์ ความเชือ่ ของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ และวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่
ชาวไทลื้อนิยมการท�ำบุญเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นผู้ชายจะบวชเรียน
ตัง้ แต่ยงั เป็นเด็กเพือ่ ให้ได้รบั การปฏิบตั ติ นและอบรมหลักทางพุทธศาสนา
ส่วนผู้หญิงไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์
แก่ตนเอง การทอตุงจะท�ำด้วยความศรัทธาและด้วยฝีมอื ทีม่ รี ายละเอียด
นอกจากนี้ คนไทลื้อใช้ตุงเป็นเครื่องหมายตามความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนาว่าด้วยเรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องราวของไตรภูมิ นรกภูมิ โลก
มนุษย์ และสวรรค์ โดย คนไทลื้อจะท�ำตุงถวาย ส�ำหรับใช้ในงานพิธีทาง
พุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชาใหญ่ โดยมีขนาด รูปร่าง และรายละเอียด
ด้านวัสดุตกแต่งแตกต่างกันไป ตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจน
ตามความนิยมในแต่ละท้องถิน่ ถือว่าเป็นการท�ำบุญอุทศิ ให้แก่ผทู้ ลี่ ว่ งลับ
ไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้า ด้วย
ความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์
การท�ำตุงในความเชื่อของชาวไทลื้อ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความดี
ความเป็นสิริมงคล และเป็นสื่อน�ำดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วให้ขึ้น
ไปสูส่ วรรค์ หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานอันเนือ่ งมาจากวิบากกรรม
ตามพื้นฐานความเชื่อในพระพุทธศาสนา การถวายตุงจึงมีความสัมพันธ์
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อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ พิ ธี ก รรมในพระพุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง รู ป แบบของตุ ง
ลวดลายที่ปรากฏบนผืนตุง ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเพณี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทลื้อ ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา
เช่น การสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองหรือญาติพี่น้องเมื่อเจ็บป่วย
จากสภาพของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากสั ง คมเกษตรกรรม
เข้ า สู ่ สั ง คมอุ ต สาหกรรม ท�ำให้ วิ ถี ชี วี ติ มี ค วามแตกต่ า งไปจากเดิ ม
คนไทลื้อจึงมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ท�ำให้การถักทอตุงของคนไทลื้อ
ที่ท�ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากที่บรรจงท�ำด้วยความประณีตในแต่ละ
ครัวเรือนที่ใช้เวลานานถึงผืนละครึ่งเดือน ได้พัฒนาการไปสู่การตั้ง
กลุ่มแม่บ้านผ้าไทลื้อ เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์สิ่งทอร่วมสมัยที่ใช้เครื่องจักร
เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองจาน รวมไปถึงการทอตุงเพื่อจ�ำหน่าย
เป็นสินค้า โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาด ลวดลาย สีสัน จากการทอให้เป็น
รูปสัตว์ในวรรณคดี หรือต้นไม้ และข้าวของส�ำคัญในการใช้ประกอบ
พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นลวดลายกนก ลายเขียน ตอกหรือปัม๊
ให้เป็นรูปที่ต้องการ ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลา พร้อมกับการ
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของตุงที่ชาวไทลื้อและชาวไทยเชื้อสายต่างๆ
สามารถน�ำไปถวายเป็นพุทธบูชาได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นส่วนรูปร่าง
และโครงสร้างของตุงเปลี่ยนไปเป็นแบบหลากหลายมากขึ้น เช่น วัสดุที่
น�ำมาท�ำตุงได้เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นกระดาษ และโลหะ เพื่อให้เกิดความ
คงทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ขนาดและรูปร่างของตุงสามารถน�ำไป
ใช้ในทีต่ า่ งๆ ได้สะดวก และ ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ มากกว่าการ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่คุณค่าของการน�ำตุง
ไปใช้ ความหมายของลวดลายตุง และความเชื่ออานิสงค์ของการถวาย
ทานตุงได้ลดลงตามไปด้วย
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บ้านธาตุสบแวน ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เป็น
หมู ่ บ ้ า นชาวไทลื้ อ ที่ อ พยพมาจากเมื อ งหย่ ว น ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ต อนใต้ ข อง
สิบสองปันนา ได้ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๔๘ โดย
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหงาว อ�ำเภอเทิง จังหวัดน่าน (ปัจจุบันอ�ำเภอเทิง
อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย) ต่อมาเจ้าเมืองน่านเกรงว่าไทลื้อดังกล่าว
จะพากันหลบหนีกลับเมืองสิบสองปันนา จึงได้กวาดต้อนข้ามดอยผีปนั นำ�้
ลงสู่ลุ่มแม่น�้ำยม ผ่านเมืองปง มุ่งปลายทางที่เมืองเชียงม่วน ต่อมา
ด้วยความอัตคัดฝืดเคืองเรื่องที่ท�ำกินที่เชียงม่วน จึงอพยพย้ายขึ้นมาอยู่
เชียงค�ำ ริมแม่น�้ำลาว และแม่น�้ำแวน ไทลื้อแต่ละกลุ่มก็สร้างบ้านเรือน
และชุมชนอย่างถาวร โดยยึดตามจารีตประเพณีดงั้ เดิม คือ แต่ละหมูบ่ า้ น
จะมีใจบ้าน หรือหลักบ้าน (คล้ายเสาหลักเมือง) สร้างวัดเป็นศูนย์รวม
ของหมู่บ้าน มีดงเสื้อเมืองหรือดงเสื้อบ้านส�ำหรับท�ำพิธีเข้ากรรมเลี้ยง
ผีบ้านผีเมือง และน�ำเอาชื่อบ้านเมืองเดิมของตนมาตั้งเป็นชื่อชุมชนใหม่
เพื่ อ ให้ ลู ก หลานรู ้ จั ก แหล่ ง ที่ ม าและบรรพบุ รุ ษ ต้ น ตระกู ล ไทลื้ อ จาก
เมืองหย่วน จึงได้ตั้งชื่อชุมชนใหม่นี้ว่า “บ้านหย่วน” คนไทลื้อนับถือ
พุทธศาสนาและชอบท�ำบุญ แต่ละปีจะมีการท�ำบุญหลายครั้ง เช่น
สงกรานต์ บวชลูกแก้ว (บวชนาค) เข้าพรรษาออกพรรษา ตานสลาก
ตานธรรม (ตั้งธรรมหลวง) โดยมีการท�ำตุงถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาล
งานต่างๆ และจากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง
และการคงอยู่ของตุงไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษา
ความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และการน�ำไปใช้ประโยชน์
ของตุงไทลื้อ และมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านใด
และปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตุงไทลื้อ และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

50

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

ค�ำถามวิจัย

๑. ตุงไทลื้อมีความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และ
การน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
๒. ตุ ง ไทลื้ อ อ�ำเภอเชี ย งค�ำ จั ง หวั ด พะเยา มี ก ระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยการคงอยู่อย่างไร
	๓. ตุงไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ของตุงไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
๒. เพื่อศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยการคงอยู่
ของตุงไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
	๓. เพื่อศึกษาตุงไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ที่มีความ
สัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา คื อ
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตุงไทลื้อ ลักษณะของตุง
ไทลื้อ ความหมาย ลวดลาย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากชาวไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ในการคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นแบบเฉพาะเจาะจง
โดยเลื อ กศึ ก ษาชาวไทลื้ อ ในบ้ า นธาตุ ส บแวน ต�ำบลหย่ ว น อ�ำเภอ
เชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เพราะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ชาวไทลื้อ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจ�ำนวนมากพื้นที่หนึ่งในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย การด�ำรงวิถีของชาวไทลื้อได้ยึดถือความเชื่อที่ผูกพัน
กับพระพุทธศาสนา โดยการถวายตุงเพื่อให้เกิดอานิสงค์แก่ผู้ล่วงลับ
และผู้ที่ถวาย และขอบเขตด้านเวลา ได้ก�ำหนดระยะเวลาในการศึกษา
จ�ำนวน ๔๐ วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ไทลือ้ หมายถึง กลุม่ ชาติพนั ธุท์ พี่ ดู ภาษาไทลือ้ ในบ้านธาตุสบแวน
ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
ตุงไทลื้อ หมายถึง ตุงที่ชาวไทลื้อท�ำขึ้น ด้วยการทอ หรือด้วยวิธี
การอื่นใดที่มีลวดลายตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อ
บ้านธาตุสบแวน
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม
ไทลือ้ บ้านธาตุสบแวน จากช่วงเวลาหนึง่ ไปสูอ่ กี ช่วงเวลาหนึง่ ทีไ่ ม่หยุดนิง่
โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลต่อคติความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา
ของคนไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
การด�ำรงอยู่ หมายถึง การคงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม
ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทลื้อบ้านธาตุ
สบแวน

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
สุรชิ ยั หวันแก้ว (๒๕๓๗) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และ
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สร้างขึน้ ทีส่ �ำคัญท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงด้านค่านิยมบนบรรทัดฐาน
และระบบสัญลักษณ์ในสังคมนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ ที่ใด
ก็มผี ลกระทบต่อชุมชนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามมาด้วย
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(๒๕๓๒) ได้ก�ำหนดความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม”
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่งๆ
ทัง้ วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ แต่อตั ราการเปลีย่ นแปลง
ของวัฒนธรรมสองประเภทนีเ้ ป็นไปไม่เท่ากัน โดยทัว่ ไปวัฒนธรรมทีไ่ ม่ใช่
วัตถุเปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติหรือโดยการวางแผนก็ได้
ณรงค์ เส็งประชา (๒๕๓๘) ให้ความหมายไว้วา่ “การเปลีย่ นแปลง
ทางวัฒนธรรม” เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษย์ก�ำหนดให้มีขึ้นทั้ง
สิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุที่น�ำเอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการด�ำเนิน
ชีวิตร่วมกันในสังคม
สนิท สมัครการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการด�ำเนินชีวิต วิถีชีวิตหรือ
ข้ อ ก�ำหนดพฤติ ก รรมโดยภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมไม่แยกจากกัน แต่มคี วามหมายโดยรวมว่าเป็นการเปลีย่ นแปลง
ระบบความสัมพันธ์ ระเบียบประเพณี ธรรมเนียมวิถีปฏิบัติของคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุป การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ป็นนามธรรม ได้แก่ วิถชี วี ติ ความเชือ่ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ จารีตประเพณี กฎหมาย
สิ่งประดิษฐ์ และวัตถุอื่นๆ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม
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๑) งานวิจัยที่เกี่ยวกับตุงล้านนาและตุงไทลื้อ
สุรชัย ค�ำสุ (๒๕๔๓) ได้ศึกษาตุงไทลื้อในเขตพื้นที่อ�ำเภอเชียงค�ำ
และอ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่า งานศิลปหัตถกรรมสามารถ
สะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของสภาพสังคมวัฒนธรรมตลอดจนจารีต
ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมบางชิ้นได้
ถ่ายทอดความรู้สึกตามแบบฉบับของตัวมันเอง ด�ำรงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์งาน นับได้ว่างานหัตถกรรม
สามารถเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ความเป็นไปของงานศิลปะแขนงอืน่ ของกลุม่ ชนล้านนาไทยก็เช่นเดียวกัน
ยังความเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของศิ ล ปหั ต ถกรรม แต่ ใ นที่ นี้ ข อกล่ า วถึ ง งานหั ต กรรมชิ้ น หนึ่ ง ของ
กลุ่มชนไทลื้อ คือ ตุงผ้าไทลื้อ เป็นงานหัตถกรรมที่ถ่ายทอดกันมานาน
นับศตวรรษ เป็นการสร้างสรรค์งานตามความเชื่อของสังคมล้านนา
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ การเวียนว่ายตายเกิด เชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ และ
ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา การแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ
ของตนเอง และเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จึงมีการ
สร้ า งสรรค์ ง านหั ต ถกรรม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตั ว เอง
ในเชิงของสื่อสัญลักษณ์ ตุงไทลื้อ นับว่า เป็นงานหัตถกรรมชิ้นเอก
ที่ชาวไทลื้อสร้างและยอมรับเพื่อใช้ประกอบอานิสงส์ในการถวายทาน
ทางพระพุทธศาสนา ซึง่ สือ่ ออกมาตามลักษณะทีพ่ บเห็น และจินตนาการ
ที่ลึกล�้ำของช่างผู้ท�ำตุงไทลื้อนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมของกลุม่ ชนไทลือ้ ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นความเปลีย่ นแปลง
ของสภาพสังคมความเชือ่ ในการสร้างวัสดุ และเทคนิคทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
อยู่เสมอ
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อัจฉราพร เกษทอง (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
จุดมุง่ หมายเฉพาะ ๑) เพือ่ ส�ำรวจความต้องการในการอนุรกั ษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ๒) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ๓) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ๔) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ ๑ การส�ำรวจ
ความต้ อ งการในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง
การประดิษฐ์ตงุ ล้านนา กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน ๔๐ คน มีความคิดสอดคล้อง
กั น ที่ ต ้ อ งการให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง
การประดิษฐ์ตงุ ล้านนาขึน้ มา โดยมีความต้องการทีจ่ ะประดิษฐ์ตงุ ล้านนา
ทั้งหมด จ�ำนวน ๙ ชนิด ซึ่งสามารถแยกได้ตามประเภทของตุงล้านนา
คือ ตุงมงคล จ�ำนวน ๘ ชนิด ได้แก่ ตุงไชย ตุงราว ตุงค่าคิง ตุงไส้หมู
ตุงปีใหม่ ตุงเจดีย์ทราย ตุงสิบสองราศี ตุงพันช่อ และตุงอวมงคล จ�ำนวน
๑ ชนิด ได้แก่ ตุงสามหาง ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง
การประดิษฐ์ตุงล้านนา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตุงล้านนาและด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นพิจารณา พบว่า มีความเหมาะสมและการน�ำหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ไปใช้ มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ ๓
การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา พบว่า
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการน�ำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง การ
ประดิษฐ์ตุงล้านนา ไปใช้หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง อย่างมี
นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๑ คะแนนแบบประเมิ น ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานในการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ตุงล้านนา
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นของยุวชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ
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ต่อการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ตุงล้านนา มีความ
เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และการน�ำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง
การประดิษฐ์ตุงล้านนาไปใช้ มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมิน
ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ความคิดเห็น
ของยุวชนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ในด้าน
ปัจจัยน�ำเข้าด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ประภากร ทองสุก (๒๕๔๙) ได้ศึกษาการสร้างตุงของล้านนา
ผลการศึกษาสรุปได้วา่ ชาวล้านนามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับพิธกี รรม
ในพุทธศาสนา จึงคิดประดิษฐ์ตงุ ขึน้ มาเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ตุงมีประวัติ
ความเป็ น มาที่ ย าวนาน โดยปรากฏเป็ น หลั ก ฐานในคั ม ภี ร ์ ใ บลาน
ศิลาจารึกหรือต�ำนานของล้านนาที่พบตามวัดต่างๆ ในดินแดนล้านนา
รูปแบบของตุงมีหลากหลาย แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความคติความเชื่อ
และพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเภทของ
พิธกี ารทีม่ กี ารประดับตุงเหล่านัน้ ชาวล้านนานิยมน�ำตุงมาใช้ในประเพณี
ต่างๆ ทั้งงานมงคล และอวมงคล ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน
และสังคมของตนอย่างต่อเนื่องมาตลอด ปัจจุบันการใช้ตุงมีจุดมุ่งหมาย
เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต การประดั บ ตุ ง แปรเปลี่ ย นเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่ขาดความเข้าใจเอกลักษณ์และ
การใช้ตงุ ในแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังคงมีเพียงกลุม่ คน
บางกลุม่ ทีเ่ ห็นคุณค่าและน�ำตุงไปใช้ได้ตรงจุดหมายทีแ่ ท้จริงตามประเพณี
เดิม หากไม่มีการอนุรักษ์ให้มีการใช้ตุงอย่างถูกต้อง คุณค่าและประเพณี
การประดับตุงของชาวล้านนาก็จะลบเลือนไป
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วาณี เอี่ยมศรีทอง (๒๕๔๒) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ตุง: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน และเชียงราย พบว่า
จ�ำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นการท�ำตุงมีทั้งหมด ๓๐ คน อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ๑๙ คน จังหวัดล�ำพูน ๙ คน และและจังหวัดเชียงราย ๒ คน
ส่วนใหญ่ท�ำงานอย่างอิสระไม่มกี ารรวมกลุม่ กัน เฉพาะในเชียงใหม่เท่านัน้
ที่มีการรวมตัวและจัดเป็นกลุ่ม ปัญหาการผลิตพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผลิตตุงทุกคนประสบปัญหาราคาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ มีราคาสูง
กับทั้งมีจ�ำนวนจ�ำกัด ขาดแรงงานและผู้ออกแบบที่มีความช�ำนาญใน
การท�ำและออกแบบลวดลายตุง สุดท้ายก็คือการท�ำตุงต้องใช้เวลามาก
ด้านการส่งเสริมพบว่า ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ไม่ได้ให้การสนับสนุน
เพือ่ ให้การท�ำตุงสามารถน�ำไปสูก่ ารประกอบอาชีพได้ มีเพียงการส่งเสริม
เผยแพร่ความรูโ้ ดยการจัดนิทรรศการและฝึกอบรมวิธกี ารผลิตตุงเท่านัน้
จากการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขึ้น
โดยอาจมีการออกแบบตุงให้เกิดประโยชน์หลากหลายขึ้น เช่น น�ำไป
ตกแต่งสถานที่ต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการใช้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ
พิธีกรรมที่เป็นมงคลทั้งหลายหรืออาจท�ำเป็นของที่ระลึก ควรจัดหา
แหล่งลงทุน โดยอาจรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพื่อการมีอ�ำนาจในการ
ต่อรองหรือการรวมทุนซื้อวัสดุท�ำให้ต้นทุนถูกลง หรืออาจหาแหล่งเงินกู้
เพื่อการส่งเสริมอาชีพท�ำตุง ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง
การรักษาศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านให้กบั เยาวชนทัง้ ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนโรงเรียน
ควรได้มีการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องตุง ทั้งในเรื่องพื้นฐานลวดลาย
ชนิดของตุงและวิธกี ารผลิตตุง เพือ่ เป็นการสร้างคนรุน่ ใหม่ในการอนุรกั ษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต และการพัฒนาพันธุ์พืชควรได้มีการศึกษาพัฒนา
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พันธุไ์ ม้ไผ่ให้มคี ณ
ุ ภาพส�ำหรับน�ำไปใช้ในงานประดิษฐ์ งานหัตถกรรมของ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ลดปัญหาในการแสวงหาวัสดุจากแหล่งอืน่ และลด
ต้นทุนการผลิต
๒) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของไทลื้อ
จารุวรรณ พรมวัง (๒๕๓๕) ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
บางประการของชาวไทลื้อเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
๔ เรื่องคือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ได้แก่ ประเพณีการตานธรรม
พิธสี ง่ เคราะห์เฮิน (บ้าน) -หมูบ่ า้ น-เมือง ประเพณีการแต่งกาย และภาษา
โดยศึกษาชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอกหมู่ที่ ๕ ต�ำบลมาง อ�ำเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา พบว่า สังคมของชาวไทลือ้ เป็นสังคมเกษตรกรรม ลักษณะ
ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ครอบครั ว เดี่ ย ว ชาวไทลื้ อ ทุ ก คนยึ ด มั่ น ใน
พุทธศาสนา แม้จะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีปะปนอยู่บ้าง ภายในหมู่บ้าน
มีโรงเรียนประถมศึกษา ท�ำหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชน การปกครอง
ภายในหมู่บ้าน จัดรูปแบบตามหมู่บ้าน อพป. โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ
มีผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงบ้าน เป็นผู้น�ำอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้
ยังมีผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่หรือผูน้ �ำทางศาสนาทีเ่ ป็นทีเ่ คารพของชาวบ้าน วัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การแต่งกาย มีการเปลี่ยนแปลงน้อยคือ
ภาษา ส�ำหรับประเพณีเกีย่ วกับความเชือ่ จะมีทงั้ เปลีย่ นไป และคงรูปแบบ
เดิมบางประการ ขั้นตอนที่ส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือการน�ำมา
ทดลอง ส�ำหรับการรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อนั้น
ผู้ที่มีการศึกษา อายุน้อยและมีสถานะทางสังคมที่สูง จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย และอายุมาก โดยสรุป
วัฒนธรรมของชาวไทลื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปการรับวัฒนธรรม
ใหม่ และการธ�ำรงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์
58

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

นิ ช ธิ ม า บุ ญ เฉลี ย ว (๒๕๕๒) ได้ ศึ ก ษาความทรงจ�ำร่ ว มของ
คนลื้อ พลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรมพบว่า ความทรงจ�ำและส�ำนึก
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเกิดและการสร้างความเป็นท้องถิ่น
มี ส ่ ว นอย่ า งส�ำคั ญ ต่ อ การท�ำความเข้ า ใจการปรั บ ตั ว โต้ ต อบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากโครงการรัฐของชาวลื้อ ดังปรากฏผ่านโครงการ
พั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในเชี ย งค�ำ
การช่วงชิงโต้ตอบดังกล่าวสามารถพิจารณาผ่านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของรัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ปฏิบตั กิ ารผ่านขบวนการรือ้ ฟืน้ สืบสานวัฒนธรรมของชาวลือ้ การจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมประจ�ำปี การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ และการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน กระบวนการต่างๆ เหล่านี้
ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของชาวลื้อเชียงค�ำ
ล้วนแล้วแต่ถกู ประดิษฐ์สร้างขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสืบสานและจารึกจดจ�ำทีม่ าทีไ่ ป
และก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งที่และความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมในบริบท
ประวัติศาสตร์การสร้างชาติและการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์
เสาวภา ศั ก ยพั น ธ์ (๒๕๕๔) ได้ ศึ ก ษาการปรั บ ปรนและการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในเขตล้านนา พบว่าอาหาร
ไทลื้อในเขตล้านนา มีแหล่งของวัตถุดิบจากพืชผักที่ปลูกในไร่นา และ
หาเนื้อสัตว์ประเภทปลา ปู กุ้ง หอย จากล�ำห้วย ไม่นิยมรับประทานเนื้อ
วัวควาย วิธีการปรุงอาหารใช้วิธีการง่ายๆ เหมือนกับชาวไทอื่น การ
รับประทานอาหารในครอบครัว ลูกหลานจะให้เกียรติผู้อาวุโสสูงสุด
ในครอบครัวคือ ปู่ย่าตายาย อาหารไทลื้อดั้งเดิมได้แก่ น�้ำปู๋ น�้ำผัก
น�้ำหนัง และข้าวแคบ ส่วนอาหารที่นิยมน�ำไปท�ำบุญในพิธีกรรมที่วัด
ได้แก่ ห่อนึง่ แกงฮังเล ชิน้ ทอด และขนมจ๊อก อาหารทีใ่ ช้ในพิธกี รรมอืน่ ๆ
ไก่ตม้ ข้าวเหนียว กล้วยนำ�้ หว้า อาหารทีใ่ ช้ในพิธเี ลีย้ งผีเจ้าพ่อบรรพบุรษุ
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ของชาวไทลื้อ ได้แก่ หมูด�ำทั้งตัว ในด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ด้านอาหาร การปรับปรนและการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมด้านอาหาร
ไทลื้อในเขตล้านนา พบว่า อาหารไทลื้อในเขตล้านนามีต้นก�ำเนิดมาจาก
สิบสองปันนา เมือ่ มีการอพยพโยกย้ายได้น�ำอาหารหรือเมล็ดพันธุม์ าด้วย
อาหารบางอย่างถูกกลืนกลายเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ แต่อาหารของ
ชาวลื้อในเขตล้านนายังคงมีเอกลักษณ์ติดตัวอยู่
เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษา “อัตลักษณ์ของไทลื้อ
และการปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู ่ ร อดภายใต้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม:
กรณีศึกษาบ้านแม่สาบ ต�ำบลสะเมิงใต้ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”
พบว่า ชาวไทลื้อในชุมชนบ้านแม่สาบได้ตั้งถิ่นฐานในล้านนามาเป็น
เวลานานและยึดถือการปลูกข้าวเป็นวิถีหลักในการด�ำรงชีพ ดังนั้น
“ข้าวกับควาย” จึงอาจถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในทางวัฒนธรรม ชาวไทลื้อ
มีความเชื่อเกี่ยวกับผี ในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุดซึ่งสถิตอยู่กับทุกสิ่งในชีวิต
และธรรมชาติ ดังนัน้ ระบบความเชือ่ พิธกี รรมและค่านิยมของคนในชุมชน
จึงเป็นการแสดงออกของคุณธรรมสูงสุด ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของชาวบ้านในการผลิตทางเศรษฐกิจ การจ�ำหน่ายผลผลิต
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
การลงทุนของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทัง้
การกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจการตลาด ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตและ
การบริโภคของชาวไทลื้อ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ชาวไทลือ้ บ้านแม่สาบ
ยังสามารถทีจ่ ะปรับอัตลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
เพือ่ ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ณริสสร ธีรทีป (๒๕๔๒) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ
ต�ำบลลวงเหนืออ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๕๐
ศึกษาผ่านลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้น�ำที่เป็นทางการ พบว่า
ชุมชนไทยลือ้ บ้านลวงเหนือมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับตัวอันเนือ่ งมาจาก
การขยายตัวของประชากร และการขยายตัวของรัฐและทุนที่เข้ามา
ในชุมชน ทีเ่ ข้ามาในชุมชนเพิม่ มากขึน้ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ผู้น�ำมีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของชุมชนซึ่งได้ปรับเปลี่ยนองค์กร
ของชุมชนให้ตอบสนองนโยบายของรัฐไทย ท�ำให้ตัวผู้น�ำที่เป็นทางการ
ของชุมชนมีอ�ำนาจในการต่อรองทรัพยากรจากรัฐเพื่อพัฒนาชุมชน
เมื่อผู้น�ำเปลี่ยนฐานไปผูกพันกับภายนอก จนมีลักษณะเป็นตัวแทน
ของรัฐมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ดังนั้น ชาวบ้านจึงพยายามรักษา
ความสัมพันธ์ในชุมชนเอาไว้ ตลอดจนสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองปัญหา
และความต้ อ งการใหม่ ที่ เ กิ ด จึ ง พยายามที่ จ ะฟื ้ น ฟู โ ดยหยิ บ ยกเอา
“ความเป็นลื้อ” ขึ้นมาด้านหนึ่งเพื่อรักษาความร่วมมือในชุมชน อีกด้าน
หนึ่งเพื่อสร้างพลังในการต่อรองของชาวบ้าน ในการต่อต้านการเข้ามา
แย่งชิงทรัพยากรภายในชุมชน
จากงานวิจัยข้างต้น โดยสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของตุงไทลื้อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมกันอยู่จึงท�ำให้เกิด
การอนุรักษ์ตัวเองของชาวไทลื้อ ที่มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อของตนเอง ให้คงอยู่
ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และการคงอยู่ของตุงไทลื้อ อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา คณะผู้วิจัยได้
กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวิจยั ดังนี้
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ คือ
พระสงฆ์ จ�ำนวน ๑ รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยต้องเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ คือ พระสงฆ์ชาวไทลือ้ ทีอ่ าศัยอยู่
ในวัดเขตอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ที่มีความผูกพันกับตุงไทลื้อ
เป็นอย่างดี และกลุ่มที่ ๒ คือ นักวิชาการท้องถิ่น จ�ำนวน ๒ คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักวิชาการ
ท้องถิ่นชาวไทลื้อ ที่มีความรู้ในเรื่อง การท�ำตุง การทานตุง และกลุ่มที่ ๓
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คือ ชาวไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จ�ำนวน ๗ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นชาวไทลื้อ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอเชียงค�ำ มีความรูเ้ กีย่ วกับตุง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีใ่ นภาคสนามด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction)
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการตีความความสัมพันธ์ระหว่างตุงไทลื้อกับ
คติความเชื่อทางพุทธศาสนาตามข้อมูลที่ได้มา รูปแบบและลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง และการด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง และการด�ำรงอยูข่ องตุงไทลือ้ แล้วจึงลงมือสรุปน�ำเสนอผล
ข้ อ มู ล เป็ น การบรรยายหรื อ การพรรณนาวิ เ คราะห์ (descriptive
analysis)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ท�ำให้ทราบกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยต่อการคงอยู่
ของตุ ง ไทลื้ อ อ�ำเภอเชี ย งค�ำ จั ง หวั ด พะเยา ที่ มี ต ่ อ คติ ค วามเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนา
๒. ท�ำให้ทราบความเชื่อและพัฒนาการของตุงไทลื้อในมิติทาง
พระพุทธศาสนา
	๓. ได้ แ นวทางในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ตุ ง ไทลื้ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การสืบทอดในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. คติความเชื่อและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับตุง
ของชาวไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา  
ก่อนนับถือพุทธศาสนา ชาวไทลื้อติดต่อกับผีบรรพชนผ่านหมอผี
หรือข้าวจ�้ำ จะน�ำข้าวปลาอาหารเลี้ยงผี ขอพรให้ผีคุ้มครองคนในบ้าน
และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำมาหากิน เมือ่ มานับถือพระพุทธศาสนา
มีการสร้างวัดเพื่อประกอบศาสนกิจประจ�ำทุกหมู่บ้าน ญาติมิตรต้องน�ำ
สิง่ ของมาถวายพระสงฆ์ ซึง่ เชือ่ ว่าได้รบั บุญเป็นสิง่ ตอบแทน และอุทศิ บุญ
ให้แก่ญาติมิตรที่ตายแล้ว ผลบุญจะสนองให้ตนเองและคนตายเป็นสุข
และได้ รั บสิ่งที่ปรารถนา พระสงฆ์จึงเป็ นสื่ อ กลางระหว่ า งโลกนี้ กั บ
โลกหน้า ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือพระพุทธศาสนาค่อนข้าง
ทีจ่ ะเคร่งครัด และให้ความส�ำคัญต่อพิธธี รรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น
เวลานาน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทงั้ หญิงชายไปท�ำบุญถือศีลภาวนาและไปนอนวัดทุก
วันพระ วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในชุมชน ซึ่งวัดนอกจากจะเป็นสถานที่ในการประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนา เป็นสถานทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรแล้ว
ยังเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะของส่วนรวม เพือ่ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
การผสมผสานความเชื่อเรื่องผีและการนับถือพระพุทธศาสนาของคน
ไทลื้อ เป็นตัวก�ำหนดวัฒนธรรมประเพณีที่ส�ำคัญ เช่น ประเพณีสลากภัต
(ตานก๋วยสลาก) ประเพณีการเทศน์มหาชาติ ประเพณีการตั้งธรรมหลวง
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณี
บวชลูกแก้ว เป็นต้น รวมไปถึงความเชื่อเรื่องตุงที่ชาวไทลื้อนิยมท�ำบุญ
ถวายตุงในงานประเพณีต่างๆ
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ตุง เป็นสิ่งที่ท�ำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนาทั้งงานมงคล
และอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุตกแต่ง
แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม เรามักจะพบตุงที่ชาวบ้าน
ถวายวัดปรากฏแขวนไว้ในวิหาร โดยเฉพาะจะพบมากในวัดของชาว
ไทลื้อ นอกจากนี้ก็อาจพบแขวนไว้กับเสาตุงปักตรงบริเวณหน้าลานวัด
ด้านหน้าวิหาร โดยเฉพาะในงานฉลองหรืองานสมโภชต่างๆ เช่น งาน
ปอยหลวง ซึ่งเป็นงานฉลองการก่อสร้างหรือบูรณะอาคารต่างๆ ในวัด
เช่น โบสถ์ ศาลา เป็นต้น ก็จะมีการปักเสาไม้ไผ่แขวนตุงประดับไว้รอบ
สิ่งก่อสร้างที่ฉลองนั้น และยังปักเสาตุงประดับไว้สองฟากถนนที่จะเข้า
สูว่ ดั เรียงรายเป็นทิวแถว เพือ่ เป็นสัญลักษณ์วา่ มีงานสมโภชทีว่ ดั แห่งนัน้ ด้วย
คนไทลื้อนิยมการท�ำบุญเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นผู้ชายจะบวชเรียน
ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้ได้รับการฝึกปฏิบัติตนและอบรมหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ส่วนผู้หญิงไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็น
อานิสงส์แก่ตนเอง การทอตุงจะท�ำด้วยความศรัทธาและด้วยฝีมือที่มี
ความละเอียด เพราะผู้หญิงไทลื้อส่วยมากนิยมการทอผ้า จะทอผ้าเป็น
ตัง้ แต่เด็ก ด้วยการสอนจากยายหรือแม่ ดังนัน้ ในสมัยก่อนผ้าทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวันจึงเกิดจากการทอผ้าใช้เอง
โอกาสในการถวายตุงจะท�ำกันตลอดปีตามความศรัทธาของผูถ้ วาย
อาจจะถวายในช่วงโอกาสท�ำบุญ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดผ้าป่า
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล สงกรานต์ วันที่ถวายตุงนั้นนิยมกระท�ำในวันพญา
วั น ซึ่ ง เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ และประเพณี ส ลากภั ต
โดยทั่วไปแล้วในการน�ำตุงมาถวายที่วัด เจ้าของตุงจะเขียนค�ำอุทิศถวาย
โดยเขียนข้อความลงบนผืนตุงส่วนบนติดกับหัวตุง บางครั้งก็จะเขียน
ข้อความนั้นบนกระดาษแล้วน�ำไปปะติดบริเวณหัวตุง ข้อความที่เขียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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มีชื่อผู้ถวายตุงและค�ำอธิษฐานขอให้ผลบุญที่ได้จากการถวายตุง ช่วยให้
พ้นจากการตกนรก ได้ขึ้นสวรรค์
การที่ชาวไทลื้อนิยมน�ำตุงมาถวายวัดเป็นพุทธบูชาทั้งที่เป็นการ
ท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผทู้ ลี่ ว่ งลับไปแล้ว ผูต้ ายก็จะพ้นจากการไปเป็น
เปรตหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ท�ำไว้ หรือเป็นการถวายเพื่อถวายเพื่อ
ส่งกุศลผลบุญให้แก่ตนเองในชาติหน้า ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะ
เป็นใหญ่เป็นโต ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วจะพ้นจากการตกนรก
โดยอาศัยเกาะชายตุงขึน้ สวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ จะได้พบพระศรีอาริยเมตตรัย
หรือจะได้ถงึ ซึง่ พระนิพพาน ความเชือ่ ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักค�ำสอน
ของพระพุทธศาสนา จากความเชือ่ ดังกล่าวจึงท�ำให้ชาวไทลือ้ แทบทุกคน
จะต้องถวายตุงที่วัด อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตของตน โดยพระสงฆ์
จะน�ำตุ ง ที่ ช าวบ้ า นน�ำมาถวายแขวนไว้ ใ นวิ ห าร จากการสั ม ภาษณ์
ประพันธ์ วงศ์ใหญ่ ภูมิปัญญาบ้านธาตุสบแวนกล่าวว่า “เป็นความเชื่อ
ที่มีมาแต่โบราณจนถึงรุ่นพ่อ (ตัวเอง) คือ เชื่อว่าสร้างตุงถวายแล้ว จะได้
บุญ ท�ำให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ได้รับอานิสงค์รอดพ้น
ขุมนรก ส่วนคนทีท่ �ำดีกเ็ ป็นผลบุญได้ขนึ้ สวรรค์ การท�ำตุงถวาย มีทงั้ ถวาย
ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และถวายให้เป็นผลบุญแก่ตนเองในภายหน้า”
ความศรัทธาในอานิสงส์ของการถวายตุงมีต�ำนานเล่าต่อกันมาและปรากฏ
ในค�ำขับลื้อของชาวไทลื้อ เรื่อง “แม่กาเผือก” หรือ “ต�ำนานพระเจ้า
ห้าตน” ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตรมะ
และพระอาริยเมตตรัย เนื้อเรื่องเน้นคติธรรมด้านความกตัญญูกตเวที
ที่มีต่อพระคุณพ่อแม่ โดยการท�ำตุงเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศล
ไปถึงผู้ให้ก�ำเนิดของตน เรื่อง “แม่กาเผือก” หรือ “พระเจ้าห้าตน” นี้
มี แ ก่ น เรื่ อ งเน้ น คติ ธ รรมด้ า นความกตั ญ ญู ก ตเวที ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ใ ห้ ก�ำเนิ ด
ตลอดจนผู้ชุบเลี้ยงดูแลมา แม้จะมิใช้ผู้ก�ำเนิดโดยตรงก็ตาม เนื้อเรื่อง
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มีลักษณะเป็นต�ำนานอธิบายที่มีของพิธีกรรมการจุดปางประทีปเป็น
พุทธบูชาในเทศกาลยีเ่ ป็ง (เดือนยีเ่ ป็ง) ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตีนแม่กาเผือก
และการอธิบายความหมายของตุงให้สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องพระเจ้า
ห้าพระองค์ ซึ่งคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ มีอิทธิพล
ต่อความศรัทธาของชาวไทลื้อเป็นอย่างมาก ดังเราจะเห็นภาพจิตรกรรม
ฝาผนั ง ในวิ ห ารวั ด ไทลื้ อ ที่ นิ ย มวาดเล่ า เรื่ อ งแม่ ก าเผื อ ก ตลอดจน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้าห้าพระองค์ ปรากฏอยู่เสมอ
กล่าวได้ว่า การถวายตุง หรือตานตุงแก่พระสงฆ์ เป็นกุศโลบาย
ที่จะช่วยให้คนที่ตกนรกรอดพ้นจากนรก ชาวไทลื้อจะท�ำตุงไปถวายวัด
อุทิศแก่ญาติพี่น้อง โดยคนตายที่ตกนรกจะจับหางตุงลอยขึ้นจากนรก
นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน
ส่งผลให้ตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม
และเศรษฐกิจ ทั้งในด้านรูปแบบ คุณค่า ความเชื่อและความหมาย
ของตุง อีกทั้งการทอตุงได้สูญหายไปเพราะขาดการสืบสานจากคนรุ่น
ลูกหลาน ส่วนตุงทีใ่ ช้ในปัจจุบนั มีเพียงไม่กรี่ ปู แบบ และได้ซอื้ มาจากทีอ่ นื่
นอกจากนี้ตุงยังถูกน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากขึ้น
๒. การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของตุงไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
๑) การเปลีย่ นแปลงของตุงไทลือ้ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
		 (๑) ด้านวิธีการท�ำ จากเดิมที่ต้องมีการทอผ้าด้วยแรงงานคน
เพือ่ น�ำมาท�ำเป็นตุง ได้แก่ ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย ตุงแต้ม ปัจจุบนั
ได้ใช้ผ้าส�ำเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวกรวดเร็วในการน�ำมา
ตัดเย็บเป็นตุง นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการตอกหรือปั๊มให้เป็นรูปที่ต้องการ
ท�ำให้ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการท�ำตุง
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		 (๒) ด้านวัสดุที่ใช้ในการท�ำตุง ในอดีตตุงท�ำจากกระดาษและ
ผ้า มีวัสดุตกแต่งจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้สด ใบไม้ ลูกเดือยหิน ซึ่งมี
ความคงทนน้อย ปัจจุบนั ตุงบางชนิดมีการเปลีย่ นแปลงวัสดุทใี่ ช้ในการท�ำ
ตุงให้มคี วามคงทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน เช่น ท�ำจากโลหะ การใช้
วัสดุที่เป็นของเทียมท�ำจากพลาสติก เช่น ดอกไม้พลาสติก เม็ดโฟม
หลอดกาแฟ มาทดแทนวัสดุจากธรรมชาติจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่าวว่า
“ใบไฮที่ ป ระดั บ ข้ า งตุ ง ก็ เ ปลี่ ย นไป การตกแต่ ง เลี ย นแบบ
กันมาแต่ไม่รู้ความหมาย วัสดุที่ตกแต่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปใช้
สิง่ ของสมัยใหม่เข้ามาแทน เช่น ดอกไม้พลาสติก เม็ดโฟม มาแทน
เม็ดเดือยหิน หลอดกาแฟแทนใบไฮ ฯลฯ แม้แต่ผมเองก็ไม่รู้เรื่อง
ความหมาย เพราะถามคนเฒ่าก็บอกว่าท�ำตามรุ่นก่อนๆ มา
พอเราถามก็ไม่รู้”  
(๓) ด้านลวดลายตุงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ลวดลายตุง
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น ตุงพระเจ้าสิบตน หรือ ตุงพระเจ้า
สิบชาติ (ทศชาติ) มีการเขียนชื่อพระเจ้าในชาติต่างๆ ด้วยอักษรไทลื้อ
ตุงพระเจ้าซาวแปด เป็นตุงทีว่ าดภาพพระพุทธรูปลงบนผืนผ้า มีทมี่ าจาก
ความเชื่อที่หมายถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ รวมถึงลวดลาย
และสัญลักษณ์ของตุงไทลื้อตุงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เช่น รูปปราสาทห้าชั้น รูปนาคหรือมังกร
รูปหม้อดอก รูปสิงห์ รูปนกหรือหงส์ได้สญ
ู หายไป โดยจะเหลือเพียงลาย
ปราสาท สัตว์ประเภท ช้าง ม้า ไก่ มีดอกไม้ รวมทั้งลายกนก และ
ลายเขียน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของตุงที่ ชาวไทลื้อและ
ชาวไทยเชื้อสายต่างๆ นิยมน�ำไปถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้น
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		 (๔) ด้านรูปร่างของตุง ในด้านรูปร่างของตุง ได้เปลี่ยนจากเดิม
ที่เป็นตุงดั้งเดิมที่มีไม่กี่รูปแบบ ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหลากหลายมาก
ขึ้น ท�ำให้ขนาดและรูปร่างของตุงสามารถน�ำไปใช้ในที่ต่างๆ ได้สะดวก
		 (๕) ด้านประเภทของตุง จากเดิมที่ตุงมีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทต่างก็มีความหมายและน�ำไปใช้ในการประกอบประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาที่แตกต่างกัน เช่นตุงผ้าทอลวดลาย ตุงชัย หรือตุงไชย
เป็นตุงผ้าผืนยาว มีไม้ไผ่คั่นเป็นช่วงๆ ส่วนหางตุงปลายจะเรียวเล็กลง
และห้อยประดับด้วยกระจับผ้าที่ยัดไส้ข้างในด้วย ตุงชนิดนี้เท่าที่พบ
มักอยู่ในวิหาร ตุงซาววา ตุงชนิดนี้มีลักษณะเหมือนตุงไชย แต่ต่างกันที่มี
ความยาวมากกว่า ห้อยแขวนอยูบ่ นเสาไม้ทปี่ กั บริเวณหน้าวัด จุดประสงค์
ของผู้ท�ำตุงมาถวายวัด เพื่อใช้สะเดาะเคราะห์ให้ตนเองหรือญาติมิตร
โดยเฉพาะเมื่อเวลาไม่สบาย เป็นต้น ปัจจุบันประเภทของตุงที่ใช้ใน
บ้านธาตุสบแวนมีเพียงตุงใย และตุงผ้าเช็ดน้อยทีท่ อเป็นผืนเล็กแล้วปล่อย
เป็นเส้นใยฝ้ายที่ใช้ไม้ไผ่สอดระหว่างผืน ส�ำหรับใช้ในการตานตุง และ
ใช้เมือ่ มีงานประเพณี งานฉลอง งานบุญประจ�ำปีของวัด จะใช้ตงุ ปักตัง้ แต่
หน้าวัดไปถึงถนนใหญ่ เพื่อให้คนที่ผ่านไปมาได้รู้ว่าในวัดมีงานบุญใหญ่
รวมทั้งตุงไส้หมู ท�ำจากกระดาษสี ใช้ในประเพณีสงกรานต์
จากการสัมภาษณ์ วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญซึ่งเป็น
คนไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทของตุง
ไทลื้อว่า
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“การตานตุ ง จะเห็ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยเฉพาะในงาน
สืบสานต�ำนานไทลือ้ แต่เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงตุงทีน่ ำ� มาถวายตาน
ที่ผ่านมาจะเป็นตุงไทลื้อจริงๆ ซึ่งซื้อมาจากหมู่บ้านเชียงบาน
อ�ำเภอเชียงค�ำ  หรือบ้านท่าฟ้า อ�ำเภอเชียงม่วน แต่พอมาถึง
งานสืบสานต�ำนานไทลือ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริม่ มีการน�ำตุงประยุกต์
สมัยใหม่ เป็นการสลักด้วยเครื่องจักรและวัสดุสังเคราะห์ เช่น
กระดาษแข็ง พลาสติก กระดาษสีทอง ท�ำเป็นตุงที่ได้รับต้นแบบ
มาจากจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายส�ำหรับ
คนจั ด งาน หากใครจะตานตุ ง ไทลื้ อ แบบดั้ ง เดิ ม ก็ ยั ง ท� ำ ได้ อ ยู ่
แต่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก”
		 (๖) ด้านความเชือ่ ในการท�ำตุงและการตานตุง ในอดีตชาวบ้าน
จะประดิษฐ์ตุงขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง
และครอบครัวไว้ในภายภาคหน้า ดังนั้น ชาวบ้านจึงนิยมประดิษฐ์ตุง
ด้วยตนเองอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงเทศกาลท�ำบุญ ทุกบ้านต้อง
ช่วยกันท�ำตุงเพื่อไปถวายวัด และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเท่ากับ
เป็นการถ่ายทอดศิลปะการท�ำตุงให้กับลูกหลาน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ
ไทลื้อนิยมใช้กุศโลบายการถวายตุง โดยน�ำปริศนาธรรมในตุง เป็น
เครื่องมือในการอบรม บ่มเพาะและขัดเกลาลูกหลาน ท�ำให้ลูกหลาน
ไทลื้อไม่ละทิ้ง พระพุทธศาสนา มีการเข้าวัด ท�ำบุญ ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท�ำให้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อผูกพัน
และใกล้ชิดกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ชาวบ้านในอดีตเห็นคุณค่า
ของตุ ง มาก เพราะถื อ ว่ า เป็ น ของสู ง ที่ ใ ช้ ใ นการสั ก การบู ช า ตุ ง จึ ง มี
ความหมายและคุณประโยชน์ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
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สภาพสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ท�ำให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนยุ ค ใหม่ ห ่ า งไกลจากวั ด มากขึ้ น
ซึ่งเป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของคนไทลื้อ
บ้านธาตุสบแวนด้วย ที่เปลี่ยนจากชุมชนดั้งเดิมไปสู่ชุมชนที่มีความ
ทันสมัย และความเป็นเมืองมากขึน้ ทัง้ บ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย การแต่งกาย
ภาษา และด้านวัตถุธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป
โบสถ์ วิหาร ความเชื่อในเรื่องการท�ำบุญ สร้างกุศลให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวลดน้อยลง ท�ำให้ความเชื่อเรื่องการตานตุงลดลงไปด้วย ผู้คน
ส่วนใหญ่เมื่อเห็นตุงแล้วก็ไม่ทราบถึงความหมายและคุณค่าของตุง
เพียงแต่มองในเรื่องการน�ำไปใช้และประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น
โดยตุงส�ำหรับงานมงคลหรืองานอวมงคล แทบจะไม่แตกต่างกัน คงไว้ซงึ่
รูปแบบ แต่ความเชื่อดั้งเดิมไม่มีแล้ว
จากการสัมภาษณ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานไทลื้อ แต่
ออกไปศึกษาต่อภายนอกชุมชนเกีย่ วกับตุงไทลือ้ พบว่า เยาวชนลูกหลาน
ไทลื้อส่วนใหญ่จะรู้จักว่าตุงไทลื้อเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงความ
เป็นไทลื้อนอกจากชุดไทลื้อ เคยเห็นตุงไทลื้อในช่วงที่ชุมชนมีการจัดงาน
เทศกาลพิเศษ เช่น งานสืบสานต�ำนานไทลื้อ หรืองานวัด งานท�ำบุญ
ในบ้านธาตุสบแวน และเคยเห็นตุงไทลื้อใช้ตกแต่งที่บ้านไทลื้อโบราณ
โดยกล่าวว่าลายบนตุงไทลื้อส่วนใหญ่จะเป็นลายสัตว์ ตุงไทลื้อยาวๆ
ลายสิบสองราศี และตุงที่ใช้ในงานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งตุงแดงที่อยู่
ตามข้างถนนใช้ปักท�ำพิธีให้คนตาย ถ้าให้แยกก็จะแยกได้เฉพาะตุงแดง
ที่ใช้ปักท�ำพิธีให้คนตาย แต่ก็คล้ายๆ กับตุงแดงที่ใช้กับเทศกาลต่างๆ
ซึ่งเห็นมีสีแดงเยอะมากกว่าที่จะเป็นตุงส�ำหรับคนตาย ก็เลยมีความเชื่อ
เรือ่ งตุงท�ำให้คนได้ขนึ้ สวรรค์ จากการตานตุงแดงให้คนตาย แต่ไม่รลู้ กึ ถึง
ความหมาย ความส�ำคัญของตุงไทลื้อ และไม่มีความผูกพันกับตุงไทลื้อ
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โดยปกติไม่ค่อยเห็นตุงไทลื้อตามในหมู่บ้าน เหตุผลหนึ่งอาจจะ
เพราะว่าทีไ่ ม่คอ่ ยเห็นเนือ่ งจากเยาวชนรุน่ ใหม่ทมี่ อี ายุ ๒๐ ขึน้ ไป ต้องไป
เรียนหนังสือนอกพืน้ ที่ จึงไม่คอ่ ยได้พบเห็นตุงไทลือ้ ส่วนการทอตุงไทลือ้
จะไม่เคยเห็นเลย อีกทั้งเยาวชนที่ออกไปศึกษาต่อนอกชุมชน ไม่เคย
ได้เข้าไปร่วมพิธีตานตุงในงานไทลื้อ แต่เคยเห็นผู้ใหญ่ท�ำพิธีตานตุง
โดยคนเฒ่าคนแก่บอกว่าตานตุงเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปแล้ว หรือ
คนที่ตายไปแล้วถ้าตานตุงให้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ คือการส่งดวงวิญญาณ
ของคนตายขึ้นสวรรค์ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่
ที่มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อดั้งเดิม
หรืออาจจะเพราะไม่รู้ว่าสวรรค์ นรก แท้จริงเป็นอย่างไร
		 (๗) ด้านการใช้ประโยชน์ และบทบาทหน้าที่ของตุง ตุงถือเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในพระพุทธ
ศาสนา จุดมุ่งหมายในการสร้างตุง คือการถวายเป็นพุทธบูชา สร้างบุญ
กุศลให้แก่ตนเองและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้พ้นจากเวรกรรมและได้ขึ้น
สวรรค์ ปัจจุบันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทลื้อ ส่งผลให้วิถีของตุง
เปลี่ยนไปด้วย จากที่เคยมีการท�ำตุงประดับและถวายไปพร้อมกับหอผ้า
หรือมณฑปผ้า และปราสาทที่มียอดสูง ปัจจุบันตุงถูกน�ำมาประยุกต์เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น น�ำไป
ประดับตกแต่งภายในวิหาร ในห้องพระประจ�ำบ้าน อาคารสถานทีส่ �ำคัญ
ของพุทธศาสนิกชน น�ำไปใช้ประดับในขบวนแห่ตงุ ในงานสืบสานต�ำนาน
ไทลื้ อ รวมทั้ ง ตุ ง ยั ง ถู ก น�ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ม ากขึ้ น เช่ น
เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ผ้าพาดไหล่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน เป็นต้น
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		 (๘) การหายไปของอาชีพทอตุง ยุคปัจจุบนั ทีช่ าวบ้านจะต้องหา
รายได้ให้มากขึ้น เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ
หากชาวบ้านประกอบอาชีพทอผ้าเพียงอย่างเดียวจะขายได้เฉพาะช่วง
ที่ มี การจั ด งานสื บ สานต�ำนานไทลื้ อ เท่ า นั้ น ยิ่ ง ถ้ า ทอด้ ว ยมื อ จะใช้
เวลานานและยังได้เงินช้า ปัจจุบันคนไทลื้อบ้านธาตุสบแวนไม่ได้ทอผ้า
และทอตุงอีกแล้ว อีกทัง้ เครือ่ งทอตุงได้หมดไปตัง้ แต่รนุ่ ละครัวลือ้ เพราะ
จะต้องมีการเก็บไม้ทอ ลายทอไว้ เมื่อไม้ทอช�ำรุดหรือเสียหายไป จึงไม่มี
การสืบทอดกันไว้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ยายผมเล่าให้ฟังว่า แม่ของยาย (ทวด) เป็นคนทอ แสดงว่า
บ้านธาตุสบแวนจะต้องมีเครื่องทอตุง ซึ่งผมมองเห็นลางๆ ในรูป
ขาวด�ำ ดูแล้วลักษณะคล้ายกับตุงของเชียงม่วน ในขณะทีเ่ ชียงม่วน
ยังมีการทอตุงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านในเชียงค�ำที่สืบไว้
คือบ้านเชียงบาน แต่ลายเป็นปราสาทตรงๆ คนทอตุงในหมู่บ้าน
ไม่มีเหลือแล้ว เพราะไม่มีคนสืบสานจากผู้ทรงภูมิปัญญาด้านนี้
ไว้เลย มีบางคนเท่านั้นซึ่งออกไปจากหมู่บ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่น
แต่ก็ยังเห็นท�ำอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ค่อยมาก เพราะท�ำตุงตัวหนึ่ง
ราคาประมาณ ๑,๕๐๐ บาท กว่าจะได้ขายก็นานเป็นอาทิตย์
หรือนานเป็นเดือน”
ส่วนตุงทีน่ �ำมาใช้ในงานประเพณีตา่ งๆ ทัง้ งานประเพณีของวัดและ
งานสืบสานต�ำนานไทลื้อ ในบ้านธาตุสบแวน ได้ซื้อมาจากบ้านเชียงบาน
อ�ำเภอเชียงค�ำ และบ้านท่าฟ้าใต้ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น
ชุมชนไทลื้อเช่นกัน โดยตุงไทลื้อมีลายทอที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า
เป็นคนไทลื้อคือ ช้าง ปราสาท พระเจ้าห้าพระองค์ และฉัตร
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๒) ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของตุงไทลือ้ อ�ำเภอเชียงค�ำ 
จังหวัดพะเยา
		 (๑) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ามา
แทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพของชาวบ้าน ท�ำให้ต้องหารายได้เพิ่ม
มากขึ้น โดยละทิ้งการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่มีรายได้น้อย การขาด
การสืบสานอาชีพนี้ จึงท�ำให้อาชีพการทอตุงหายไป
		 (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ
โดยการน�ำวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ตุงได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
สินค้าในเชิงพาณิชย์เช่น เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ผ้าพาดไหล่
ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน เป็นต้น และถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ มากกว่า
การใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การประดับตกแต่ง
สถานที่ต่างๆ
		 (๓) การน�ำเครื่องจักรและวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษแข็ง
พลาสติก กระดาษสีทอง มาใช้ในการผลิตตุง เป็นตุงประยุกต์สมัยใหม่
ที่มีรูปร่างขนาดที่แตกต่างกัน ท�ำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการผลิต
ตามความต้องการของตลาด และหาซื้อได้ง่าย
		 (๔) ประเพณีการตานตุงถูกน�ำมาประยุกต์ใช้การท�ำบุญทั่วไป
โดยเฉพาะในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในงานสืบสานต�ำนาน
ไทลื้อซึ่งน�ำการตานตุงมาเป็นพิธีกรรมหนึ่งของงาน เพื่อดึงดูดให้คน
เข้ามาร่วมกันท�ำบุญ
		 (๕) เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และไม่มีความเชื่อใน
ความหมายดั้งเดิมของการตานตุงของคนไทลื้อที่ท�ำเพื่อต้องการเกาะ
ชายตุงขึ้นสวรรค์ หลังจากตนเองเสียชีวิตไปแล้ว ความเชื่อดังกล่าว
ถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้เหตุผล
มากกว่าความเชื่อ
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๓. การด�ำรงอยู่ และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อ
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
		 ๓.๑) การด�ำรงอยูข่ องตุงไทลือ้ บ้านธาตุสบแวน การด�ำรงอยู่
มีลักษณะดังต่อไปนี้
			 (๑) การตานตุง ถึงแม้ความเชือ่ ในเรือ่ งการตานตุงจะลดลง
แต่ ก ารตานตุ ง ของคนไทลื้ อ บ้ า นธาตุ ส บแวน ยั ง คงมี ก ารท�ำกั น อยู ่
เพราะคนรุน่ เก่ายังมีความเชือ่ เรือ่ งอานิสงค์ของการตานตุงแล้วจะได้เกาะ
ชายตุงขึ้นสวรรค์ ส่วนตุงที่ตานแล้วก็น�ำแขวนในวิหารวัด อย่างไรก็ตาม
ความเชื่อเรื่องการถวายตุงเป็นเพียงการท�ำเลียนแบบกันมากขึ้นตาม
ค่านิยมสมัยใหม่ ไม่ได้ท�ำเพราะความเชือ่ ดัง้ เดิม สังเกตได้จากคนทีม่ าวัด
ถ้าไม่ใช่วันส�ำคัญหรือวันพระใหญ่คนจะไม่มาก ส่วนความเชื่อเรื่อง
บุญบาป เริ่มหายไป จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ส่วนความเชื่อ ผมว่าพูดได้อย่างเดียวว่าเป็นเรื่องตาน
ให้คนตาย ให้คนตายได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์ แต่ใจคงไม่เชื่อกัน
แล้ ว ยิ่ งอายุ รุ ่ น ที่ ต�่ ำ กว่ า ๓๐-๔๐ ไม่มีใครสนใจแล้ว เพราะ
ความส�ำเร็จของการศึกษา ที่เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ย นไปจากเกษตรกรรม จากที่ ค นเคย
พึ่ ง พาดิ น ฟ้ า อากาศ พึ่ ง พาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพราะปั จ จุ บั น มี
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทุกอย่าง เทคโนโลยีมาช่วยหมด”
			 (๒) การจั ด งานสื บ สานต�ำนานไทลื้ อ การส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวผ่านงานสืบสานต�ำนานไทลื้อ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ที่มี
การจัดพิธีตานตุงในวิหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาท�ำบุญในงาน
ท�ำให้การตานตุงเป็นพิธีกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ
โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมและฟื้นอัตลักษณ์
ของคนไทลื้อในงานสืบสานต�ำนานไทลื้อ และยังน�ำตุงมาใช้ในขบวนแห่
หรือประดับในบริเวณงาน
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			 (๓) การประยุกต์ตุงไทลื้อในเชิงพาณิชย์ ความสวยงาม
และสีสนั ของตุงไทลือ้ ถูกน�ำมาใช้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพือ่ ตอบสนอง
การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น
ของประดับบ้าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจานในร้านอาหาร ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูเตียง
ผ้าขาวม้าและท�ำของที่ระลึกจ�ำหน่ายให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓.๒) ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการด�ำรงอยูข่ องตุงไทลือ้ บ้านธาตุสบแวน
			 (๑) การฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ จากการที่ชุมชน
บ้านธาตุสบแวน เป็นที่ตั้งของพระธาตุสบแวน ซึ่งถูกค้นพบโดยคนไทลื้อ
ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากเมืองหย่วน และมีการบูรณะพระธาตุขึ้น
มาใหม่ ภายหลังต่อมาชาวไทลื้อกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นชื่อเดียวกัน
กับพระธาตุว่า “บ้านธาตุสบแวน” ซึ่งพระธาตุสบแวนถือเป็นหนึ่งใน
สามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอ�ำเภอเชียงค�ำที่คนให้การเคารพบูชา การผนวก
เอาพระธาตุสบแวน ให้เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้เป็นตัวแทนของชาวไทลือ้ ท�ำให้
บริเวณวัดพระธาตุสบแวนถือเป็นศูนย์กลางของการท�ำกิจกรรมในการ
รื้อฟื้นความเป็นไทลื้อในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ประเพณีตานก๋วยสลาก
ประเพณีตานธรรม การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อให้คนเฒ่าคนแก่
ได้มาสอนฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ตีกลองบูชา การจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้า
ไทลือ้ การสร้างบ้านไทลือ้ จ�ำลอง (เฮินลือ้ ) การสร้างหอประวัตไิ ทลือ้ บ้าน
ธาตุ ส บแวน ซึ่ ง มี ภ าพจิ ต รกรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประวั ติ ก ารอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานจากสิบสองปันนา การสร้างบ้านแปงเมือง การจัดการน�้ำ
เพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝาย การประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆ
ของคนไทลือ้ เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ การมีประเพณีสรงนำ�้ พระธาตุ
สบแวนเป็นประจ�ำทุก ปีในวันขึ้น ๑๕ ค�่ ำ เดื อ น ๖ (วั นวิ ส าขบู ช า)
เรียกว่า วันขึ้นธาตุ
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ส่วนการรื้อฟื้นประเพณีการตานตุงที่บ้านธาตุสบแวนเพิ่งมาเริ่ม
กั น ใหม่ ในประเพณีก ารตานธรรม (ตั้ ง ธรรมหลวง) ตานก๋ วยสลาก
ชาวบ้านธาตุสบแวนจะท�ำหัวตุงโดยใช้ไม้ไผ่มาขดเป็นสี่เหลี่ยมหรือ
วงกลมต่อกัน ๓-๕ ชั้น แล้วใช้เ ศษผ้ า พั นไม่ ให้ เ ห็ นไม้ ไ ผ่ แ ล้ วน�ำตุ ง
มาเย็บติด จากนัน้ น�ำไปท�ำบุญทีว่ ดั โดยใส่ชอื่ ของคนทีเ่ ราจะตานอุทศิ ส่วน
กุศลให้ตดิ ไว้ทชี่ ายตุง ตานกับพระให้แก่ผลู้ ว่ งลับ ตุงทีต่ านแล้วไม่มที หี่ อ้ ย
ก็น�ำมาห้อยประดับในวิหาร นอกจากนีย้ งั มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทลือ้
ให้กับเด็ก เยาวชน เพราะคนกลุ่มนี้ออกไปนอกชุมชนมากขึ้นเพื่อเรียน
หนังสือ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมให้เด็กในช่วงปิดภาคเรียนในบริเวณ
วัดพระธาตุสบแวน ส่วนในโรงเรียนมีการสอนหลักสูตรท้องถิ่นวิถีชีวิต
ของคนไทลื้อเช่น การแต่งกายไทลื้อ การพูดภาษาไทลื้อ
			 (๒) มี แ กนน�ำในการรื้ อ ฟื ้ น วั ฒ นธรรมไทลื้ อ ในบ้ า น
ธาตุสบแวนซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นไทลือ้ ทีม่ กี ารริเริม่ ท�ำกิจกรรมรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรม
ไทลื้อก่อนชุมชนอื่น ถือเป็นชุมชนที่แกนน�ำหลักร่วมกับบ้านหย่วนและ
บ้านมางในการสร้างกระบวนการรื้อฟื้นส�ำนึกทางประวัติศาสตร์ และ
เป็นตัวหลักในการประสานงาน การด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก มีลูกหลานของชาวไทลื้อ
ทีเ่ ป็นปัญญาชน คนชัน้ กลาง ท�ำงานรับราชการในองค์กรต่างๆ ในอ�ำเภอ
เชียงค�ำและในจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงนักการเมือง ที่เข้าร่วมและ
มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของไทลื้อหลายคนที่ต้องการ
รื้อฟื้นวัฒนธรรมไทลื้อที่ถูกละทิ้งไปช่วงละคัวลื้อ ทั้งนี้บ้านธาตุสบแวน
ถือเป็นหมู่บ้านไทลื้อขนาดใหญ่ที่มี ๒ หมู่บ้านรวมกัน และเป็นชุมชนที่มี
ชนชัน้ กลางอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ
มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และยังเป็นหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานสืบสานต�ำนานไทลื้อบ่อยครั้ง เพราะสถานที่เอื้ออ�ำนวย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ปัจจุบันลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา จะประกอบอาชีพรับราชการ
ซึ่งเป็นผลผลิตจากระบบการศึกษา ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของชาวไทลื้อ จากเกษตรกรในรุ่นพ่อแม่มาเป็นรับราชการ จนกลาย
มาเป็น ชนชั้นกลาง และปัญญาชนในท้องถิ่นอ�ำเภอเชียงค�ำ โดยเฉพาะ
ข้าราชการครู ภายหลังคนกลุ่มนี้มีบทบาทหลักในการรื้อฟื้นความเป็น
ตัวตนและส�ำนึกของคนไทลื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสท้องถิ่นนิยม
ในสังคมไทย และการตื่นตัวของปัญญาชนท้องถิ่น รวมทั้งกระแสของ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้วัฒนธรรมไทลื้อได้รับการรื้อฟื้น
ผ่านการจัดตั้งชมรมไทลื้อเชียงค�ำ-ภูซาง ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่ มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ
เช่น การทอผ้า การละเล่นของเด็ก การท�ำอาหารไทลื้อ และประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อในชุมชนต่างๆ ในอ�ำเภอเชียงค�ำ
			 (๓) การจัดงานสืบสานต�ำนานไทลื้อในชุมชนบ้านธาตุ
สบแวน ชุมชนไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ และอ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมไทลื้อเชียงค�ำ-ภูซาง มีที่ท�ำการ ณ โรงเรียน
วัดพระธาตุสบแวน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงค�ำ)
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ชมรมไทลื้อเชียงค�ำ-ภูซาง ได้มีการจดทะเบียน
เป็นสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่
ไม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมของการฟื้นส�ำนึกความเป็น
ไทลื้อที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การจัดงานสืบสานต�ำนานไทลื้อจัดขึ้น
เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในบริเวณสนามกีฬาโรงเรียน
วัดพระธาตุสบแวนและบริเวณวัดพระธาตุสบแวน โดยผู้ที่เป็นแกนน�ำ
ไทลือ้ จากบ้านธาตุสบแวนในขณะนัน้ ได้เป็นหลักในการออกแบบกิจกรรม
จัดหางบประมาณ การประสานงานกับชาวบ้านชุมชน ไทลื้อในจังหวัด
พะเยา และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
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การจั ด งานไปยั ง หน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า งๆ ในจั ง หวั ด พะเยา ต่ อ มา
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้ขนึ้ ปฏิทนิ เป็นงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ระดับประเทศ และได้จัดงบประมาณสนับสนุนทุกปีงานสืบสานต�ำนาน
ไทลื้อได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยส่วนใหญ่จะใช้
สถานที่ในชุมชนบ้านธาตุสบแวน ท�ำให้คนในชุมชนบ้านธาตุสบแวน
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เกิดความ
รูส้ กึ รักและภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทลือ้ และได้ประโยชน์จากการจัดงาน
เช่น การรับท�ำอาหารไทลื้อของกลุ่มแม่บ้าน การจัดงานสืบสานต�ำนาน
ไทลือ้ ทีจ่ ดั ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา มีการรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรมไทลือ้
ด้านภาษา การแต่งกาย บ้านเรือน ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ การท�ำ
ศูนย์เรียนรู้ไทลื้อ (เฮืนลื้อ) และกลุ่มทอผ้าในบริเวณวัดพระธาตุสบแวน
เพื่อทอผ้าน�ำมาตัดเย็บเป็นเสื้อไทลื้อ ผ้าถุงไทลื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า
และตุงเพื่อเป็นสินค้าจ�ำหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งการตานตุงในงาน
สืบสานต�ำนานไทลื้อ
			 (๔) การรื้อฟื้น “ความเป็นลื้อ” โดยการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นอีกปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การรื้ อ ฟื ้ น “ความเป็ น ลื้ อ ” ของชุ ม ชนบ้ า นธาตุ ส บแวน
เนื่ อ งจากมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนสู ง มากกว่ า หน่ ว ยงานอื่ น อี ก ทั้ ง
นักการเมืองท้องถิ่นยังต้องการฐานเสียงจากชาวไทลื้อที่มีประชากร
เป็นจ�ำนวนมาก ในกรณีที่ชุมชนบ้านธาตุสบแวนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาลต�ำบลเชียงค�ำ จ�ำนวน ๑ ล้านบาท (ในสมัย
นายสมชัย ศรีศิริสิทธิกุล เป็นนายกเทศมนตรี) เพื่อน�ำมาสร้างบ้าน
ไทลื้อจ�ำลองทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมในบริเวณวัดพระธาตุสบแวน
นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านธาตุสบแวนได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล
ต�ำบลเชียงค�ำในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญและประเพณีต่างๆ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีลอยกระทง การขับลื้อของกลุ่มขับลื้อบ้านธาตุสบแวน เป็นต้น
ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
เป็นลักษณะของการเปลีย่ นแปลงใน ๖ ด้าน แบ่งออกเป็นการเปลีย่ นแปลง
ในด้านรูปธรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิธีการท�ำตุง ๒) ด้านวัสดุที่ใช้
ในการท�ำตุง ๓) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง
๔) ด้านการใช้ประโยชน์จากตุง ๕) ด้านอาชีพการทอตุง และการ
เปลี่ยนแปลงในด้านนามธรรม ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อและความ
หมายของการตานตุง โดยปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจาก
ความทั น สมั ย ความเจริ ญ ที่ เ ข้ า มาสู ่ ชุ ม ชน การขยายตั ว ของระบบ
เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การประยุกต์วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ขาดการสืบสานการท�ำตุงให้แก่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านความหมาย ความเชือ่ ลวดลาย รูปแบบของตุง และการใช้ประโยชน์
จากตุง
ส่วนการด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อ เป็นลักษณะการด�ำรงอยู่ที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ การฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมไทลือ้ การผลิตซ�ำ้ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไทลื้ อ มาตอบสนองต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม และการน�ำตุ ง
ซึ่ ง เป็ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมมาเป็ น สิ น ค้ า ในเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยมี ป ั จ จั ย
ภายนอกที่สนับสนุนให้มีการด�ำรงอยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ
ผ่านประเพณีวฒ
ั นธรรม การจัดงาน สืบสานต�ำนานไทลือ้ โดยมีแกนน�ำ
ในการรื้อฟื้นที่เป็นลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา ประกอบอาชีพ
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รับราชการ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
รูปแบบเดิมๆ ที่ตุงมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ให้มี
การด�ำรงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยน�ำตุงมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของการบริโภคนิยมมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย

๑. ตุงไทลื้อที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
		 ๑) ตุงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนาได้มีการกล่าวถึงเรื่องตุงหลายแห่ง ในสมัยพุทธกาลได้มีการ
น�ำตุงมาใช้ในการประดับบูชาสิ่งที่ตนเคารพเชื่อถือ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์
ธรรมบทภาค ๑ ยมกวรรค และภาค ๗ ปกิณณกวรรค นอกจากนั้น
ยังได้กล่าวถึง ตุง (ธง) ปรากฏในพระสูตร ที่ชื่อว่า ธชัคคสูตร กล่าวถึง ธง
อันเป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญ และความสามัคคีของเหล่าเทวดา
จึงเป็นที่มาของธงบนโลกมนุษย์ ที่มนุษย์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง เมื่อมี
สงครามคราใดก็จะต้องมีธงน�ำทุกครัง้ ไป ธงชนิดนีเ้ รียกกันต่อมาภายหลัง
ว่า “ธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์น�ำให้เกิดความกล้าหาญ ความ
สามั ค คี และความศรั ท ธา จะเห็ น ได้ ว ่ า ตุ ง นั้ น มี ม าแล้ ว แต่ ใ นอดี ต
ซึง่ คนในอดีตใช้ในการบูชาสิง่ ทีต่ นเคารพนับถือ โดยตุงทีป่ รากฏมี ๒ แบบ
คือ แบบสามเหลี่ยม (ธงชัย) และแบบที่เป็นผืนผ้า (ธงแผ่นผ้า)
		 ๒) ประวัติและพัฒนาการของตุงในล้านนา “ตุง” เป็นค�ำเรียก
ภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถิ่นทางภาคเหนือ มีความหมายตรงกับค�ำว่า
“ธง” ในภาษาไทยกลาง ซึ่งตรงกับลักษณะของ “ปฏากะ” ที่เป็นธงของ
อินเดีย มีลกั ษณะเป็นแผ่นแต่ไหวปลิวห้อยลงสูพ่ นื้ ล่าง โดยจะผูกติดไว้กบั
ปลายไม้หรือปลายเสา
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“ตุง” หรือ “ธง” เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม ที่บ่งบอกถึง
ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องราวเกี่ยวกับธงมีหลักฐาน
แสดงว่ามีใช้มานานนับพันปี มีการพัฒนารูปแบบและการใช้สบื ต่อกันมา
ตามลักษณะความเชื่อของคนในแต่ละสังคมและยังคงใช้แพร่หลาย
จนกระทั่งทุกวันนี้ โดยเชื่อว่า มนุษย์ถ้าปฏิบัติแต่ความดีตามหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อตายไปเกิดในภพหน้า คือ เมืองสวรรค์
แต่ ถ ้ า ท�ำกรรมชั่ ว จะท�ำให้ ท นทุ ก ข์ ท รมานในเมื อ งนรก การท�ำตุ ง
เป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ และเป็นการท�ำบุญ
ให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
การใช้ ตุ ง ทางภาคเหนื อ ปรากฏครั้ ง แรก ในต�ำนานการสร้ า ง
พระธาตุดอยตุงและตุงยังเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ กล่าวถึง
การสร้ า งพระธาตุ ด อยตุ ง ไว้ ว ่ า เมื่ อ พระกั ส สปะมหาเถระได้ น�ำเอา
พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า มาถวายแด่พระเจ้าอชุตราบ กษัตริย์ล�ำดับที่ ๓ แห่งราชวงศ์
สิงหนวัติ เมื่อจะสร้างพระมหาสถูปนั้นก็ได้ประดิษฐ์ “ตุงตะขาบใหญ่”
ยาวถึงพันวาน�ำมาปักไว้บนยอดดอยปู่เจ้า (ดอยตุง) หากหางตุงปลิวไป
เพียงใดก็ก�ำหนดหมายให้เป็นฐานพระสถูปเพียงนัน้ ต่อมาผูค้ นทัง้ หลาย
ได้เห็นตุงทิพย์ผืนนั้น จึงได้เรียกชื่อว่า “ดอยตุง” ส่วนตามต�ำนานความ
ในเรื่องตุงของชาวไทยใหญ่ กล่าวถึงกาเผือกหรือต�ำนานพระพุทธเจ้า
ห้าพระองค์ อันได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกั สสปะ
พระโคตมะ และพระอริยเมตตรัย ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่เน้นคตะรรมในด้าน
ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระคุณของพ่อแม่ โดยการประดิษฐ์ตุงขึ้นมา
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่
		๓) คติความเชื่อเกี่ยวกับตุง “ตุง”ในความเชื่อของชาวล้านนา
นัน้ เชือ่ ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิรมิ งคล และเป็นสือ่
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น�ำวิญญาณของผู้ถวายตุง รวมทั้งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้
ขึ้นไปสู่สวรรค์ หรือหลุดพ้นจากห้วงแห่งกรรมและความทุกข์ทรมาน
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิบากกรรม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า
วิญญาณผู้ตาย สามารถยึดหรือปีนป่ายชายตุงจากนรกขึ้นสู่สวรรค์ได้
ดังเรือ่ งเล่าจากหนังสือต�ำนานเมืองหิรญ
ั นครเงินยางศรีเชียงแสน ได้กล่าว
ไว้ว่า “ตุง” (ธง) ยังสามารถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการตกนรกได้
ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาของชาวบ้านในอดีต
ชาวล้านนาได้น�ำตุงมาใช้ในงานประเพณีและการประกอบพิธกี รรม
เพราะมีความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาและไสยศาสตร์
การใช้ตุงในงานประเพณีเป็นความเชื่อเรื่องพุทธบูชา โดยถือว่าตุงเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เป็นการส่งเสริมบารมี สร้างบุญกุศลให้ตวั เอง
ท�ำให้หายจากโรคภัย เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตุงจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ประเพณี และพิธกี รรมทีผ่ กู พันกันอย่าง
แนบแน่น พิธกี รรมทีม่ กี ารน�ำตุงมาใช้เป็นเครือ่ งในการประกอบพิธกี รรม
เช่น พิธีการส่งเคราะห์ หรือการสะเดาะเคราะห์ เป็นการเซ่นสรวงบูชา
เพื่อขจัดปัดเป่าให้เคราะห์ร้ายต่างๆ และช่วยเสริมก�ำลังใจให้ผู้ป่วย
หรือผู้ประสบเคราะห์กรรม พิธีสูตรก๋วม หรือ สวดครอบ เป็นพิธีสวด
พระพุทธมนต์ครอบผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยเป็นไข้เรื้อรัง ผอมแห้ง รักษา
ไม่หาย ไม่สามารถท�ำงานได้ เพราะผู้ป่วยถูกผีตายทั้งกลมเข้าสิงคอย
สูบเลือดสูบเนื้อ พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวให้ท้าว
จตุโลกบาลให้ทราบว่ามีการจัดมงคลพิธขี นึ้ เช่น บวชเณร ฉลองถาวรวัตถุ
ในวัด และขึน้ บ้านใหม่ พิธสี บื ชะตา ท�ำเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ความเจริญ
รุง่ เรือง และความยืนยงของบ้าน เมืองและบุคคล ประเพณีกอ่ เจดียท์ ราย
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ในภาคเหนือมีการท�ำบุญด้วยการก่อเจดีย์ถวายวัด การก่อเจดีย์ทราย
วันสงกรานต์ มีการขนทรายจากแม่น�้ำใกล้บ้านไปยังวัดในวันที่สอง
ของวันสงกรานต์ โดยก่อเป็นรูปเจดีย์ประดับด้วยจ้อและตุงแบบต่างๆ
และสีต่างๆ ประเพณีเกี่ยวกับการตาย ได้มีการน�ำตุงหรือธงมาใช้ใน
พิธีกรรมเช่น เมื่อขบวนศพเคลื่อนไปยังป่าช้าก็จะมีการถือตุงสามหาง
น�ำหน้าขบวนศพและเผาไปพร้อมกับศพ ส่วนการตายที่ถือกันว่าผิดปกติ
ญาติพี่น้องของผู้ตายจะต้องน�ำตุงสีแดงไปปักไว้ที่สถานที่ที่ผู้นั้นเสียชีวิต
บางครั้งมีการน�ำตุงเหล็ก ตุงทองหรือรูปหงส์ไปปักไว้ที่โคนเสาตุงด้วย
เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย ประเพณีปอยหลวง เป็นงานที่จัดขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร้างภายในวัดหรือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
เช่น วิหาร โบสถ์ พระพุทธรูป ซ่อมแซมปูชนียวัตถุ ของวัด โดยวัดที่มี
งานปอยหลวงจะน�ำตุงปักไว้ที่สองข้างทางเข้าวัด
		๔) จุดมุ่งหมายหลักในการสร้างตุงของชาวล้านนา มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา สร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ หรือสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้ในพิธีกรรม และ
ใช้ตุงในเทศกาลต่างๆ อาทิ งานปอยหลวง งานทอดกฐิน ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีเกี่ยวกับคนตาย
		 ๕) อานิสงส์ของการถวายทานตุง จากหลักฐาน ต�ำนาน ลิลิต
และพงศาวดารต่างๆ ได้เขียนถึงอานิสงส์ของการสร้างตุงว่า ผู้ที่สร้างตุง
ถวายเป็นพุทธบูชาจะไม่ตกนรก ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถ้ากลับมา
เกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ถ้าสร้างอุทิศให้ผู้ล่วงลับก็จะพ้น
จากการเป็นเปรต หลุดพ้นจากบาปกรรมที่ท�ำไว้ จากอานิสงส์ดังกล่าวนี้
ท�ำให้ ช าวล้ า นนานิ ย มสร้ า งตุ ง กั น ทุ ก ชั้ น วรรณะ ซึ่ ง รู ป แบบตุ ง จะมี
ความแตกต่ า งกั น ก็ ขึ้ น อยู ่ ฐ านะทางสั ง คม ของเจ้ า ของพิ ธี พื้ น ฐาน
ความเชือ่ ของคนในสังคม วัสดุ และความสามารถของชาวล้านนา ในการ
ที่จะน�ำเอาวัสดุในท้องถิ่นมาประดับตุง
84

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

		 ๖) องค์ ป ระกอบ ลั ก ษณะ รู ป แบบและประเภทของตุ ง
ตุงมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขนาดและรูปลักษณ์แตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์การน�ำไปใช้ องค์ประกอบแต่ละผืนจึงมีความสัมพันธ์กนั
ได้แก่ ส่วนหัว เป็นส่วนที่ผูกติดกับค้างตุง ส่วนล�ำตัว เป็นส่วนที่แสดงถึง
ความสามารถและความช�ำนาญของคนทอ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญา ปรัชญาศาสนา และปริศนาธรรม รวมถึงความรู้ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิน่ ส่วนหางตุงมีหลายรูปแบบ
แต่ละแบบมีค�ำอธิบายไว้อย่างชัดเจน คนสร้างตุงต้องมีความรู้อย่างดี
ในเรื่องความหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนตุง คันตุงหรือเสาตุง
วัตถุที่นิยมใช้เป็นเสาตุง คือ ไผ่รวก ไผ่ซาง ไผ่หก ล�ำต้นตรงขนาดขึ้นอยู่
กับผืนตุงว่าใหญ่หรือเล็ก ความสูงของเสาเมื่อตั้งอยู่บนดินไม่ให้ชายตุง
ติดดิน ค้างตุง เป็นส่วนประกอบของหัวเสาตุง จะช่วยท�ำให้ตัวตุงที่ผูก
ห้อยลงมาเวลาถูกลมพัด จะไม่พันติดกับเสาตุง และยังท�ำให้ตุงที่ผูกห้อย
ทิ้งตัวลงมาดูสง่างามเวลาถูกลมพัดก็จะกวัดแกว่งปลิว
ลั ก ษณะรู ป แบบของตุ ง จะมี ข นาดรู ป ทรง ลวดลาย และ
รายละเอียดด้านวัสดุตกแต่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อ และพิธีกรรม
ตลอดจนความนิยมในแต่ละท้องถิ่น ตุงสามารถแยกออกเป็นตุงรูปทรง
สามเหลี่ยม ตุงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตุงรูปทรงคน และตุงรูปทรงอื่นๆ
นอกจากนี้ยังจ�ำแนกตุงตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ ตุงประดับเป็นตุงที่ใช้
ประดับตกแต่งงานสมโภชฉลองถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา และยังใช้
เป็นเครื่องหมายน�ำทางไปสู่บริเวณงาน ตุงที่ใช้ประกอบพิธีมงคล ได้แก่
ตุงไจย ตุงค่าคิง ตุงสิบสองราศี ตุงไส้หมู ตุงเจดียซ์ าย ตุงค้าง เป็นต้น และ
ตุงที่ใช้ประกอบพิธีอวมงคลได้แก่ ได้แก่ ตุงสามหาง ตุงแดงหรือตุงผี
ตายโหง ตุงเหล็ก ตุงทอง เป็นต้น
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		 ๗) ตุงไทลื้อกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ตุงไทลื้อเป็นตุงที่
สืบมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องวิญญาณ คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับการถวายผ้าขาว และความเชื่อเกี่ยวกับการถวาย
ปราสาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย เมื่อน�ำความเชื่อมารวมกัน
จะกลายเป็นผ้าทอ หรือตุงผ้ามีรูปปราสาทอุทิศไปให้กับผู้ตาย และ
ถือเป็นอานิสงส์ส�ำหรับผู้ทอด้วย การทอรูปปราสาทนั้นเป็นความเชื่อ
ในระยะหลังที่ศาสนาพุทธเข้ามา ตุงไทลื้อจะมีลักษณะเด่น คือ จะเป็น
ผ้าทอใช้สีขาวเป็นพื้น สีอื่นๆ จะทอยกดอกเป็นลวดลาย โดยมากมักจะ
เป็นลายปราสาท ความเชือ่ อีกส่วนคือ คนไทลือ้ นิยมการท�ำบุญเป็นอย่าง
มาก ถ้าเป็นผู้ชายก็จะบวชเรียนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ส่วนผู้หญิงไม่สามารถ
บวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์แก่ตัวเอง การทอตุงจะท�ำ
ด้วยศรัทธาและด้วยฝีมอื ทีม่ รี ายละเอียด โอกาสทีม่ กี ารถวายตุงจะท�ำกัน
ตลอดปีตามความศรัทธาของผู้ถวาย เช่น เข้าพรรษา ทอดผ้าป่า ท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานปราสาท เป็นต้น ในการ
น�ำตุงไปถวายที่วัด ผู้เป็นเจ้าของตุงจะเขียนค�ำอุทิศถวายลงบนผืนตุง
ส่วนบนติดกับหัวตุง บางครั้งจะเขียนบนกระดาษแล้วน�ำไปติดบริเวณ
หัวตุง ข้อความจะกล่าวถึงชื่อผู้ถวายตุงและค�ำอธิษฐานขอให้ผลบุญ
ที่ได้จากการถวายตุง ช่วยให้พ้นจากการตกนรกได้ขึ้นสวรรค์
ประเภทของตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน ในอดีตตุงผ้าของชาวไทลื้อ
โดยทั่วไปจะมีขนาดกว้างตั้งแต่ ๑๐-๕๐ เซนติเมตร มีความยาวตั้งแต่
๑-๖ เมตร โครงสร้างของตุงประกอบด้วยส่วนหัว ตัว และหาง โดยมีไม้ไผ่
สอดคั่นเป็นระยะ และนิยมตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าเศษ กระดาษ
ไหมพรม เมล็ดผักเพกา ท�ำเป็นพู่ประดับตลอดทั้งผืน เรียกส่วนตกแต่งนี้
ว่า “ใบไฮ” (ใบต้นไทร) “ใบสะหลี” (ใบต้นโพธิ์) “สวย” (กรวยท�ำจาก
ใบตอง) ส่วนหัวตุงมักจะท�ำเป็นรูปโครงปราสาท โดยใช้ไม้แผ่นใหญ่ หรือ
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ใช้ไม้ขนาดเล็กกว้างประมาณ ๔-๕ เซนติเมตร เรียงติดต่อกันหลายชิ้น
แล้วต่อกันเป็นโครง ส่วนหางตุงก็มกั จะตกแต่งชายด้วยการถักเป็นตาข่าย
หรือเย็บเป็นรูปหมอน หรือใช้ไม้ไผ่ห้อยเป็นชายตุงเป็นการถ่วงน�้ำหนัก
ตุงทีช่ าวไทลือ้ บ้านธาตุสบแวนนิยมท�ำถวายวัดในอดีตมี ๕ รูปแบบ ได้แก่
ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย ตุงเข็ม และตุงแต้ม
ลวดลายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในตุงไทลื้อจะมีความสัมพันธ์
กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ รูปปราสาทห้าชั้นหมายถึง
สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในยุคภัทรกับป์ รูปนกหรือหงส์ หมายถึง
ความมีอ�ำนาจวาสนา ความดี ความงาม ทีจ่ ะช่วยเกือ้ หนุนคนอืน่ ให้ถงึ ซึง่
วิมุตติสุข รูปเรือเป็นสัญลักษณ์ของการบรรทุกพระธรรมค�ำสอนทั้ง
แปดหมื่นสี่พันขันธ์ รูปสิงห์พระศรีอริยเมตตรัย ซึ่งจะมาบังเกิดเป็น
พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล รูปช้าง หมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไปทั่วทุกสารทิศ รูปหม้อดอกความร่มเย็น ความสมบูรณ์พูนสุข และ
นำ�้ พระทัยทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่ สัตว์โลก
รูปต้นไม้หมายถึง ต้นไม้แห่งจักรวาลอันมีพระพุทธเจ้าเป็นแกนกลาง
ของจักรวาล รูปนาคหรือมังกร หมายถึง พลังอ�ำนาจที่สามารถควบคุม
สายน�้ำของโลกไว้ได้เปรียบเทียบมหาบุรุษที่สามารถและดับสิ้นซึ่งกิเลส
ตัณหา สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีความหมายแทนพระพุทธเจ้า การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา ความร่ ม เย็ น ความสมบู ร ณ์ พู น สุ ข ความเมตตา
ความมีอ�ำนาจวาสนา ความดี ความงามของพระพุทธเจ้า
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๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการด�ำรงอยู่ของตุง
ไทลื้อที่มีต่อคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา
		 ๑) การเปลีย่ นแปลงของตุงไทลือ้ ทีม่ ตี อ่ คติความเชือ่ ในพระพุทธ
ศาสนา แบ่งออกเป็น ด้านวิธีการท�ำ จากเดิมที่ต้องมีการทอผ้าด้วย
แรงงานคน เพื่อน�ำมาท�ำเป็นตุงได้แก่ ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย
ตุงแต้ม ปัจจุบันได้ใช้ผ้าส�ำเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวก
รวดเร็วในการน�ำมาตัดเย็บเป็นตุง ด้านวัสดุที่ใช้ในการท�ำตุง ตุงบางชนิด
มีการเปลีย่ นแปลงวัสดุทใี่ ช้ในการท�ำตุงให้มคี วามคงทนต่อสภาวะอากาศ
ได้ยาวนาน เช่น ท�ำจากโลหะ การใช้วสั ดุทเี่ ป็นของเทียมท�ำจากพลาสติก
เช่น ดอกไม้พลาสติก เม็ดโฟม หลอดกาแฟ มาทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ
ด้านลวดลายตุงทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา ลวดลายตุงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พระพุทธศาสนา รวมถึงสัญลักษณ์ของตุงไทลือ้ ตุงทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธ
ศาสนาซึง่ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เช่น รูปปราสาทห้าชัน้ รูปนาค
หรือมังกร รูปหม้อดอก รูปสิงห์ รูปนกหรือหงส์ได้สูญหายไป เหลือเพียง
ลายปราสาท สัตว์ประเภท ช้าง ม้า ไก่ มีดอกไม้ รวมทั้งลายกนก และ
ลายเขียนเข้ามาแทนที่ ด้านรูปร่างของตุง ในด้านรูปร่างของตุง ได้เปลีย่ น
จากเดิมที่เป็นตุงดั้งเดิมที่มีไม่กี่รูปแบบ ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหลาก
หลายมากขึ้น ท�ำให้ขนาดและรูปร่างของตุงสามารถน�ำไปใช้ในที่ต่างๆ
ได้สะดวก ด้านประเภทของตุง จะเหลือเพียงตุงใย และตุงผ้าเช็ดน้อยที่
ใช้ในการตานตุง และงานประเพณี งานฉลอง งานบุญประจ�ำปีของวัด
รวมทัง้ ตุงไส้หมูท�ำจากกระดาษสี ใช้ในประเพณีสงกรานต์ ด้านความเชือ่
ในการท�ำตุงและการตานตุง คนรุ่นใหม่จะไม่ทราบถึงความหมายและ
คุณค่าของตุง รู้เพียงตุงไทลื้อเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็น
ไทลื้อนอกจากชุดไทลื้อ และไม่มีความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการตานตุง
ด้านการใช้ประโยชน์ และบทบาทหน้าทีข่ องตุง ตุงถูกน�ำมาประยุกต์เพือ่
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ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพือ่ การท่องเทีย่ วมากขึน้ และการหายไป
ของอาชีพทอตุง ที่รายได้จากการทอตุงไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันได้
		 ๒) ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตุงไทลื้อบ้านธาตุ
สบแวน ได้แก่ ๑) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ามา
แทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ ๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมของภาครัฐ โดยการน�ำวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ๓) การน�ำ
เครือ่ งจักรและวัสดุสงั เคราะห์ เช่น กระดาษแข็ง พลาสติก กระดาษสีทอง
มาใช้ในการผลิตตุงสมัยใหม่ที่หาซื้อได้ง่าย ๔) ประเพณีการตานตุง
ถูกน�ำมาในงานสืบสานต�ำนานไทลื้อซึ่งน�ำการตานตุงมาเป็นพิธีกรรม
หนึ่งของงาน เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกันท�ำบุญ และ ๕) เยาวชนคน
รุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และไม่มีความเชื่อในความหมายดั้งเดิมของการ
ตานตุง
		๓) การด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อที่มีต่อคติความเชื่อในพระพุทธ
ศาสนา แบ่งออกเป็น การตานตุง การตานตุงของคนไทลื้อบ้านธาตุ
สบแวน ยังคงมีการท�ำกันอยู่ เพราะคนรุน่ เก่ายังมีความเชือ่ เรือ่ งอานิสงค์
ของการตานตุงแล้ว จะได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์ การจัดงานสืบสาน
ต�ำนานไทลือ้ เพือ่ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ่านงานสืบสานต�ำนานไทลือ้
ท�ำให้ตุงกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสัญลักษณ์วัฒนธรรมไทลื้อ
โดยน�ำตุงมาใช้ในขบวนแห่ ประดับในบริเวณงาน และการจัดพิธีการ
ตานตุง และ การประยุกต์ตงุ ไทลือ้ ในเชิงพาณิชย์ ความสวยงามและสีสนั
ของตุงไทลือ้ ถูกน�ำมาใช้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพือ่ ตอบสนองการพัฒนา
ในยุคโลกาภิวัฒน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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		๔) ปัจจัยทีท่ �ำให้เกิดการด�ำรงอยูข่ องตุงไทลือ้ ทีม่ ตี อ่ คติความเชือ่
ในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ
ในบ้านธาตุสบแวน โดยมีการท�ำกิจกรรมในการรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ
ได้ แ ก่ ประเพณี ต านก๋ ว ยสลาก ประเพณี ต านธรรม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์
วัฒนธรรมไทลือ้ เพือ่ ให้คนเฒ่าคนแก่ได้มาสอนฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ตีกลอง
บูชา การจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ การสร้างบ้านไทลื้อจ�ำลอง
(เฮินลื้อ) การสร้างหอประวัติไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เป็นต้น มีแกนน�ำ
ในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทลื้อ จากการที่ลูกหลานของคนไทลื้อบ้าน
ธาตุสบแวนได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพรับราชการ ได้มาเป็น
แกนน�ำในการรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ ร่วมกับชุมชนอื่นในอ�ำเภอเชียงค�ำ
และอ�ำเภอภูซาง เกิดการจัดตัง้ ชมรมไทลือ้ ขึน้ การจัดงานสืบสานต�ำนาน
ไทลือ้ ในชุมชนบ้านธาตุสบแวน ชมรมไทลือ้ เป็นหลักในการจัดงานสืบสาน
ต�ำนานไทลือ้ โดยใช้สถานทีบ่ ริเวณวัดพระธาตุสบแวนซึง่ ถือเป็นศูนย์กลาง
ของการท�ำกิจกรรมของชุมชนไทลือ้ ในอ�ำเภอเชียงค�ำ และ การสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรมไทลือ้ โดยเฉพาะ
ในด้ า นงบประมาณ และชุ ม ชนบ้ า นธาตุ ส บแวนยั ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ
กั บ เทศบาลต�ำบลในการท�ำกิ จ กรรมด้ า นประเพณี วั ฒ นธรรม
อย่างสม�่ำเสมอ
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ตุงไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยาเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
เศรษฐกิ จ แบบบริ โ ภคนิ ย มเป็ น ลั ก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น
รูปธรรมและนามธรรมทั้งหมด ๘ ด้าน ๑) ด้านวิธีการท�ำตุง ๒) ด้านวัสดุ
ที่ใช้ในการท�ำตุง ๓) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง
๔) ด้ านการใช้ประโยชน์จ ากตุง ๕) ด้ า นอาชี พ การทอตุ ง ๖) ด้ า น
ความเชื่อและความหมายของการตานตุง ๗) ด้านการใช้ประโยชน์และ
บทบาทหน้าที่ของตุง ๘) การหายไปของอาชีพทอตุง ซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากความทันสมัย ความเจริญที่เข้ามาสู่ชุมชน
การขยายตั ว ของระบบเศรษฐกิ จ แบบบริ โ ภคนิ ย ม การส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การประยุกต์วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ขาดการ
สืบสานการท�ำตุงให้แก่เยาวชนคนรุน่ ใหม่ ซึง่ ในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เป็นการเปลีย่ นแปลงด้านความหมาย ความเชือ่ ลวดลาย รูปแบบของตุง
และการใช้ประโยชน์จากตุง
ส่วนการด�ำรงอยู่ของตุงไทลื้อ เป็นลักษณะการด�ำรงอยู่ที่เป็น
รูปธรรมได้แก่ ๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทลื้อ ๒) การผลิตซ�้ำประเพณี
วั ฒ นธรรมไทลื้ อ มาตอบสนองต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม และ
๓) การน�ำตุงซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ โดยมี
ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้มีการด�ำรงอยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็น
ไทลื้อผ่านประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานสืบสานต�ำนานไทลื้อ โดยมี
แกนน�ำในการรื้อฟื้นที่เป็นลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา ประกอบ
อาชีพรับราชการ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบเดิมๆ ที่ตุงมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
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ให้มีการด�ำรงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยน�ำตุงมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุคสมัยของการบริโภคนิยมมากขึน้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

๑) ควรให้มีการสืบสานแนวคิด ความเชื่อ และวิธีการท�ำตุงไทลื้อ
แบบดั้งเดิม โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ในด้านการท�ำตุง มาถ่ายทอด
แนวคิด ความเชือ่ ในการท�ำตุงไทลือ้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พระพุทธศาสนา
รวมทั้งสอนให้แก่ลูกหลานไทลื้อและผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อต่อไปในอนาคต
๒) ควรจะมีก ารพัฒนาหลัก สูตรเชี ย งค�ำศึ ก ษา เป็ นหลั ก สู ต ร
ท้องถิ่นในโรงเรียน โดยการสืบค้นต�ำนาน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
กลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ วีรบุรุษใน
ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอ�ำเภอเชียงค�ำ

แนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑) การศึกษาเปรียบเทียบคติความเชื่อเรื่องตุงของชาวไทลื้อที่มี
ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในชุมชนไทลื้อจังหวัดอื่นในภาคเหนือ
๒) การศึกษาเกี่ยวกับการน�ำตุงไทลื้อซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม
มาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
	๓) การสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาของคนไทลือ้ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภท รวมทั้งตุงไทลื้อ
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บ้านธาตุสบแวน หมู่ ๒ ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.
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ชื่อวิจัย

การศึกษาผลงานและบทบาทของผู้น�ำทางความคิดแห่ง
ดินแดนลุ่มน�้ำโขง: กรณีศึกษาพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
A Study of Work and Role of Opinion Leaders
in the Greater Mekong Region: A Case Study of
Phra Maha Rajchakru Phon Samek.

ชื่อผู้วิจัย
		
หน่วยงาน
		
ปีการศึกษา

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, พระสุภาพร เตชธโร,
นายเกริก พิสัยพันธ์
วิทยาเขตอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๘
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาผลงานและบทบาทของผู ้ น� ำ
ทางความคิดแห่งดินแดนลุ่มน�้ำโขง: กรณีศึกษาพระมหาราชครู
โพนสะเม็ก” ของ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล พระสุภาพร เตชธโร
และนายเกริ ก พิ สั ย พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นผลงานวิจัยที่ได้จาก
การท� ำ กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การวิจยั ทางพระพุทธศาสนาเพือ่ ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับ
เสาหลักที่ ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรม
ของกั น และกั น และเป็ น การปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียน
ศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ คณะผู ้ วิ จั ย จากวิ ท ยาเขตอุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด้
น� ำ เสนอบทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ว้ เ พื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาผลงานของ
พระมหาราชครู โ พนสะเม็ ก ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของพระมหาราชครู
โพนสะเม็กในด้านการปกครอง ๓) เพื่อศึกษาค�ำสอนของพระมหาราชครู
โพนสะเม็กในการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชน เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
แบบกรณีศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผลการวิจัยพบว่า
บทบาทของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก เป็นบทบาทเชิงรุกในฐานะกัลยาณมิตร
เป็นผูส้ นับสนุนส่งเสริมความสันติสขุ ในภูมภิ าคดินแดนลุม่ แม่นำ�้ โขง หลีกเลีย่ ง
การต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจ คิดริเริ่มสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็น
ศูนย์รวมจิตใจประชาชน เช่น พระธาตุพนม เป็นต้น นอกจากนั้นยังน�ำ
หลักธรรมพระพุทธศาสนา สัง่ สอนประชาชนเสริมสร้างสังคมทีส่ ามารถพึง่ พา
อาศัยช่วยเหลือกัน ส่วนด้านการปกครองพระมหาราชครูโพนสะเม็ก เมื่อได้
รับการถวายเมืองจ�ำปาศักดิ์จากนางแพงเจ้าเมืองจ�ำปาศักดิ์แล้ว ในฐานะ
กษั ต ริ ย์ พระมหาราชครูโพนสะเม็ก ได้น�ำหลักการปกครองแบบอาญาสี่
ตามธรรมเนียมล้านช้าง รวมทั้งน�ำหลักฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อมาตั้งแต่โบราณกาล สร้างราชอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์ ขยาย
อาณาเขตโดยการส่งศิษยานุศษิ ย์ไปเป็นผูน้ ำ� ชุมชนต่างๆ ในแถบอีสานตอนใต้
เช่น เมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม เมืองสุวรรณภูมิ เมืองยโสธร เมืองเชียงแตง
เมืองสาละวัน เมืองศรีนครเขต เมืองค�ำทอง เมืองตะโปน เมืองอัตตะปือ
เมืองโขงเจียม เมืองดอนมดแดง เมืองศรีจ�ำปัง เมืองรัตนบุรี เมื่อวางรากฐาน
ของราชอาณาจักรมั่นคงแล้วจึงได้เชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ มาท�ำพิธีอภิเษกเป็น
กษัตริยค์ รองนครจ�ำปาศักดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๒๕๖ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้า
สร้อย ศรีสมุทรพุทธางกูร จากนั้น พระมหาราชครูโพนสะเม็กจึงได้บำ� เพ็ญ
สมณธรรมและมรณภาพลง เมื่ออายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๒๖๓ แต่บทบาทและ
ผลงานของท่านยังปรากฏสร้างความศรัทธาประชาชนลุ่มแม่น�้ำโขงตราบเท่า
ทุกวันนี้
ค� ำ ส� ำ คั ญ : พระมหาราชครู โ พนสะเม็ ก , บทบาทผู ้ น� ำ ทางความคิ ด ,
		
ลุ่มแม่น�้ำโขง
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Abstract
The research is aimed to study 1) to focus on the work
studies of Phramaha Rajakru Phon Samek, 2) to study the roles of
Phramaha Rajakru Phon Samek in administration and 3) to study
and collect his principles of Phramaha Rajakru Phon Samek in
order to support people daily life. This research is a case-studied
qualitative study in which in-depth interviews are collected. The
findings are revealed that the roles of Phramaha Rajakru Phon
Samek were known as approach representative, and peaceful
leader of the Greater Mekong Region. He avoided confronting
the political turmoil. He also created the Buddhist places of
worship; for example, Phra That Pranom. Therefore, the Buddhist
principles had been taught to the citizens to mutually rely on.
As the administration of Phramaha Rajakru Phon Samek, he was
given, the city of Champasak, from Nang Paeng, a governor of the
city of Champasak. As a ruler, Rule Principles (Anya Si pattern)
according to Lane Xang Kingdom and Heet Sip Song Klong Sip
Si has been brought in the ancient time to establish Lane Xang
– Champasak by sending his disciples to the community leaders
in the Southern Esarn; for example, Mukdahan (former Muang
Mukdahan), Nakhon Phanom (former Muang Nakhon Phanom),
Muang Suwanabhumi, Yasothon (former Muang Yasothon), Chieng
Tang, Salavan, Si Nakhon Khet, Khum Thong, Xepon, Attapu,
Khlong Chiam, Don Mot Daeng, Si Chum Pang, Rattanaburi. In 1713,
since the kingdom was established, the heir has been crowned as
a king of Champasak, known as Somdet Phra Chao Soi Si Samutta
Phutthangkul. Phramaha Rajakru Phon Samek, therefore, practiced
meditation and passed away at the age of 90 in 1720. His roles
and works, however, can still be found to worship in the Mekong
region.
Keywords : Phramaha RajaKru Phon Samek, Role of opinion leader,
		 Mekong region
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

บทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา คือ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย บ�ำเพ็ญพรตภาวนาอยู่แต่ในอารามนั้น แต่ในความ
เป็นจริงแล้วพระสงฆ์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อยู่เสมอ เพราะปัจจัย
การด�ำรงชีพของพระขึ้นอยู่กับชาวบ้าน ดังพระบาลีที่ว่า “ปรปฏิพทฺธา
เม ชีวิกา”๑ แปลว่า การเลี้ยงชีพของเรา (พระ) เนื่องด้วยผู้อื่นด้วยชีวิต
ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่เป็นชาวบ้านหรือคฤหัสถ์นี้เอง จึงเป็นความ
จริงที่ต้องยอมรับว่า พระสงฆ์ไม่ได้หนีไปจากสังคมแต่ประการใด ดังนั้น
บทบาทหน้าทีท่ สี่ �ำคัญ คือ การตอบแทนแก่ชาวบ้าน ซึง่ การตอบแทนแก่
ชาวบ้านนัน้ พระสงฆ์จะท�ำตอบแทนอย่างไร แค่ไหน จึงจะเหมาะสม พอดี
และพองาม ในส่วนของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับ“การเมือง”
หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำให้บา้ นเมืองสงบสุขนัน้ พระสงฆ์ได้วางตน
ด�ำรงสถานะอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว เพราะความหมายหนึ่งที่พระสงฆ์
ให้ความส�ำคัญ๒ คือ การเมือง หมายถึง การจัดการท�ำให้คนที่อยู่ร่วมกัน
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นไปอย่างสันติสุข สงบสุข๓ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสงฆ์
ย่อมมีหน้าที่โดยตรงเช่นกันที่จะสอนธรรม แสดงธรรม หรือเผยแผ่ธรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุข สันติสุขแก่ชาวเมือง ซึ่งยังพบเห็นหรือได้ยิน
เรื่องที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ต่อเรื่องการเมืองในแง่ต่างๆ เช่น การเทศน์สอน
ผู้น�ำทางการเมือง ผู้บริหารบ้านเมือง แม้กระทั่งการใช้วัดเป็นสถานที่
เลือกตัง้ หรือคัดสรรบุคคลเข้าไปบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
และบางครั้ ง พระสงฆ์ ก็ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ก ระตุ ้ น เตื อ นชั ก ชวนในการสร้ า ง
ประชาธิปไตย
๑ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อักโกสวรรคที่ ๕
๒ ช�ำเลือง วุฒิจันทร์, การพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของชาติ , (กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑.
๓ พระมหาไพสิทธ์ สัตยาวุธ, บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี พระเทพ
สีมาภรณ์กับการพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์ ปริญญาพัฒนาชนบทศึกษา
(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘), หน้า ๓๓.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

101

ดังนั้น การที่พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงอาจจ�ำแนก
ได้ใน ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ ๑) พระสงฆ์ได้พยายามแสดงธรรม เสนอธรรม
เพื่อความผาสุกสวัสดีของชาวเมือง ๒)พระสงฆ์และผู้อาศัยความความ
เป็นสงฆ์เป็นช่องทางเพือ่ หาผลประโยชน์ในทางการเมือง ในทางรัฐศาสตร์
พระสงฆ์หรือองค์การทางศาสนาเป็นกลุ่มทางสังคม ที่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมือง (รวมด้วย) คือ ให้รฐั บาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของคณะสงฆ์
และมีนโยบายการพัฒนา คณะสงฆ์ / พระพุทธศาสนา การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องแห่งปัจจุบันสมัยที่ทุกคนควรเข้าไป
เกี่ยวข้อง บางคนที่มีความคิดล�้ำหน้ามองว่า พระสงฆ์ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมือง และการเรียกร้องสิทธิของคณะบุคคลเท่าทีค่ วร
จะเป็น โดยเหตุนี้ พระสงฆ์จึงคงเหลือบทบาทหรือพันธกิจอยู่เพียง ๒ บ
และ ๒ ส คือ บ = บิณฑบาต บ = บังสุกุล และ ส = สังฆทาน และ
ส = สวดมนต์ ซึง่ เป็นเรือ่ งกิจวัตรและกิจกรรมทางพิธกี รรมโดยไม่ได้ใส่ใจ
ต่อทุกขสัจของสังคมรอบด้าน ท�ำให้พระสงฆ์จึงถูกมองในสถานะของ
กาฝากของสังคม การศึกษาวิจยั เรือ่ งนีจ้ งึ มุง่ ศึกษาถึงบทบาทพระสงฆ์ทมี่ ี
ความโดดเด่นในการการผู้น�ำชุมชนถึงแม้ว่าบทบาทหลักจะต้องปฏิบัติ
ตามพระวินัยก็ตาม
หน้าทีข่ องพระสงฆ์ตามพระธรรมวินยั ซึง่ ถือว่าเป็นหน้าทีห่ ลักของ
พระสงฆ์ ส่วนพระสงฆ์กับการเมืองในทางกายกรรมเป็นสิ่งที่พึงระวัง
ในคดีโลก เพราะไม่เช่นนั้นจะท�ำให้การข้องเกี่ยวกลายเป็นมลทินใน
พระศาสนาไป แทนที่จะกลายเป็นสิ่งเกื้อกูลกัน ๔ การแสดงบทบาท
และหน้าที่ของพระสงฆ์ คือให้พระสงฆ์ด�ำรงอยู่ในหลักพระธรรมวินัย
๔ พรประภา

กิจโกศล, “บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี บ ้ า นโนนเมื อ ง อ� ำ เภอขามสะแกแสง จั ง หวั ด นครราชสี ม า”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะแพทย์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘.
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พร้ อ มๆ กั บ ให้ สั่ ง สอนธรรมที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางปกครอง
การเป็นอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างชอบธรรมและเป็นธรรมมิให้พระสงฆ์
ลงมือไปในทางกายกรรม แต่จะเน้นหนักไปในทางวจีกรรม คือการเทศนา
สั่งสอนธรรมด้วยมโนกรรม คือ ใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดี
ต่อประชาชน พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่พระสงฆ์ที่แสวงหา
อ�ำนาจใดๆ โดยเฉพาะอ�ำนาจทางการเมือง เพือ่ ท�ำตนให้เป็นใหญ่ในเมือง
ตรงกันข้ามพระสงฆ์ต้องมุ่งปฏิบัติเพื่อละ ลด หมดตัณหา มานะ ทิฎฐิ
เพียงแต่ด�ำรงตนเป็นกลางในสังคม นโยบายของผู้มีเรือนกับผู้ไม่มีเรือน
นั้นต่างกัน
ในสมั ย โบราณพระสงฆ์ เ ป็ น บุ ค คลประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี บ ทบาท
และหน้าที่จ�ำเพาะในทางการเมือง บทบาทและหน้าที่ทางการเมือง
ของพระสงฆ์ที่ส�ำคัญก็๕ คือ การแนะน�ำสั่งสอนธรรมเกี่ยวกับการเมือง
โดยเฉพาะการแสดงหลักการปกครองที่ดีงามชอบธรรมและเป็นธรรม
สอนให้นักการเมืองหรือผู้ปกครองเป็นนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่ดี
มีคุณธรรม ด�ำเนินกิจการการเมืองและปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขของผู้อยู่ใต้ปกครอง ความเหมาะสมหรือความสมควรแก่สมณเพศใน
การแสดงบทบาทดังกล่าวก็คือ การตั้งอยู่ในธรรมของสงฆ์ กล่าวคือ
มีความเป็นกลางที่จะแสดงธรรมเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มิใช่
เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว แก่บุคคลกลุ่มคน หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ในประวัติศาสตร์ได้มีพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง เพื่อให้
ความคิดและเป็นสื่อกลางระหว่าง “หลักการ” กับ “วิธีการ”เพื่อให้บ้าน
เมืองสงบสุข การปกครองในสมัยโบราณถ้าจะกล่าวคือเป็นความหมาย
ในแง่ลบ ก็มักมองเป็นเรื่องของอ�ำนาจ กิเลส การแย่งชิง มีเรื่องการเป็น
๕ บรรพต วีรสัย และคณะ, พระสงฆ์กบ
ั สังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจ การเมือง

และการปกครอง : กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา,(กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.
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ฝักฝ่าย และเป็นเรือ่ งของผลประโยชน์ จึงท�ำให้มองภาพพระสงฆ์ทเี่ ข้าไป
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว ได้รบั การมองไปในทางลบด้วย หรือการเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวในแง่กิจกรรมทางบ้านเมือง เช่น กรณีเจ้าพระฝางในอดีต และ
พระสงฆ์บางกลุม่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ล่มสลายใหม่ๆ ได้มบี ทบาทในทาง
บ้านเมืองโดยตรง จึงท�ำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ในแง่
ของพระธรรมวินัย ความเหมาะสม หรือแม้กระทั่งการพยายามอาศัย
ความเป็นสงฆ์เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง เช่น การบวชเพื่อหลบ
ราชภั ย การบวชเพื่ อ แสวงหาช่ อ งโอกาสในการขึ้ น สู ่ อ� ำ นาจในทาง
บ้านเมือง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ก็มีตัวอย่างมากมายเช่นกันที่แสดงให้เห็นว่า แม้
พระสงฆ์จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ก็เกี่ยวข้องอย่างน่าชมเชย เช่น๖ กรณี
สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว พร้อมพระราชาคณะ คณะสงฆ์ผู้ใหญ่
ถึง ๒๕ รูป ที่เข้าไปแสดงธรรมถึงในพระราชฐานแด่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เพื่อยับยั้งโทษประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไม่ทัน
คราวกระท� ำ ยุ ท ธหั ต ถี กั บ พระมหาอุ ป ราชาและมั ง จาชะโรแห่ ง กรุ ง
หงสาวดี เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประวัติพระสงฆ์ในสมัยโบราณ
ทีม่ บี ทบาทโดดเด่นทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางความคิดของประชาชนในดินแดนลุม่ น�ำ้
โขงสามารถน�ำกลุ่มชนจ�ำนวนมากเคลื่อนย้ายไปอย่างมีระเบียบโดยใช้
บทบาทของพระสงฆ์สร้างอาณาจักร สร้างศาสนสถาน ปฏิมากรรม ทีท่ รง
คุณค่าให้กับดินแดนที่ผ่านไปถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆ แต่ผลงาน
ของท่านยังคงปรากฏร่องรอย และสืบทอดทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ
พระมหาราชครู โ พนสะเม็ ก ผู ้ มี บ ทบาทเป็ น ผู ้ น� ำ ทางความคิ ด ของ
๖ เฉลิม

อุตกฤษฎ์, การศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕.
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ประชาชนในแถบดินแดนแม่น�้ำโขง ผู้สถาปนาราชวงศ์ฝ่ายปกครองของ
ดินแดนล้านช้างตอนใต้ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้รบั ทราบถึงความเป็นมา
และประวัติศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจนต่อไป

ค�ำถามวิจัย

๑. ผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง
ปรากฏหลักฐานในที่ใดบ้าง
๒. บทบาทของพระมหาราชราชครูในการปกครองศาสนจักร และ
อาณาจักรเป็นอย่างไร
๓. พระมหาราชครูโพนสะเม็กมีค�ำสอนส�ำคัญในการส่งเสริม
ประชาชนอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
๒. เพื่อศึกษาบทบาทของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในด้านการ
ปกครอง
๓. เพือ่ ศึกษาค�ำสอนของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชน

ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ๑) ผลงานและบทบาทการ
เป็นผู้น�ำทางความคิดของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก และ ๒) หลักการ
ปกครองและค�ำสอนของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
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๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการโดยการเลือกแบบเจาะจง ปราชญ์ทอ้ งถิน่ และ
นักวิชาการท้องถิ่น ดังนี้
ปราชญ์ท้องถิ่น ได้แก่ นายยัง กุนอก ข้าราชการบ�ำนาญ และ
นายค�ำ อุ่นสิงห์ หมอธรรม
นักวิชาการท้องถิ่น ได้แก่ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนายโสรัส นามอ่อน
ครูภูมิปัญญาไทย
๓. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ คื อ อ� ำ เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๔. ขอบเขตด้านเวลา ได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้เวลา ๑ เดือน คือ
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

บทบาทผู้น�ำทางความคิด หมายถึง บุคคลซึ่งน�ำกลุ่มหรือพากลุ่ม
ไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่
จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น�ำ
ลุ่มน�้ำโขง หมายถึง ผู้คน แผ่นดินและผืนน�้ำในแหล่งที่แม่น�้ำโขง
ไหลผ่าน

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
ความเชื่อ (Belief) เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคลทุกคน มนุษย์ต้อง
ผูกพันอยูก่ บั ความเชือ่ ตัง้ แต่รคู้ วามจนกระทัง่ ตาย หากไม่มคี วามเชือ่ ย่อม
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ไม่มีความเข้าตนเองหรือสิ่งต่างๆ รอบๆ ตนเองได้ มีผู้ให้ความหมายหรือ
นิยามของความเชื่อไว้มากมาย เช่น ตามพจนานุกรมสังคมวิทยาฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานว่า หมายถึง การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า
เป็นจริง๗ การยอมรับเช่นนีโ้ ดยสารัตถส�ำคัญแล้วเป็นการยอมรับเชิงพุทธ
ปัญญา อาจจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบด้วย ความเชื่อจะก่อ
ให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการกระท�ำ
โดยสมัครใจของบุคคลนั้น ความเชื่ออาจจะมีพื้นฐานมาจากหลักฐานข้อ
เท็จจริงที่เชื่อถือได้หรืออาจจะมีพื้นฐานมาจากความเดียดฉันท์จาก
การนึกรู้เอาเองหรือลักษณะที่ท�ำให้เกิดความไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้น
ความเชือ่ จึงไม่ได้เกิดกับความจริงเชิงวัตถุวสิ ยั ในเนือ้ หาความเชือ่ อาจจะ
เป็นความเชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ ความเชือ่ ทีไ่ ม่มเี หตุผลหรือความเชือ่ แปลก
วิตถารก็ได้คนเราอาจจะกระท�ำอย่างแข็งขัน จริงจัง หรืออย่างบ้าคลัง่ ด้วย
ความเชื่อที่ผิดได้เท่าๆ กับความเชื่อที่ถูกต้องอย่างไรก็ดีการกระท�ำที่ใช้
สติปญ
ั ญาใดๆ ก็ยอ่ มต้องอาศัยความเชือ่ อยูเ่ สมอแต่สติปญ
ั ญานัน้ อาจน�ำ
มาทดสอบความเชือ่ และตรวจดูความสมบูรณ์ถกู ต้องกับพืน้ ฐานความเชือ่
นั้นได้
ส่วน ธวัช ปุณโณทก กล่าวว่าความเชื่อ คือ อาการยอมรับอันเกิด
อยูใ่ นจิตส�ำนึกของมนุษย์ตอ่ พลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติทผี่ ลดีหรือร้ายต่อ
มนุษย์นั้นๆ หรือสังคมนั้นๆ แม้ว่าพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่
สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับให้
ความเคารพย�ำเกรง กลัวสิ่งเหล่านั้นกว่าความเชื่อ๘ ฉะนั้นความเชื่อจึงมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณ
๗ ราชบัณฑิตยสถาน,

พจนานุกรมสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร:
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔), หน้า ๔๓.
๘ ธวั ช ปุ ณ โณทก, มุ ม มองสั ง คมไทยแบบบู ร ณาการ, (กรุ ง เทพมหานคร: เวิ ล ด์ เ ทรด
ประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕๐.
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ทัง้ หลาย ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทย์ ต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา เป็นต้น และสมิทธ์
สระอุบล ได้สรุปสั้นๆ ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
ความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจ ความจริงหรือความไว้วางใจในรูปความ
เชื่อนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผล หรือหลัก
วิทยาศาสตร์ใดๆ๙
พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงแบ่งประเภทความเชื่อไว้ดังนี๑๐
้
๑. ความเชื่อใจ (Trust) คือ ความเชื่อด้วยความรู้สึกจะเป็นความ
เชือ่ ส่วนบุคคลหรือความเชือ่ ในความจริงในพฤติกรรมอย่างใดก็ตาม โดย
อาศัยความไตร่ตรองพินจิ พิเคราะห์ดว้ ยเหตุ เชือ่ ด้วยเหตุผล และเชือ่ ด้วย
ความรู้สึกของตนเองว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้
๒. ความเชือ่ ถือ (Credence) คือ ความเชือ่ บุคคลด้วยความนับถือ
เช่น เมื่อบุคคลพูดว่ากระไรก็เชื่อตาม คือ เชื่อถือด้วยค�ำของเขาเป็นหลัก
ฐานโดยปราศจากข้อคัดค้าน
๓. ความไว้วางใจ (Confidence) ความเชื่ออาจเนื่องมาจากความ
รู้สึกกับความใคร่ครวญควบคู่กันไป ถ้าหนักในทางความรู้สึกหน่อยก็ใช้
ค�ำว่า ไว้วางใจ
๔. ความมัน่ ใจ (Assurance) คือ ความเชือ่ ทีม่ คี วามรูส้ กึ และความ
ไตร่ตรองก�้ำกึ่งกัน
๕. ความตระหนักใจ (Persuasion) คือ ความเชือ่ ทีม่ คี วามไตร่ตรอง
มากกว่าความรู้สึก

๙สมิทธ์

สระอุบล, มานุษยวิทยาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๖),
หน้า ๕๓ – ๕๔.
๑๐เดือน ค�ำดี, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส.พริน
้ ติง้ เฮ้าส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๘ -๑๙๙.
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๖. ความเลื่อมใสศรัทธา (Faith) คือ ความเชื่อที่เกิดขึ้นเพราะ
ความรู้สึกเห็นจริงตามนั้น ไตร่ตรองแล้วเห็นจริงตาม และนอกจากนั้น
ยังมีความรู้สึกแรงกล้าในดวงใจ ดวงวิญญาณของเราว่าเป็นจริงเช่นนั้น
เป็นความรู้สึกตระหนักตามด้วยจิตอย่างแท้จริง
	๗. เชื่อตระหนัก (Conviction) เชื่อเพราะอาศัยการไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล
๘. สัจจาธิษฐาน (Avowal, Confession) เชือ่ ด้วยจิตใจหรือศรัทธา
ไม่เป็นแต่เพียงความรู้สึกในใจเท่านั้น ต้องตั้งสัจจะออกมาด้วย
	๙. ลัทธินิยม (Creed) ความเชื่อถือที่ตั้งเป็นระเบียบแบบแผน
อาจเนื่องมาจากประเพณีนิยมหรือศาสนา
๑๐. ลัทธิหรืออนุศาสตร์ (Doctrine) คือ ความเชื่อตามค�ำสั่งสอน
ของผู้ตั้งศาสนาหรือผู้ตั้งทฤษฎี
๑๑. ลิทธานต์ (Dogma) เชือ่ ถือผูต้ งั้ ศาสนาหรือผูต้ งั้ ศาสนาทฤษฎี
แต่อาจจะแสดงให้ตระหนักด้วยเหตุผล ไม่ไดเป็นการเชื่อไปทั้งหมด
โดยมั่นว่าเป็นความจริงแท้
โดยทัว่ ไปแล้วเมือ่ พูดถือความเชือ่ เรามักจะคิดถึงเรือ่ งศาสนาทัง้ นี้
เพราะความเชื่อเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการปฏิบัติตามศาสนาและ
มักจะคิดว่าความเชือ่ กับศาสนาเป็นเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ ในเรือ่ งนี้ เดือน ค�ำดี
ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ๑๑
ความเชือ่ ถือทีม่ ลี กั ษณะเป็นความไว้วางใจและจงรักภักดี (Dogma)
อย่างนีห้ มายถึงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ยิว ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ที่กล่าวว่าศาสนาคือ ความเชื่อ ศาสนา
ประเภทนีม้ มี ลู บทของตนเองว่าต้องเชือ่ คือ ต้องเชือ่ ไว้กอ่ นให้มนั่ คงแล้ว
๑๑ เดือน ค�ำดี, พุทธปรัชญา, หน้า ๑๙๓ – ๑๙๔.
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จึงหาความเข้าใจหรือเหตุผลหรือวัฒนธรรมอืน่ มาเทียบเคียง ถือว่าความ
เชื่อถือในพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริงแท้แน่นอนอยู่เหนือการวิจารณ์
หรือพิสูจน์ด้วยเหตุผลใดๆ ดังนั้นความเชื่อจึงหมายถึงความจริง คือ
เหตุผล ตรงกับค�ำว่า สิทธานต์ ซึ่ง เป็นลักษณะของศาสนาประเภท
อเทวนิยม เช่น ศาสนาพุทธ ความเชื่อมี ๔ อย่าง คือ ๑) กัมมาสัทธา
คือ เชื่อกรรม ๒) วิปากสัทธา คือ เชื่อผลของกรรม ๓) กัมมัสกตาสัทธา
คือ เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว ท�ำดีจักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว และ
๔) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
ศาสนาเป็นระบบความเชื่อในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์
เป็นวัฒนธรรมที่ช่วยสนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ ท�ำให้เกิด
ความมัน่ ใจในการด�ำเนินชีวติ มากยิง่ ขึน้ ทุกศาสนาจะมีพธิ กี รรมเป็นสือ่ ใน
การต่อรองกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาตินั้นๆ โดยจะมีการจัดการแตกต่าง
กันออกไปแล้ว แต่ระบบความเชื่อของสังคมแต่ละแห่ง ระบบความเชื่อ
และศาสนาจึงเป็นระบบสังคม
เสถียรโกเศศ ได้กล่าวว่า๑๒ ความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเป็น
ความเชือ่ ดัง้ เดิมของมนุษย์ เป็นระยะแรกเริม่ ทีจ่ ะคลีค่ ลายมาเป็นศาสนา
อาจแบ่งได้ ๒ ระยะ คือ
ระยะแรก มนุษย์มีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่
ก็ตามที่ย่อมมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นแรงอ�ำนาจอยู่ในตัวของสิ่งนั้น อาจให้
คุณให้โทษแก่คนได้คติความเชื่อเรื่องนี้เรียกว่า Animalism หรือคติ
ความเชื่อ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์

๑๒

เสถียรโกเศศ, เรือ่ งเล่าในไตรภูม,ิ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๔๗), หน้า ๓๘ – ๓๙.
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ระยะที่ ๒ มนุษย์มคี วามเชือ่ ว่าใครตลอดจนสิง่ อืน่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มี
ก็ตาม ย่อมมีสิ่งหนึ่งมองไม่เห็นตัวสิ่งอยู่ในนั้น สิ่งนั้นคือ ผี หรือ วิญญาณ
หรือ Animism อาจเรียกว่า คติความเชือ่ ผีสางเทวดาก็ได้ คตินอี้ าจกล่าว
ได้ว่าเป็นระยะเริ่มต้นของศาสนา
ความเชื่อทางศาสนานั้นสามารถแบ่งแยกออกได้หลายอย่างแล้ว
แต่การจัดประเภท โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการวิวฒ
ั นาการ ออกเป็น
๒ ประการ คือ
๑. ศาสนาธรรมชาติ (Nature religion) ซึง่ เป็นความคิดขัน้ พืน้ ฐาน
ของมนุษย์ทมี่ คี วามเห็นและเข้าใจว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทพี่ บเห็น
นัน้ เกิดจากอิทธิปาฏิหาริยข์ องอ�ำนาจเหนือมนุษย์ ซึง่ ได้แก่ เรือ่ งวิญญาณ
เวทมนต์อาถรรพ์ ไสยศาสตร์ บูชาสัตว์ ต่อมาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับ
เทพเจ้าทีเ่ คารพความมีลกั ษณะเดียวกับมนุษย์ศาสนาในยุคนีจ้ งึ มีเทพเจ้า
หลายองค์หลายลัทธิโดยเฉพาะศาสนาฮินดูศาสนาเดียวมีเทพเจ้า ถึง
๓๓๐ ล้านองค์
๒. ศาสนาจริยธรรม (Ethical religion) เกิดภายหลังศาสนาที่มี
เทพเจ้ามากมาย เกิดจากปัญญาชนที่ค้นหาสัจจะธรรมแท้ๆ ไม่มีเทพเจ้า
เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อมาจึงเกิดศาสนาคริสต์และอิสลาม ซึ่งนับถือพระเจ้า
องค์เดียวกันทั้ง ๒ ศาสนา เมื่อได้แพร่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดมนุษย์
ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ก็จะเหลือเพียงองค์เดียว ศาสนาพุทธ คริสต์
และอิสลาม จึงยกระดับความคิดและการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น
พิธีกรรมทางศาสนาเดิมสูญสิ้นไปและเทพเจ้าล้านองค์ได้ตามไปกับ
ความเชื่อจึงสรุปได้ว่า ศาสนาจริยธรรมในปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ ไม่มี
พระเจ้าเลย คือศาสนาพุทธ หรือว่าเรียกว่าศาสนาจริยธรรมแท้ๆ และ
ศาสนาจริยธรรมแบบมีพระเจ้าองค์เดียว คือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม
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Kellogg ได้แบ่งศาสนาออกตาม ลักษณะหลักการและแนวคิดของ
ศาสนากว้างๆ ดังนี๑๓
้
๑. เทวนิยม (Theism) ประกอบด้วย เอกเทวนิยม (Monotheism)
และพหุเทวนิยม (Polytheism)
๒. อเทวนิยม (Atheism)
การแบ่งศาสนาดังกล่าวนี้ บุญลือ วันทายนต์ (๒๕๔๙: ๑๑๑ - ๑๑๙)
ได้อธิบาย รายละเอียดไว้ดังนี้
๑. เทวนิยม (Theism) มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวหรือหลาย
องค์ ซึ่งในปัจจุบันมักเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว (Monotheism) เชื่อว่า
พระเจ้าผู้สร้างโลก ทรงบ�ำรุง เลี้ยง ทรงรักษา และทรงปกครองอยู่
ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในโลกนี้
มีการแบ่งประเภทความเชื่อของเทวนิยมออกไปตมลักษณะที่แสดง
ออกมา โดยถือเกณฑ์การแยกประเภทตามความเชื่อพระเจ้าดังนี้
๑.๑ เอกเทวนิยม เป็นลักษณะความเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกเกิด
จากการสร้างสรรค์ของพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น ฉะนั้น จึงถือว่า
พระเจ้าเพียงองค์เดียวที่สามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นในโลก
๑.๒ พหุเทวนิยม เป็นความเชื่อต่อพระเจ้าหลายองค์ โดย
เชื่อว่าโลกนี้เกิดจากพระเจ้าหลายองค์ทรงบัญชาให้เป็นไป โดยแต่ละ
พระองค์ทรงปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ กันดังเช่น ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประเภท
พหุนิยมที่ส�ำคัญที่สุดในปัจจุบันที่ยังมีเหลืออยู่
๒. อเทวนิยม เป็นความเชือ่ ทีว่ า่ ไม่มพี ระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ งู สุด
ในโลกนีค้ วามเชือ่ ประเภทนีส้ ว่ นใหญ่จะย�ำ้ ผลการกระท�ำทีเ่ กิดจากความ
สามารถของตนซึง่ มีลกั ษณะเป็นกรรมนิยม คือ ยอมรับผลการกระท�ำของ
๑๓ นวม

สงวนทรัพย์, พันเอก (พิเศษ), เมธีตะวันตกชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.
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ตนเองโดยมุ่งถึงปัจจัยที่เป็นตัวการที่ท�ำให้เด่นชัดยิ่งขึ้น คือ ความจริง
และเหตุผล ดังนั้น ความเชื่อประเภทนี้จึงไม่เกี่ยวกับสภาวะเหนือธรรม
ชาติใดๆ เลย นั่นคือ ความเชื่อที่เป็นไปตามความจริง และหลักเหตุผล
ซึ่งเป็นความเชื่อที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์นั่นเอง เช่น ศาสนาพุทธ เป็นต้น
ศาสนาอยู่คู่สังคมมนุษย์มาช้านาน นับตั้งแต่มีมนุษย์ก�ำเนิดขึ้นใน
โลกจนถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ ล ะสั ง คมหลั ก การหรื อ วิ ธี ก ารจั ด การกั บ อาจ
เหนือธรรมชาติที่ต่างกัน จึงเกิดเป็นศาสนาประเภทต่างๆ ตามที่กล่าวมา
แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ก็มีข้อจ�ำกัดในเรื่องขององค์ประกอบ
ในเรื่องนี้พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้อธิบายว่า Religion ซึ่งเป็นภาษา
ไทยแปลว่า ศาสนาว่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ประกอบกันคือ๑๔
๑. ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือโดยมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์
เปล่าๆ ต้องเคารพบูชาด้วย
๒. ต้ อ งมี ค� ำ สอนทางศี ล ธรรมจรรยา และกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
ความประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุผลอันดีงาม
๓. ศาสนา แปลว่า ค�ำสอนเราจึงถือเคร่งครัดกว่า ลัทธิทเี่ ราจะยอม
เรียกว่า ศาสนานั้นต้องปรากฏตัว ผู้สอน ผู้ตั้ง ผู้ประกาศ ที่รู้กันแน่นอน
และยอมรับว่า เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์
๔. ต้ อ งมี ค ณะบุ ค คลท� ำ หน้ า ที่ โ ดยเฉพาะส� ำ หรั บ รั ก ษาความ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละค�ำสอนนัน้ สืบต่อมา คณะบุคคลเรียกว่า พระ ถือเป็นวรรณะ
และเพศพิเศษต่างกับสามัญชนเรียกว่า สมณเพศ
๕. ต้องมีความกวดขันเรือ่ งความจงรักภักดี ซึง่ ฝรัง่ เรียกว่า Fidelity
หมายความว่า ถ้าถือศาสนาหนึ่งแล้วจะไปถือศาสนาอื่นอีกไม่ได้ แม้จะ
เคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนา หรือลัทธิอนื่ ก็เป็นบาปใหญ่หลวงทีเดียว
๑๔

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, ลัทธิโยคี และมายาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สร้างสรรค์บุ๊คส์ จ�ำกัด, ๒๔๙๘ ), หน้า ๑ – ๒.
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หลัก ๕ ประการนี้ เรายึดถือกันส�ำหรับที่จะเรียกค�ำสอนหรือลัทธิ
อันใดอันหนึ่งว่า ศาสนาถ้าไม่ถ้วนทั้ง ๕ ประการนี้ เราจะไม่ยอมรับเป็น
ศาสนา
ความเห็ น ของ พั น ตรี หลวงวิ จิ ต รวาทการ นี้ ใ ห้ ไ ว้ ป ระมาณ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุ่มผู้วิจัยศาสนาและความเชื่อ
ตามโครงการพื้ น ฐานจิ ต ใจของประชาชนชาวไทยสาขาปรั ช ญา
สภาวิจัยแห่งชาติ ได้ก�ำหนดว่าศาสนานั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ
ทั้งหมด หรือส่วนมากดังต่อไปนี้
๑. มีศาสดาผู้ตั้ง
๒. มีค�ำสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา
๓. มีหลักความเชื่อถืออันเป็นที่หมาย
๔. มีพิธีกรรม
๕. มีสถาบันทางศาสนา
ศาสนา (Religion) กับลัทธิ (Doctrine) มีความหมายทีใ่ กล้เคียงกัน
เสถียร พันธรังสี (๒๕๔๗: ๑๑ - ๑๒) ได้อธิบายไว้ดังนี้๑๕ ค�ำว่า ลัทธิกับ
ศาสนาใช้สับสนกันมาก บางทีเราใช้ค�ำว่า ลัทธิศาสนาควบกัน บางทีเรา
แยกออกจากกันเราเรียกความเชื่อถือย่างหนึ่งว่าลัทธิ เรียกความเชื่อถือ
อีกอย่างหนึง่ ว่า ศาสนา แต่บางทีทงั้ ๆ ทีค่ วามเชือ่ ถือมีลกั ษณะเป็นศาสนา
สมบูรณ์ ตามหลักที่กล่าวมาแล้ว เราเรียกกันว่า ลัทธิก็มี เช่น ลัทธิ
พราหมณ์ ลัทธิคริสต์ และลัทธิอิสลามก็มีอยู่เนืองๆ ค�ำว่า Doctrine
ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับที่นิยมกันแพร่หลาย เช่น Chamber และ
Webster เป็นต้น แปลว่า เรื่องที่สั่งสอนกันมากความเชื่อถือ โอวาทของ
นิกายใดนิกายหนึง่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ของไทยแปลไว้วา่
๑๕ เสฐี ย ร พั น ธรั ง สี , ศาสนาเปรี ย บเที ย บ, (กรุ ง เทพมหานคร: แพร่ พิ ท ยา, ๒๕๔๗),
หน้า ๑๑ – ๑๒.
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ความเชือ่ ถือความรู้ และประเพณี ทีไ่ ด้รบั สือ่ ต่อกันมาถ้าจะถือเอาลักษณะ
ที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกอบลัทธิก็ไม่ใช้ศาสนานั้นๆ เป็นโอวาทของ
ผู้ใดที่เริ่มตั้งต้นสั่งสอนกันนั่นก็มักเรียกว่า ลัทธิของสมณโคดม ค�ำสอน
ของพระเยซู เมื่อประกาศออกมาใหม่ๆ พวกโรมันเรียกว่า พระเยซู
ประกาศ ลัทธินอกรีต สอนของพระมะหะหมัดก็มีผู้เรียกลัทธิเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นลัทธิก็น่าจะคือ เรื่องเบื้องต้นของศาสนาหรือจุดเริ่มของ
ศาสนาหรือลัทธิกค็ อื ค�ำสอนเฉพาะกลุม่ เฉพาะพวก ซึง่ มีความหมายแคบ
ว่าศาสนา
ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าเมื่อมีความเชื่อใหม่เข้าสู่ชุมชนแล้ว ชุมชน
จะไม่สลัดทิ้งซึ่งความเชื่อเดิม หรือ ไม่รับความเชื่อใหม่ล้วนๆ แต่จะ
ปรั บ รวมใช้ ด ้ ว ยกั น หรื อ เกิ ด การผสมผสานทางความเชื่ อ ระหว่ า ง
ความเชือ่ ใหม่กบั ความเชือ่ ดัง้ เดิม ปรากฏการณ์นไี้ ด้เกิดขึน้ มาแล้วในอดีต
ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด มี ค วามเชื่ อ ใหม่ ขึ้ น มาชุ ม ชนจะปรั บ ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วนี้
เข้ า รวมกั บ ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เกรี ย กว่ า การผสมผสานทางศาสนา
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วมี ผู ้ อ ธิ บ ายไว้ ม ากมาย การผสมผสานทางศาสนา
(Religious syncretism) เป็นการผสมผสานของความเชื่อและพิธีกรรม
หลายๆ ระบบออกมาเป็นความเชื่อและพิธีกรรมระบบเดียว ซึ่งปัจจุบัน
สังคมไทยได้ปรับรวมกับความเชือ่ ๓ แบบคือ ความเชือ่ ดัง้ เดิม ความเชือ่
แบบพราหมณ์ และความเชื่อแบบพุทธในระบบเดียวนี้ส่วนผสมของ
ความเชือ่ แต่ละอาจารย์จะมากน้อยเท่าใดขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนแต่ละแห่งและแต่ละบุคคล เช่น ชุมชนชนบทหรือผู้แก่เฒ่า
อาจมีความเชื่อดั้งเดิมมากว่าชุมชนเมืองหรือคนรุ่นใหม่
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ทฤษฎีของ Redfield นักมานุษยวิทยา ชาวอเมริกนั ได้อธิบายการ
ผสมผสานศาสนาเสนอทฤษฎีโดยแบ่งชนิดวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ระดับ
คือ๑๖
๑. ระดับวัฒนธรรมใหญ่ (A great tradition) ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ม
เกิดขึ้นในสังคมเมืองซึ่งต้องรักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
คงลักษณะเดิมไว้
๒. ระดับวัฒนธรรมเล็ก (A little tradition) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของเหล่าชาวบ้านทีไ่ ม่ยดึ ติดกับรูปแบบใช้ชวี ติ แบเรียบง่าย ไม่มกี ฎเกณฑ์
ทางสังคมที่รัดกุมเมื่อมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมใหม่ สังคมเมือง
ซึ่งมีโอกาสรับได้ก่อนนั้นส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือแนวทาง
ของลั ท ธิ ห รื อ ศาสนานั้ น ๆ วางไว้ หรื อ เป็ น ศาสนาตามหลั ก ค� ำ สอน
ของศาสดา (Doctrinal religion) ต่อมาเมื่อความเชื่อดังกล่าวนี้ออกสู่
ชาวบ้าน ศาสนาแท้ๆ จะถูกผสมผสานโดยชาวบ้านจะน�ำความเชือ่ ดัง้ เดิม
ที่ ต นมี อ ยู ่ ห ลอมรวมเข้ า กั น อย่ า งกลมกลื น ในการผสมผสานศาสนา
ดังทีก่ ล่าวมานี้ ซึง่ กระบวนการแพร่กระจายของศาสนาของศาสนาคัมภีร์
(Doctrinal religion) หรือศาสนาที่ถือตามค�ำสั่งสอนของศาสดาจาก
ศูนย์กลางไปสู่ส่วนอื่นๆ ของสังคมนั้น บริเวณที่ศาสนาใหม่แพร่กระจาย
ไปได้มีความเชื่ออื่นอยู่ก่อนแล้วความเชื่อเดิมเป็นความเชื่อที่หยั่งลึก
อยูใ่ นระบบคิดและวิถชี วี ติ ของคนโดยทัว่ ไปเมือ่ มีศาสนาใหม่แพร่กระจาย
เข้ามา การยอมรับศาสนาใหม่จะเกิดขึ้นได้อยู่สมบูรณ์แนบแน่น และ
เป็นที่ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในลักษณะที่มีการถ่ายทอดกัน
ต่อไปก็ตอ่ เมือ่ ศาสนาใหม่และความเชือ่ เก่าสามารถผสมผสานอยูด่ ว้ ยกัน
ได้ ศาสนาจึงแยกได้ ๒ แบบ คือ
๑๖ อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพน
ั ธุ:์ วิเคราะห์สงั คมไทยแนวมานุษยวิทยา,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖๑ – ๒๖๔.
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๑. ศาสนาตามหลั ก พระคั ม ภี ร ์ คื อ ถื อ ตามค� ำ สั่ ง สอนของ
พระศาสดา
๒. ศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular religion) คือ แบบทีผ่ สมผสาน
ความเชื่ออย่างอื่นจนชาวบ้านแยกกันไม่ได้ว่าส่วนไหนมาจากศาสนา
คัมภีร์แท้ๆ
การผสมผสานศาสนา (Religion syncretism) เป็นการอยูร่ ว่ มกัน
ของศาสนา มากกว่าหนึ่งศาสนาซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นทั่วโลก เช่น ระบบ
ความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศจีน มีลักษณะเป็นการผสม
ผสานความเชื่อระหว่าง ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนามหายาน การ
นับถือเทพเจ้าต่างๆ การนับถือผีบรรพบุรุษ ชาวจีนในประเทศไทย
พยายามรักษาแนวปฏิบัติทางพิธีกรรมดั้งเดิม และในขณะเดียวกันก็ได้
อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนาเถรวาท และปั จ จุ บั น ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรม
แบบดั้งเดิมได้เจือจางลงมาก ชาวจีนรุ่นหลังที่เกิดในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลความเชื่อพิธีกรรม และประเพณีแบบไทยมากขึ้น๑๗
นอกจากนี้นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาระบบความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทยได้ชใี้ ห้เห็นว่า ระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมเรือ่ งผีสางเทวดา พิธกี รรม
แบบพราหมณ์และพิธกี รรมแบบพุทธ ต่างก็มหี น้าทีใ่ นการตอบสนองจิตใจ
ของคนไทย และสามารถด�ำรงอยูใ่ นสังคมไทยได้อย่างผสมกลมกลืนเป็น
ระบบศาสนาอันเดียวกันงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการ
ผสมผสานกั บ ความเรื่ อ งเดิ ม ซึ่ ง มี พ ราหมณ์ พระพุ ท ธศาสนา และ
ไสยศาสตร์ เ ป็ น พื้ น ฐานอยู ่ แ ล้ ว แนวคิ ด ของ Rober Rebert และ
อมรา พงศาพิชญ์ น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจะเกิดปรากฎการณ์การผสมผสาน
ทางศาสนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย
๑๗

สมบู ร ณ์ สุ ข ส� ำ ราญ, พุ ท ธศาสนากั บ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและสั ง คม,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖๓.
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ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่

ค�ำว่า “สิ่งใหม่” (Innovation) มีความหมายกว้างขวางทั้งในรูป
แบบทางรูปธรรมและนามธรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการประดิษฐ์คิดค้น
(Inventions) ขึน้ มาใหม่เท่านัน้ การปรับปรุง แก้ไข หรือการแพร่กระจาย
วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งสู่อีกสังคมหนึ่ง แม้วัฒนธรรมที่แพร่เข้ามานั้น
จะมีมานาน แต่ก็เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ในสังคมที่รับวัฒนธรรมนั้น
สัญญาวิวัฒน์ (๒๕๒๖ : ๔๒ - ๔๓) กล่าวว่า๑๘ สิ่งใหม่หรือนวกรรมหรือ
นวัตกรรมนีเ้ ป็นทัง้ ความคิด (Idea) การปฏิบตั ิ (Practice) หรือวัสดุสงิ่ ของ
(Object) อย่างอนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ปัจเจกชนคิดเอาว่าเป็นของใหม่ สิ่งที่
ควรเน้นก็คือนวกรรมไม่จ�ำเป็นต้องเป็นของเท่านั้นแต่อาจเป็นความคิด
ใหม่ๆ เช่น ความรู้ด้านต่างๆ หรือลัทธิการเมืองหรือศาสนาใหม่ เป็นต้น
โดยทั่วไปสิ่งใหม่จะมีอยู่ ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. สิ่งใหม่ที่เป็นความคิด (Idea) เช่น ลัทธิการเมือง ศาสนา หรือ
แนวคิดต่างๆ
๒. สิ่งใหม่ที่เป็นวัตถุ (Object) เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มีภาพ
หรือยารักษาโรคใหม่ๆ ที่ออกสู่ท้องตลาด
สิ่งใหม่จะมีการยอมรับได้ก็ต้องมีการแพร่กระจายสิ่งนั้นอกไป
Ralph Linton นักมานุษยวิยาผูท้ ไี่ ด้นำ� เสนอทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) ได้ให้สาระส�ำคัญของทฤษฎี
ดังกล่าวนี้ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการติดต่อ
สือ่ สารระหว่างสังคมทีต่ า่ งวัฒนธรรมกันโดยทีส่ งั คมด้อยกว่าสามารถแพร่
กระจายวัฒนธรรมไปสูส่ งั คมทีเ่ จริญกว่า นอกเหนือจากการแพร่กระจาย
๑๘สั ญ ญาวิ วั ฒ น์ ,

ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๔๒ – ๔๓.
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จากสังคมทีเ่ จริญกว่าไปสูส่ งั คมทีด่ อ้ ยกว่า ซึง่ เป็นปกติวสิ ยั ของวัฒนธรรม
แต่เมื่อเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมขึ้นแล้ว สังคมที่เจริญกว่า
คงจะรับวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมทีด่ อ้ ยกว่าก็ได้ และท�ำนองเดียวกัน
สั ง คมที่ ด ้ อ ยกว่ า อาจจะไม่ รั บ วั ฒ นธรรมของสั ง คมที่ เ จริ ญ กว่ า ก็ ไ ด้
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมนัน้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึน้ จากการแพร่กระจาย
ของวั ฒ นธรรมจากภายนอกเข้ า มากกว่ า เกิ ด จากการน� ำ สิ่ ง ใหม่ ๆ
จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้ว“สิ่งใหม่” ส�ำหรับ
การวิจัยครั้งคือ แนวคิดใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความคิด (Idea)
ทีเ่ ผยแพร่สชู่ มุ ชน การยอมรับของชาวบ้านนัน้ ผูว้ จิ ยั มองเป็นกระบวนการ
โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่ กระบวนการยอมรับ (The adoption
process) นี้ A committee of rural sociologists (cited in Rogers
and Shoemaker, ๑๙๗๑: ๑๐๐ - ๑๐๑) ได้ก�ำหนดขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้ น รั บ รู ้ ห รื อ ตระหนั ก (Awareness stage) เป็ น ขั้ น ที่
ปัจเจกบุคคลได้พบกับสิ่งใหม่ แต่ยังไม่มีความรู้ในสิ่งนั้น
๒. ขัน้ สนใจ (Interest stage) เป็นขัน้ ทีป่ จั เจกบุคคลมีความสนใจ
โดยเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มขึ้น
๓. ขั้นประเมินค่า (Evolution stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคล
พิจารณาของใหม่แล้วตกลงใจว่าจะทดลองหรือไม่ ถ้ารับก็จะท�ำการ
ทดลอง ถ้าไม่รับก็เลิกสนใจอีกต่อไป
๔. ขั้นทดลอง (Trial stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลเริ่มใช้สิ่งใหม่
เพียงเล็กน้อย หรือในวงแคบๆ ถ้าพิจารณาว่าดีกจ็ ะด�ำเนินขัน้ ต่อไป หาก
ทดลองแล้วไม่พอใจก็ยุติกระบวนการ
๕. ขั้นยอมรับ (Adoption stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลตัดสิน
ในยอมรับสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์ภายหลังจากพึงพอใจจากการทดลองมา
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แล้วการเผยแพร่แนวคิดเข้าสูช่ มุ ชน ได้เกิดขึน้ ตามทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion theory) ซึ่งเกิดจากการติดต่อ
สือ่ สารกันระหว่างสังคมท้องถิน่ โดยทีส่ งั คมด้อยกว่าสามารถแพร่กระจาย
วัฒนธรรมไปสู่สังคมที่เจริญกว่า นอกเหนือไปจากการแพร่กระจายจาก
สั ง คมที่ เ จริ ญ สั ง คมที่ เ จริ ญ กว่ า คงจะรั บ วั ฒ นธรรมอย่ า งของสั ง คม
ทีด่ อ้ ยกว่าก็ได้และท�ำนองเดียวกันสงคมทีด่ อ้ ยกว่าอาจจะไม่รบั วัฒนธรรม
ของสังคมที่เจริญกว่าได้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นส่วนใหญ่แล้ว
เกิ ด จากการแพร่ ก ระจายของวั ฒ นธรรมจากภายนอกเข้ า มากกว่ า
เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ขึ้นเองในสังคมหรือถ้ามีก็มักจะเกิดจาก
การน�ำสิ่งใหม่ๆ จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้ว
เป็นของใหม่ที่ไม่เคยมาก่อน ทฤษฎีดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับ
การแพร่ของ ความเชือ่ ใหม่ในขณะทีช่ มุ ชนไทยก็ยงั มีความเชือ่ เดิมอยูแ่ ล้ว
เมือ่ มีการผสมผสานกันย่อมเกิดความเชือ่ ใหม่ในอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ ไม่เหมือน
ของเดิมและของใหม่ที่แพร่เข้ามาในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ทุกๆ ด้านนั้นจะเร็วหรือช้าเพียงใด Moore ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ดังนี๑๙
้
๑. ความง่ายของวัฒนธรรม หรือไม่มีความซับซ้อน
๒. เข้ากันได้กับวัฒนธรรมเดิมของผู้รับ
๓. ศักดิ์ศรีและฐานะของผู้น�ำวัฒนธรรมใหม่เข้ามา
๔. สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมของผู้รับ
๕. ความแข็งแรงและอ่อนแอของวัฒนธรรมเดิม
จากทฤษฎีความเชือ่ ทีก่ ล่าวข้างต้นซึง่ มีอทิ ธิพลต่อประชาชนในด้าน
ต่างๆ แล้ว ความศรัทธาของชาวพุทธทีม่ ตี อ่ พระสงฆ์นนั้ พระพุทธศาสนา
มี ห ลั ก ธรรมค� ำ สอนและแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ บทบาทพระสงฆ์ ใ นการมี
๑๙ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓),
หน้า ๑๓๕ – ๑๓๖.
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ส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนมีปรากฏในคัมภีร์ต�ำรา และแหล่งข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ จ�ำนวนมากผู้วิจัยได้น�ำมาประกอบเพื่อให้มีเนื้อหาสาระ
เป็นหลักในการศึกษาดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์

แนวคิดเกีย่ วกับหลักธรรมในการปกครองนีม้ ผี ใู้ ห้ทศั นะทีแ่ ตกต่าง
กันไปที่น่าสนใจ คือ
ภัทรพร สิริกาญจน๒๐ กล่าวถึงกิจกรรมที่พระสงฆ์ได้ใช้หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาไปประยุกต์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเสนอสาระ
สังเขปไว้ว่า
๑. การปลูกฝังธรรมะในจิตใจ หมายถึง การหล่อหลอมความคิด
ทัศนคติ ตลอดจนอารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ ด้วยหลักธรรมเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการด�ำรงชีวิต หลักธรรมสอนให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่โดดเดี่ยว
แต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุปัจจัยต่อกัน เมื่อต้องการผลเช่นใด
ก็ต้องสร้างเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยเช่นนั้น เช่น เมื่อต้องการพ้นจาก
ความยากจนก็ต้องขยันหมั่นเพียรและต้องแก้ไขสาเหตุของความยากจน
เมื่อต้องการให้พืชผลเจริญงอกงามก็ต้อง ท�ำนุบ�ำรุงและขจัดภัยของพืช
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมข้ออื่นๆ ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในพุทธธรรมคือ หลักอิทธิบาท ๔ ว่าด้วย ฉันทะคือความพอใจ วิริยะคือ
ความพากเพียร จิตตะคือความเอาใจใส่ และวิมงั สาคือ หมัน่ ไตร่ตรองงาน
ทีท่ ำ� อันเป็นผลให้การท�ำงานมีผลดี ท�ำให้การงานมีความรอบคอบถีถ่ ว้ น
และเกิดประโยชน์มากที่สุดมีคุณภาพที่สุด
๒๐

ภัทรพร สิริกาญจน, หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของ
พระค�ำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๔๐), หน้า ๕๖ – ๕๗.
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๒. การพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจและการเดินทางสายกลาง หมายถึง
การลงมื อ ประกอบการท� ำ มาหากิ น ด้ ว ยตนเองโดยท� ำ เกษตรแบบ
ผสมผสาน เช่ น ท� ำ นาและเลี้ ย งปลาร่ อ งนาไปด้ ว ย หรื อ ท� ำ ไร่ แ บบ
ผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถัว่ สลับกับพืชอย่างอืน่ ในการพึง่ ตนเอง
ทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานนี้จะได้ผลดีต่อเมื่อผู้ประกอบการใช้วิธี
เดินทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนาคือ มีเป้าหมายในการเลีย้ งตน
เท่านั้นตามหลักกินดีอยู่แต่พอดี ไม่ใช่เพื่อกินดีอยู่ดี จึงไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะขยายงานให้มีขนาดใหญ่โตเกินความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต ไม่หวัง
ผลทางการค้า และก�ำไรธุรกิจ ผู้ท�ำสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีชีวิต
ที่เรียบง่าย และสันโดษ (ความพอใจในอัตภาพ) ผู้ที่ประกอบอาชีพโดย
พึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจจึงเป็นผูเ้ ดินทางสายกลางพวกเขาไม่รำ�่ รวยล้นฟ้า
แต่ก็ไม่ล�ำบากยากจน สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข”
พุทธทาสภิกขุ๒๑ ได้เสนอแนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยมเพื่อการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาว่าคือ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน
และปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เป็นพื้นฐาน
ความเห็นแก่ตัวท�ำให้คนเราต้องสนองความยากของตนเองจนปราศจาก
การค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น และปฏิเสธหน้าที่อันพึงปฏิบัติ
ของตนเอง เช่น ความเห็นแก่ตัวของพ่อค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
ความเห็ น แก่ ตั ว ของนั ก การเมื อ ง ท่ า นพุ ท ธทาสได้ เ สนอแนวคิ ด
ธัมมิกสังคมนี้ อันเป็นหลักการในการสร้างความเจริญแก่ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ บนพืน้ ฐานของพุทธธรรม ในธรรมนีส้ มาชิกทุกคนต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเพื่อส่วนรวมเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ให้ใช้
ส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่สว่ นรวม ให้ทกุ คนเจียดประโยชน์ของตนเพือ่
๒๑ พุทธทาส

ภิกขุ, รากฐานที่มั่นคง แห่งความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
๒๕๔๙), หน้า ๔๕.
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ประโยชน์ แก่ส่วนรวม ไม่หวงกับสิ่งที่เกินมา ควรแบ่งปันแก่ส่วนรวมให้
เป็นประโยชน์มากที่สุด
พระพรหมคุณาภรณ์ ๒๒ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงแนวทางที่
พระสงฆ์สามารถน�ำหลักธรรมการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้
๑. การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การพัฒนาคนให้มีร่างกายแข็งแรง
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ดี มีปัจจัย ๔ พอเพียงที่จะด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างเหมาะสม
๒. การพั ฒ นาด้ า นศี ล ได้ แ ก่ การพั ฒ นาด้ า นการอยู ่ ร ่ ว มกั น
ของคนในสังคม ท�ำให้คนในสังคมมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี
มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ตลอดจนมี
ความสุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ และอาชีพ
๓. การพัฒนาด้านจิต ได้แก่ การพัฒนาด้านการฝึกอบรมจิตตนเอง
พัฒนาตนเองให้เจริญขึน้ มีคณ
ุ ธรรมเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพจิตทีด่ ี มีจติ ใจทีม่ นั่ คง
ไม่ปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ เมื่อสุขภาพจิตดีจะก่อให้
เกิดมีสุขภาพดีไปด้วย
๔. พัฒนาปัญญา ได้แก่ การพัฒนาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้และ
เข้าใจ มองเห็นสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็นจริง จะต้องฝึกปัญญาทัง้ ในแง่ที่
ท�ำให้ขบวนความคิด การรับรู้ที่ไม่ถูกกิเลส อาทิ ความโลภ ความโกรธ
และความหลงเข้าครอบง�ำท�ำให้การคิดที่ไม่มีอคติด้วยการใช้โยนิโส
มนสิการพิจารณาให้เห็นจริงด้วยปัญญาตามหลักทางพุทธศาสนา
ในงานพัฒนาชุมชนความจ�ำเป็นที่จะต้องรู้ถึงปัญหาของชาวบ้าน
เพื่อท�ำการพัฒนาให้ถูกจุดซึ่งสามารถน�ำเอาหลักอริยสัจ ๔ ประการ
มาใช้แก้ปัญหาได้ดังนี้
๒๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์
โกมลคีมทอง, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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๑. ทุกข์ คือ การท�ำให้รู้จักตัวความทุกข์หรือตัวปัญหาที่เกิด
สามารถค้นหาสิ่งที่ทุกข์นั้นได้
๒. สมุทัย คือ รู้จักต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหาอย่างไรที่เกิด
คนโดยมากอยากจะดับที่ปลายเหตุ แต่แทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุกลับไป
วุ่นวายอยู่ที่ตัวความทุกข์อันเป็นผลจึงแก้ไม่ได้
๓.นิโรธ คือ ให้รู้จักความดับทุกข์ แก้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนา ซึ่งทางพระพุทธศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับผล
ต้องดับเหตุจึงจะดับไปด้วย ถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่ ทุกข์ก็จะต้องเกิดอีก
๔. มรรค คือ ให้รู้จักว่าความดับทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ จะ
ต้องมีขอ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ หรือถึงจุดหมายของงานทีไ่ ด้ตงั้ เอาไว้
พระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์พัฒนาปัญญาจนสามารถหลุดพ้น
ความทุกข์ได้และเน้นการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ เพราะมนุษย์มศี กั ยภาพและ
ธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างดียิ่งผู้วิจัยจะแนะน� ำเสนอ
กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยระบบไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา กระบวนการที่จะพัฒนาชีวิตด้วยหลักไตรสิกขานี้
พระพรหมคุณาภรณ์๒๓ ให้ได้แนวทางไว้ดงั นี”้ มรรคมีองค์ ๘ หรือทางสาย
กลาง คือกระบวนการของไตรสิกขา ในแง่วถิ ชี วี ติ สิกขา คือการศึกษา หรือ
ฝึกฝนพัฒนาคน พัฒนาเพื่อให้เขาด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ไตรสิกขา
เป็นองค์สรุปของมรรคมีองค์ ๘ และถือว่าเป็นระบบการปฏิบตั ทิ คี่ รบถ้วน
สมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคมีองค์ ๘ มีดังนี้

๒๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธพิ ทุ ธธรรม,

๒๕๓๙), หน้า ๓๓.
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๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ คิดดี
๓. สัมมาวาจา วาจาดี
๔. สัมมากัมมันตะ การกระท�ำดี
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพถูกทาง
๖. สัมมาวายามะ เพียรพยายาม
	๗. สัมมาสติ ระลึกถูกทาง
๘. สัมมาสมาธิ จิตตั้งใจในสิ่งนั้น
เพื่อให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่ช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ท่านจัด
มรรคมีองค์ ๘ ลงในไตรสิกขาโดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ เข้าในหมวดศีล จัดสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
เข้าใน หมวดสมาธิ และจัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เข้าเป็นหมวด
ปัญญา
ในการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะ
ต้องมีคือ ความเชื่อมั่นในโพธิ เรียกว่าโพธิศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นศรัทธา
พื้นฐาน เมื่อมนุษย์เชื่อในปัญญาที่ท�ำให้มนุษย์เป็นผู้รู้ได้แล้ว เขาก็พร้อม
ที่จะฝึกฝนตนเอง ส่วนการที่บุคคลจะแจ้งประจักษ์ได้หรือไม่นั้น ก็เป็น
เรื่องของความแตกต่ างระหว่างบุคคล ดังเช่นในหลักบุคคล ๔ ประเภท
และขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของเขาตามที่สั่งสมเอาไว้ ตามที่กล่าว
มานี้จะเห็นได้ว่าค�ำว่า โพธิ นั้นให้จุดเน้นทั้งในด้านศักยภาพที่มนุษย์ฝึก
ได้จนถึงทีส่ ดุ และในด้านของปัญญา ให้เห็นว่าเป็นแกนน�ำของการพัฒนา
ปัญญา แต่เพื่อจะให้โพธินี้ปรากฏขึ้นมาท�ำบุคคลให้กลายมาเป็นผู้รู้
ที่พัฒนาแล้ว มนุษย์ต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า สิกขา ซึ่งก็คือ
การศึกษา สิกขาคือกระบวนการพัฒนามนุษย์ หรือฝึกมนุษย์ให้โพธิ
ปรากฏท�ำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นผู้รู้ได้
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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พระพรหมคุณาภรณ์๒๔ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้แนวความคิดในการ
ด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ การทีพ่ ระพุทธศาสนา
เคยมี อิท ธิพ ล และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่ า งลึ ก ซึ้ ง กว้ า งขวางนั้ น
เป็นเพราะสถาบันพุทธศาสนาสามารถท�ำหน้าที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคมทีเ่ กิดจากความกลัวของมนุษย์ในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ๕ มิติ คือ
ก. ความกลัวต่อภัยอันเนือ่ งด้วยการด�ำรงชีวติ (อาชีวติ ภัย) ในแง่นี้
พุทธศาสนาได้กระท�ำหน้าที่ช่วยยึดโยงจิตใจของผู้คนในชุมชนให้เป็น
ปึกแผ่นและเกิดความสามัคคี ในอดีตวัดได้กระท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนที่มี
ฐานะร�่ำรวยก็จะกระจายผลผลิตให้กับชุมชนโดยผ่านทางวัด เช่น การ
ท�ำบุญ ท�ำทาน การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้คนได้ใช้สอย
ร่วมกัน
ข. ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการถูกสังคมติเตียน (อสิโสกภัย)
ในแง่นี้สถาบันพระพุทธศาสนาได้ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน วัดจะ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงเรียน อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้รจู้ กั หนังสือและวัฒนธรรม
ทางสังคมที่ดีงาม เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ระบบสังคม ตลอดจนเป็นบ่อเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จะช่วยยึดโยงให้ผู้คนในสังคมมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ค. ความกลัวต่อการถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและสะทกสะท้านใน
บริษัท (ปริสสารัชภัย) ในแง่นี้ ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมทางจิตใจที่
งดงามสูงส่ง ซึ่งคลี่คลายจากหลักธรรมอันลุ่มลึกของพระพุทธศาสนา จะ
ช่วยอบรมกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกมีศักดิ์ศรีและ
มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง บนพืน้ ฐานของความภาคภูมใิ จแบบวิถกี ารด�ำเนิน
ชีวิตตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ
๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๔๗.

126

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

ง. ความกลัวต่อภัยคือความตาย (มรณภัย) ในแง่นพี้ ระพุทธศาสนา
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ทางใจในระดับต่างๆ ส�ำหรับคนทีไ่ ม่เข้าถึงหลักธรรม
อะไรมาก ก็อาจยึดเหนี่ยวพิธีกรรม หรือสิ่งที่ตนศรัทธาเชื่อถือว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธรูปเป็นต้น เพื่อเป็นที่พึ่งและ
ก่อให้เกิดความรู้สึกมีหลักธรรมประกันที่มั่นคงในชีวิต แต่ส�ำหรับผู้ที่เข้า
ถึงธรรมในขั้นสูงกว่านั้นก็อาจพึ่งคุณธรรมซึ่งมีอยู่ในตนเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ เพราะความกลัวนั้นเป็นความหลงที่ยึดติดใน รูป เสียง
กลิน่ รส สัมผัส และโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถ้าขัดเกลาจิตใจ
จนลดละหลงติดในกามคุณให้เบาลงได้ ความกลัวต่อความตายก็ค่อยๆ
หมดไปเองโดยปริยาย และจะเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต
จ. ความกลัวต่อภัยที่เกิดจากการไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงสัจจะ
ของชีวิต และสิ่งที่เผชิญข้างหน้า (ทุติภัย) ในแง่นี้หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาจะช่วยให้คำ� อธิบายเกีย่ วกับสถานภาพของชีวติ โลก และจักรวาล
ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงต�ำแหน่งแห่งหนของชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติขึ้นมาใน
โลกนี้ แม้แต่ที่จะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างประจักษ์จึงมั่นใจ เมื่อ
สถาบันพระพุทธศาสนาท�ำหน้าทีส่ นองตอบต่อความต้องการของสังคมที่
เกิดจากความกลัวในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ที่กล่าวมา ผู้ปกครองรัฐจึง
สามารถใช้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิง สิทธิธรรมในการใช้อ�ำนาจ
ทางการเมืองด้วย ท�ำให้สถาบันศาสนามีบทบาทต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น
ไปอีก
นอกจากนัน้ พระพุทธศาสนายังมีลกั ษณะเป็นสากล๒๕ ชนทุกหมูเ่ หล่า
ต่างมีศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ นับตัง้ แต่โบราณ มนุษย์ตอ้ งเผชิญ
กับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู้ท�ำให้เกิดความกลัว มนุษย์จึงต้องพึ่ง
๒๕

ปกรณ์ กงเพชร, พันต�ำรวจตรี, พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจงั หวัดมหาสารคาม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์,
๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
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ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว บทบาทหน้าที่ศาสนาที่มีความส�ำคัญต่อสังคม
และการเมือง มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท�ำไม และตายแล้ว
จะไปไหน ศาสนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยสอนให้มนุษย์ใช้
ความดี ความสามารถ และคุณธรรม ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งค�ำสอนยังมี
ส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ เป็นตัวประสานประโยชน์ใน
สังคม รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองด้วย ซึ่ง
พระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการ
นอกจากนี้ สังคมยังคาดหวังในบทบาทของพระสงฆ์ไว้วา่ พระสงฆ์
นั้ น จะต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอี ก ด้ ว ย ดั ง พระพุ ท ธพจน์
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ไว้วา่ “ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลาย
จงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล และความสุ ข แก่ ท วยเทพและมนุ ษ ย์
ทั้งหลาย”๒๖ นั่นคือพระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนา
สังคมด้วย เพราะตามสภาพแวดล้อมการด�ำเนินชีวิตและการบ�ำเพ็ญ
สมณะธรรมของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย สภาวะและ
เหตุการณ์ทางสังคมย่อมมีผลเกีย่ วข้องกับการบ�ำเพ็ญสมณธรรม และโดย
คุณธรรม คือความเมตตาธรรม พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจาก
ความทุกข์๒๗ บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบทบาท
จากความคาดหวัง (Expected Role) ที่มีต่อพระสงฆ์ ดังนั้นเมื่อสังคม
ได้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคน
ในสังคมมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์บางกลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์
เหล่านี้ และได้แสดงบทบาทให้ปรากฏในสังคม (Actual Role) มากขึ้น
๒๖
วิ.มหา,(๔/๓๒/๓๓).
๒๗

พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการณ์,“การใช้การสร้างตัวชีว้ ดั เพือ่ วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบ
เทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑.
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เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม อันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยด้าน
ศีลธรรม จริยธรรม โดยจะพยายามช่วยให้บคุ คลปรับตัวให้สามารถอยูใ่ น
สังคมที่เปลี่ยนไปได้
ดังนัน้ สถาบันสงฆ์จงึ เป็นสถาบันจารีตประเพณีทมี่ คี วามส�ำคัญยิง่
พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทที่
ส�ำคัญในการชี้น�ำสังคม มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะพระสงฆ์บางรูป
เป็นผู้มีบทบาทผู้น�ำทางความคิดสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัว
รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค ภัยไข้เจ็บ น�ำก่อสร้างศาสนาวัตถุ ศาสนสถาน
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น�ำจะลดน้อยลงไป
ในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น�ำทางศีลธรรมชีวิตประจ�ำวันของ
ชาวชนบทส่วนใหญ่ยังคงด�ำรงอยู่ถึงในปัจจุบัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เฉลิม อุตกฤษฎ์๒๘ ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง บทบาทพระภิกษุในการ
พัฒนาชุมชนเพือ่ ต้องการทราบว่า ภิกษุในชนบทปัจจุบนั มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด จากกลุ่มพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมจาก
โครงการ และปฏิบัติงานในต่างจังหวัด จ�ำนวน ๒๐๓ รูป และพระสงฆ์ที่
ส�ำเร็จจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจ�ำนวน ๑๐๐ รูป พบว่า พระภิกษุ
ทัง้ สองประเภทมีบทบาทมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาวัดซึง่ ได้แก่การสร้างทีอ่ ยู่
อาศัย การคมนาคมภายในวัด เรือ่ งการพัฒนาหมูบ่ า้ นมีบทบาทมากทีส่ ดุ
ในการปรับปรุงการคมนาคมหมูบ่ า้ น เรือ่ งการบริการสังคมมีบทบาทมาก
ที่สุด ในด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา เรื่องการพัฒนา การศึกษา
มีบทบาทมากที่สุด ในด้านอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน
๒๘ เฉลิม

อุตกฤษฎ์,“การศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕.
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ภั ท รพร สิ ริ ก าญจน์ ๒๙ ได้ ท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ท� ำ หน้ า ที่ ข อง
พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ:แนวคิดและบทบาทของพระค�ำเขียน สุวณฺโณ
ในการพัฒนาชนบท” เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและหน้าทีข่ องพระ
สงฆ์ตามพุทธบัญญัตโิ ดยพิจารณาจากงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วา่ มี
ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับพุทธบัญญัตหิ รือไม่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ
ศึกษาเอกสารและการวิจยั ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานพัฒนาชุมชนของพระค�ำเขียน สุวณฺโณ ผลการศึกษาพบว่า ตาม
พุทธบัญญัตหิ รือพระวินยั พระสงฆ์มบี ทบาทและหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ธิ รรม
เผยแผ่พทุ ธรรม และช่วยเหลือฆราวาสทัว่ ไปให้พน้ ทุกข์ ตามความเหมาะ
สมตามความสามารถ ตามพุทธบัญญัติหรือพระวินัย พระสงฆ์มีบทบาท
และหน้าที่ในการปฏิบัติธรรม เผยแผ่พุทธธรรมและช่วยเหลือฆราวาส
ทั่วไปให้พ้นทุกข์ ตามความเหมาะสมตามความสามารถในปัจจุบัน เมื่อ
สภาพสังคมมีความซับซ้อน และประชาชนมีปัญหาชีวิตมากขึ้น พระสงฆ์
จึงมีบทบาทช่วยเหลือสังคมอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าแต่ก่อน และเป็นผู้แก้
ปัญหาเกือบทุกเรื่องของชาวบ้าน เช่น ปัญหาครอบครัวและปัญหาความ
ยากจน เป็นต้น จนบางครั้งก็ถูกวิจารณ์ว่า ไม่เหมาะสมกับความเป็น
สมณะท�ำให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้าน รัฐ และคณะสงฆ์จากส่วน
กลางอย่างเพียงพอ แต่ถ้าชาวบ้าน รัฐ และคณะสงฆ์มีความเข้าใจต่อ
บทบาทและเห็นความส�ำคัญของพระสงฆ์นกั พัฒนาอย่างแท้จริง พระสงฆ์
นักพัฒนาย่อมได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมได้
อย่างกว้างขวางต่อไป

๒๙ ภัทรพร สิริกาญจน์. เอกสารทางวิชาการเรื่องสามทศวรรษของการพัฒนามนุษย์สังคม
และเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓.
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บรรพต วีรสัย และคณะ๓๐ ได้ท�ำวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสังคมไทย
โดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง: กรณีศกึ ษา
วัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการทราบบทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมไทยในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมการศึกษาและการเมือง
การปกครองพบว่า ด้านเศรษฐกิจ พระสงฆ์มบี ทบาทส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต โดยการสอนงานอาชี พ เป็ น ต้ น ว่ า การนวด
แผนโบราณ ยาสมุนไพร ศิลปกรรม การก่อสร้าง ด้านสังคม พระสงฆ์
มีบทบาทในการอบรมจริยธรรม การลดการเสพสิง่ เสพติด การอนุเคราะห์
ผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ การอนุเคราะห์ผู้เดินทาง
การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน เป็นต้นว่า การเลี้ยงสัตว์ ด้านการ
ศึกษา พระสงฆ์มบี ทบาทให้ความรูแ้ ก่พระสงฆ์ดว้ ยกันเองและประชาชน
ทัง้ ภายในและภายนอกวัด และการท�ำก่อสร้างโรงเรียนขึน้ ภายในวัด และ
ด้านการเมืองการปกครอง พระสงฆ์มีบทบาทโดยอ้อม ในเชิงเหนี่ยวรั้ง
การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับธรรมต่อนักการเมืองและประชาชน
ช�ำเลือง วุฒิจันทร์๓๑ ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจการ
พระสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า
๑. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ�ำนาจหน้าที่ในการปกครอง
และการบริหารคณะสงฆ์ พระมหาเถรสมาคมก็ดี เจ้าคณะต่างๆ ก็ดี
พระสังฆาธิการก็ดี ซึง่ ได้แบ่งงานการปกครองออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
การปกครองพระภิกษุและสามเณร ตามขั้นตอน ตามล�ำดับชั้นและ
การบริหารการจัดการคณะสงฆ์และการพระศาสนาในเขตการปกครอง
๓๐

บรรพต วีรสัย และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจ
การเมื อ งและการปกครอง : กรณี ศึ ก ษาวั ด ในกรุ ง เทพมหานครและฉะเชิ ง เทรา,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.
๓๑ ช�ำเลือง วุฒิจันทร์, การพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของชาติ, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ตามล�ำดับจะเป็นวัฒนาสถาพรของพระศาสนา และเป็นแบบอย่างให้กบั
ประชาชนในสังคมไทยได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตาม อันมีพระธรรมวินัย
เป็ น หลั ก เพื่ อ สร้ า งสั ง คมไทยให้ ดี ง ามมี ค วามมั่ น คงเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมของพระสงฆ์เป็นสังคมใหญ่แทรกซ้อนอยู่ในทุก
ระดับของสังคม ไม่ว่าระดับเมืองและระดับชนบททั่วราชอาณาจักร
ดังนั้นสังคมพระสงฆ์จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมย่อยที่ผู้คนคาดหวังว่าจะเป็น
ตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมภายนอกได้
๒. การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ พระสงฆ์ควรอนุรกั ษ์
แบะท�ำการบูรณปฏิสังขรณ์ภาพเขียนฝาผนัง ศิลปกรรม โบราณสถาน
เสนาสนะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดซึ่งประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมและทางประวัติศาสตร์
๓. ด้ า นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและแก้ ป ั ญ หามลภาวะ
พระสงฆ์ควรปลูกต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ผลซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับต้นไม้ใน
พุทธประวัติหรือไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชื่อหมู่บ้านนั้นๆ ณ บริเวณวัด
และควรมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ที่ควรศึกษาด้วย นอกจากนี้ พระสงฆ์กวาด
ลานวัดให้สะอาด ก�ำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และจัดตั้งภาชนะ
ส�ำหรับรองรับขยะมูลฝอยไว้เป็นจุดๆ
การพัฒนากิจการของพระสงฆ์และการพัฒนาพระศาสนาดังกล่าว
จะท�ำให้หมูบ่ า้ นมีวดั ทีส่ ะอาดสะอ้าน เสนาสนะมัน่ คงแข็งแรงและสวยงาม
ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและจิตใจของคนอยู่ภายในวัด
ตลอดทั้งชาวบ้านด้วย
พรประภา กิจโกศล๓๒ ได้ท�ำวิจัยเรื่องบทบาทและผลได้ต่อการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆ์: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโนนเมือง อ�ำเภอ
๓๒ พรประภา กิจโกศล, “บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณีบ้านโนนเมือง อ�ำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะแพทย์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘.
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ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ดำ� เนิน
การพัฒนาประชาชนในชนบท โดยเน้นการพัฒนาจิตใจเป็นหลักโดยการ
จัดตัง้ โครงการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขและโครงการเสริมเพือ่ การพัฒนา
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสหกรณ์ร้านค้า และโครงการออมทรัพย์ประชาชนให้ความ
ร่วมมือทุกโครงการเนื่องจากเห็นว่า โครงการมีประโยชน์ต่อตนเองและ
หมู่บ้านโดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการชักชวนให้ประชาชน
เข้าร่วมโครงการ แต่ลักษณะการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยังเป็นการรับ
ประโยชน์เท่านั้น การเข้าร่วมวางแผนและด�ำเนินงานมีน้อยมาก ในส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา
ของประชาชนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากทีพ่ ระสงฆ์มบี ทบาท
ในการพัฒนาพบว่า ประชาชนมีการปฏิบตั ิตนดีขนึ้ ทั้งด้านการปฏิบตั กิ จิ
ทางศาสนา การลดอบายมุขและการพัฒนาจิตใจ โดยยอมรับว่าพระสงฆ์
มีบทบาทต่อการปฏิบัติในทางที่ดีขึ้นดังกล่าวในระดับปานกลาง
พระมหาไพสิทธ์ สัตยาวุธ๓๓ ได้ศึกษา เรื่องบทบาทพระสงฆ์
ในการพัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน จากพระสงฆ์นักพัฒนา
จ�ำนวน ๓๘ รูป ใน ๑๙ จังหวัด พบว่า พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนา เพราะเห็นความยากจนและความทุกข์ของชาวบ้าน และได้สรุป
ว่าพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทใน ๕ ลักษณะ ดังนี้

๓๓

พระมหาไพสิ ท ธ์ สั ต ยาวุ ธ , “บทบาทพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน : ศึ ก ษากรณี :
พระเทพสี ม าภรณ์ กั บ การพั ฒ นาชนบทในจั ง หวั ด นครราชสี ม า”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
พัฒนาชนบทศึกษา, (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๘), หน้า ๓๓.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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๑. เป็นผู้บริหารโครงการ พระสงฆ์ที่มีสมณะศักดิ์ด�ำเนินการร่วม
กับพระสังฆาธิการระดับล่าง
๒. เป็นผู้น�ำการพัฒนา เข้าไปรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกและกระตุ้น
การตื่นตัวของประชาชน ทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการด�ำเนินชีวิต
เช่น การพัฒนาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุข
๓. เป็นผู้ประสานงานโครงการ ท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่าง
โครงการของรัฐและเอกชนกับประชาชน และผลักดันให้ผู้น�ำชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ
๔. เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมการพึ่งตนเองของ
ประชาชน ผลักดันให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการด้วยการคอยชี้แนะ
กระตุน้ เร้า และติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
๕. เป็นผู้สงเคราะห์พัฒนา คิดโครงการสงเคราะห์ประชาชน ทั้ง
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
โดยสรุปพระสงฆ์จึงสามารถแสดงบทบาทได้ ชาวชนบทมอง
พระสงฆ์วา่ เป็นผูป้ ระพฤติธรรมมีความบริสทุ ธิ์ เป็นผูเ้ สียสละ บ�ำเพ็ญตน
เพือ่ ประโยชน์ของประชนโดยบริสทุ ธิใ์ จ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความรูส้ กึ ว่า
พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญา รอบรู้วิชาการต่างๆ เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป
สามารถให้ค�ำแนะน�ำศึกษาแนะน�ำแก่ชาวบ้านในปัญหาต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี จึงท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านเป็นเสมือน
อาจารย์กับศิษย์หรือเป็นพ่อกับลูก หรือญาติผู้ใหญ่กับหลาน ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงเสมอ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลงานและบทบาทของผู ้ น� ำ
ทางความคิดแห่งดินแดนลุ่มน�้ำโขงโดยศึกษาเกี่ยวกับพระมหาราชครู
โพนสะเม็ก เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้

	
  

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวิจยั ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ คือ
ปราชญ์ท้องถิ่น จ�ำนวน ๒ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ คื อ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอย่างดี และกลุ่มที่ ๒ คือ นักวิชาการท้องถิ่น
จ�ำนวน ๒ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ นักวิชาการที่เป็นอาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีผลงานทางวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์
ตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั โดย แบบสัมภาษณ์นเี้ มือ่ สร้างเสร็จแล้วน�ำ
ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) แล้วปรับแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ และน�ำไปทดลองน�ำ
ไปใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๕ รูป/คน เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ และเมื่อน�ำไปใช้จริงแล้วได้วิเคราะห์
วิเคราะห์หาความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency)
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ใ นภาคสนามด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือนี้ในการพูดคุยอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่มีรูปแบบอีกทั้ง
ไม่เคร่งครัดเรื่องขั้นตอน และล�ำดับค�ำถามแต่ได้วางกรอบค�ำถามกว้างๆ
ไว้แล้ว การสัมภาษณ์ครัง้ นีถ้ า้ เป็นเรือ่ งเนือ้ หาสาระของขบวนการโดยตรง
จะบันทึกต่อหน้าผู้ให้ข้อมูลแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล จะกลับ
มาจดบันทึกภายหลังการให้สัมภาษณ์
การตรวจสอบข้อมูล
วิธีการตรวจสอบนั้นได้ท�ำหลายแบบ จ�ำแนกได้ดังนี้
		 ๑. ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่ต่างกัน
		 ๒. ตรวจสอบในสถานที่ต่างกัน
		 ๓. ตรวจสอบกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเดิม
		 ๔. ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
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ผู้วิจัยให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลมาก เพราะการวิจัย
เชิงคุณภาพถ้าไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดีแล้ว จะเกิดความล�ำเอียง
ไม่แน่นอนและออกมาเป็นทัศนะของคนมากเกินไปได้
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาด�ำเนินการดังนี้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในการเก็บข้อมูล จะไม่แยกส่วนออกจากกัน เพือ่ ความถูกต้องชัดเจนของ
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลว่าสอดคล้องกับกรอบความคิดทีต่ งั้ ไว้หรือไม่
และได้น�ำข้อมูลจากสนามมาจ�ำแนกและจัดระบบ (typology and
taxonomy) เป็นหมวดหมู่โดยจ�ำแนกข้อมูลลักษณะคล้ายกันมารวมกัน
ไว้ ข้อมูลทีจ่ ำ� แนกดังกล่าวนี้ เช่น จ�ำแนกคนทีเ่ กีย่ วกับขบวนการ จ�ำแนก
พิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ไว้เป็นต้น หาความเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพือ่ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจในเรือ่ งการปฏิบตั ขิ องแต่ละขบวนการ และ
ได้ใช้แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ท�ำให้ทราบผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในแถบ
ลุ่มแม่น�้ำโขงที่ปรากฏหลักฐานในที่ต่างๆ
๒. ท�ำให้ทราบบทบาทของพระมหาราชราชครูในการปกครอง
ศาสนจักรและอาณาจักร
๓. ท�ำให้ทราบค�ำสอนส�ำคัญของพระมหาราชครูโพนสะเม็กที่มี
ต่อการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
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การศึกษาผลงานและบทบาทของผู้น�ำทางความคิดแห่งดินแดน
ลุ ่ ม น�้ ำ โขง: กรณี ศึ ก ษาพระมหาราชครู โ พนสะเม็ ก ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สรุปได้ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
พระมหาราชครูโพนสะเม็กเป็นบุคคลส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์ลาว
ยุคที่แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสองฝั่งแม่น�้ำโขง ท่านเป็นผู้ท�ำให้ราช
อาณาจักรลาวในตอนนัน้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ๒ อาณาจักร คือ ล้านช้างหลวงพระบาง
และล้านช้างเวียงจันทน์ กลายเป็น ๓ อาณาจักรอิสระ เพราะเพิ่ม
อาณาจักรจ�ำปาศักดิ์ขึ้นมาอีก
พระมหาราชครูโพนสะเม็กเป็นทีร่ กู้ นั ในชือ่ อืน่ ๆ เช่น ญาครูขหี้ อม
หลวงพ่อขี้หอม พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก เป็นต้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่
มีบทบาทส�ำคัญในชุมชน และการเมืองสองฝั่งโขงยุคสมัยของพระเจ้า
สุริยวงศาธรรมมิกราช ครองกรุงเวียงจันทน์ มีต�ำนานและเรื่องราว
อันแสนพิสดารของท่านเล่าขานกันมาปากต่อปากจนมีการจดบันทึก
ในพงศาวดารทั้งของลาวและสยามเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กก�ำเนิด
ทีบ่ า้ นกะลึม เมืองพาน (ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตอ�ำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๔ (ตรงกับสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราช
แห่งล้านช้างเวียงจันทน์) ได้บวชเป็นสามเณรกับพระครูลืมบอง อายุได้
๑๓ – ๑๔ ปี จึงได้เข้าไปอยู่ในเวียงจันทน์กับพระครูยอดแก้ว ศึกษาท่อง
บ่นสวดมนตร์ต่างๆ จนถึงพระปาฏิโมกข์ วินัยสงฆ์ทั้งหมด จดจ�ำได้อย่าง
รวดเร็วแม่นย�ำ จนได้รับสถาปนา เป็นราชาจัว
ครั้นซาจัวอายุครบ ๒๐ ปี พระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ และพระครู
ยอดแก้ว ผู้อาจารย์จึงจัดพิธีอุปสมบทให้อย่างพิเศษยิ่งใหญ่ หนึ่งปีต่อมา
พระภิกษุใหม่ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จึงเลื่อนขึ้นเป็นพระครู จ�ำพรรษา
ที่วัดโพนสะเม็ก คนทั้งหลายจึงเรียกพระครูโพนสะเม็กแต่นั้นมา
138

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

พระครู โ พนสะเม็ ก สะสมบารมี เ ป็ น ที่ พึ่ ง ของคนทั่ ว ไป ได้ รั บ
ความรักความศรัทธามากมายจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าราชครู คนทั้งหลาย
ยังเรียกท่านว่า เจ้าราชครูโพนสะเม็ก ปี พ.ศ. ๒๒๓๓ พระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราชเสด็จทิวงคต พระโอรส คือ เจ้าองค์หล่อยังทรงพระเยาว์
(ชนมายุ ๑๓ พรรษา) พระนางสุ มั ง คลามเหสี ก� ำ ลั ง ทรงพระครรภ์
พระยาแสนเมืองเสนาบดีฝ่ายขวา ท�ำการชิงราชสมบัติ ผู้จงรักภักดี
คุ้มครองเจ้าองค์หล่อหนีไปพึ่งญวณ ส่วนพระนางสุมังคลาพร้อมคนสนิท
หนีมาพึ่งเจ้าราชครูโพนสะเม็ก (ตอนนั้นได้เลื่อนเป็นพระครูยอดแก้ว)
ด้วยท่านมีลกู ศิษย์ลกู หา ญาติโยมเยอะเป็นทีพ่ งึ่ ได้ และพระนางไม่ยนิ ยอม
ตกเป็นมเหสีของพระยาเมืองแสน เจ้าราชครูโพนสะเม็กจึงจัดการให้
พระนางพร้อมบริวารจ�ำนวนหนึง่ ไปอยูท่ ภี่ สู ะง้อหอค�ำ เมือ่ พระนางคลอด
พระโอรสออกมา ได้นามว่า เจ้าหน่อกษัตริย์
เหตุการณ์ในเวียงจันทน์ช่วงนี้วุ่นวาย พระยาเมืองแสนถูกฆ่าตาย
เจ้าองค์หล่อได้สืบราชสมบัติแทนพระบิดา ผู้อยู่เบื้องหลังแบ่งเป็นฝัก
เป็นฝ่าย เจ้าราชครูฯ ซึ่งมีบริวารมากไม่อยากเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงได้
อพยพกันออกจากเวียงจันทน์ น�ำพระนางสุมงั คลา พร้อมเจ้าหน่อกษัตริย์
ไปอยู่บ้านงิ้วพันล�ำโสมสนุกส่วนตนเองพร้อมผู้ติดตาม ๓,๐๐๐ คน
เดินทางเรื่อยไปจนถึงแดนเขมรระหว่าง การเดินทางนี้เอง ท่านราชครูฯ
และสานุศิษย์ได้สร้างบ้านเมือง ก่อตั้งวัดวาอารามหลายแห่ง เพราะมี
ผู้ศรัทธาสวามิภักดิ์มากมายไปพัก ณ ที่ใดก็มีผู้ติดตามมาตั้งบ้านเรือนขึ้น
พักพิงอยู่ด้วย ครั้นท่านย้ายต่อไปก็มีทั้งผู้พอใจจะติดตาม และยังอาศัย
ท�ำมาหากินอยู่ที่เดิม ไปมาหาสู่กันในยามต้องการ จึงมีบ้านเมืองชุมชน
ลาวเกิดขึ้นตามมาตลอดสองฝั่งโขง และล�ำน�้ำสาขา นี่เองท่านจึงได้มี
โอกาสมาบูรณะพระธาตุพนมดังกล่าว
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๓. ผลงานและบทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ทางความคิ ด ของ
พระมหาราชครูโพนสะเม็ก
ศรัทธาบารมีของประชาชนที่มีต่อพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
นับวันยิ่งมากขึ้น จนกระทั่งท่านได้รับนิมนต์ขึ้นเป็นพระราชา ปกครอง
เมืองนครจ�ำบาก-นาคบุรีศรี ซึ่งช่วงนั้นมีแต่กษัตรีเป็นผู้ปกครองเมืองอยู่
พระมหาราชครูโพนสะเม็ก เข้าจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วด้วยหลัก
การปกครองประชาชนซึ่งชาว ล้านช้างน�ำมาใช้ในการปกครองนั่นคือ
“ครองสิบสี่” และรูปแบบการปกครองสงฆ์ที่เรียกว่า “พิธีเถราภิเษก”
แล้วจึงให้คนไปเชิญเสด็จ เจ้าหน่อกษัตริย์ จากบ้านงิ้วพันล�ำโสมสนุกมา
ครองนครจ�ำบากนาคบุรีศรี ทรงพระนามว่า เจ้าสร้อยศรี- สมุทรพุทธา
งกูร เปลี่ยนชื่อนครจ�ำบากนาคบุรีศรีเป็น นครจ�ำปาศักดิ์ แต่นั้นมาและ
ราชอาณาจั ก รลาวก็ มี อาณาจั ก รจ� ำ ปาศั ก ดิ์ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก รวมเป็ น ๓
อาณาจักรดังกล่าวอาณาจักรจ�ำปาศักดิ์ได้แผ่ขยายออกไปมากมายโดย
การส่งผูค้ น ศิษยานุศษิ ย์ ของท่านพระมหาราชครูโพนสะเม็กออกไปสร้าง
เมืองใหม่ๆ ทั้งสองฟากล�ำน�้ำโขง และยังมีสัมพันธไมตรีกับเขมรโดยการ
ไปขอพระราชธิดาแห่งกรุงเขมรมาเป็นมเหสีของเจ้าสร้อยศรีสมุทรฯ ส่วน
เจ้าราชครูฯ ก็ด�ำรงต�ำแหน่งทางฝ่ายสงฆ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนา หล่อ
พระพุทธรูป สร้างวัดวาอารามหลายแห่ง รวมถึงได้บูรณะพระธาตุพนม
ด้วย
ปัจจุบันยังมีผู้เคารพเลื่อมใส และร�ำลึกท่านอยู่ไม่น้อย หากใคร
ได้ไปนมัสการพระธาตุพนม คงได้เห็นรูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านยืนสง่า
เหลืองอร่ามอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม
ริมฝั่งแม่น�้ำโขง เป็นหลักฐานให้ร�ำลึกถึงผู้น�ำจิตวิญญาณของปวงชน
ชาวพุทธสืบมา
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อภิปรายผล

หลักการปกครองและค�ำสอนของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนคล้อยตามนั้น ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดและ
ทฤษฎีกับความเชื่อทางศาสนามาเป็นการอธิบายลักษณะการเป็นผู้น�ำ
ทางความคิดของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก เพราะความเชื่อ (Belief)
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับธวัช ปุณโณทก กล่าวว่า
ความเชื่อ คืออาการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส�ำนึกของมนุษย์ต่อพลัง
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติทผี่ ลดีหรือร้ายต่อมนุษย์นนั้ ๆ หรือสังคมนัน้ ๆ แม้วา่
พลั ง อ� ำ นาจเหนื อ ธรรมชาติ เ หล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถจะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า เป็ น
ความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับให้ความเคารพย�ำเกรง กลัวสิ่ง
เหล่านั้นกว่าความเชื่อ๓๔ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชือ่ ในดวงวิญญาณทัง้ หลาย ภูตผี คาถาอาคม
โชคลาง ไสยเวทย์ตา่ งๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติทมี่ นุษย์ยอมรับ
นับถือ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา เป็นต้น และสมิทธ์ สระอุบล ได้สรุปสั้นๆ ว่า
ความเชือ่ คือ การยอมรับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นความจริงหรือเป็นสิง่ ทีเ่ ราไว้ใจ
ความจริ ง หรื อ ความไว้ ว างใจในรู ป ความเชื่ อ นั้ น ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น
ความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผล หรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ๓๕ ยิ่งข้อวัตร
ปฎิ บั ติ ข องพระมหาราชครู โ พนสะเม็ ก ที่ เ ป็ น ไปตามพระธรรมวิ นั ย
ท�ำให้ประชาชนมีความเลื่อมใสและมีความรู้สึกปลอดภัยท�ำให้ตลอด
ระยะทางที่น�ำผู้คนเดินทางมักจะมีผู้คนน�ำครอบครัวติดตามท่านจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่กลับปราศจากข้อขัดแย้งวุ่นวายท�ำให้เห็นว่า
๓๔

ธวัช ปุณโณทก, มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด
ประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕๐.
๓๕ สมิทธ์ สระอุบล, มานุษยวิทยาเบือ
้ งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส.พริน้ ติง้ เฮ้าส์, ๒๕๔๖),
หน้า ๕๓ – ๕๔.
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ศาสนาเป็นระบบความเชื่อในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ เป็น
วั ฒ นธรรมที่ ช ่ ว ยสนองตอบความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต ใจ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความมั่นใจในการด�ำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็น
สื่อในการต่อรองกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาตินั้นๆ โดยจะมีการจัดการ
แตกต่างกันออกไปแล้ว แต่ระบบความเชื่อของสังคมแต่ละแห่ง ระบบ
ความเชื่อและศาสนาจึงเป็นระบบสังคม๓๖ นอกจากความศรัทธาที่มีต่อ
พระมหาราชครูโพนสะเม็กท�ำให้ประชาชนปฎิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนของท่าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เป็นภูมิปัญญา มรดก
อันล�้ำค่าของปราชญ์อีสานที่ทุกคนควรศึกษาและท�ำความเข้าใจใน
พื้นฐานความเชื่อคติเดิมชาวอีสานมากขึ้น เป็นส่วนที่ท�ำให้ชาวอีสาน
มีความสงบสุขร่มเย็นมาโดยตลอดเพราะมีการยึดมั่นที่เปรียบเหมือน
ธรรมนูญชีวิตชาวอีสานตราบเท่าจนปัจจุบัน โดยฮีตสิบสองคลองสิบสี่นี้
จะประกอบไปด้วย ฮีต ๑๒ ฮีต และคลอง ๔ ประเภท มี ๑๔ คลอง ได้แก่
ฮีตบุญเข้ากรรม (บุญเดือนอ้าย) ฮีตบุญคูณลาน เดือนยี่ ฮีตบุญข้าวจี่
(เดือนสาม) ฮีตบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี)่ ฮีตบุญสงกรานต์ (บุญ
เดือนห้า) ฮีตบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ฮีตบุญซ� ำฮะ (บุญเดือนเจ็ด)
ฮีตบุญเข้าพรรษา ฮีตบุญข้าวประดับดิน ฮีตบุญข้าวสาก ฮีตบุญออกพรรษา
ฮีตบุญกฐิน ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีการท�ำบุญทีม่ ปี ระจ�ำเดือนชาวอีสาน
ประสมประสานระหว่างแนวคิดของพระพุทธเจ้า พราหมณ์และผี ก่อนที่
ศาสนาพุทธเข้าสูด่ นิ แดนอาณาจักรแถบลุม่ น�ำ้ โขง ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความเชือ่ ว่า
เมือ่ มีความเชือ่ ใหม่เข้าสูช่ มุ ชนแล้ว ชุมชนจะไม่สลัดทิง้ ซึง่ ความเชือ่ เดิม๓๗
๓๖ เสถียรโกเศศ, เรือ
่ งเล่าในไตรภูม,ิ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

๒๕๔๗), หน้า ๓๘ – ๓๙.
๓๗ อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพน
ั ธุ:์ วิเคราะห์สงั คมไทยแนวมานุษยวิทยา,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖๑ – ๒๖๔.
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หรือ ไม่รับความเชื่อใหม่ล้วนๆ แต่จะปรับรวมใช้ด้วยกัน หรือเกิดการ
ผสมผสานทางความเชื่ อ ระหว่ า งความเชื่ อ ใหม่ กั บ ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม
ปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตซึ่งเมื่อเกิดมีความเชื่อใหม่ขึ้นมา
ชุมชนจะปรับความเชื่อดังกล่าวนี้เข้ารวมกับความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า
การผสมผสานทางศาสนา ในเรื่องดังกล่าวมีผู้อธิบายไว้มากมาย การ
ผสมผสานทางศาสนา (Religious syncretism) เป็นการผสมผสาน
ของความเชื่อและพิธีกรรมหลายๆ ระบบออกมาเป็นความเชื่อและ
พิธกี รรมระบบเดียว ซึง่ ปัจจุบนั สังคมไทยได้ปรับรวมกับความเชือ่ ๓ แบบ
คือ ความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อแบบพุทธ
ในระบบเดียวนี้ส่วนผสมของความเชื่อแต่ละอาจารย์จะมากน้อยเท่าใด
ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งและแต่ละบุคคล
เช่น ชุมชนชนบทหรือผู้แก่เฒ่าอาจมีความเชื่อดั้งเดิมมากว่าชุมชนเมือง
หรือคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะดินแดนอีสานนั้นประเพณีตามฮีตคลองเดือน
ต่างๆ มีมานาน สมัยก่อนจะเน้นพิธีทางของผีและพราหมณ์มากกว่า
เพราะเชือ่ เรือ่ งภูตผีปศี าจ วิญญาณ เปรตเทวดาอารักษ์ตา่ งๆ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ภูตผีที่มองไม่เห็นตัวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย อาณาจักร
ล้านช้างและราชธานีไทย
ส่ ว นการก่ อ ตั้ ง ประเทศหรื อ อาณาจั ก รจ� ำ ปาศั ก ดิ์ นั้ น นั บ ได้ ว ่ า
ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงพระมหาราชครูโพนสะเม็กได้เป็นพระสงฆ์รูปแรก
ที่มีบทบาทสร้างอาณาจักรขึ้นมาและสามารถมอบหมายให้ลูกศิษย์
ไปสร้างเมืองต่างๆ รอบๆ อาณาจักรเป็นจ�ำนวนมาก ถึง ๑๖ เมือง ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั มองเป็นกระบวนการโดยใช้ทฤษฎีการยอมรับสิง่ ใหม่ กระบวนการ
ยอมรับ (The adoption process)๓๘ เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลตัดสินใจ
๓๘

สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร์, ๒๕๔๓),
หน้า ๑๓๕ – ๑๓๖.
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ยอมรับสิง่ ใหม่อย่างสมบูรณ์ภายหลังจากพึงพอใจจากการทดลองมาแล้ว
การเผยแพร่แนวคิดเข้าสูช่ มุ ชน ได้เกิดขึน้ ตามทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม (cultural diffusion theory) ซึง่ เกิดจากการติดต่อสือ่ สารกัน
ระหว่างสังคมท้องถิน่ โดยทีส่ งั คมด้อยกว่าสามารถแพร่กระจายวัฒนธรรม
ไปสูส่ งั คมทีเ่ จริญกว่า นอกเหนือไปจากการแพร่กระจายจากสังคมทีเ่ จริญ
สั ง คมที่ เ จริ ญ กว่ า คงจะรั บ วั ฒ นธรรมอย่ า งของสั ง คมที่ ด ้ อ ยกว่ า ก็ ไ ด้
และท�ำนองเดียวกันสงคมที่ด้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคม
ที่เจริญกว่าได้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้นใหม่ขึ้นเองในสังคมหรือถ้ามีก็มักจะเกิดจากการน�ำสิ่งใหม่ๆ จาก
ภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นของใหม่ที่ไม่เคย
มาก่อนทฤษฎีดงั กล่าวนีเ้ ป็นลักษณะเดียวกันกับการแพร่ของความเชือ่ ใหม่
ในขณะที่ชุมชนไทยก็ยังมีความเชื่อเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีการผสมผสานกัน
ย่อมเกิดความเชือ่ ใหม่ในอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ ไม่เหมือนของเดิมและของใหม่
ที่แพร่เข้ามาในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมทุกๆ ด้าน ซึ่งการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินเหมือนกับพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
ก็ปรากฏอีกดินแดนหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนั่นคือ
ภูฎาน กล่าวว่าเกิดจากพระสงฆ์ชื่อ ซัปดรุง หรือที่อาจารย์เสฐียรพงษ์
เขียนชื่อไว้ในหนังสือชื่อ “ภูฎาน ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา” ว่า
“งาวัง นัมเยล ผู้ที่ทุกคนสยบแทบเท้า” ที่ลี้ภัยทางการเมืองสงฆ์มาจาก
ทิเบต๓๙ เรียกว่า บวชนานบริวารและศิษย์เยอะ ผูป้ กครองกลัวจะกระด้าง
กระเดื่อง จึงต้องปราบหรือก�ำจัด คงคล้ายกับการตั้งเมืองจ�ำปาศักดิ์ของ
ครูบาขีห้ อม หรือพระครูโพนสะเม็ก ของพีน่ อ้ งฝัง่ ลาว ทีล่ ภี้ ยั ทางการเมือง
๓๙ https://www.gotoknow.org/posts/501786
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จากอิทธิพลของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์ อพยพชะลอครัวไปตั้งเมือง
ใหม่ยังจ�ำปาศักดิ์ คือตัวแบบของความศรัทธามีลักษณะใกล้เคียงกันใน
การอพยพเคลื่อนย้ายนั่นเอง
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นหลักการส�ำคัญที่
พระมหาราชครูโพนสะเม็ก น�ำมาสั่งสอนประชาชนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระพรหมคุณาภรณ์๔๐ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้แนวความคิดในการด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ การที่พระพุทธศาสนาเคยมี
อิทธิพล และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งกว้างขวางนั้น เป็นเพราะ
สถาบันพุทธศาสนาสามารถท�ำหน้าที่สนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมที่เกิดจากความกลัวของมนุษย์ในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ดังนี้
ก. ความกลัวต่อภัยอันเนือ่ งด้วยการด�ำรงชีวติ (อาชีวติ ภัย) ในแง่นี้
พุทธศาสนาได้กระท�ำหน้าที่ช่วยยึดโยงจิตใจของผู้คนในชุมชนให้เป็น
ปึกแผ่นและเกิดความสามัคคี ในอดีตวัดได้กระท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ของ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชนที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การพึ่ ง พาช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
คนที่มีฐานะร�่ำรวยก็จะกระจายผลผลิตให้กับชุมชนโดยผ่านทางวัด เช่น
การท�ำบุญ ท�ำทาน การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้คนได้
ใช้สอยร่วมกัน
ข. ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการถูกสังคมติเตียน (อสิโสกภัย)
ในแง่นี้สถาบันพระพุทธศาสนาได้ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน วัดจะ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงเรียน อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้รจู้ กั หนังสือและวัฒนธรรม
ทางสังคมที่ดีงาม เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ระบบสังคม ตลอดจนเป็นบ่อเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จะช่วยยึดโยงให้ผู้คนในสังคม
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๔๐พระพรหมคุ ณ าภรณ์

(ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๔๗.
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ค. ความกลัวต่อการถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและสะทกสะท้านใน
บริษัท (ปริสสารัชภัย) ในแง่นี้ ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมทางจิตใจ
ที่งดงามสูงส่ง ซึ่งคลี่คลายจากหลักธรรมอันลุ่มลึกของพระพุทธศาสนา
จะช่วยอบรมกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกมีศักดิ์ศรี
และมี ค วามเชื่อมั่นในตนเองบนพื้นฐานของความภาคภู มิ ใจแบบวิ ถี
การด�ำเนินชีวิตตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ
ง. ความกลัวต่อภัยคือความตาย (มรณภัย) ในแง่นพี้ ระพุทธศาสนา
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ทางใจในระดับต่างๆ ส�ำหรับคนทีไ่ ม่เข้าถึงหลักธรรม
อะไรมาก ก็อาจยึดเหนี่ยวพิธีกรรม หรือสิ่งที่ตนศรัทธาเชื่อถือว่าเป็น
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธรูปเป็นต้น เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ และ
ก่อให้เกิดความรูส้ กึ มีหลักธรรมประกันทีม่ นั่ คงในชีวติ แต่สำ� หรับผูท้ เี่ ข้าถึง
ธรรมในขัน้ สูงกว่านัน้ ก็อาจพึง่ คุณธรรมซึง่ มีอยูใ่ นตนเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจ เพราะความกลัวนัน้ เป็นความหลงทีย่ ดึ ติดใน รูป เสียง กลิน่ รส
สัมผัส และโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถ้าขัดเกลาจิตใจจนลดละ
หลงติดในกามคุณให้เบาลงได้ ความกลัวต่อความตายก็คอ่ ยๆ หมดไปเอง
โดยปริยาย และจะเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต
จ. ความกลัวต่อภัยที่เกิดจากการไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงสัจจะ
ของชีวิต และสิ่งที่เผชิญข้างหน้า (ทุติภัย) ในแง่นี้หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาจะช่วยให้ค�ำอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพของชีวิต โลกและจักรวาล
ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงต�ำแหน่งแห่งหนของชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติขึ้นมา
ในโลกนี้ แม้แต่ที่จะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างประจักษ์จึงมั่งใจ เมื่อ
สถาบันพระพุทธศาสนาท�ำหน้าที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
ที่เกิดจากความกลัวในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ที่กล่าวมา ผู้ปกครองรัฐจึง
สามารถใช้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงสิทธิธรรมในการใช้อ�ำนาจ
ทางการเมืองด้วย ท�ำให้สถาบันศาสนามีบทบาทต่อสังคมเพิม่ มากขึน้ ไปอีก
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นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีลักษณะเป็นสากล ๔๑ ชนทุก
หมู่เหล่าต่างมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนับตั้งแต่โบราณ มนุษย์
ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู้ท�ำให้เกิดความกลัว มนุษย์จึง
ต้องพึ่งศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว บทบาทหน้าที่ศาสนาที่มีความส�ำคัญต่อ
สังคมและการเมือง มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท�ำไม และ
ตายแล้วจะไปไหน ศาสนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยสอนให้
มนุษย์ใช้ความดี ความสามารถ และคุณธรรม ในการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ค�ำสอน
ยังมีส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ เป็นตัวประสานประโยชน์ใน
สังคม รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองด้วย
ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการ
นอกจากนี้ สังคมยังคาดหวังในบทบาทของพระสงฆ์ไว้วา่ พระสงฆ์
นั้ น จะต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอี ก ด้ ว ย ดั ง พระพุ ท ธพจน์ ที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงจาริกไปเพือ่ ประโยชน์และความสุขของชนหมูม่ าก เพือ่ อนุเคราะห์ชาว
โลก เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทงั้ หลาย”๔๒
นั่นคือพระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาสังคมด้วย
เพราะตามสภาพแวดล้อมการด�ำเนินชีวติ และการบ�ำเพ็ญสมณะธรรมของ
พระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย สภาวะและเหตุการณ์ทาง
สังคมย่อมมีผลเกีย่ วข้องกับการบ�ำเพ็ญสมณะธรรม และโดยคุณธรรม คือ
ความเมตตาธรรม พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ๕๑
๔๑ปกรณ์

กงเพชร, พันต�ำรวจตรี, “พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
๔๒ วิ.มหา, (๔/๓๒/๓๓).
๔๓ พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการณ์, “การใช้การสร้างตัวชีว้ ดั เพือ่ วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบ
เทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑.
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บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบทบาทจากความคาด
หวัง (Expected Role) ทีม่ ตี อ่ พระสงฆ์ ดังนัน้ เมือ่ สังคมได้เปลีย่ นไปตาม
กาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น
พระสงฆ์บางกลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ และได้แสดง
บทบาทให้ปรากฏในสังคม (Actual Role) มากขึ้น เพื่อเข้าไปแก้ปัญหา
ของสังคมอันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยด้านศีลธรรม จริยธรรม โดยจะ
พยายามช่วยให้บุคคลปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้
ดังนัน้ สถาบันสงฆ์จงึ เป็นสถาบันจารีตประเพณีทมี่ คี วามส�ำคัญยิง่
พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทที่
ส�ำคัญในการชี้น�ำสังคม ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น�ำจะลดน้อย
ลงไปในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น�ำทางศีลธรรมชีวิตประจ�ำวัน
ของชาวชนบทส่วนใหญ่ยังคงด�ำรงอยู่ถึงในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

๑. ควรศึกษาเพิ่มเติมประวัติพระมหาราชครูโพนสะเม็กในด้าน
เอกสารหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ
๒. สามารถน�ำไปจัดท�ำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้บุคคล
ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน และภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

แนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
สามารถน�ำกระบวนการศึกษาวิจยั ไปประยุกต์ในการเรียนการสอน
ในรายวิชา เช่น รายวิชามนุษย์กับสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
รายวิ ช าการปกครองคณะสงฆ์ รายวิ ช าการพระพุ ท ธศาสนากั บ
ประชาธิปไตย และรายวิชาพุทธธรรมาภิบาล ทั้งในระดับปริญญาตรี
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และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถน� ำ ผลการศึ ก ษาไปสะท้ อ นข้ อ มู ล ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
วัฒนธรรมจังหวัด และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สามารถน� ำ ผลการศึ ก ษาไปคิ ด วิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการ
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ใ นท้ อ งถิ่ น โดยความร่ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์กรชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี
๒. กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ใ นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
สามารถน�ำผลการศึกษาไปช่วยเสริมโครงการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ในท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�ำข้อมูลทีพ่ บไปเผยแพร่ให้กบั องค์กรชุมชนอืน่ ๆ ทีส่ นใจ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นรวมทั้งในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ
ได้มกี ารพัฒนาทักษะในใช้กระบวนการวิจยั ให้กบั ทีมวิจยั และนิสติ
ปริญญาตรี – โท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์แนวทาง
พัฒนาองค์ความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในท้องถิน่ รวมทัง้ ในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

149

รายการอ้างอิง

เดือน ค�ำดี. (๒๕๔๖). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริน้ ติง้ เฮ้าส์.
เติม วิภาคย์พจนกิจ. (๒๕๓๐). ประวัติศาสตร์อีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธวั ช ปุ ณ โณทก. (๒๕๔๖). มุ ม มองสั ง คมไทยแบบบู ร ณาการ.
กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด ประเทศไทยห้างหุ้นส่วน จ�ำกัด.
ธิดา สาระยา. (๒๕๔๘). อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ.
กรุงเทพมหานคร: มติชน.
นวม สงวนทรัพย์. (๒๕๔๗). เมธีตะวันตกชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
บุญยงค์ เกศเทศ. (๒๕๕๘). จากเมือง “จ�ำบากนาคบุรีศรี” ถึง “นคร
จ�ำปาศักดิ์” (จ�ำปาศักดิ์) ต�ำนานเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก:
พระครู ย อดแก้ ว “ญาคู - ขี้ ห อม”. บทความทางวิ ช าการ.
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ทางอีศาน จ�ำกัด.
พรประภา กิจโกศล. (๒๕๕๔). บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบท
ของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบา้ นโนนเมือง อ�ำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.
คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ต โต). (๒๕๓๙). การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น .
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม.
_______ . (๒๕๕๓). พระกับป่ามีปัญหาอะไร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี:
ภาพพิมพ์.
_______ . (๒๕๕๑). เศรษฐศาสตร์ แ นวพุ ท ธ. กรุ ง เทพมหานคร:
โกมลคีมทอง.
150

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

พลตรี ห ลวงวิ จิ ต รวาทการ. (๒๔๙๘). ลั ท ธิ โ ยคี แ ละมายาศาสตร์ .
กรุงเทพมหานคร: บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จ�ำกัด.
พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการณ์. (๒๕๔๙). “การใช้การสร้างตัวชีว้ ดั เพือ่ วิเคราะห์
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยเปรี ย บเที ย บกั บ พุ ท ธเศรษฐศาสตร์ ” .
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พุ ท ธทาส ภิ ก ขุ . (๒๕๔๙). รากฐานที่ มั่ น คงแห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ .
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.
ภัทรพร สิริกาญจน. (๒๕๔๐). หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ
แนวคิดและบทบาทของพระค�ำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . (๒๕๓๙). พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่มที่ ๔.
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. (๒๕๔๔) .พจนานุ ก รมสั ง คมวิ ท ยาฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร :. ราชบัณฑิตยสถาน
วี ร ะ สุ ด สั ง ข์ . (๒๕๔๕). กวย: ชนกลุ ่ ม น้ อ ยจากลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขงถึ ง
ลุ่มแม่น�้ำมูล. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์โป๊ยเซียน.
ศรี ศั ก ดิ์ วั ล ลิ โ ภดม. (๒๕๔๘). แอ่ ง อารยธรรมอี ส าน แฉหลั ก ฐาน
โบราณคดี พลิ ก โฉมหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ . กรุ ง เทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์มติชน.
เสฐียร พันธรังสี. (๒๕๔๗). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร :
แพร่พิทยา.

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

151

เสถียรโกเศศ. (๒๕๔๗). เรื่องเล่าในไตรภูมิ ๒. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
สมิทธ์ สระอุบล. (๒๕๔๖). มานุษยวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :
โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
สุธดิ า ตันเลิศ. (๒๕๕๗). “พระครูโพนสะเม็กกับพิธกี รรมทางพุทธศาสนา
ในเมืองจ�ำปาศักดิ์ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๒๐๑๑”. วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.
อุ ทั ย ภั ท รสุ ข . (๒๕๕๔). “การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของพระธาตุ พ นมที่ มี
ต่อความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนลุ่มน�้ำโขง”. วิทยานิพนธ์
พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ นายยัง กุนอก, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘.
สัมภาษณ์ นายโสรัส นามอ่อน, เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘.
สัมภาษณ์ นายค�ำ อุ่นสิงห์, เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘.
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.เกียรติศกั ดิ์ กอมณี, เมือ่ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘.

152

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

ชื่อวิจัย

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย
The Building of Cultural Tourist Network Between
Chiang Khan District Loei Province

ชื่อผู้วิจัย
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งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ของ ดร.จิรกิตต์ภณ
พิริยสุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากการทำ�กิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย ทางพระพุ ท ธศาสนา
เพือ่ ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับเสาหลักที่ ๓ ของอาเซียน คือ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการ
ปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณผู้วิจัย
จากวิทยาลัยสงฆ์เลย ที่ได้นำ�เสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ�ำเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ในการสร้ า ง
เครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ปัญหาที่พบ คือ ประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี เยาวชนรุ ่ น ใหม่ ข าดการเรี ย นรู ้ ด ้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ต่อเนื่องขาดแรงจูงใจไม่เห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรม ส�ำหรับสภาพการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมพิจารณาจ�ำแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ๑) ด้านพืน้ ที่ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เกิดการช�ำรุดทรุดโทรม
ตามอายุการใช้งานของวัสดุได้มกี ารปรับปรุง ประชาชนมีการปรับเปลีย่ น
ที่ พั ก อาศั ย ตามพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ประจ�ำวั น ในชี วิ ต ประจ�ำวั น
ปั จ จุ บั น ได้ เ พิ่ ม สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกตามเทคโนโลยี ล้ ว นส่ ง ผล
ต่อการจ�ำเป็นในการปรับปรุงบ้านเรือน ประชาชนที่มีทุนทรัพย์รื้อบ้าน
เรือนเก่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบภูมิปัญญา แล้วสร้างบ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่ขึ้นมาแทนโดยไม่เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา ช่างขาดความรู้ความ
เข้ า ใจในสุ น ทรี ย ศาสตร์ ด้ า นศาสนา ศิ ล ป วั ฒ นธรรม ประเพณี
๒) ด้ า นการจั ด การ คุ ณ ค่ า ทางด้ า นสั ง คม ลั ก ษณะทางกายภาพ
เอกลั ก ษณ์ ข องสถาปั ต ยกรรมถิ่ น ล้ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทของชุ ม ชน
ขาดการสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมสู่รูปแบบทางกายภาพ
และจินตภาพสู่กระบวนการ ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชน
เพื่อชุมชนและเยาวชน มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางทั้งเชิงอนุรักษ์
และพัฒนา ๓) ด้านองค์กร พบว่า กระบวนการสร้างเสริมเครือข่าย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะไม่มีการวางแผนร่วมกัน และ
๔) ด้านการด�ำเนินชีวิต พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ได้ด�ำเนิน
ชีวิตตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อว่าการให้ทาน
เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมเสบียงเพื่อ
น�ำติดตัวไปในภพหน้า และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เห็ น ได้ จ ากประเพณี ใส่ บ าตรข้ า วเหนี ย ว ซึ่ ง ประชาชนได้ คั ด เลื อ ก
ข้าวเหนียวอย่างดีและอาหารใส่บาตร พระสงฆ์ในตอนเช้าทีป่ ระชาชนได้
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ค�ำสอนในพระพุ ท ธศาสนา สิ่ ง อั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
การท�ำบุญ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
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Abstract
Study about The creation Cultural Tourism Network
of Changkan District, Loei Province. The research found that
another factor in the creation Cultural Tourism Network of
Changkan District Loei Province, people is not involved that as
they should. Problems found that people lack of understanding
of the religion, art, culture, and aesthetics. Young people lack
of learning the cultural traditions of knowledge, motivation
and does not continuously appreciating cultural heritage. The
current situation of cultural tourism in each aspect indicated
that 1) the aspect of residential area, the damaged caused by
a lifetime of materials. People have to modify the behavior
of living everyday life on a daily basis. The current facility has
the technology affect to improve their homes. People who
have more money will dismantle their old traditional wisdom
houses and build modern houses instead without appreciating
the wisdom. It lacks insight into the aesthetics of religious art
traditions. 2) The aspect of management, the social value
physical the uniqueness of the local architecture all related to
community context. The lack of promoting cultural activities
to the physical layout and visualization process. Aboriginal
cultural heritage by the community for the community and
the youth involved in the direction of conservation and
development. 3) The aspect of the organization, found that
the promotion process Cultural Tourism Network is a no joint
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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planning. 4) The aspect of the lifestyle found that people
aged over 50 years live by the tenets in Buddhism. They
believed that the review of worship and believed that the
accumulation of supplies to take them in the next life and a
tradition inherited from their ancestors, and could see from
the traditional rice bowl. People had selected the best sticky
rice and food to monks in the morning, adopted the tenets
of Buddhism and meritorious action consisting in generosity,
merit acquired by giving is bases of the meritorious action 10.
Keywords : Networking cultural tourism, Potential Cultural
Tourism, Bases of meritorious action 10
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าสร้างรายให้กับประเทศไทย
เป็นอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทาง
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าใน
ภาพรวมสังคมไทยมีภมู คิ มุ้ กันเพิม่ ขึน้ และมีภมู คิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแกร่งแตกต่าง
กันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะรองรับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งในหลายมิ ติ โดยเฉพาะ
ความเสีย่ งจากการบริหารภาครัฐทีอ่ อ่ นแอ โครงสร้างเศรษฐกิจทีไ่ ม่สามารถ
รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของ
ค่านิยมทีด่ งี ามในสังคมไทย ความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจ�ำเป็น
ต้องน�ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
เมืองเชียงคานเดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศลาว ซึ่งสร้าง
โดยขุ น คาน โอรสของขุ น คั ว แห่ ง อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง เมื่ อ ประมาณ
พ.ศ. ๑๔๐๐ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๒๕๐ อาณาจักรล้านช้างแยกออก
เป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากีสราช
เป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึง่ มีพระเจ้าไชยองค์เว้เป็นกษัตริย์
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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โดยก�ำหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น�้ำเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขต
หลวงพระบาง และใต้แม่น�้ำเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์ ต่อมา
ทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น�้ำโขง
เป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคาน “เชียงคาน
เมื อ งคนงาม ข้ า วหลามยาว มะพร้ า วแก้ ว เพริ ศ แพร้ ว เกาะแก่ ง
แหล่งวัฒนธรรม น้อมน�ำศูนย์ศิลปาชีพ” เชียงคานเป็นอ�ำเภอเล็กๆ
ในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นอ�ำเภอที่ติดชายแดนของประเทศลาวและ
ในสมั ย ก่ อ นชาวหลวงพระบางเองก็ ไ ด้ อ พพยมาตั้ ง รกราก ที่ อ�ำเภอ
เชียงคานและ ได้น�ำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย หรือจะเรียกได้ว่าเชียงคาน
เป็นเมืองคูแ่ ฝดหลวงพระบาง ก็วา่ ได้ เพราะไม่วา่ จะเป็นประเพณี อาหาร
การกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน อ�ำเภอเชียงคานตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ อ�ำเภอเชียงคานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๘ ต�ำบล
๗๘ หมูบ่ า้ น จ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ ๕๙,๑๐๔ คน จ�ำนวนประชากรชาย
๒๙,๘๕๔ คน จ�ำนวนประชากรหญิง ๒๙,๒๕๐ คน (ข้อมูลสารสนเทศ
สถานีต�ำรวจภูธรเชียงคาน, ๒๕๕๓) ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี
(ประเทศลาว) และอ�ำเภอปากชม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอปากชม
ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอเมืองเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอท่าลี่ และ
แขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
เทศบาลต�ำบลเชียงคาน มีพนื้ ที่ ๒.๗ ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูใ่ นเขต
อ�ำเภอเชียงคาน ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร ห่าง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๘ กิโลเมตร เทศบาลต�ำบลเชียงคาน
มีจ�ำนวนประชากรนับถึงเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๓ มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๕,๘๗๙
คน ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล คิดเป็น ๒,๑๗๗.๔๐ คน
/ ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนครัวเรือนรวม ๒,๓๔๐ ครัวเรือน (ข้อมูล
สารสนเทศ เทศบาลอ�ำเภอเชียงคาน, ๒๕๕๖)
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เทศบาลต�ำบลเชียงคานแบ่งออกเป็น ๙ ชุมชน ประกอบด้วย
๑) ชุมชน คุ้มวัดท่าคก ๒) ชุมชนคุ้มวัดป่าใต้ ๓) ชุมชนคุ้มวัดศรีพนมมาศ
๔) ชุ ม ชนคุ ้ ม วั ด มหาธาตุ ๕) ชุ ม ชนคุ ้ ม วั ด ศรี คุ ณ เมื อ ง ๖) ชุ ม ชน
คุ้มวัดมัชฌิมาราม (ป่ากลาง) ๗) ชุมชนคุ้มวัดโพนชัย ๘) ชุมชนคุ้มวัด
สันติวนาราม และ ๙) ชุมชนส่วนราชการ ดังนั้น คณะผู้ท�ำการวิจัยจึง
สนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาถึง “การสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
อ�ำเภอเชียงคาน” โดยผูท้ �ำการวิจยั หวังว่าผลของการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการร้านค้าทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทจี่ ะน�ำผล
จากการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบาย ด้านการสร้างเครือข่าย
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งและตรงกั บ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง นอกจากนั้นผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวยังสามารถน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย
และ การปรับปรุงทีเ่ หมาะสมให้กบั ร้านค้าอีกต่อไป ซึง่ ผลจากการวิจยั ใน
ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับนักศึกษาและผู้น�ำชุมชนเพื่อสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

ค�ำถามวิจัย

	๑. ปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
๒. กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีเป็นอย่างไร
	๓. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ด้านพื้นที่ การจัดการ องค์กร และการด�ำเนินชีวิตมีลักษณะ
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	๑. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๒. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
	๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
และแนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จ�ำแนกตามพื้นที่ การจัดการ องค์กร และการด�ำเนินชีวิต
๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ประกอบด้วย
พระผู้ปกครอง ๓ รูป คณะกรรมการชุมชน จ�ำนวน ๓ คน และผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบล ๓ คน โดยจะท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ซึ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักบวช/ เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่
๓๐ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่  
เทศบาลต�ำบลเชียงคาน มีพนื้ ที่ ๒.๗ ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูใ่ นเขต
อ�ำเภอเชียงคาน ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร ห่าง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๘ กิโลเมตร เทศบาลต�ำบลเชียงคาน
มี จ�ำนวนประชากรนั บ ถึ ง เดื อ นเมษายน ปี ๒๕๕๓ มี จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น
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๕,๘๗๙ คน ความหนาแน่ น ของประชากรในเขตเทศบาล คิ ด เป็ น
๒,๑๗๗.๔๐ คน/ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนครัวเรือนรวม ๒,๓๔๐ ครัวเรือน
(ข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลต�ำบลเชียงคาน, ๒๕๕๖)
เทศบาลต�ำบลเชียงคานแบ่งออกเป็น ๙ ชุมชน ประกอบด้วย
๑) ชุมชนคุ้มวัดท่าคก ๒) ชุมชนคุ้มวัดป่าใต้ ๓) ชุมชนคุ้มวัดศรีพนมมาศ
๔) ชุมชนคุ้มวัดมหาธาตุ ๕) ชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมือง ๖) ชุมชนคุ้มวัด
มั ช ฌิ ม าราม (ป่ า กลาง) ๗) ชุ ม ชนคุ ้ ม วั ด โพนชั ย ๘) ชุ ม ชนคุ ้ ม วั ด
สันติวนาราม และ ๙) ชุมชนส่วนราชการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังเป็นบริบทที่ส�ำคัญในอนาคตที่
ส่งกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ท�ำให้ประชาชนตระหนักสูงขึ้นในการให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ นักท่องเทีย่ วต่างชาติตา่ งจับตาเฝ้ามองความเปลีย่ นแปลง
ทางด้ า นการเมื อ งและ การให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ความปลอดภั ย ต่ อ
นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันภาครัฐมีการก�ำหนดมาตรฐานส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

เครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กลุม่ ของคนหรือ
กลุ่มที่มีการประสานงานหรือท�ำงานร่วมกัน หรือลงมือท�ำกิจกรรม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและ
ด้านเศรษฐกิจ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน
ศักยภาพการทางการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มี
ส่วนช่วยเสริมแหลงธรรมชาตินั้นๆ ให้มีความส�ำคัญ มีความเหมาะสม
ในการจัดการทองเที่ยว
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หมายถึง ที่ตั้งแห่งการท�ำบุญ ทางท�ำความดี
พระผู้ปกครอง หมายถึง พระภิกษุผู้มีหน้าที่ในการปกครองวัด
ในเขตชุมชนเทศบาลต�ำบลเชียงคาน
คณะกรรมการชุมชน หมายถึง คณะกรรมการชุมชน ประกอบ
ด้ ว ยกรรมการที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากสมาชิ ก ในชุ ม ชนไม่ เ กิ น ๙ คน ซึ่ ง
นายกเทศมนตรี ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะกรรมการชุ ม ชนจาก
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง และให้มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปี
ผู้บริหารเทศบาลต�ำบล หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลต�ำบลเชียงคาน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการในลักษณะเครือข่าย เริ่มถูกเล็งเห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่มีความจ�ำเป็น ส�ำหรับประเทศไทย ภายหลังจากทิศทางการบริหาร
รัฐกิจมุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ส่งผล
ให้เกิดหน่วยงานใหม่ๆ ในท้องถิน่ จ�ำนวนมาก ตามพระราชบัญญัตกิ �ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ให้ความมีอิสระ
ในการปกครองตนเองของหน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนา ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ ให้ได้รบั บริการสาธารณะทีต่ รงกับความต้องการของท้องถิน่
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบเดิมซึ่งอาศัย
เพียงอ�ำนาจสัง่ การจากหน่วยงานกลาง (Top-down approach) จึงแสดง
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ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเริ่มมีอ�ำนาจและได้รับงบประมาณส�ำหรับ
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (๒๕๔๖) ได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่า เครือข่ายไว้ ดังนี้
เครือข่าย คือ การเชือ่ มระบบความประสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์
เครือข่าย คือ กลุม่ ของคนหรือองค์กรทีส่ มัครใจแลกเปลีย่ นข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างกัน หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบ
โครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ
อรรณณพ พงษ์วาท (อ้างถึงใน ประกายทิพย์ วงศ์หอม, ๒๕๔๓:
๑๙) เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงร้อยรัด เอาความ
พยายามและการด�ำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
และอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน
Alter Hage (อ้างถึงใน นฤมล นิราทร, ๒๕๔๓: ๑๖) กล่าวว่า
เครือข่าย เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
ร่วมกันท�ำงาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขต
แน่นอนหรือไม่ก็ได้ องค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน
ปาน กิมปี (อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน, ๒๕๔๖: ๑๖)
เครื อ ข่ า ย เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมระหว่ า งกั น ของบุ ค คลหรื อ
กลุ่มบุคคล จนเกิดการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูล
ข่าวสารขึ้น ซึ่งจะมีวงกว้างมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์
และการเชื่อมโยงของบุคคลหรือกลุ่มคน
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วารสารสังคมและมนุษย์ศาสตร์ มก. (ปีที่ ๒๙ ม.ค.-มิ.ย.๒๕๔๖)
เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม ที่มีการประสานงานหรือท�ำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอสมควร มีวัตถุประสงค์หรือ
เป้ า หมายร่ ว มกั น และหากบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง แล้ ว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ได้
ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (๒๕๔๗: ๖) เครือข่าย
หมายถึง กลุ่มของคนหรือกลุ่มที่มีการประสานงานหรือท�ำงานร่วมกัน
หรือลงมือท�ำกิจกรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและอื่นๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการให้เป็น
กลไกขับเคลือ่ นเชือ่ มโยงกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมเครือข่ายต้องมีลกั ษณะ
เท่าเทียมกัน และเห็นความตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงาน
ที่จะท�ำ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (อ้างถึงใน กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย, ๒๕๔๖: ๑๖) เครือข่าย หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร
หน่วยงาน หรือสถาบันใด ได้ตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยงเข้าหากัน
ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน อย่างเป็น
ระบบ
เสถียร จิรรังสิมันต์ (๒๕๔๙) เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยง
ร้อยรัดเอาความพยายามและการด�ำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่าง
ไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็น
รูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจ�ำเป็น หรืออาจ
อยู ่ ใ นรู ป ของการจั ด องค์ ก รที่ เ ป็ น โครงสร้ า งของความสั ม พั น ธ์ กั น
อย่างชัดเจน
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ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
การวิจัยการท่องเที่ยวไทยในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรูซ้ งึ่ เป็นการวิจยั เฉพาะสาขา (Single Discipline) มุง่ เน้น
ประเด็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในระดับจุลภาค
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวกระจุกตัวใน
บางพื้นที่และกระจายอย่างไร้ทิศทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
อีกทั้งการวิจัยท่องเที่ยวยังขาดการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และมี
ข้อจ�ำกัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่เน้นนักวิจัยเป็น
ศูนย์กลาง ขาดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการ
ท่องเที่ยว (Participatory Action Research) จากสถานการณ์ดังกล่าว
สะท้อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยการท่องเที่ยวที่
เป็นการวิจัยร่วมสาขา (Trans disciplinary Research) ที่บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่ผลการวิจัยเกิดจากการปฏิบัติจริง”
จึงจะสามารถน�ำผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
กรอบการให้บริการสาธารณะที่สามารถใช้รูปแบบเครือข่ายการ
ท�ำงาน ควรมีคณ
ุ ลักษณะหลัก ๕ ประการ (ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ๒๕๕๓) ดังนี้
	๑) เป็นภารกิจร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ งุ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
๒) ค�ำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย
	๓) มีการประสานทรัพยากรเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน
	๔) เน้นลูกค้าและกระบวนการมากกว่าอ�ำนาจหน้าที่
	๕) เน้นการสร้างความพ้องมากกว่าการสั่งการ
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วีระศักดิ์ เครือเทพ (อ้างใน ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ๒๕๕๓) ได้ให้ความหมายเบื้องต้นของ “เครือข่าย
การท�ำงาน” ในบริบทของประเทศไทย ว่าหมายถึง การจัดรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่
๒ หน่วยงานขึน้ ไป โดยมีองค์กรภาครัฐเป็นแกนหลักของเครือข่าย มีความ
สัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมาย
ของความร่วมมือเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการร่วมกัน
ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งมิอาจด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ
โดยล�ำพัง ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความหมาย
ของ “ความร่วมมือระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่น” ว่าหมายถึง การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ตัง้ แต่ ๒ แห่งขึน้ ไปร่วมมือกันในการ
ด�ำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการ ซึ่งกิจการนั้นอาจเป็น
กิจการที่ อปท. แห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง หรือ
หากด�ำเนินการได้ ก็ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก อันเป็น
ภาระแก่ อปท. นัน้ โดยลักษณะของความร่วมมือนี้ อาจเป็นไปในลักษณะ
ของความร่ ว มมื อ ผ่ า นการจั ด ท�ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มระหว่ า ง อปท.
หรื อ ในลั ก ษณะขององค์ ก รความร่ ว มมื อ ที่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามกฎหมายได้
รูปแบบความร่วมมือในลักษณะการสร้างเครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (Network Typology) จากฐานข้อมูลจาก โครงการ
วิ ถี ใ หม่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทย (วี ร ะศั ก ดิ์
เครือเทพ) อาจแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ ซึ่ง อปท. มีหน้าที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละรูปแบบ (อ้างใน ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน, ๒๕๕๓) ดังนี้
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	๑) เครือข่ายการปรึกษาหารือ (Consultative Model) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกสะท้อนความคิดเห็น หรือ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการปัญหาของท้องถิ่น
๒) เครือข่ายการท�ำงานจ้างเหมา (Contracted Model) พัฒนา
ขึน้ จากรูปแบบการท�ำสัญญาจ้างระหว่างภาครัฐและเอกชน อปท. จะท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ว่าจ้าง ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับเหมา (Contractor)
ด�ำเนินการที่ตกลงไว้
	๓) เครือข่ายภาคประชาสังคม (Decentralized Model) อปท.
จะสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และมีบทบาทหลัก
ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน อปท. จะท�ำหน้าที่เป็น
เพียงผู้กระตุ้น สนับสนุน และจูงใจ (Facilitator) ให้ภาคชุมชนเข้ามา
แก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆ ด้วยตนเอง
	๔) เครือข่ายร่วมปฏิบตั กิ าร (Collaborative Model) เป็นรูปแบบ
ที่อาศัยความร่วมมือในการท�ำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ อ้ งการร่วมกัน มีการก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน อปท. จึ ง มี บ ทบาทในฐานะผู ้ ป ระสาน (Integrator)
การปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วม
Feilden and Jokileht (อ้ า งถึ ง ใน วิ ว รณ์ สี ห นาท) ได้ ใ ห้
ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลาย
ประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน อาคาร พืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์และสวน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบ
นิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความส�ำเร็จของมนุษย์ในอดีต
และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ที่ส�ำคัญของโลก
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แนวคิ ด ในการก�ำหนดแนวทางในการอนุ รั ก ษ์ นั้ น วรรณศิ ล ป์
พีรพันธุ์ (๒๕๔๖) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
คลองอัมพวาว่า มีองค์ประกอบส�ำคัญที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย
	๑. องค์ประกอบทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พื้นที่
ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชน การควบคุมการพัฒนาที่เหมาะสม
และการปรับปรุงหรือฟื้นฟูบริเวณที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพที่ดี
๒. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฐานชุมชนตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการ
กระจายรายได้ในชุมชน
	๓. องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ การ
อนุรักษ์วิถีชีวิต และประเพณีที่ดีงาม การฟื้นฟูวิถีชีวิตและประเพณีที่ดี
งามแต่สูญหายหรือเสื่อมไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแม่น�้ำ คู คลองให้กลับ
คืนมารวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน
	๔. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสม ได้แก่ การ
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการอนุรกั ษ์และพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย
การอนุรกั ษ์ชมุ ชน จึงรวมหมายถึงการอนุรกั ษ์พนื้ ทีท่ มี่ คี วามหมาย
และความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ การอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรม
ทีม่ กี ารสืบทอดมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน และมีสงิ่ ซึง่ แสดงถึงภูมปิ ญ
ั ญา
ของคนในชุมชนนั้นๆ ให้มีชีวิตอยู่ได้ กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมีความ
สัมพันธ์กับชีวิตในสังคมให้ด�ำเนินไปด้วยกันทั้ง ๒ ปัจจัยอย่างสอดคล้อง
กัน จึงจะท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นมีคุณค่าและเกิดความหมาย หรือ “Sense
of place” ขึ้นได้ ซึ่งตรงกับความหมายของค�ำว่า “ย่านประวัติศาสตร์
ชนบท (Rural District)” (สุวัฒนา ธาดานิติ, ๒๕๓๓) คือ พื้นที่ชนบท
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ทีย่ งั คงรักษาไว้ซงึ่ รูปแบบทางประวัตศิ าสตร์ของการด�ำเนินชีวติ ในชนบท
ประกอบด้วย บ้านเรือนในท้องถิน่ รูปแบบของพืน้ ทีใ่ นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือกสิกรรม
Aldo Rossi (อ้างถึงใน พัชรินทร์ เวียงชัย, ๒๕๔๖) ได้อธิบาย
แนวคิดในการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ ไว้ว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟู
จ�ำเป็นต้องมองภาพในลักษณะขององค์รวม ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
	๑) องค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรม เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง บริเวณ หรือสถาน
ที่ที่คนในชุมชนนั้น สามารถสัมผัสได้ และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งใน
และนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในสิ่งก่อสร้างนั้นจะรวม
หมายถึงบริบทของสิ่งก่อสร้างด้วย ที่ คนในชุ ม ชนร่ วมกั นท�ำให้ เ กิ ด
ความหมายขึ้นมา ภาพในที่นี้สามารถเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยค�ำอธิบาย
๒) องค์ประกอบส่วนที่อยู่ภายในเป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นด้วยตา
ที่ Bernard M.Freidan เรียกว่า คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกาลเวลาที่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน เกิดการซ้อน
ทั บ ของความหมายของพื้ น ที่ ในมิ ติ ต ่ า งๆของชุ ม ชน จนเกิ ด เป็ น
ภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนในและนอก
ชุมชน ซึง่ คนในชุมชนจะมีความรูส้ กึ ผูกพันกับความหมายของคุณค่านัน้ ๆ
ภาพลักษณ์นี้ คนในชุมชนถือว่าเป็นกลไกที่ท�ำให้เกิดความหมายและ
เรื่องราวต่างๆด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง
หลักการทัว่ ไปของการอนุรกั ษ์ชมุ ชน จึงเป็นการอนุรกั ษ์ทคี่ �ำนึงถึง
องค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกัน จนกลายเป็นชุมชน ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
กายภาพของชุมชนเท่านั้น ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ (๒๕๔๐) ได้กล่าวว่า
“การอนุรักษ์ชุมชนต้องมีการค�ำนึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะต้อง
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มีสภาพน่าอยู่ และมีความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นทีอ่ าศัยอยูก่ บั โลกแวดล้อม
ที่ ผู ้ ค นได้ ส ร้ า งขึ้ น นั บ ได้ ว ่ า เป็ น แนวความคิ ด ที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม ”
สอดคล้องกับความคิดของ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ว่า “การปรับตัวเข้าสู่
สมัยใหม่ (Modernization)คือ การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วในอดีต
มาผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เหมาะสมที่เลือกเฟ้นจากภายนอก เพื่อปรับ
ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกนัน่ เอง” และชุมชนในความหมายของ
ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านั้น
แต่เป็นการผสานของ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
(Geographic Area) การปะทะสัมพันธ์กนั ทางสังคม (Social Interaction)
และความผูกพันร่วมกัน (Common Ties) (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล,
๒๕๓๙)
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นแนวคิดในการป้องกัน
พื้นที่ซึ่งมีร่องรอยแห่งอดีต สถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ส�ำคัญ
ที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มอาคาร ท�ำให้ไม่สามารถอนุรักษ์อาคาร
เหล่านั้นโดยแยกจากกันได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์อาคารเหล่านั้น
รวมกัน เนื่องจากคุณค่าของความเป็นกลุ่มอาคารนั้นเอง
Garn ham, Harry L (๑๙๘๕) กล่าวว่า แนวความคิดของความ
มีเอกลักษณ์ นั้นยากที่จะอธิบายได้ชัดเจน หรือระบุตรงๆ สถานที่อัน
น่าจะจดจ�ำนั้น มีเอกลักษณ์หรือจิตวิญญาณ แห่งสถานที่แต่ละที่ซึ่ง
มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่น่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ ส�ำนึก
การเป็นส่วนหนึ่ง และการอยู่ดีในผู้คนนั้นตั้งอยู่บนรากฐาน ดังนี้
	๑. มุมมองของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง เช่น รูปแบบ
ที่ดิน ภูมิประเทศ พรรณพืช ภูมิอากาศ และแหล่งน�้ำ
๒. ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน ป้อม หรือโบสถ์บนยอด
เนินอันตอบสนองต่อภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ท�ำเลทางกายภาพ
กิจกรรมของมนุษย์ และสถานที่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
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	๓. ประสบการณ์ ใ นความรู ้ สึ ก ซึ่ ง การมองเห็ น ในอั น ดั บ แรก
เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะ
สัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของสถานที่ มักไม่เป็น
ที่เข้าใจของคนในพื้นที่จนกว่าจะเสียไป
วัฒนธรรมประเพณีอันพิเศษในเมืองเชียงคานได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น ได้กลายเป็นพื้นที่โรงแรม
การเก็งก�ำไรอสังหาริมทรัพ ย์ การเติ บโตของเมื อ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของ
ประชากร และการท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เปลี่ยนจินตภาพ
คุณลักษณะ และแม้แต่ความหมายต่อคุณลักษณะแห่งสถานที่นั้นได้ถูก
ท�ำลายไป ขณะที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าเป็นด้านบวก เช่นว่า ต้องมี
การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ ก็มักจะต้องมีข้อเสียต่อคุณลักษณะเดิมของ
ศาสนสถานที่เคยมีปรากฏ
ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัย
ภายในที่ส�ำคัญ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สินค้าของที่ระลึก ภาพลักษณ์การ
ประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ เป็นต้น
ในขณะที่ปัจจัยภายนอก เช่นสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก
ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้นทางคมนาคม การเปลี่ยน
นโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๑ ที่ น ้ อ มน�ำปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และสร้างปัจจัยแวดล้อมเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว โดยสนับสนุน
ให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงสนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนา
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บนฐานความเป็ น ไทยที่ มี ค วามหลากหลายทางด้ า นภู มิ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมตามที่ต้องการข้างต้น การสร้างเสริมนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ
จะต้องด�ำเนินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโดยชุมชน
มีส่วนร่วม โดยสรุป การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมายถึง การร่วมมือของชุมชน องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น ระบบและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา เพื่อด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชู ศั ก ดิ์ วิ ท ยาภั ค (๒๕๕๓) ศึ ก ษาเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วกั บ การ
พัฒนา: มองผ่านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สปป. ลาว
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการท่ อ งเที่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ในบริบทของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขง ซึ่งจัดวางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกที่จะ
ท�ำให้ช่วยขจัดความยากจน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม งานวิจัยนี้
ตั้งประเด็นค�ำถามในเชิงวิพากษ์ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ
นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ มีแนวโน้มที่จะท�ำให้
เกิดการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งในเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ในระหว่างกลุ่มผู้กระท�ำการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ดังกล่าว งานวิจัยนี่ได้เลือกเอาหลวงพระบางเป็นพื้นที่ศึกษา เพราะเห็น
ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็ก แต่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของ
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การท่องเที่ยวกับการพัฒนา โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บ
ข้อมูลสนามแบบ ชาติพันธุ์วรรณนาอย่างยืดหยุ่น
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของหลวงพระบาง ในบริบทของ
กระบวนการโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุนนิยมโลก
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการท่องเที่ยว ที่เป็นไปในลักษณะของ
หลักสมัยใหม่นิยม การให้ความหมายใหม่กับการเดินทาง การพักผ่อน
หย่อนใจตลอดจนรูปแบบการบริโภคที่เป็นทั้งทางวัตถุและสัญลักษณ์
ซึ่งย่อมมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหลวงพระบางอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
ทีส่ ดุ หลวงพระบางคือภาพแทนความจริงของอดีตทีห่ ายไปของสังคมไทย
ดั้ ง เดิ ม และเป็นภาพแทนความจริงในความมี อ�ำนาจเหนื อ กว่ า ของ
ความเป็นไทยที่มีต่อความเป็นลาว
นงลักษณ์ จันทาภากุล (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี ผลการ
วิ จั ย พบว่ า ๑) ศั ก ยภาพในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
บ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี พบว่า ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาวิจัย
ศั ก ยภาพในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ า นหั ว เขาจี น
จังหวัดราชบุรี ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม
และด้านองค์กรอยู่ในระดับมาก ๒) แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญได้แก่ (๑) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (๒) การให้ความรู้การจัดอบรม
ในการจัดการการท่องเที่ยวให้ ประสบความส�ำเร็จ (๓) การศึกษาดูงาน
และการศึกษาการปฏิบัติที่ดีในการท่องเที่ยวที่ประสบความ ส�ำเร็จ และ
(๔) การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ผา่ นหน่วยงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัด และสื่อต่างๆ เชิงรุกของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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และการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ๓) ปั ญ หาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหา
ด้านองค์กรมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาปัญหาด้านกิจกรรม และ
ด้ า นที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด คื อ ด้ า นพื้ น ที่ ส่ ว นแนวทางแก้ ป ั ญ หาด้ า นกิ จ กรรมมี
ค่าคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาเป็นแนวทางแก้ปญ
ั หาด้านองค์กร และ
ด้านที่ต�่ำที่สุด คือ แนวทางแก้ปัญหาด้านพื้นที่
รัชดาภรณ์ เรื่องช่อ (๒๕๔๔) ได้ท�ำการศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
ถิ่นผู้ไทย พบว่าวิธีการบริหารการจัดการท่องเที่ยวและก�ำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นโคกโก่ง พบว่า การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวของหมู่บ้านโคกโก่ง ผู้ใหญ่บ้านผู้น�ำในการบริหาร โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้าน มีการแบ่ง
หน้าที่การรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายตามลักษณะงาน ซึ่งพิจารณาจาก
ความถนัดและความสมัครใจของแต่ละบุคคล ซึ่งลักษณะการจัดบริการ
การท่องเที่ยว มี ๒ รูปแบบคือ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ Homestay การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังพบว่า
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกโก่งคือการจัดท�ำแผน
การปรั บ ปรุ ง สถานที่ เ พื่ อ รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากทางราชการ และหักรายได้จากการท่องเที่ยวจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน มีการจัดกิจกรรม
ประจ�ำเดือนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ตลอดปี
จัดท�ำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวใน
ทุกภาค ปลูกจิตส�ำนึกของชาวบ้านให้รว่ มกันอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ของหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความเป็นผู้ไทยอย่างแท้จริง อีกทั้ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ จัดท�ำแผนที่บอก
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เส้นทางท่องเทีย่ วให้ชดั เจน มีปา้ ยเตือนภัยตามจุดทีอ่ าจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
จัดก�ำลังไว้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท�ำป้ายรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
ช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี
วิถีวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เนื่องจากการเข้ามาของความทันสมัย และ
นโยบายของรั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส�ำคั ญ ได้ ส ่ ง ผลให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความเป็นดั้งเดิมตามความทันสมัยใหม่ๆ
ที่เข้ามาแต่ก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ชาวบ้านก็หันมาให้ความส�ำคัญในเรื่องของการค้าขาย โดยใช้อัตลักษณ์
ของตนมาเป็นสื่อรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเป็นแรง
ผลักดันส�ำคัญให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย ชาวเชียงคานเองบางกลุ่ม
ยั ง ปรั บตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริ บทของการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบเรียนง่าย
และสงบ
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างเครือข่าย
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ยุทธศาสตร์
การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมการวิจยั วาระแห่งชาติทางการท่องเทีย่ ว
๒) สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทางการท่องเที่ยวและพื้นที่
เชื่อมโยง และ ๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
การวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวมีทั้ง
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นตลอดจน
ผลกระทบในด้านอื่นๆ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รวมทัง้ เร่งรัดพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนและ ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
ระดับกลางและระดับย่อยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวิจยั ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ คือ
พระผู ้ ป กครอง ๓ รู ป ได้ จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ พระผู้ปกครอง กลุ่มที่ ๒ คือ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเชียงคาน จ�ำนวน ๓ คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ คือ ปัจจุบันได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการชุมชน กลุ่มที่ ๓ คือ ผู้
บริหารเทศบาลต�ำบล ๓ คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลเชียงคาน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เครื่องบันทึกเสียง
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีใ่ นภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) และสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้าง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาด�ำเนินการดังนี้
		๑. การจ�ำแนกออกเป็นหมวดๆ ได้แก่ นโยบายการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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		 ๒. น�ำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
		๓. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	๑. ได้ทราบปัจจัยในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
๒. ได้ทราบกระบวนการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
	๓. ได้ทราบถึงศักยภาพการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
หลักพุทธธรรมที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เนื่องจากการ
เข้ า มาของความทั น สมั ย และนโยบายของรั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้ส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความเป็น
ดัง้ เดิมตามความทันสมัยใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามาแต่กย็ งั คงรูปแบบวัฒนธรรมทีเ่ ป็น
สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ชาวบ้านก็หันมาให้ความส�ำคัญในเรื่องของ
การค้าขาย โดยใช้อัตลักษณ์ของตนมาเป็นสื่อรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้า และเป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย
ชาวเชียงคานเองบางกลุ่มยังปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ของการท่องเทีย่ วมีจ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากมีความคุน้ เคยกับวิถชี วี ติ
แบบเรียบง่ายและสงบ เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ม่ตอ่ เนือ่ งขาดแรงจูงใจ เมืองเชียงคาน
ที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศไทยและลาวในอดีต
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทางการเมืองประเทศลาว
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เมืองเชียงคานตกอยูใ่ นภาวะเป็นเมืองร้างทางการค้าอยูห่ ลายปีจนกระทัง่
การท่องเที่ยวเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดภาวะนักท่องเที่ยว
ล้นเมืองขาดความสมดุลด้านธรรมชาติ และมีชาวต่างชาติผหู้ ลงใหลความ
เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเมืองหลวงพระบางท�ำให้เมืองเชียงคาน
ถู ก ปลุ ก ขึ้ น มามี ชี วิ ต ชี ว าขึ้ น มาอี ก ครั้ ง ซึ่ ง กระแสการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมได้รบั การตอบรับจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยด้วยกันเอง ปัจจุบนั
เมืองเชียงคานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบชุมชนเมืองเดิมมีการตื่นตัวกับกระแส
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากท�ำให้ภาวะทางเศรษฐกิจตื่นตัวเกิดกระแส
ด้านการเก็งก�ำไรด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือนถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่พัก
โรงแรม ร้านค้า เกิดนักลงทุนด้านการค้าที่เข้ามาจากพื้นที่ข้างนอก
โดยขาดความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาถิ่น ทางภาครัฐเอง
ก็ขาดการต่อเนือ่ งในการบริหารประเทศ ชาวชุมชนขาดการวางแผนทีเ่ ป็น
ระบบและองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้รับการถ่ายทอด
แบบรุ่นสู่รุ่น และการน�ำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต คือ
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ของประชาชนชาวเชียงคาน นับว่าเป็นวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม ที่น�ำหลักค�ำสอนพระพุทธศาสนามาเป็นต้นแบบ
ในการด�ำเนินชีวิต
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สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้
การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประชาชนรูส้ กึ ว่าไม่มสี ว่ นร่วม
เท่าที่ควร ปัญหาที่พบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมประเพณีการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ม่ตอ่ เนือ่ งขาดแรงจูงใจ
ไม่เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
๑. ด้านพื้นที่ ด้านที่อยู่อาศัย เกิดการช�ำรุดทรุดโทรมตามอายุ
การใช้งานของวัสดุได้มีการปรับปรุง ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนที่พัก
อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันในชีวิตประจ�ำวัน ปัจจุบัน
ได้เพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามเทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อการจ�ำเป็น
ในการปรับปรุงบ้านเรือน ประชาชนที่มีทุนทรัพย์รื้นบ้านเรือนเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมแบบภูมิปัญญา แล้วสร้างบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ขึ้นมา
แทนโดยไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ในภู มิ ป ั ญ ญา ช่ า งขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
สุนทรียศาสตร์ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
๒. ด้านการจัดการ คุณค่าทางด้านสังคม ลักษณะทางกายภาพ
เอกลั ก ษณ์ ข องสถาปั ต ยกรรมถิ่ น ล้ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทของชุ ม ชน
ขาดการสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมสู่รูปแบบทางกายภาพ
และจินตภาพสู่กระบวนการ ขบวนการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
โดยชุมชนเพื่อชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางทั้ง
เชิงอนุรักษ์และพัฒนา
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๓. ด้านองค์กร พบว่า กระบวนการสร้างเสริมเครือข่ายการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะไม่มีการวางแผนร่วมกัน
๔. ด้านการด�ำเนินชีวิต พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปได้
ด�ำเนินชีวิตตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อว่าการ
ให้ทานเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมเสบียง
เพือ่ น�ำติดตัวไปในภพหน้า และเป็นประเพณีทสี่ บื ทอดมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ
เห็ น ได้ จ ากประเพณี ใ ส่ บ าตรข้ า วเหนี ย ว ซึ่ ง ประชาชนได้ คั ด เลื อ ก
ข้าวเหนียวอย่างดีและอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า ที่ประชาชน
ได้ถือปฏิบัติตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่ง
การท�ำบุญ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้วิจัยได้ท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
		๑.๑ ด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมองค์กร
ต่างๆ เช่น ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเสริมสร้างการให้
ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการอนุรักษ์ และการดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
		๑.๒ ด้านนโยบายการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาครัฐต้องให้พนื้ ทีป่ ระชาชนมากขึน้ ในการตัดสินใจในด้านนโยบาย และ
ถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม แก่เยาวชน
		๑.๓ ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐและ
เอกชนควรเสริมสร้างการให้ประชาชน ให้สามารถในการแก้ปัญหา
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง และสังคม สร้างคุณค่า
ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีในชุมชน
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา
		 ๒.๑ ควรมี ก ารวิ จั ย นโยบายการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
		 ๒.๒ ควรมีการวิจยั ประวัตศิ าสตร์ พิธกี รรม ความเชือ่ ประเพณี
ในชนเผ่าลุ่มน�้ำโขง

แนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	๑. นโยบายการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๒. ได้เอกสารงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานท้องถิ่น และ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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Abstract
This qualitative research is based on a survey by use of
a questionnaire in combination with information obtained due
observation and literature review. Its aim is to explore (1) the
life of Cambodian Buddhist monk students studying and living
in Thailand (2) the way of the life of Cambodian Buddhist
monk students studying and living in Thailand. The source
data originate from documents and interviews with 38 Khmer
monks1 Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
Khon Kaen Campus, (Abbrr, MCUKK) and are presented in a
descriptive analysis. The research results are as follows:
Cambodian monk students who are living and studying
in Thailand are facing several problems regarding to their daily
live and activities. These influences established a philosophy
of life based on the Buddhist concepts. The Buddhist doctrine
aim to be good person and find real happiness in present and
next life and defines also the moral code for Buddhist monks.
The monk student’s moral code focuses on daily activities
and practice following Buddhism2, in particular the practice
and study of Dhamma-Vinaya.
The data shows that students living abroad are having
the same problems such as language barriers, cultural
differences, financial problems and difficulties finding
accommodation and getting a resident permit. Food seems
1 Henceforth referred to as monks or students
2 Mahanikaya or Theravada School
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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to be an important topic as well as it was mentioned by the
participants during the interviews. Thai cultural influence has
taught Khmer Buddhist monk students to adjust themselves
in new environments and living, especially understanding the
daily practice 3. The moral structure of their lives is to
understand the how to adjust oneself in Thai Buddhist society
with following the morality of life in Buddhism.
Keyword: The Way of Life, Khmer Buddhist Monk Students,
Study Abroad

3 Dhamma-Vinaya , the teaching of Buddha belonging to Theravada Buddhism
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Background and Significance of the Problem

Up to 90% of the Cambodian population practices
Theravada Buddhism. Traditionally many Cambodian men
become a monk to study the Buddhist doctrine in the
monastery and Buddhist schools from primary to high levels
in their country of origin. Nowadays Buddhist students take
their chances to go abroad to extend their horizon by studying
in a foreign Buddhist country like India, Myanmar, Thailand
and Sri Lanka. The duration varies with duration of the study
course and the student`s individual situation. Long term stays
are more common than short term.
Cambodian Buddhist monks, who move to Thailand to
study there, are getting new impressions and experiences. But
living in a foreign country has also some disadvantages. The
students have to leave their “comfort zone” by leaving
everything familiar behind and adapting to a new, unfamiliar
culture.
One of the most significant problems in daily life is the
language barrier. Many Cambodian students using English in
the beginning to communicate with Thai natives as they only
know a little or no Thai. Many Thai people are used to only
speaking Thai not English speaking. This leads to the situation
that Cambodian monk students cannot participate in daily life
like they are used to in their home country. Almost everything
feels unfamiliar to them and it takes time to adapt and learn
Thai language to a sufficient level. As a result they feel
isolated, lonely, homesick and unhappy at first. They are also
afraid and unsecure when meeting new people because they
do not know who is trustworthy and who is not.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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Another problem is that they are not familiar with law
and local morality. For example, Cambodia uses the right side
(street or roads) as while in Thailand people drive on the left
side. Even small things like the different taste of food becomes
an issue; Thai food is in comparison with Cambodian food
very spicy and Cambodian people are not used to eat that
spicy. But the students have to deal with this because they
do not have a choice when getting food from local people
as alms.
The way of Cambodian Buddhist monk students mention
in the above paragraphs that living in Thailand they have to
be aware of everything and they are required to follow;
therefore, to understand the way and main concepts of their
lives and related characteristics in Cambodian and Thai
morality.

Research Questions

This research aimed to study the morality of the way of
life of Cambodian monk students of MCUKK, in order to collect
the data to avoid and resolve general problems. The study
carried out based on the following research questions:
1. What is the way of life of Cambodian Buddhist monk
students in Thailand?
2. How do the Cambodian Buddhist monk students live
and study with the ways of life in Thailand base on morality
of way in the Buddhist morality?
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Research Objectives

1. To study the life of Cambodian Buddhist monk
students studying and living in Thailand
2. To study of the way of life of Cambodian Buddhist
monk students in Thailand studying and living in Thailand

Scope of the Research

This research documentary and qualitative research
based on collecting of data from various sources and depth
interviews.
1. Scope of content
The useful study of the way of life of Cambodian
Buddhist monk students are relating to moral living of
Buddhism as the documentary research in Cambodia and
Thailand.
2. Scope of research sampling
Analytical study related to the problems on life of
Cambodian Buddhist monk students in Thailand.
3. Scope of research area
Additional documentation from interviewees = 38.
4. Scope of Time
Start from July 13th to September 30th, 2015

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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Definition of the Terms Used in the Research
‘The Way’ is the way of monastic and based on morality
and daily practice. Other traditions may provide an
understanding of a particular life. Whichever way a tradition
is learned, it will always define these principles of living for
the people who practice Buddhism, and this definition can
be referred to the Cambodian of monk.
‘Monk’ is a person who goes homeless and wears the
robe and practices the teaching of Lord Buddha.
‘Life’ is the condition that distinguishes animals and
plants from inorganic matter, including the capacity for growth,
reproduction, functional activity, and continual change
preceding death.
Literature Review
Prof. Phra Thepsophon (Prayoon Mererk), in his book,
“Buddhists in the two traditions are identified by referring to
a set of four virtues, namely (1) faith in the Triple Gem, (2)
morally good behavior resulting from observing at least five
precept, (3) willingness to help other people, and (4) insight
into the true nature of thing through the practice of Samatha
and Vipassanā Meditation. All Buddhists aim at the same goal,
i.e. Nibbāna. Their important task is to follow the leading to
spiritual developments and to spread the Buddha’s teachings
throughout the world.”4
4 Phra

Thepsophon (Prayoon Mererk), Buddhist Morality,
(Mahachulalongkorngrajavidyalaya University Press, Wat Mahathat, Bangkok 10200,
2004) p.136.
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As Buddhist discipline, the monk should help lay people
by: (1). Enjoining them from evil actions, (2) Enjoining them
in goodness (3) Assisting them with kind with intentions (4)
Making known to them things not heard before (5) explanting
and clarifying thing they have already heard and (6) pointing
out the way to heaven, teaching them the way to happiness
and prosperity.5
Related Research
Pratibha Pabhasrawong in his thesis entitled “Foreign
Buddhist Monks under the Lineage of Phra Ajahn Chah: A case
Study of Wat Pah Nanachat, Ubon Rathchathani”, has described
the life of foreign monks and that foreign monks understand
the nature of life abroad as complicated and discontented.
Foreign monks perceive that most lay people are in
predicaments when they face disturbances because nobody
is there to tell them how to practice Dhamma teaching and
apply it to the physical world. Foreign monks have to train
their heart to live harmoniously with other and support each
other to have the strength and fortitude to keep going to fulfill
their solutions”6.

5 P.A.,

Payutto, ธรรมนูญชีวิต A constitution for living, (บริษัท ธรรมสาร จ�ำกัด,
๒๕๔๘) หน้า ๗.
6 Pratibha , Pabhasrawong, Foreign Buddhist Monks under the Lineage of
Phra Ajahn Chah: A case Study of Wat Pah Nanachat, Ubon Rathchathani,
(Thammasat university, 2002), p. 93-94.
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Summary

Cambodian Buddhist monk students should understand
the nature of life as the being complicated and discontented.
They have to train their heart to live harmoniously and adjust
themselves to new environments and lifestyle, especially
regarding to the daily practice Dhamma-Vinaya7 in the present
life. They have to follow morally good behavior resulting from
observing of the precepts, willingness to help other people,
and insight into the true nature of things through the practice
of Samatha and Vipassanā Meditation.

Conceptual Framework

Figure 1 Conceptual Framework
7

The teaching of Buddha belongs to Theravada Buddhism.
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Research Methodology

This study employed qualitative research methodology,
using both formal and informal interviews combined with
experiences from observation. The tools used to collect data
are three interview forms. The study population included 38
Cambodian monks from first to fourth year (Group A – Bachelor
Program) and first and second year (Group B – Master Program)
at MCUKK:
Name
Group A

(Bachelor Program; n=34)

Group B

(Master Program; n=4)

1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year
7
6
9
12
3

1

-

-

Expected Benefits

This study contributes to the background information for
the development of concepts which are intended to improve
Cambodian monk’s life while studying abroad. It should also
help to inform about main issues of Cambodian monks who
study and life abroad and to understand the Cambodian
Buddhist monks’ characteristics. This study is also to support
Cambodian monks who study and live in Thailand to reach
the development in sustainable way and ideas about the way
of Cambodian life, tradition and civilization which has come
from past and present:
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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1. Clear comprehension to show the way of life of
Cambodian monk students studying and living in Thailand.
2. Clear comprehension of the way of life of Khmer
monk students studying and living in Thailand based on
morality of Buddhist concepts.

Research Result and Conclusion

Group A are students attending the bachelor
degree program in the first, second, third and fourth year.
The interviews have shown that all students have to deal
with similar problems. Language barriers, accommodation,
cultural differences, financial problems and unfamiliar food
are main issues.
One student of Group A mentioned: “it is difficult for
making the documents for staying and study in Thailand. The
food is also difficult for me too. Most of foods have a little
bit vegetable and it is spicy”. Regarding to communication
Cambodian monk students are having problems to understand
the teacher and other students because of weak Thai language
skills. Most courses are held in Thai language so it is hard to
achieve good results in the first year.
They experience the same situation while staying in
the monastery; because of the language barrier they are not
able to participate fully in daily life activities and it is hard to
socialize with Thai monks. One student added “our problems
are using of Thai language in study and communication and
we have the difficulty of payments for study and living.” In
addition there are sometimes problems like jealousy and
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discrimination between Khmer and Thai monks. These are
general problems especially for first year students.
Learning Thai language is challenging although some
Thai words are similar to Khmer, but the letters and the
pronunciation are different. When students have to do
homework and to write a report, they have to write in Thai.
Good communication with the abbot and other Thai monks
is almost impossible because they do not understand each
other. To solve problems like this all Khmer monks try to
study Thai culture, Thai language and the way of Thai monks.
The interviews showing that living in Thailand is difficult
in the beginning. But the data also shows that it will become
easier as soon as the students gained enough knowledge
about Thai culture and Thai language to communicate and
deal with Thai people.
Group B are students attending a master degree
program. They have also similar problems. In comparison with
Group A they already adapted to Thai culture and are able to
cope with the problems they had within the first year: “Our
living in Thailand, it is easy but also it is bad. For food is difficult
at first time but now is ok. We can stay at Thai temple as in
Cambodia and we can go for alms at the villages. For our study
is the good because we can learn in Thai and English as well
with teachers and in the other hand they can practice with
Thai friends”. Of course, living in Thailand is a great chance
to have good experiences, but the lack of knowledge can
also cause a lot of troubles in the life and their relationship
as well. Their way of live is to join activities of temple and
practice the Buddhist discipline and temple rules.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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From the study in according with the research objectives,
it was found that:
1. A Study the way of life of Khmer monk student
1.1 Meaning of Monk’s Life in Buddhism
The meaning found within a monk’s life is the goal
in being Buddhist monks, it is essential in order to achieve
Nibbāna8, which is known as ‘the ultimate purpose in life’.
According to Buddhism, monks’ life is different from a lay
man. The monk wears the yellow robe, lives in the temple
(or forest), hold precepts, practice meditation and cultivate
the wisdom intensively.
The life of Buddhist monk requires, to give up everything
materialistic in order to gain indefinite spirituality. Buddhist
monk focuses on achieving ultimate mindfulness and wisdom.
The Buddhist main purpose in life is to change one’s wrong
views into right ones, which leads to the accomplishment
of Nibbāna. To be a Buddhist monk should give up these
implements leads to a better life quality. To accept a life
style worth living is to exceed one’s own expectations of how
life should be lived. The quality and purpose for a monk’s
life is essential to the ways of their practice and living. The
acceptance of Buddhist practices helps lead the monks in
a great quality of life as they age with wisdom and selfcontentment.

8

Mahathera Sayadaw, Ledi. The Manuals of Buddhism, Yangon: Mother
Ayeyarawaddy Publishing (House of Myamar, 2004), p. 566-568.
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1.2 The Life of Way of Monk in Buddhism
The life is process with activities. Every kind of living
being has own method for living. People have their own way
to practice for supporting their life. In Buddhism the monk
always has the way in different side for practice every day in
order to achieve their goal. Becoming a monk is different from
normal people mean he has own way to follow. The monks
have to leave home and wear robe and practice the DhammaVinaya. On the other hand the monk’s living depends on the
lay people who support four requirements life robe, food,
shelter and medicine.
The way of life of monks, it depends on two ways that
are one for monks and lay people (1) the man after becoming
Buddhist monk, they have to hold two duties called “Khantha
Thura (Duty of learning) and Vipassanā Thura (duty of practice
meditation)” They also have to follow three ways: Pariyati
(learn), Pattiopatti (practice) and Pattivetha (achieves the goal).
The monks 9 are spending their life time to learn
and practice Dhamma-Vinaya for finding a way to reach
enlightenment. After practicing and gaining knowledge in
Buddhism to a high level they spread their knowledge by
teaching other people or giving the sermon how to be good.
The lay people are having only a little time to study and
practice Buddhism, therefore they are depending on the
good advices and the sermon of the monk. When Buddhist
completes their duty like this the lay people will have the
9

Ven. Dr. Devananda, Bokanoruwe, Social Aspects of Early Buddhism,
(Godaparagaha Watta Rod Talahena-Malabe Sri-Lanka, 2000.), p.162.
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strong belief and follow their advice as well as offer the four
requirements for their monks.
Another way of their lives, it depends on two ways
that are one for monks and other for lay people. The monk
spends their life time to learn and practice for finding the
happiness. After the practice the own duty as about they
get real knowledge then bring the knowledge to teach the
people or give the sermon the people. The lay people have
a little time to learn and practice like the monks, therefore
they have to depend on the good advice and sermon of the
monk in the ways to lead their life well.
When Buddhist completes their duty like this the lay
people will have the strong belief and follow their advice
as well as offer the four requirements for their monks. And
complete their duty morality (Sila), meditation and wisdom
for release the suffering that is theirs purpose in founding an
order of monks was to provide an environment and reach the
Nibbāna.
2. The Concept of the Way of Cambodian Monk Student
2.1 Historic life of Cambodian Buddhist monk Student
Cambodian Buddhist monk students are staying where
the Pāli schools or Universities are located such as Chiang
Mai, Khon Kaen, Ayutthaya province, Bangkok city are famous
cities to stay for students. Cambodian Buddhist monk students
came to Khon Kaen province since B.E. 2545. At this time
there were only four monks staying at MCUKK located at Wat
Thatu Arāmloung. Then after the first generation, they took
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the next generation more and more until now a day, there
are more than sixty-five monks who study bachelor, master
and doctorate degree.
Khon Kaen province is located in the northeast of
Thailand and it is also a popular province of Thailand. Many
local people follow Theravada Buddhism. All of the temples
have a lot of activities in order to conduct in and to breach
Dhamma to laypeople and most of them like practice
meditation. Such as Wat Pho Ban Nontan where practice
insight meditation and Vipassanā meditation center. There
are many laypeople join it with a lot of monks and novices
staying in the temple.
Thus every year there are Cambodian monks students
move to Khon Kaen for their study at Buddhist schools or
university.
2.2 Daily Activities in the Temple
The daily activities for Cambodian Buddhist monks
students in temple are particular and regular. From the
morning until night there are several activities. Some activities
are the same in everyday and some activities are different
from each other. In a day at the early morning, there is a
morning chanting61 (4:30 am to 5:30 am) then around 6:00
am all monks and novices go for alms. It is usually take an
hour for going for alms at the villages. After that about over
10 พระอธิการสุพัตร์

ฐิตวํโส เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม, หนังสือสวดมนต์ ท�ำวัตรเช้า-เย็น,
ของวัดป่าอาดลยาราม, ขอนแก่น พ.ศ. 2554 ฉบับสมบูรณ์). หน้า 2.
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7:00 am they return to the temple and then they have the
breakfast individually at their Kutis or Sāla Hall.
In some temple most of the monks and novices are
Buddhist students to go to school, therefore from 7:30 am to
4:30 am there are not any activities in the temple, but they
study at MCUKK Normally at 4:30 pm most of monks and
novices come from the study so the bell is rung at 5:00 pm
for preparing to join the evening chanting. It takes a half of
an hour to prepare after the belling. The evening chanting is
started at 5:30 pm and finished at 6:30 pm following by the
Chanting Book of temple13. The monks and novices chant at
the Uposutha hall altogether.
After they finish their evening chanting, they return to
their own Kutis and then they get relax and study. Some
monks study until 10:30 pm and some study until 12:00 pm.
And mostly they get sleep around 10:00-11:00 pm. until get
up around 4:00 am by sound of belling. For the special day
like the Buddhist holy day and the day off, some activities are
changed and the monks and novices can join many activities
like Buddhist holy day, after returning from going alms, all the
monks and novices go to Sala Hall for joining the breakfast.
The normal activities are the same, but the rest of time from
8:00 am until 4:00 pm there are many activities.
2.3 Daily Practice
For monks and novices, daily chanting both morning and
evening, it starts on 4:30am to 5:00am and in the evening;
it usually starts on 7:00pm to 8:00pm except on Buddhist
206

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

homage day and Sunday always start chanting at 6:30pm every
day of the month. But on Buddhist homage day, it takes on
6:30pm to 9:00pm and Sunday takes on 6:30pm to 8:00pm.
Furthermore, the daily temple activity all novices and monks
must study Dharma and discipline during three months of
Buddhist rains-retreat entry day every year. Every morning
except on Buddhist homage day, all monks and novices
always go to beg for food after chanting finished on 5:00am
to 5:30am.
So, these daily activities indicate about Thai Buddhists’
willing effort and supporting and donation to Buddhism by
practicing in perfect conformity to the Dharma and donation
of requisites (i.e. food, lodging, etc.). Aiming Buddhism breeds
and increases immediately and widely to the modern world
and will be called good Buddhist who take refuge to Buddhism
until ending life. In addition to, it is a part of participation to
reduce immorality and instability in societies and corrects
only the right livelihood of all beings in societies with ethics,
morality, stability, accountability and responsibility, and peace
by teaching or educating the morality11 of Buddhism.
2.4 Conclusion
The conclusion of researching result, the researcher sees
that there are two visions i.e. advantages and disadvantages
which are concerning with the affection and influent to foreign
11

Ven. Dr. Devananda, Bokanoruwe, Social Aspects of Early Buddhism,
(Godaparagaha Watta Rod Talahena-Malabe Sri-Lanka, 2000), p. 60.
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living. One of the most important advantages is finding new
knowledge. The advantage is having suitable time condition in
living. Cambodian Buddhist monks follow Theravada Buddhism.
Living into a good society is considered that is a way of practice
morality. Moreover, living to monks that are organizing, it is
recognized that monks obey. Thai traditional culture and
respect are their way of living; however, the living of monks
has an important role in solving any problems happening to
their lives using the basic in the Buddhist morality. Of course, in
foreign country they can find new experiences and bring good
happiness, but the lack of knowledge can also cause a lot of
troubles in the life and relationship as well. The disadvantages
are the problems happen to them like Language barriers,
accommodation, cultural differences, financial problems and
unfamiliar food are main issues that force them to drop out
of their study and return their homeland then disrobe as lay
men.

Research discussion

The finding of this research are expected to be useful
to various agencies in order to come together to solve the
impacts of life of Cambodian monk student’s characteristics.
The researcher will show the recommendations for improving
the situation as follows:
1. The life of Cambodian monk students has to practice
deeply on Buddhist morality. They have high responsibilities
understanding their duties to Thai and Khmer society
2. The life of Cambodian monk has to be strength
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understanding the important Thai tradition dealing to truth
and honesty to lead the peace and happiness for living.
3. Monks, head of students, teacher and lecture or
involved people have to rally as harmonious works to arrange
the planning to give the concepts of Buddhist morality
including the Buddhist concepts.

The Possibility of Practicing Morality

The researcher would like to request the useful ideas
to various agencies in order to use the Buddhist morality to
solve the impacts of Cambodian traditional life characteristics.
The researcher will show the recommendations for practicing
the situation as follows:
1. Buddhist morality is expressed clear comprehension
to understand the life of Khmer monk students.
2. Monks, head of Cambodia monks and elders should
create the consideration of disappearing Cambodian traditional
living characteristics to respond and protect their tradition.
3. They analyze related morality of Cambodian traditional
living characteristics.

Suggestion

The researcher interviewed Khmer monk students in
MCUKK to analyze how their living characteristics are declining.
Khmer traditional life is being constructed and reconstructed
to fit in new socio-cultural and environmental contexts.
This research examines a particular life of Cambodian monk
student which is performed as a therapeutic technique,
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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framed within belief system made up of Buddhism and
the way of life. This study suggests that the way of life of
Khmer monk student is facing difficulties in the Thai society
due to several factors: the different of life specialists, the
changes in the conceptualization of spirit categories, and most
importantly the live far away from Khmer community. Khmer
monk tradition ensemble in Thai society were learning and
inherited of Thai culture from the past to the present and
the signifying of the role of living in Thailand. The guidelines
for conservation and promotion or encouragement of living
can be carried out in as many aspects as possible through
community participation and by cooperation of government,
university, private sectors and communities.
If it has the research work about Cambodian traditional
wedding characteristics, the researcher would like to show
the suggestion as follows:
1. An analytical study to community or involved Khmer
monk students should relate the main ideas in Buddhist
morality.
2. A researching study dealing Cambodian morality
practice to develop Cambodian monks students in Thai society
should establish.
3. Analytical study using Buddhist morality as the main
concepts such as Buddhist morality and their activities with
Thai traditional activities as well.
4. The study the impact of Cambodian monk’s life with
Thai society has to make more analysis in next research.
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ชื่อวิจัย

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน :
กรณีศึกษานิสิตกลุ่มประเทศ CLMV
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Ethnic Diversity and Coexist Peaceful in ASEAN
Community: Case Study of CLMV Students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ชื่อผู้วิจัย

พระมหาดวงเด่น ิตาโณ, ดร.
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ
หน่วยงาน โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา	๒๕๕๘
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งานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษานิสิต
กลุม่ ประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
ของ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
และคณะ โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ผลงานวิจัยที่ได้จากการทำ�กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั ทางพระพุทธศาสนาเพือ่ ความก้าวหน้าในประชาคม
อาเซียน ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาสอดคล้อง
กับเสาหลักที่ ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจ
วัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียน
ศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยจากโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขา
วิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้นำ�เสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ไว้
เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพบริบทการอยูร่ ว่ มกัน
ของนิสิตในกลุ่มประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อนำ�เสนอรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของ
สมาชิกในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขภายใต้
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัย
ภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตบรรพชิตของ มจร.
ส่วนกลาง จำ�นวน ๕ รูป แบ่งเป็น ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
จำ�นวนประเทศละ ๑ รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การเปรียบ
เทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า หลัก
ปฏิบตั ใิ นการอยูด่ ว้ ยกันของนิสติ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เคารพใน
ความแตกต่าง แบ่งปันทรัพยากร ร่วมกันทำ�กิจกรรมจิตอาสา และปฏิบตั ิ
ตามศาสนาของตนเอง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอยูร่ ว่ มกันใน
สังคมสันติสขุ คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และสาราณียธรรม ๖
สำ�หรับรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของนิสิต คือ ๑) สานรวม
อุดมการณ์ร่วมกัน ๒) สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ ๓) กระตุ้นจิตสำ�นึก
ประพฤติ ต นในศี ล และวิ นั ย ๔) การสื่ อ สารด้ ว ยเมตตาและเข้ า ใจ
๕) เปิดเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ๖) ฝึกการให้ความเคารพกัน
คำ�สำ�คัญ : ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ,์ วิถกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ,
		 ประชาคมอาเซียน, นิสิตกลุ่มประเทศ CLMV
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Abstract
The purposes of this research were to study the context of
coexistence of CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya
University and to propose a model of coexist peaceful for
students in CLMV countries. Applied qualitative research with
field study was used for research methodology. Purposive
sampling was used for the sampling and 5 monk students were
selected as the target group which consisted of Thai, Cambodia,
Lao, Myanmar and Vietnam. Semi-structured interview form was
used for data collection. Data were analyzed by using comparing
and analytic induction. The research results indicated that there
were five aspects of coexist principle for CLMV students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University which were learning
culture from each other, respectful other difference, sharing
resources, joining activity with public mind, and conducting follows
a self religion. Three Buddhist principles were used for coexist
peaceful which were four principles of service, four principles of
virtuous existence and six states of conciliation. Five aspects within
the model of coexist peaceful for students in CLMV countries were
presented including 1) having same ideology, 2) creating sharing
culture, 3) simulating good action and discipline, 4) having kind
and understanding communication, 5) opening sharing opinion
area, and 6) practicing pay respect to each other.
Keywords: Ethnic diversity, Coexist peaceful, ASEAN Community,
CLMV students
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การก้าวสู่การเปิดสังคมประชาคมอาเซียน ท�ำให้ประเทศไทย
ซึง่ นับได้วา่ มีความเจริญทัง้ ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความพรัง่ พร้อม
ทางทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าสนใจและจับตามองของ และมี
แนวโน้มเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์
และศูนย์กลางการท่องเที่ยว๑
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับกระแสของการ
ไหลรวมของประชาชนในหมู่สมาชิกสมาคมอาเซียน โดยอย่างยิ่งกระแส
การย้ายถิ่นฐานแรงงานจากกลุ่มประเทศ CLMV อันได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่ต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิต
และรายได้ที่สูงขึ้น ประกอบกับแรงงานกลุ่มนี้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารและค่าแรงทีถ่ กู กว่าคนไทยท�ำให้เป็นทีแ่ รงงาน
กลุ่มนี้นับวันเป็นที่ต้องการของเจ้าของผู้ประกอบการในประเทศไทย
การอยูร่ ว่ มกันในองค์กรทีม่ คี วามหลากหลายความเป็นชาติจงึ เป็น
สถานการณ์ที่ไทยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแม้ว่ากลุ่มประเทศ CLMV จะมี
ความใกล้ชิดกับชายแดนประเทศไทย แต่ก็ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
บางอย่างที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ และความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์นี้หากมิได้ศึกษาท�ำความเข้าใจกันอาจน�ำมาซึ่งความขัดแย้ง
เพราะประวัตศิ าสตร์ความเป็นชาติพนั ธุน์ นั้ ได้รบั จากอิทธิพลทางการเมือง
การปกครองของประเทศที่ เ คยปกครองและหล่ อ หลอมกลายเป็ น
วั ฒ นธรรมและส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ก ารด�ำเนิ น ชี วิ ต แต่ ล ะชาติ พั น ธุ ์ ๒ ดั ง นั้ น
๑ องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆ ใน

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thai-aec.com/
140#ixzz3jdZrw1SQ [๒ ก.ค.๒๕๕๘].
๒ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน, [ออนไลน์], แหล่งทีม
่ า: http://www.kanchanapisek.or.th
[๒ ก.ค. ๒๕๕๘].
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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หากองค์กรมีสมาชิกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน
หากมิได้เรียนรู้ถึงความเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น อาจท�ำให้เกิด
ปัญหาเล็กๆ น�้ำผึ้งเพียงหยดเดียวที่สามารถสร้างปัญหาขยายใหญ่ขึ้น
อันเกิดจากไม่รู้ถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสมาชิกในกลุ่มว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร๓ ดังกรณีตัวอย่างบางประเทศที่ไม่ยอมรับ
ความหลากหลายของชาติพันธุ์จึงเกิดการใช้ความรุนแรง น�ำไปถึงการฆ่า
การท�ำร้าย ท�ำให้สังคมโลกไม่ยอมรับความใจแคบของประเทศนั้น๔
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความไม่มั่นคงและขาดสันติสุขในประเทศนั้น
ความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ นี้ ใ นอดี ต ประเทศไทยได้ ผ ่ า น
ประสบการณ์การหลอมรวมความเป็นชาติไทยท่ามกลางความแตกต่าง
ของเผ่าชน แต่กน็ บั ว่าไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีช่ าวโลกยอมรับถึงวิถกี าร
อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ แม้วา่ จะมีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม
แต่ยงั คงสามารถเป็นหนึง่ เดียวกันได้ เพราะมี “ขันติธรรม” เป็นเครือ่ งยึด
เหนี่ยวในจิตใจ สะท้อนถึงการเคารพ การยอมรับ และความชื่นชมใน
ความหลากหลาย ในวัฒนธรรมต่างๆ ของโลก๕ ส�ำหรับการศึกษาความ
เป็นชาติพันธุ์ในเชิงวิชาการ ประเด็นการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ มักจะถูกน�ำเสนอภายใต้บริบทและเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึง
การท�ำความเข้าใจความเป็นพลวัตของกลุ่มชาติพันธุ์ในการต่อสู้และ
ปรับตัวต่อแรงกดดันในด้านต่างๆ ตามความเป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่งๆ
โดยให้ความสนใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจกับสิทธิความมี
ตัวตนและภูมิปัญญาของทุกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผล
๓

ไทย แขก จีน ฝรั่ง พม่า ลาว กัมพูชา โลฮิงญา ความหลากหลายทางชาติพันธุ์, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา: http://www.oknation.net [๒ ก.ค.๒๕๕๘].
๔
อ้างแล้ว.
๕
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การประชุมผู้น�ำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคม
อาเซียนครั้งที่ ๑ เรื่องขันติธรรมทางศาสนา
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การศึกษานั้นมีพลังอย่างแท้จริงในการน�ำเสนอทางเลือกที่มีลักษณะ
หลากหลายให้ กั บ ความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
ที่จะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์พหุสังคมและการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค
กับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มสังคมนั้น การไม่ยอมรับความจริงในความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ การปฏิเสธและไม่ยอมรับความจริงในข้อนี้
นั บ วั น จะเพิ่ ม ความขั ด แย้ ง และรุ น แรงขึ้ น ในสั ง คมโดยไม่ จ�ำเป็ น ๖๘
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้นั้น
มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การมีค่านิยมพื้นฐานที่เหมือนกัน โอกาสและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารที่เข้าใจกัน และลักษณะสังคม
ที่เหมือนกัน๖ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขโดยเน้นการเสาะหารูปแบบวัฒนธรรมร่วมประจ�ำกลุ่ม พร้อมกับ
การปรับเทคนิคความร่วมมือเพือ่ ให้ผคู้ นทีห่ ลากหลายความเป็นชาติพนั ธุ์
ต่างมีความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ท�ำให้ทั้งคนกลุ่มน้อยและ
คนกลุ่มใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายนั้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้
และการอาศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น ทั้ ง ในส่ ว นของบรรพชิ ต และคฤหั ส ถ์ แ ล้ ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังนับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้นิสิต
ที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
วัฒนธรรม ภาษา ของไทย ได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ ทัง้ นิสติ ไทยและนิสติ
ต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ได้อย่างกลมกลืน เกิดความรักและสามัคคี ความผูกพันในหมู่คณะ
๖

บทความเกี่ ย วกั บ ชนเผ่ า, ความเป็ น ชาติ พัน ธุ ์ (Ethnicity), [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า:
http://www.openbase.in.th [๒ ก.ค.๒๕๕๘].
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษารูปแบบและแนวทางการอยู่ร่วมกันของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง ที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสะท้อนให้เห็นความงดงามของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ท่ามกลางความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มประเทศ CLMV และยังสามารถขยายผลไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน

ค�ำถามวิจัย

	๑. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนิสิตกลุ่มประเทศ CLMV
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งในมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่
	๒. รูปแบบและแนวทางการอยูร่ ว่ มกันอย่างไรทีท่ �ำให้นสิ ติ ในกลุม่
ประเทศ CLMV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	๑.เพื่อศึกษาสภาพบริบทการอยู่ร่วมกันของนิสิตในกลุ่มประเทศ
CLMV ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
	๒. เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสมาชิก
ในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขภายใต้ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์
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ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ๑) แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ ๒) แนวคิดการมีส่วนในการอยู่ร่วมกัน
ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน ๓) แนวคิ ด หลั ก ธรรมในทางพระพุ ท ธศาสนา
ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมสันติสุข
๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตบรรพชิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ที่เป็นสมาชิก
ในกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) จ�ำนวน ๔ คน
๔ ประเทศ
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่  
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๔. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั ทัง้ หมด ๑ เดือน โดยก�ำหนดระยะ
เวลาจ�ำแนกตามกิจกรรมหลักของการด�ำเนินโครงการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ หมายถึ ง การอยู ่ ร ่ ว มกั น
ระหว่างกลุ่มคนที่มีพันธะทางเชื้อชาติ สัญชาติ และการมีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน ในงานวิจัยนี้ได้แก่การอาศัยอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
ที่เป็นนิสิตบรรพชิตไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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วิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคม
ตามหลักค�ำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๖ ประการ คือ
๑) การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกันและภายใต้
อุดมการณ์เดียวกัน ๒) การแลกเปลีย่ นสิง่ จ�ำเป็นหรือปัจจัยพืน้ ฐานในการ
ด�ำรงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ด้วยความ
เท่าเทียมกัน ๓) การเคารพกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามข้อบังคับของสังคมนั้นๆ
การรักษาศีลหรือวินัย ๔) การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตาและ
มีความระมัดระวังไม่ท�ำร้ายซึง่ กันและกัน ๕) การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน ๖) การยอมรับฟังความเห็นซึง่ กันและกัน
แม้ว่าจะมีความแตกต่าง ด้วยการให้ความเคารพและให้เกียรติต่อกัน
ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าย ทั้งด้าน
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิก
ในชุมชนมีสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
นิสิตกลุ่มประเทศ CLMV หมายถึง นิสิตบรรพชิตมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (ส่ ว นกลาง) ที่ เ ป็ น ชาวกั ม พู ช า ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย หมายถึง การเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีด่ �ำเนินกิจกรรม
ที่ตั้งอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		
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ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความหมายและมโนทัศน์ชาติพันธุ์๗
A. Montague ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์”
น่าจะเป็นค�ำที่มีประโยชน์ในการจ�ำแนกกลุ่มชนได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
เพราะเป็นค�ำใหม่ ยังไม่มีความสับสนมากเท่าความหมายของค�ำว่า
“ชนชาติ” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๕๑: ๗) ในความคิดของ
A. Montague “กลุ่มชาติพันธุ์” หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มชนที่ถูกมอง
ว่าแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ในทางกายภาพหรือในทางวัฒนธรรม แต่
A.Montague ได้เน้นการยกตัวอย่างการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในทาง
กายภาพ (A.Montague, 1972)
อย่างไรก็ตาม หลังจากทศวรรษของ ๒๔๙๐ เป็นต้นมา มโนทัศน์
“กลุ่มชาติพันธุ์” ได้แพร่หลายในสาขาชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยา
สังคมและวัฒนธรรม และสาขาวิชาอืน่ ๆ ในสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา
จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ (Zenner 1996: 303) จากข้อสังเกตของ
Zenner (1996) มโนทัศน์อื่นๆ ที่ได้เคยใช้กันก็ยังมีใช้อยู่ควบคู่กันไป
แต่ใช้กันน้อยลงด้วยเหตุผลต่างๆ อย่างเช่น ค�ำว่า “เผ่าพันธุ์” (tribe)
กลายเป็ น ค�ำที่ มีนั ย ยะของการไร้ อารยธรรม และสะท้อนอคติแ บบ
จักรวรรดินิยมตะวันตก เพราะค�ำว่า “tribe” มาจากค�ำว่า “tribu” ซึ่ง
หมายถึง คนป่าเถือ่ นทีอ่ ยูน่ อกอาณาจักรแห่งอารยธรรม (Sahlin, 1998)
ส่วนค�ำว่า “ethnic group” หรือกลุ่มชาติพันธุ์ จะมีความหมาย
ทีเ่ ป็นกลางมากกว่ากล่าวคือ ไม่ได้บง่ บอกประเภทหรือระดับคุณลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่เหนือกว่าหรือต�่ำกว่า เพียงแต่บ่งบอกว่าเป็นกลุ่มชน
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในระยะแรกการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์
๗

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [ออนไลน์],แหล่งที่มา: http://www.sac.or.th/
databases/ethnicredb/more_information.php [๒ ส.ค.๒๕๕๘].ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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เป็นการจ�ำแนกโดยนักมานุษยวิทยาหรือนักภาษาศาสตร์ เช่น ในงาน
“Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia” ของ LeBar, Hickey
and Musgrave (1960) ที่จ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเกณฑ์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางภาษา อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา แนวคิดการจ�ำแนกกลุ่ม
ชาติพันธุ์โดยอาศัยเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัยดังกล่าวได้รับค�ำวิพากษ์วิจารณ์
โดยนักมานุษยวิทยาทีท่ �ำงานในภูมภิ าคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น Leach (1964) และ Moerman (1967)
Levine และ Campbell (1972) ซึ่ ง ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตไว้ ว ่ า
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาสมั ย นั้ น มั ก สนใจแต่ เ รื่ อ งวั ฒ นธรรม จึ ง เข้ า ใจกั น
อย่างหลวมๆ ว่ากลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ ก็คือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมหนึ่ง
ร่วมกัน ซึ่งในความเป็นจริงมิอาจจ�ำแนกได้อย่างชัดเจน (ฉวีวรรณ
ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๗) ข้อวิพากษ์ต่างๆ ดังกล่าวได้กระตุ้นความสนใจ
ของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาบางกลุ่มที่ถามค�ำถามเกี่ยวกับ
“ความเป็นชาติพันธุ์” มากขึ้นในกาลเวลาต่อมา ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้ ๑) กระบวนการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์โดยคนในกลุ่ม
๒) การเรียนรู้และแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบริบทต่างๆ ๓) ความรู้สึก
และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ๔) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่ ต ่ า งกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ๕) กระบวนการด�ำรงรั ก ษาพรมแดนระหว่ า ง
กลุ่มชาติพันธุ์ ๖) กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางชาติพันธุ์
Fredrik Barth (1969) นักคิดคนส�ำคัญที่มีบทบาทในการกระตุ้น
มโนทัศน์การศึกษาชาติพนั ธุค์ อื “ethnic identity” (อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ)์
และ “ethic boundary” (พรมแดนชาติพันธุ์) ซึ่งถือเป็นแนวใหม่
มีลกั ษณะเป็นจิตวิสยั ในแง่ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับความรูส้ กึ นึกคิดของสมาชิก
กลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นใคร เป็นสมาชิกของกลุ่มใด แตกต่างจากกลุ่มอื่น
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อย่างไร และลักษณะทางวัฒนธรรมใดที่มีความหมายต่อการจ�ำแนกทาง
ชาติ พั น ธุ ์ ข้ อ เสนอของ Barth (1969) คื อ ให้ เ ปลี่ ย นมุ ม มองจาก
การที่กลุ่มชาติพันธุ์เป็นหน่วยที่ถือวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็น “รูปแบบ
การจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่า
“สถานภาพ” ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลที่อยู่ร่วม
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ เ ดี ย วกั น หรื อ อยู ่ ต ่ า งกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ กั น การก�ำหนด
ความหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ตามความคิดนี้ ท�ำให้ลักษณะทางวัฒนธรรม
มีความส�ำคัญในการจ�ำแนกความเป็นชาติพันธุ์ของปัจเจกบุคคล และ
เป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญในการจ�ำแนกตนเองและคนอื่นว่าต่างกลุ่มกัน
ในแง่นี้ ความเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ จ็ ะเปรียบเสมือนสถานภาพอืน่ ๆ ในสังคม
เช่น เพศสภาพ ชนชั้น วัยวุฒิ หรือถิ่นฐานที่อยู่ ที่กลายเป็นเครื่องหมาย
บ่งบอกมาตรฐานการปฏิสัมพันธ์ที่จะท�ำให้รู้ว่าคู่ปฏิสัมพันธ์ควรจะ
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรต่ อ กั น อย่ า งเหมาะสม ตามความคิ ด นี้ สิ่ ง ที่ จ ะมี
ความส�ำคัญในการศึกษาทางชาติพันธุ์ จึงน่าจะเป็นกระบวนการระบุ
อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ เอกลักษณ์ชาติพนั ธุ์ (ethnic category) และพรมแดน
ชาติพันธุ์ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลจากต่างกลุ่มชาติพันธุ์
ข้อสังเกตของ Barth ก็คือว่า พรมแดนชาติพันธุ์อาจด�ำรงอยู่ได้ แม้ว่าจะ
มี ก ารปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์กันอยู ่ เ สมอ และแม้ ว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมไปในทางทีใ่ กล้เคียงกัน Barth ให้ความสนใจ
เรื่ อ งการแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ช าติ พั น ธุ ์ ใ นการปฏิ สั ม พั น ธ์ ม ากกว่ า สนใจ
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างในกรณีของ Moerman
Abner Cohen (1974) ซึ่งได้พยายามปรับปรุงความหมายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ให้รัดกุมขึ้น โดยก�ำหนดว่า กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มคนที่มี
แบบแผนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่
ท�ำให้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ ทีอ่ ยูร่ ว่ มระบบสังคมเดียวกัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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นัยยะของความหมายนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์จะต้องอยู่ร่วมระบบสังคม
เดียวกัน และแนวคิดในการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ของ Cohen ก็ยัง
มี ลั ก ษณะที่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ เกณฑ์ ที่ เ ป็ น วั ต ถุ วิ สั ย อยู ่ ดี (ฉวี ว รรณ
ประจวบเหมาะ, ๒๕๒๕) แม้ Cohen จะให้ความสนใจกับการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกับ Barth แต่ Cohen ให้ความสนใจ
ปั จ เจกบุ ค คลน้ อ ยกว่ า และเน้ น การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น กลุ ่ ม หรื อ
การจัดระเบียบสังคมภายในกลุ่ม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๗)
ดังนัน้ การให้ความหมายกับ “กลุม่ ชาติพนั ธุ”์ จึงมีความหลากหลาย
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพิจารณาปรากฏการณ์ที่ต่างกัน และจาก
ต่างมุมมองกัน ท�ำให้มิอาจนิยามค�ำว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ได้อย่างชัดเจน
แน่นอน
ดุจฤดี คงสุวรรณ์ และวรรณะ รัตนพงษ์ ได้กล่าวว่า การแบ่งแยก
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถสรุปได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้
๑) เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้น
ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต�่ำที่สุด จะถือ
เป็นกลุม่ ชนทีอ่ ยูน่ อกระบบสังคมนัน้ เช่น วรรณะจัณฑาลในอินเดีย เอทา
หรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แต่
ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต�่ำ ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่
ร่วมสังคมกับสมาชิกส่วนใหญ่ จนกลายเป็นชนกลุม่ น้อยของสังคมนัน้ เป็น
ผู้ที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอ�ำนาจ และไม่มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอื่น
ปัจจุบันทั้งประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายยกเลิก
วรรณะจัณฑาลและบูราคูแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยู่
ความแตกต่างภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนี้ ถือเป็นรูปแบบความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์รูปแบบหนึ่ง นั่นเอง
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๒) เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์
กลุ่มชนที่มีชาติพันธุ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ และตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณที่ห่างไกล เช่น ชาวเขา มักจะถูกตัดขาดจากสังคมพื้นราบโดย
ไม่ได้รับข่าวสารอย่างสม�่ำเสมอจากคนพื้นราบในส่วนกลาง การขาด
การติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นอาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจท�ำให้มี
ปฏิกริ ยิ าต่อต้านอ�ำนาจรัฐได้ ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาลได้พยายาม
ติดต่อสื่อสารกับชาวเขาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความ
สัมพันธ์ระหว่างชาวเขากับรัฐบาลไทยจึงมักไม่เกิดปัญหาเท่าใดนัก
๓) เกิดจากการผนวกดินแดน
การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ ง โดยการ
ผนวกดินแดนเพิม่ อาจเกิดจากการตกลงกันตามสนธิสญ
ั ญา หรือเกิดจาก
การขยายดินแดนหลังจากชนะสงคราม ตัวอย่างของการตกลงตาม
สนธิ สั ญ ญาคื อ กรณี ส หรั ฐ อเมริ ก าซื้ อ ดิ น แดนซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ รั ฐ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงใต้บางรัฐ ตามสนธิสัญญา เรียกว่า “Louisiana
Purchase” ในปี ค.ศ. ๑๘๐๓ หรือการที่สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดน
ซึ่งปัจจุบันคือรัฐอลาสกา ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ ส่วนตัวอย่างของการสู้รบ
ระหว่างเพื่อนบ้านและฝ่ายที่ชนะสามารถผนวกดินแดนข้างเคียงเพิ่มขึ้น
คือ กรณีการขยายอาณาจักรต่างๆ ในบริเวณแหลมทองของทวีปเอเชีย
ได้แก่ อาณาจักรสุโขทัย ทวาราวดี ศรีวชิ ยั ล้านนา ล้านช้าง อโยธยา ฯลฯ
ซึ่งสามารถขยายดินแดนให้กว้างใหญ่ขึ้นได้ โดยการยกทัพสู้รบกัน และ
ฝ่ายที่ชนะเป็นฝ่ายที่สามารถขยายอาณาจักรได้
๔) เกิดจากการย้ายถิ่น
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์อาจมีสาเหตุมาจากการที่คนจ�ำนวน
หนึ่งอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในสังคมอื่น โดยที่คนกลุ่มนี้มีลักษณะทาง
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วัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคมที่ตนย้ายเข้าไปอยู่ รูปแบบของการ
ย้ายถิ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์จีนและแขก (อินเดีย)
ในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
๕) เกิดจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในประเทศอาณานิคม มีลักษณะ
แตกต่างจากกรณีตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ ๔ กรณี ทัง้ นี้ เพราะอาณานิคม
เกิดจากการที่มหาอ�ำนาจเข้ามามีอ�ำนาจในการเมืองการปกครองของ
ประเทศอื่น ผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจมากกว่า และสามารถออก
กฎหมายบังคับต่างๆนานา ท�ำให้เจ้าของประเทศ ซึ่งมีจ�ำนวนประชากร
มากกว่ า มี ลั ก ษณะของผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ ป กครอง และต้ อ งยอมจ�ำนนต่ อ ข้ อ
เรียกร้องของประเทศมหาอ�ำนาจ ประเทศมหาอ�ำนาจมักจะจับจองทีด่ นิ
ขนาดใหญ่ และว่าจ้างคนพื้นเมืองไปเป็นกรรมกรในไร่นา มีผลท�ำให้
คนพื้นเมืองมีลักษณะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง หรือลูกจ้างในอาณัติของ
มหาอ�ำนาจ ทั้งๆ ที่มหาอ�ำนาจเป็นผู้บุกรุกเข้ามาในดินแดนของตน
โดยทั่วไปจ�ำนวนของผู้ที่อพยพมาจากประเทศมหาอ�ำนาจมีไม่มากนัก
แต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถจับจองที่ดิน และท�ำธุรกิจจนถึงขนาดเป็นผู้กุม
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้ อย่างกรณีประเทศซิมบับเว
ปรากฏว่า ในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ คนผิวขาวเป็นเจ้าของทีด่ นิ เกือบร้อยละ ๕๐
ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ประชากรผิวขาวมีประมาณร้อยละ ๕ เท่านั้น๘

๘ ดุจฤดี คงสุวรรณ์, วรรณะ รัตนพงษ์, สังคมและวัฒนธรรม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://
www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/society_and_culture/04.html[๑ ส.ค.
๒๕๕๘].
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แนวคิดการมีส่วนร่วม

Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, ๒๕๔๕: ๖) ไต้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกึ่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้วทิ ยาการทีเ่ หมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบตั งิ าน
ขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๙
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี ๕ ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ ๑๐
ได้สรุปไว้ดังนี้
๑) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation)
Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, ๒๕๒๗: ๗-๘) กล่าวว่า
การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค�ำพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิด
ความเชื่อถือและการกระท�ำ ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อม
จะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะ
ในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่า
ล�ำดับขั้นความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการ
ของคนจะเป็นไปตามล�ำดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้
๑) ความต้ อ งการทางด้ า นสรี ร ะวิ ท ยา (physiological needs)
เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่
ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
๙

ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการส�ำนักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบ
ราชการ”,วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕)
๑๐ อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และ
วัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗).
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และความต้องการทางเพศ ๒) ความต้ อ งการความมั่นคงปลอดภั ย
ของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัย
อย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท�ำร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน
หรือความมั่นคงในการท�ำงานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
๓) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการ
ความรัก ความต้องการทีจ่ ะให้สงั คมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
๔) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่
ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับ
ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความส�ำคัญของบุคคล
๕) ความต้องการความส�ำเร็จแห่งตน (self-actualization needs)
เป็นความต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส�ำเร็จในทุกสิ่ง
ทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่
จะท�ำได้ ค วามต้ อ งการนี้ จึ ง เป็ น ความต้ อ งการพิ เ ศษของบุ ค คลที่ จ ะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
๒) ทฤษฎี ก ารระดมสร้ า งขวั ญ ของคนในชาติ (National
Morale)
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของ
การท�ำงานจะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต�่ำไปด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรม
ต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดี
ต่อผูร้ ว่ มงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับงาน
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมือ่ ใดก็ตามถ้าคนท�ำงาน
มีขวัญดีจะเกิดส�ำนึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุม่ ดังนัน้ จะเป็นไปได้วา่
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ขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน�ำไปสู่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, ๒๕๔๕: ๘)
๓) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism)
ปัจจัยประการหนึ่งที่น�ำสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึก
ชาตินิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ
เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของ
ตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น
๔) ทฤษฎีการสร้างผู้น�ำ (Leadership)
การสร้างผู้น�ำจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท�ำงานควยความเต็มใจ
เพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น�ำเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์โดยทั่วไปแล้วผู้น�ำ
อาจจะมีทั้งผู้น�ำที่ดีเรียกว�ำ ผู้น�ำปฎิฐาน (positive leader) ผู้น�ำพลวัต
คือ เคลื่อนไหวท�ำงานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น�ำไม่มีกิจ
ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น�ำนิเสธ (negative leader) ผลของ
การให้ทฤษฎีการสร้างผูน้ �ำ จึงท�ำให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบตั งิ าน
อย่างมีขวัญก�ำลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้น�ำที่ดี ยอมจะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง
๕) ทฤษฎีการใช้วธิ แี ละระบบทางการบริหาร (Administration
and Method)
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่าย
เพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการ
แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มรี ะบบใดดีทชี่ ดุ ในเรือ่ งการใช้
บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท�ำงานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจ
ไม่มีใครบังคับก็จะท�ำงานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไป
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ตามนโยบายและความจ�ำเป็ น ของรั ฐ เพราะการใช้ ร ะบบบริ ห าร
เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง
ผลประโยชน์
ความหมายและขอบเขตของการอยู่ร่วมกัน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หมายถึง การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎ
ระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน การมีสว่ นร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การเมืองการปกครอง การมีสว่ นร่วมในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และ
การปฏิบตั ติ ามคุณธรรมของการอยูร่ ว่ มกันตามหลักศาสนาทีต่ นเองนับถือ
จะท�ำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๗. แนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมสันติสุข
พระพุ ท ธศาสนา มี ห ลั ก ธรรมที่ ส�ำคั ญ ที่ ห ล่ อ หลอมให้ พุ ท ธ
ศาสนิกชนเป็นคนรักสันติ รักอิสระเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตา
กรุณาต่อกัน ได้แก่
๑. หลักสังคหวัตถุ ๔
การเสริมสร้างสังคม คือ การจัดระเบียบสังคมให้สันติสุขเพื่อการ
อยู่ร่วมกันได้ หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการเสริม
สร้างสังคมสันติสุข เนื่องจากหลักธรรมมะนี้เป็นหลักแนวคิดที่เป็นก�ำลัง
แห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์๑๑ ซึง่ มีนยั ยะแห่งหลักการของการ
ครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท�ำให้คนรัก หลักสังคหวัตถุจัดได้
ว่าเป็นหลักสังคมสงเคราะห์ ซึง่ เป็นเครือ่ งประสานใจและเหนีย่ วรัง้ ใจคน
๑๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕.
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ให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันได้ และท�ำให้อยูก่ นั ด้วยความรักความปรารถนา
ดีตอ่ กัน๑๒ ทัง้ นี้ ธรรมดาแล้วทุกชีวติ ต่างด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยการให้ หากมนุษย์
ทุกคนในโลกรูจ้ กั ให้ทาน เสียสละแบ่งปันให้อภัยซึง่ กันและกัน ไม่พยาบาท
ปองร้ายกัน โลกนี้ย่อมจะเกิดความสงบสุข อย่างแน่นอน
สังคหวัตถุ แปลว่า หลักการสังเคราะห์ หรือหลักสังคมสงเคราะห์๑๓
หมายความว่า เมือ่ มนุษย์อยูร่ วมกันเป็นหมู่ เป็นสังคม คนในสังคมจะต้อง
รู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์กันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมีความรักใคร่
ปรองดองกัน ซึ่งท�ำให้สังคมราบรื่น มีความสงบ ธรรมที่เป็นหลักการ
สงเคราะห์นี้ มีอยู่ ๔ อย่าง ดังนี้
		 ๑) ทาน คือ การให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เฉลี่ยเจือจานแจกจ่าย
ช่วยเหลือด้วยสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง เสียสละ แบ่งปัน ตลอดถึงให้
ความรู้และแนะน�ำสั่งสอน วิชาความรู้ ช่วยด้วยทุน สิ่งของ หรือความรู้
คนเราถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกัน ต้องปันกันกินปันกันใช้ หามาได้แล้วควร
รวมกันไว้เป็นกองกลาง แล้วจึงแบ่งกันใช้ หากไม่เอามารวมกัน อาจเกิด
การระแวงกันได้
		 ๒) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่ม
น�้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ๑๔ พูดอย่างรักกัน ใช้ค�ำสุภาพ ให้เกียรติกัน
พูดด้วยความหวังดี มีน�้ำใจ แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ และรู้จักพูดให้เป็น
ผลดี คอยช่วยชี้ทาง แนะน�ำหลักความจริง ความถูกต้องดีงาม แก่
ผู้ที่ต้องการ หรืออีกนัยยะหนึ่ง ปิยวาจา คือ การเจรจาวาจาอ่อนหวาน
ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อาจเป็นค�ำพูดดุ ค�ำตักเตือน การพูดค�ำสัตย์
ค�ำจริง พูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ พูดแต่วจีสุจริต อ่อนโยน ท�ำให้
๑๒ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗.
๑๓ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์,

(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์โอเดียน
สโตร์,๒๕๓๘), หน้า ๒๘๙.
๑๔ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่
๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) หน้า ๔๑๒.
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ผู้ฟังเกิดความเบิกบานส�ำราญใจ สรุปก็คือ พูดด้วยความเมตตา ทักทาย
ปราศรัย แสดงน�้ำใจไมตรี พาทีสุภาพ พูดด้วยกรุณา เห็นใจ ปลอบใจ
แนะน�ำให้ค�ำปรึกษา บอกทางแก้ปัญหา พูดด้วยมุทิตา พูดให้ก�ำลังใจ
แสดงความส่งเสริมสนับสนุน
๓) อัตถจริยา คือ ท�ำประโยชน์ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ บ�ำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม ๑๕ ช่วยเหลือผู้อื่น
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุง ส่งเสริมในทางจริยธรรม หรือกล่าวอีกนัยยะหนึง่ ก็คอื การฝึกฝน
ตนให้เป็นคนที่มีเป็นประโยชน์ คือ มีความรู้ความสามารถ แล้วน�ำความ
รูค้ วามสามารถนัน้ มาช่วยเหลือกันประพฤติตนเป็นประโยชน์ตอ่ กันในทุก
ด้านเมือ่ รูว้ า่ อะไรดี หรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ก็น�ำมาเล่าสูก่ นั ฟัง พยายาม
ศึกษาหาความรู้ทางธรรม เอาใจมาเกาะกับธรรมให้มาก กล่าวโดยสรุป
ดังนี้
		๑. ช่วยด้วยเมตตาแสดงน�้ำใจไมตรี แบ่งเบาภาระ ร่วมมือ
ร่วมใจ แสดงน�้ำใจไมตรี
		๒. ช่วยด้วยกรุณา น�ำพาผู้อ่อนแอ หรือตกอยู่ในอันตรายให้
หลุดรอดพ้นภัย
		๓. ช่วยด้วยมุทิตา ให้ก�ำลังใจสนับสนุนร่วมมือแก่ผู้ท�ำความดี
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
		๔. การท�ำตนให้มีราคา มีความดี ที่พอจะเป็นประโยชน์แก่คน
อื่นได้ด้วย คือเป็นคนที่มีก�ำลังในตัว คือ ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ก�ำลัง
ปัญญาเป็นต้น
๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๒, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัทพิมพ์สวย จ�ำกัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕.
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		 ๕. การท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน เรื่องนี้เป็นเรื่องจ่ายก�ำลัง
ออกไปช่วยคนอื่น คนใจกว้างจึงจะท�ำได้ คนใจแคบก็เห็นแก่ตัวย่อม
ท�ำไม่ได้ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ เช่น ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ช่วยเหลือ
บอกกล่าว สั่งสอนวิชาความรู้ ช่วยหางาน ช่วยแนะน�ำทางอาชีพให้
เป็นต้น
สรุป อัตถจริยา คือท�ำประโยชน์แก่เขา สละเรี่ยวแรงก�ำลังกาย
ก�ำลังความสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่น และบ�ำเพ็ญประโยชน์ แก่ท้องถิ่น
ตนเองและประชาชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ ของตน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนได้อยูด่ ี
กินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จากการเสียสละก�ำลังกาย ก�ำลัง
ความคิด ก�ำลังความสามารถอย่างเต็มที่ขององค์การอันน�ำซึ่งประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น
๔) สมานัตตตา คือ การวางตนสม�่ำเสมอ เอาตัวเสมอสมาน
ร่วมหมู่ ร่วมมือ ร่วมจุดหมาย ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสุขร่วมทุกข์ ปฏิบัติ
ต่อกันโดยเสมอภาค เสมอต้นเสมอปลาย ด้วย เมตตา กรุณา มุทติ า และ
อุเบกขา ให้เหมาะกับสถานการณ์ (ช่วยด้วยการร่วมสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา) ไม่เอาเปรียบ ไม่ถือสูงต�่ำ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ไม่ถือตัว
การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรจะเป็น ๑๖
๒. พรหมวิหาร ๔
พรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมประจ�ำใจที่ท�ำให้เป็นพรหมหรือให้
เสมอด้วยพรหมในทางปฏิบัติ หมายถึง คุณธรรมของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องมี
ประจ�ำในอยู่ตลอดเวลา มี ๔ ประการ ดังนี้

๑๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), คู่มือมนุษย์และธรรมนูญชีวิต, หน้า ๒๑.
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(๑) เมตตา คือ ความปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ นื่ ปรารถนาให้ผอู้ นื่ มีความสุข
(๒) กรุณา คือ ความสงสาร มีความปรารถนาช่วยผู้อื่นหรือสัตว์
ที่ประสบความทุกข์ ให้พ้นทุกข์
(๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
(๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย หรือความรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่ดีใจ
ไม่เสียใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสุข หรือความทุกข์
๓. สาราณียธรรม ๖ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง
ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน หรือหลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่
(๑) เมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปตัง้ กายกรรมประกอบด้วย
เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท�ำดีต่อกัน ไม่เบียดเบียน
ท�ำร้ายกัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อ
ความผาสุกของมวลมนุษย์ เป็นต้น
(๒) เมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสี
กัน เป็นต้น
(๓) เมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตัง้ มโนกรรมประกอบด้วย
เมตตา คื อการไม่คิดท�ำร้ายซึ่งกันและกั น มี ความซื่ อ สั ต ย์ เ คารพใน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกันเป็นต้น
(๔) แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าด้ ว ยความชอบธรรมแก่
เพื่อนมนุษย์ ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านอาหาร
เครือ่ งอุปโภคบริโภคเครือ่ งมือการเกษตรตลอดจนวิทยาการความรูต้ า่ งๆ
ให้แก่เพื่อนมนุษย์รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ไม่ ท�ำลายระบบนิ เ วศสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบมวลมนุ ษ ย์
เป็นต้น
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(๕) รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การด�ำเนิน
นโยบายต่างๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือหลักการ
ขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศไม่ฝ่าฝืนมติ
หรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
		 (๖) มีความเห็นร่วมกัน ไม่ววิ าทเพราะมีความเห็นผิดกัน ได้แก่
การอยูร่ ว่ มกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมทีก่ �ำหนดไว้ ไม่กระท�ำ
ตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลกไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือ
ข่มเหงกีดกันผู้อื่น มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคม
ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
“รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุ ทธสันติวิธี: ศึก ษาวิ เคราะห์
กรณีลุ่มน�้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่” จากการศึกษารูปแบบในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ใี นลุม่ น�ำ้ แม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่ พบว่า ความขัดแย้ง
ในลุม่ นำ�้ แม่ตาช้างนัน้ เป็นความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับการแย่งชิงทรัพยากรนำ�้
การจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในลุ่มน�้ำ จนท�ำให้การแย่งชิง
น�้ำด�ำเนินไปสู่การแบ่งปัน และการยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ไปสู่
การสลายและท�ำลายความเป็นอัตลักษณ์ ส่วนการบูรณาการรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ และสนทนา
กลุ่มประชาชนในลุ่มน�้ำเห็นว่า “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” ข้อปฏิบัติหรือชุดวิธี
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้ง และวิธีการเสริมและป้องความขัดแย้ง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในลุ่มน�้ำ๑๗
๑๗

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน�้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ชลากร เทียนส่องใจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครือ่ งมือส�ำหรับการจัดการความขัดแย้ง”
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะโดดเด่นของการเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย
ของพระพุทธเจ้าคือการตระหนักรู้ถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ของคู่กรณี โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี
ซึ่งจะท�ำให้บานปลายและท�ำให้สงฆ์แตกแยกกัน เรียกว่า สังฆเภท และ
พระองค์ เ ข้ า มาไกล่ เ กลี่ ย โดยไม่ ต ้ อ งให้ เ ขานิ ม นต์ พระองค์ ถื อ เป็ น
ความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้น�ำองค์กรสงฆ์และอีกประการหนึ่ง
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จในการจัดการความขัดแย้งคือ การมีต้นทุน
ทางสังคมสูง ท�ำให้เกิดความไว้วางใจของคู่พิพาทนั้นเอง ๑๘
มุฑิตา แซ่ซ้ง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
และการส่งเสริมความสามัคคีเพื่อความปรองดอง” กรณีศึกษา: สาขา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
“ความสามัคคี” ถือเป็นคุณธรรมที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่คนในสังคม
พึงมี ส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันอย่างมีพลังและประสิทธิภาพ และท�ำให้
คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นปกติสขุ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ได้ทรงมีพระราชด�ำรัส ถึงความส�ำคัญของความสามัคคีเอาไว้ในคุณธรรม
๔ ประการว่า “การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน
ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ท�ำสําเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและแก่
ประเทศชาติ” และในทางพุทธศาสนายังได้กล่าวถึงผลความสามัคคีนี้ว่า
เป็นหลักธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความพร้อมเพรียงกันของหมูค่ ณะ ดังหลัก
สามัคคีธรรม ๔ ทีว่ า่ ด้วย การรูจ้ กั ประนีประนอมยอมกัน ไม่ทะเลาะวิวาท
แก่งแย่งกัน รู้จักตกลงกันด้วยไมตรีจิต มีความร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแห่งหมูค่ ณะ และหลักสาราณียธรรม ๖ ทีว่ า่ ด้วยการอยูร่ ว่ มกัน
ของคนในสังคมด้วยความรักความเข้าใจ และสามัคคีกัน อย่างปรองดอง
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), คู่มือมนุษย์และธรรมนูญชีวิต, หน้า ๒๑.
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ดังนั้น ความสามัคคีจึงเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมพึง
มี เพือ่ ให้สงั คมมีความเป็นปกติสขุ ไม่เกิดความแตกแยก ขัดแย้งทีร่ นุ แรง
ตามมาจนกลายเป็นปัญหาสังคม๑๙
อรปรี ย า วสุ ม หั น ต์ ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “พุ ท ธวิ ธี จั ด การ
ความขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล” พบว่า ความขัดแย้งมี
๒ ประเภท คือ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจกับความขัดแย้งภายนอก
โดยเกิ ด จากการท�ำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งเหตุ ป ั จ จั ย ภายใน ซึ่ ง ได้ แ ก่
อกุศลมูลปปัญจธรรม กับ เหตุปัจจัยภายนอก การจัดการความขัดแย้ง
ด้วยหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถกระท�ำได้ทั้งเชิงรับ เชิงรุก หรือ
ทั้ ง สองอย่ า งประกอบกั น โดยน�ำหลั ก พุ ท ธธรรมส�ำคั ญ มาใช้ เ ป็ น
เครื่องมือส�ำคัญ เช่น หลักขันติธรรม หลักอนัตตา หลักอปริหานิยธรรม
หลั ก สามั ค คี ธ รรม เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง สามารถน�ำมาประยุ ก ต์ ใ ช้
กับวิธีการจัดการความขัดแย้งในยุคปัจจุบัน เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย
การประนีประนอมยอมความ การโน้มน้าว การหลีกเลี่ยง หรือการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น๒๐
พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งความความสามั ค คี ใ นคั ม ภี ร ์ พ ระพุ ท ธศาสนา
เถรวาท” พบว่า แนวความคิดและคุณลักษณะในเรื่องความสามัคคี
ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ
ความหมายที่ ป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก และความหมายโดยอรรถ
ในพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของความสามัคคีใน ๓ ลักษณะ คือ
๑๙ มุฑต
ิ า แซ่ซง้ และคณะ, รูปแบบการจัดการและการส่งเสริมความสามัคคีเพือ่ ความปรองดอง

: สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รายงานวิจยั , โครงการ
เสริ ม สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละการมี ส ่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งในการปกครองท้ อ งถิ่ น ภายใต้
การสนับสนุนของโครงการสะพาน และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
(คณะรัฐศาสตร์): มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๔.
๒๐ อรปรียา วสุมหันต์, พุทธวิธจี ด
ั การความขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.)
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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สั ง ฆราชี (ความร้ า วฉานของหมู ่ ค ณะ) สั ง ฆเภท และ สั ง ฆสามั ค คี
ในพระสุตตันตปิฎกได้ให้ความหมายสามัคคีวา่ หมายเอาการตัง้ กายกรรม
วจี ก รรม และมโนกรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยเมตตาในมิ ต รสหายและ
คนทั้งหลายในสังคม โดยไม่ถือว่าตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น ให้เกียรติ
ให้ความส�ำคัญต่อผู้อื่นด้วยจึงจะถือว่าได้เป็นการบ�ำเพ็ญสามัคคีธรรม
ในพระอภิธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงความสามัคคีในลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดขึน้ ของอันตรายทีเ่ กิดจากไฟทัง้ ๓ อย่างคือ ราคะ โทสะ โมหะ
ซึ่งสามสิ่งนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกของความสามัคคีในหมู่
ชนคณะ ส่วนความหมายโดยอรรถ สรุปได้ว่า ความสามัคคีเป็นการ
แสดงออกซึ่ ง การร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ ส�ำเร็ จ ลุ ล ่ ว ง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความสามั ค คี ต ้ อ งอาศั ย ความอดทน เสี ย สละ
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และตระหนักในปัญหาร่วมกัน โดย
จะต้องมีการท�ำงานร่วมกันบ่อยๆ ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลียวกันและก็สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ส�ำเร็จ๒๑
พระไพบูลย์ ญาณวิปุโล (พิศาลวชิโรภาส) จากการศึกษา
แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการฟังอย่างลึกซึ้งในสังคมปัจจุบัน พบว่า
รู ป แบบของการสานเสวนาหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การท�ำ dialogue คื อ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นกระบวนการที่
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่อ จุดยืนต่างกัน
มีโอกาสพบปะพูดคุยแสดงความรู้สึก ฟังเงื่อนไขปัจจัยของกันและกัน
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ เข้ า ใจกั น อย่ า งเห็ น อกเห็ น ใจมากขึ้ น การฟั ง เพื่ อ
เห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันนัน้ ต้องมองข้าม “กรอบอ้างอิง” ของตน เพือ่
เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาและเข้าใจสถานการณ์ กระทั่ง
อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด ความขัดแย้งไปเป็นความเข้าใจและ
๒๑ พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล), ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.)
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เห็ น ใจกั น มากขึ้ น ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการสานเสวนา
ที่ จ ะเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจป้ อ งกั น และ
ลดปัญหาความขัดแย้ง โดยความเชื่อพื้นฐานว่ากระบวนการสานเสวนา
สามารถน�ำมาปฏิ บั ติ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจ�ำวั น และเป็ น ทางเลื อ ก
ที่ส�ำคัญในรูปแบบของ “สันติวิธี” ในการลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อ
เสริมสร้างความชอบธรรม การมีส่วนร่วม กระทั่งสามารถพัฒนาสู่สังคม
ทีเ่ ข้าใจกัน สงบสุข และยัง่ ยืน๒๒

๒๒ พระไพบูลย์ ญาณวิปุโล (พิศาลวชิโรภาส), ศึกษาวิเคราะห์การฟังอย่างลึกซึ้งในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลาย
ทางชาติ พั น ธุ์ กั บ วิ ถี ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ในประชาคมและ
แนวทางการอยูร่ ว่ มกันของนิสติ ในกลุม่ ประเทศ CLMV ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรได้ดังนี้
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวิจยั ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตบรรพชิตของ มจร
ส่วนกลาง จ�ำนวน ๕ ท่าน แบ่งเป็น ไทย กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์
เวียดนาม จ�ำนวนประเทศละ ๑ ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นบรรพชิต
นิสิต มจร ส่วนกลาง และศึกษาอยู่ใน มจร ไม่ต�่ำกว่า ๒ ปี เป็นสมาชิก
ตามประเทศที่ก�ำหนด
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดย ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำหลักสูตรสันติศึกษา
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีใ่ นภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) และสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้าง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาด�ำเนินการโดยการ
จ�ำแนกประเด็นสัมภาษณ์ตามหัวข้อ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	๑) ท�ำให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของความแตกต่างทางชาติพนั ธุใ์ น
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
	๒) ท�ำให้ได้แนวทางรูปแบบของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ในกลุม่
ประเทศ CLMV นิสิต มจร ส่วนกลาง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุป
ประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
๑. ความรูส้ กึ ต่อการได้มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 Y01 ได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ได้ท�ำพบปะนิสติ
ต่างชาติมาก ได้ท�ำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน และที่ส�ำคัญ
ที่สุดกิจกรรมครั้งนี้ท�ำให้ดิฉันเข้าใจได้ถึงค�ำว่า “มิตรภาพไร้พรหมแดน”
		 Y02 Y03 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับค�ำสอนในพระพุทธ
ศาสนา ในไทยอยากรู้พื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของไทย
		 Y04 มิตรภาพและความสงบสุข
๒. แนวทางการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
		 Y01 วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ไม่มกี ารปรับอะไรมาก ทีห่ นักใจ
คือ ต้องปรับตัวเองในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ
		 Y02 Y03 วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน มีเรือ่ งกิจกรรมหรือกิจวัตร
บ้างที่ต้องปรับเพื่อความประสมกลมกลืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
		 Y04 วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน คนไทยกับคนเวียดนามรู้สึกดี
ต่ อ กั น ส่ ว นที่ เ ป็ น ปั ญ หาคื อ นิ สิ ต ชาติ อื่ น ๆ ในอาเซี ย นที่ ต ้ อ งระวั ง
ความรู้สึกในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ นั้น ต้องการเพื่อ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณี
เพื่อต้องประสมกลมกลืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๓. ข้อพึงระวังในความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกับนิสิตต่างชาติ
ด้วยกัน
		 Y01 ความเป็นชาตินยิ มท�ำให้ยงั รวมกลุม่ เฉพาะนิสติ ในประเทศ
ต้องอาศัยเวลา
		 Y02 น�ำเอาประวัตศิ าสตร์ในอดีต มาทับถมกัน ห้ามท�ำเด็ดขาด
เราต้องเป็นผู้ฟังอย่างเดียว
		 Y03 ไม่ควรโต้ตอบกัน ต้องระวังแม้กระทั้งเรื่องแจกใบปลิว
พึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษาค�ำพูด หรือเล่าเรื่อง
เชิงตลกขบขันที่ส่อไปในทางที่ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน
		 Y04 ระวังเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งในอดีตระหว่าง
ประเทศ
๔. หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
		 Y01 ๑) หากิจกรรมท�ำร่วมกัน ๒) เปิดใจกว้างต่อต่างชาติมากขึน้
๓) เรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกันให้มาก ๔) ไม่น�ำศาสนา ประวัติศาสตร์
มาเปรียบเทียบกัน ๕) การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๖) การช่วยเหลือ
แบ่งปัน ๗) การให้อภัยซึ่งกันและกัน ๘) ต้องระวังค�ำพูด พูดแต่สิ่งที่ดี
เกี่ยวกับประเทศของเขา
		 Y02 ๑) เห็นผู้อื่นเปรียบเสมือนญาติ ๒) มีกิจกรรมร่วมกัน
๓) อยู ่ อ ย่ า งสามั ค คี แ ละพี่ น ้ อ งกั น ๔) อยู ่ ด ้ ว ยความเห็ น อกเห็ น ใจ
๕) เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อท�ำความเข้าใจ ๖) มีความจริงใจ
ต่อกัน ๗) การเรียนรู้ซึ่งและกัน ๘) เคารพในความแตกต่าง แบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกัน ๙) มีกิจกรรมจิตอาสาประสานงานกัน ๑๐) มีจุดร่วม
ในการแก้ปัญหารวมกัน และ ๑๑) ร่วมกันปฏิบัติตามศาสนาของตนเอง
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		 Y03 ๑) เห็นผูอ้ นื่ เปรียบเสมือญาติ มีกจิ กรรมร่วมกัน อยูอ่ ย่าง
สามัคคีและพี่น้องกัน อยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เรียนรู้วัฒนธรรมของ
กันและกัน เพื่อท�ำความเข้าใจ มีความจริงใจต่อกัน การเรียนรู้ซึ่งและกัน
เคารพในความแตกต่าง แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน มีกิจกรรมจิตอาสา
ประสานงานกัน มีจุดร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติตาม
ศาสนาของตนเอง ๒) อยากให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด วิ ช าที่ ส อนให้ นิ สิ ต
ได้ทราบข้อปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
แต่ละประเทศ เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ ควรแสดง
ความเคารพและบุ ค คลส�ำคั ญ ของแต่ ล ะประเทศที่ เ คารพยกย่ อ ง
อย่างเหมาะสม
		 Y04 ๑) เข้าใจ-เปิดใจ ท�ำความเข้าใจ เรียนรู้ แบ่งปัน ช่วยเหลือ
ให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น ไม่ ป ิ ด กั้ น ความเชื่ อ และความเชื่ อ แตกต่ า ง
ให้ การศึกษา ความเชื่อและให้ความรู้ที่ถูก ต้อ งในแต่ ล ะศาสนาโดย
เชื่อมโยงผสมผสานวัฒนธรรม ๒) จะต้องมีศูนย์กลางการสื่อสารระหว่าง
นิสติ ด้วยกัน เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้ทกุ คนสามารถสือ่ สารและปรับตัวเข้ากัน
ได้การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสัมมนา ศึกษาดูงาน เเลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยกัน ๓) อย่าแยกตัวหรืออย่าสร้างก�ำแพง ควรสร้างสะพาน
เข้าหากัน ด้วยการท�ำกิจกรรมร่วมกันระวังเรื่องของประวัติศาสตร์
ความขัดแย้งในอดีตระหว่างประเทศ
๕. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
		 Y01 หลักเมตตา กรุณา ปิยวาจา รักษาใจไม่ให้โกรธ การไม่คดิ
ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น
		 Y02 เสียสละช่วยท�ำประโยชน์ ท�ำกิจกรรม อยู่ในศีล ไม่ท�ำตน
เย่อหยิ่ง วางตน สม�่ำเสมอ เอาตัวเสมอกัน ไม่ให้แตกสามัคคี
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		 Y03 รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ด้วยการท�ำกิจกรรม
ไม่ขาดร่วมกัน ท�ำตามกฎของมหาวิทยาลัย
		 Y04 มีความเห็นร่วมกัน ไม่ววิ าท ยอมรับในกฎกติกาทางสังคม
ที่ก�ำหนดไว้ ไม่กระท�ำตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลก
ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อื่น

สรุปผลการวิจัย

รู ป แบบการอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ของนิ สิ ต CLMV มจร
(ส่วนกลาง)
	๑. สานรวมอุดมการณ์ร่วมกัน ด้วยการสืบสานพระพุทธศาสนา
และสร้างสังคมสันติสุข
	๒. สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย ๔ เอื้อเฟื้อ
การเรียนรู้ และให้โอกาสการมีส่วนร่วมพัฒนา
	๓. กระตุ้นจิตส�ำนึกประพฤติตนในศีลและวินัย ด้วยการยึดหลัก
ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน และการเคารพในกฎระเบียบ
	๔. การสื่อสารด้วยเมตตาและเข้าใจ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ
รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งกรุณา และเอื้อนเอ่ยวาจาแห่งมิตรภาพ
๕. เปิดเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเปิดพื้นที่สานเสวนา
แลกเปลี่ยน และจัดกิจกรรมการรวมพลังสามัคคี
๖. ฝึกการให้ความเคารพ ขจัดความอคติ สร้างสะพานสันติภาพ
ในกลุ่มชน ด้วยการเคารพความเชื่อส่วนบุคคล ไม่วิพากษ์ด้วยอคติ และ
มองเห็นหัวใจของมนุษย์ด้วยความกรุณาสากล
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	๑. ควรขยายจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย
	๒. ควรสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น คฤหั ส ถ์ และอาจารย์
มหาวิทยาลัย
	๓. ควรน�ำรู ป แบบที่ ไ ด้ เปิ ด รั บ ฟั ง เวที ส าธารณะกั บ ผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้อง
แนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจ�ำเป็นต้องมีหลักการและแนวทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว หลักการข้อสรุปจากการวิจัย
ดังกล่าวเป็นหลักปฏิบตั ทิ กุ ประเทศสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ก็สอดคล้อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลัก
พรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักการที่เราคุ้นเคยและเข้าใจกันเป็นอย่างดี
เพียงแต่ไม่ได้น้อมน�ำมาปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แต่ในกรณีศึกษาวิจัยนี้
ได้สะท้อนให้เห็นว่าหลักการแนวคิดหรือหลักธรรมดังกล่าวเป็นสิง่ ทีน่ �ำมา
ปฏิบัติได้จริง
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ชื่อวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำ�บุญถวายสังฆทาน
ร่วมมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา
An Analytical Study the Way of Sharing Merit
to Sangha for Thai - Cambodia Relationship

ชื่อผู้วิจัย
พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ, ดร.
		
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		
วิทยาเขตสุรินทร์
ปีการศึกษา	๒๕๕๘
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ ถี ก ารทำ � บุ ญ
ถวายสังฆทาน ร่วมมิตรภาพไทย - กัมพูชา” ของ พระอธิการเวียง
กิตฺติวณฺโณ, ดร., พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผลงานวิจัย
ที่ได้จากการทำ�กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจยั ทางพระพุทธศาสนาเพือ่ ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับ
เสาหลักที่ ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรม
ของกั น และกั น และเป็ น การปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้
ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยจากวิทยาเขตสุรินทร์
ที่ ไ ด้ นำ � เสนอบทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ว้ เ พื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการทำ � บุ ญ
ถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา และเพื่อเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนทัง้ สองประเทศ
ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา
ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี วิ จั ย ภาคสนาม มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะอำ �เภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะอำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุดรมีชัย และฆราวาส
ประกอบด้วย นายอำ�เภอ และกำ�นันตำ�บลกาบเชิง นายอำ�เภอ และ
กำ�นันตำ�บลสำ�โรง เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจยั
พบว่า ๑) รูปแบบการทำ�บุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
จะดำ � เนิ น การผ่ า นกิ จ กรรมทางศาสนา โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้บุคคลอยู่ ร่ วมกั น คื อ หลั ก ทิ ศ ๖ และ
สังคหวัตถุ ๔ เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทัง้ สองประเทศ
และ ๒) การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชน
ทั้งสองประเทศ โดยที่พระสงฆ์ได้ใช้ประเพณีและวัฒนธรรม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็นตัวกลางในสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ฝ่ า ยฆราวาสคื อ นายอำ � เภอของทั้ ง สองประเทศได้ มี ก ารเอื้ อ อำ � นวย
ประโยชน์ระหว่างกัน มีการติดต่อกันโดยการลดขั้นตอนทางระเบียบ
ราชการของทั้งสองประเทศ และฝ่ายพุทธศาสนิกชน ได้มีการมงคล
จองได ระหว่างกัน มีการจองได ยัวเกลอ (ผูกเสี่ยวกัน) รวมทั้งมีการ
ไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศ
คำ�สำ�คัญ : ทำ�บุญถวายสังฆทาน, ร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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Abstract
The purposes of this research were to study the model
of sharing merit to Sangha for Thai - Cambodia relationship and
to propose the way of encouragement for creating relationship
between Buddhists of both countries to make the relation
in Buddhist culture. Qualitative research with field study was
designed. Two sampling groups were used for data collection.
The first group was the monk dean from both Kap Choeng district,
Surin and Samrong district, Udonmeechai. The second group
was the layman which consisted of district chief and subdistrict
headman from Kap Choeng and Samrong. In-depth interview
form was used as the research tool and data was analyzed by
using analytic induction. The results showed that the model of
sharing merit to Sangha for Thai - Cambodia relationship usually
conducted through religious activities combining Buddhist
principles for enhancing people coexistence. Six directions and
four principles of service were used for the connection between
two countries. The way of encouragement for creating relationship
between Buddhists of both countries can make it success by three
groups of people. Monk used Buddhist principles, tradition and
culture to be a mediator of creating relationship. The district chief
from both countries provides the favorableness between each
other in order to reduce the process of regulation. For Buddhist
of both countries, they have made friendship ceremony called
“Jongdai Yuakloer” including always keep in touch between two
countries.
Keywords : Sharing Merit to Sangha, Thai - Cambodia Relationship
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ราชอาณาจักรไทย ได้เกิดปัญหาวิกฤติการเมืองภายในประเทศ ท�ำให้เกิด
กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ยุยง ใช้กลอุบายทางการเมืองภายใน
ประเทศ และมีกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปกดดันเรื่องพื้นที่
พิพาทในบริเวณเขาพระวิหาร ท�ำให้ฝา่ ยความมัง่ คงของประเทศไทย เกิด
ความกระทบกระทัง่ กับราชอาณาจักรกัมพูชา และท�ำให้เกิดการสูร้ บกัน
บริ เ วณชายแดนไทยกั ม พู ช า โดยเฉพาะในบริ เ วณชายแดนไทย
ด้านจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ท�ำให้ราษฎรของประเทศ
ต้องอพยพหนีภัยการสู้รบทิ้งบ้านเรือนบริเวณที่กระสุนปืนใหญ่เข้ามา
ตกบริเวณหมู่บ้าน ท�ำให้บ้านเรือนของชาวบ้าน วัด โรงเรียน ได้รับ
ความเสียหาย การสู้รบใช้ระยะเวลาประมาณ สองสัปดาห์ เหตุการณ์
จึงได้บรรเทาเบาบาง จากการเจรจาของความมั่นคงของทั้งประเทศ
ความมั่นคงได้ประสานงานผ่านผู้น�ำชุมชนให้ราษฎรกลับเข้าบ้านเรือน
ตามเดิม ปรากฏความสัมพันธ์ของราษฎรของทั้งประเทศกลับไม่เกิด
ความไว้ ว างใจแก่ กั น และกั น การค้ า ขายและการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ระหว่างกัน เกิดความหวาดระแวงไม่สนิทใจเสมือนดังเดิม
พระครูประสาทปริยัติคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอกาบเชิง พร้อมด้วย
เจ้าคณะต�ำบลในเขตอ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ราชอาณาจักรไทย
และท่านพระครูสายลวด ธมฺมาภิรโต เจ้าคณะอ�ำเภอส�ำโรง พร้อมด้วย
เจ้าคณะต�ำบลในเขตอ�ำเภอส�ำโรง จังหวัดอุดรมีชยั ราชอาณาจักรกัมพูชา
ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
วั ฒ นธรรมของสองประเทศโดยไม่ มี ป ระเด็ น ทางการเมื อ งและ
ความมั่นคง โดยนัดประชุมวาระแรกที่วัดบ้านกาบเชิง และวาระที่สอง
ที่วัดพนมโอเสม็ด เพื่อก�ำหนดการท�ำบุญสังฆทานร่วมมิตรระหว่าง
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สองประเทศ เช่น การท�ำบุญถวายเทียนพรรษา ท�ำบุญร่วมวันสารทเล็ก
วั น สารทใหญ่ และ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพทอดกฐิ น ร่ ว มกั น โดยให้
เจ้าคณะต�ำบลประสานงานประชาสัมพันธ์ให้อบุ าสก อุบาสิการ่วมท�ำบุญ
ตามวาระ และขอความร่วมมือให้นายอ�ำเภอของทัง้ ประเทศประสานงาน
กับต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายทหารประจ�ำชายแดนเพื่ออ�ำนวย
ในการเดินทางไปร่วมท�ำบุญของประเทศ เพื่อประสานความสัมพันธ์
ระหว่างราษฎรของทั้งประเทศให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดิม
โดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมของ
มิตรภาพ
พระสงฆ์ มีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมากทั้งให้การศึกษาและ
การอบรมพระธรรมวินัยเพื่อให้บุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม
แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้บทบาท
หน้าที่ของพระสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนไป โดยมีข้าราชการเข้ามาแบ่งเบา
ภารกิจทางโลกของพระสงฆ์ไปทัง้ ทางด้านการให้การศึกษาและการอบรม
พระธรรมวินัยเพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองดีจนบทบาททางสังคมของ
พระสงฆ์ดวู า่ จะมีเพียงแค่การท�ำศาสนพิธเี ท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั
บทบาทหน้าที่ต่างๆ ของพระสงฆ์ก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในชนบท เช่น
การท�ำโครงการที่ มุ ่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาความทุ ก ข์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต ให้การฝึกอบรม
อาชีพแก่สตรีและมีการเทศนาสั่งสอนอบรมจิตใจให้รู้จักการด�ำรงชีวิต
อย่างเป็นสุขโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า
พระสงฆ์ยังคงเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนาและของสังคมโดยรวม
ทีส่ ามารถท�ำหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดทางสังคมด้วยการให้การอบรมสัง่ สอน
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ชี้แนะแนวทางในการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก
ในสังคมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ชีวิตทางสังคม
ของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะท�ำกัน
ที่วัด งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพ พระสงฆ์
เป็ น ผู ้ น�ำทางจิ ต ใจเป็ น ครู ส อนลู ก หลานผู ้ ช ายซึ่ ง รั บ ใช้ พ ระสงฆ์ ห รื อ
“บวชเรี ย น” ทั้ ง นี้ ก ่ อ นนี้ ยั ง ไม่ มี โ รงเรี ย นวั ด จึ ง เป็ น ทั้ ง โรงเรี ย นและ
หอประชุมเพื่อกิจกรรมต่างๆ ต่อเมื่อโรงเรียนมีขึ้นและแยกออกจากวัด
บทบาทของวัดและของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป
ศาสนาทุ ก ศาสนาล้ ว นมี แ นวค�ำสอนที่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ปัจเจกบุคคลด้านจิตส�ำนึก เจตคติ และส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคล
ในการด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถ
ช่วยตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสงบสุขและน�ำตนไปสู่
ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ปัจจุบันศาสนามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
บุคคลด้านต่างๆ (ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๕๐) และในการพัฒนาบุคคลในการ
ด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น พุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อที่ส่งเสริม
ให้บุคคลด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี โดยมีหลักการว่าหากบุคคลคิดดี
มี ใ จเป็ น กุ ศ ลแล้ ว ย่ อ มพู ด ดี แ ละท�ำดี บุ ค คลผู ้ พั ฒ นาความคิ ด จิ ต ใจ
ของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและท�ำให้
สังคมเจริญก้าวหน้าได้ บุคคลที่ด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดีคือบุคคล
ผู ้ ไ ม่ เ ห็ น แก่ ตั ว และรู ้ จั ก ท�ำตามหน้ า ที่ ข องตน มิ ใ ช่ มุ ่ ง กอบโกยเพื่ อ
ความอุดมสมบูรณ์ของตนเอง รูจ้ กั เสียสละและท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
หลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ด้ ว ยดี
มีอยู่หลายประการ เช่น หลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ โดยที่หลักทิศ ๖
สอนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามหน้าที่และฐานะของตนให้เหมาะสม
และหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ สอนให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ที่ รั ก และ
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เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเห็นได้ว่า หลักค�ำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งที่
จะช่วยให้บุคคลผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักค�ำสอนนั้นๆ เป็นบุคคล
ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ ซึ่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ก็คือ การที่บุคคลเห็นความส�ำคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตาม
หลักค�ำสอน และน�ำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติ และการด�ำรงชีวิตใน
สังคมต่อไปซึ่งวิธีการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย
หลักค�ำสอนทางศาสนาขึ้นอยู่กับหลักค�ำสอนของแต่ละศาสนาว่ามี
สาระส�ำคัญและมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บุคคลเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ คณะผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับการท�ำบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น รากฐานของการพั ฒ นา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในด้ า น
สัญชาติแต่มีการนับถือในพระพุทธศาสนาเหมือนกันและอาศัยอยู่ใน
บริบททางสังคมที่ใกล้เคียงกัน

ค�ำถามการวิจัย

	๑. รูปแบบการท�ำบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย - กัมพูชา
ควรเป็นอย่างไร
	๒. แนวทางการส่ ง เสริ ม การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศควรมีวิธีการอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	๑. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการท�ำบุ ญ ถวายสั ง ฆทานร่ ว มมิ ต รภาพ
ไทย - กัมพูชา
	๒. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง สองประเทศให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในมิ ติ
ทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการวิจัย

	๑. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาหลักธรรมทีใ่ ช้การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศ
	๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าคณะอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ
เจ้าคณะต�ำบล ก�ำนัน ของอ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อ�ำเภอส�ำโรง
จังหวัดอุดรมีชัย
๓. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ อ�ำเภอส�ำโรง
จังหวัดอุดรมีชัย
๔. ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การท�ำบุญร่วมมิตรภาพ หมายถึ ง การที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนของ
ทั้งสองประเทศ มาท�ำบุญร่วมกัน โดยใช้วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันนัดหมายในการท�ำบุญ
ไทย – กัมพูชา หมายถึง ชาวพุทธของทัง้ สองประเทศทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
การท�ำบุญ ทั้งทางด้าน ศาสนพิธี ศาสนธรรม เป็นอันเดียวกัน
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ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการท�ำบุญถวายสังฆทาน
ร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา คณะผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
คือ หลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพุ ท ธศาสนิ ก ชน และได้ เ ขี ย นการเชื่ อ มโยง
ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษา ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ภาคสนาม
และได้ออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มพระสงฆ์ คือ เจ้าคณะอำ�เภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ เจ้าคณะอำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุดรมีชยั กลุม่ ที่ ๒
เป็นกลุม่ ฆราวาส คือนายอำ�เภอกาบเชิง กำ�นันตำ�บลกาบเชิง นายอำ�เภอ
สำ�โรง กำ�นันตำ�บลสำ�โรง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้
ที่ในภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่คณะ
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามสำ�รวจข้อมูลของการกำ�หนดสถานทีก่ ารทำ�บุญ
ร่วมมิตรของทัง้ ประเทศ โดยที่ การทำ�บุญครัง้ แรกเป็นวันแห่เทียน ถวาย
เทียนพรรษา ณ ทีว่ า่ การอำ�เภอกาบเชิง โดยแจ้งแก่เจ้าคณะอำ�เภอสำ�โรง
นายอำ�เภอสำ�โรง กำ�นันตำ�บลสำ�โรง ได้น�ำ พุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเดิน
ทางมาร่วมรับถวายเทียนพรรษา และการทำ�บุญครัง้ ทีส่ องเป็นการทำ�บุญ
วันสารทเล็ก โดยนิมนต์เจ้าคณะอำ�เภอกาบเชิง นายอำ�เภอกาบเชิง กำ�นัน
ตำ�บลกาบเชิง และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำ�บุญ ณ วัดปราสาทสำ�โรง
จังหวัดอุดรมีชัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ได้นำ�ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาดำ�เนินการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย แล้วสรุปเป็นความเรียง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	๑. ได้รปู แบบการทำ�บุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
ตามบริบทของสังคมที่ใกล้เคียงกัน
	๒. ได้แนวทางในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนของ
ทั้งสองประเทศ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำ�บุญถวายสังฆทาน
ร่วมมิตรภาพไทย –กัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ (interview) การ
สังเกต (observation) โดยผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ฝ่ายพระสงฆ์ มีความพอใจที่เห็นประชาชนของทั้งสองประเทศ
ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ไม่หวาดระแวงระหว่างกัน โดยใช้
ประเพณีและวัฒนธรรม หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา เป็นตัวกลาง
ในสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ฝ่ายฆราวาส โดยนายอำ�เภอของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์
ระหว่ า งกันดีขึ้นในมิติท างด้านการเอื้ออำ � นวยประโยชน์ ร ะหว่ า งกั น
การติดต่อกันโดยการลดขัน้ ตอนทางระเบียบราชการของทัง้ สองประเทศ
ฝ่ายพุทธศาสนิกชน ได้มกี ารมงคลจองได ระหว่างกัน มีการจองได
ยัวเกลอ (ผูกเสี่ยวกัน) มีการไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศ

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำ�บุญถวาย
สังฆทานร่วมมิตรภาพ ไทย –กัมพูชา มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
การที่พระสงฆ์ผู้นำ�ในระดับการปกครองของทั้งสองประเทศได้
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ปรึกษาหารือกัน หลังจากที่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับความ
เดือนร้อนจากเหตุการณ์การกระทบกระทั่งกันทำ�ให้เกิดการสู้รบกัน
ระหว่างฝ่ายมั่นคงของทั้งสองประเทศประชาชนตามแนวชายแดน ต้อง
อพยพหนีภัยจากการสู้รบทิ้งบ้านเรือนของตน หลังจากเหตุการณ์กลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ที่มีความวัฒนธรรม ทางศาสนา การแต่งกาย การใช้ภาษาสื่อสาร เกิด
ความไม่ไว้วางใจกัน เมื่อพระสงฆ์ระดับผู้นำ�การปกครอง คือเจ้าคณะ
อำ�เภอกาบเชิง เจ้าคณะอำ�เภอสำ�โรง ได้พบปะสนทนากัน และกำ�หนด
ให้ริเริ่มเอาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มของการ
สานสัมพันธ์ โดยเป็นการนำ�เอาประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทาง
ข้ามพรมแดนไปร่วมทำ�บุญถวายสังฆทานร่วมมิตร มีการนำ�ไหว้พระ
รับศีล ถวายสังฆทาน ร่วมรับประทานด้วยกัน ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกัน ร่วมแข่งขันกีฬานันทนาการร่วมกัน
ผลจากการร่วมทำ�บุญถวายสังฆทานร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความเชือ่ ใจ
ไว้ใจกัน มีการไปมาหาสู่กันเป็นปกติ เกิดการค้าขายสินค้าตามฤดูกาล
มีการนิมนต์พระสงฆ์ของทั้งสองประเทศร่วมทำ�กิจกรรมงานบุญร่วมกัน
และมีการส่งพระภิกษุ สามเณร เข้ามาศึกษาปริยัติธรรม ทั้งฝ่ายสามัญ
และฝ่ายปริยัติธรรม
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ข้อเสนอแนะจากวิจัย

	๑. ด้านการเดินทางไปร่วมทำ�บุญร่วมกัน ในบางช่วงการเดินทาง
ไปร่วมทำ�บุญ ฝ่ายความมั่นคง เกิดการหวาดระแวงในหมู่ประชาชน
ผู้ไปร่วมทำ�บุญ ไม่อนุญาตให้เดินทาง ต้องขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจ
ข้อมูลประจำ�ตัวของผู้เดินทาง ทำ�ให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ทำ�ให้ขาด
มวลชนร่วมเดินทาง
	๒. ฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทย ไม่มั่นใจในการเดินทางเข้า
มาร่วมทำ�บุญของกลุม่ พระสงฆ์ฝา่ ยกัมพูชา โดยเกิดความหวาดระแวงว่า
พระสงฆ์ ช าวกั ม พู ช าจะเข้ า มาแสวงหาประโยชน์ จ ากการทำ � บุ ญ
ในประเทศไทย ในบางช่วงเวลาอนุญาตให้พระสงฆ์เข้ามาเฉพาะพระสงฆ์
ที่มีตำ�แหน่งทางการปกครองเท่านั้น

แนวทางการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	๑. เห็ น ควรให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทางศาสนา โดยลดขั้นตอนทางฝ่ายบ้านเมืองให้น้อยลง
	๒. เห็นควรให้หน่วยราชการประจำ�ท้องที่บริเวณชายแดนศึกษา
กิจกรรม ของประชาชนทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ�ในการจัดกิจกรรม
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Introduction

This research synthesis has been written for presenting
best practice research papers which conducted in the project
of research potential development in Buddhism for the
advancement in ASEAN community in 2015. These research
papers are related to the third pillar of ASEAN which called ASEAN
Socio-Cultural Community (ASCC) and this pillar will emerge
a lifestyle sharing and understanding cultures from each other.
These research papers are also related to the second strategy
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. It is focused on
the encouragement of conducting and develops new body of
knowledge for enhancing the potential development of Buddhist
research in international level. Researchers have attended the
workshop of research training and designed their own proposal
in the first phase. Then, they did data collection and analysis
before attended the second phase of the workshop. More
research analysis techniques had been introduced in second
phase and researchers presented their research findings. Each
Buddhist scholar and researcher joined together and share idea
to other research findings.
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Research Purpose and Design

The purpose of this research was to synthesize 24 Buddhist
research reports which conducted in the project of ASEAN Studies
Center. Three major strategies were used for synthesizing and
focused on creating metaphors which consisted of reciprocal
translations, refutational syntheses, and line-of-argument
syntheses.

Results of Synthesis

The results indicated that 24 Buddhist research reports
have been conducted and were divided into three main research
problems which composed of living in a multicultural society,
having intra-religions relation, and influencing of social and cultural
leader towards ASEAN people. There were 12 research reports
focusing on the topic of intra-religions relation which related to
Buddhist way, 7 were conducted on living in multicultural society
and 5 were conducted on influencing of social and cultural leader
towards ASEAN people. All 24 research papers were conducted by
using qualitative research design and were analyzed by integrating
with Buddhist principles and the pillar of ASEAN Socio-Cultural
Community. Research utilization and suggestion were also added
at the end of each research report.

General aspects of Research Reports

In the aspect of intra-religions relation, 12 research reports
related to intra-religions relation. The first one was the Process of
change and persistence of Tung Tai Lue in Chiang Kham district,
Phayao Province. The second topic was the Building of cultural
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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Tourist Network between Chiang Khan District Loei Province.
The third topic was a study of ASEAN people’s motivation that
came to worship Phra Buddachinaraj in Phitsanulok Province.
The fourth topic was a comparative study of the monk’s role
for the cultural encouragement between Thai monks and Lao
monks. The fifth topic was study of social and cultural context
with the persistence of Buddhism in Malaysia: A case study of
Buddhist in Kedah and Perlis city, Malaysia. The sixth topic was
the characteristics of graduated students of Lampang Buddhist
College for the career in ASEAN Community. The seventh topic
was a study of the motivation of tourist at Khao Kradong Volcano
historical park related to ASEAN Community. The eighth topic
was preparedness of Nakhonsawan Buddhist College students
into ASEAN Community. The ninth topic was a study of the way
of life of Cambodian Buddhist monk in Thailand. The tenth topic
was a model of Pakayor’s Indigenous knowledge promotion
in Chiang Rai Province. The eleventh topic was a study of Sangha’s
role to reduce violence in multicultural ethnic in Myanmar.
The last topic was an analytical study of making merit model in
Buddhism of Myanmar people in Thailand.
In the aspect of the way of living in multicultural society,
7 research reports were conducted in this aspect. The first
topic was a study of social and cultural coexist living of four
Thai ethnic in Srisaket Province. The second topic was ethnic
diversity and coexist peaceful in ASEAN Community: Case study
of CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
The third topic was a study of religious interaction for foreign
and Thai students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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in Nakornratchasima campus. The fourth topic was an analytical
study the way of sharing merit to Sangha for Thai - Cambodia
relationship. The fifth topic was a study of faithful way of ASEAN
people in Malay Peninsula towards Buddhism. The sixth topic was
a study of belief in Boon-Khao-Sak tradition towards people in
Mekong river bank. The last topic was an analytical of Buddhist
relationship between Lanna and Chiang Tung students.
In the aspect of influencing of social and cultural leader
towards ASEAN people, 5 research reports were conducted in
this aspect. The first topic was a comparative study of Buddhist
travel between Luang Phor Buddha Sothorn in Thailand
and Phramaha Maimuni in Myanmar. The second topic was
an analytical study of practice principle of Kruba Srivichai
towards Karen way of life at Ban Kuay Tom in Lampoon
Province. The third topic was a study of work and role of
opinion leaders in the greater Mekong region: A case study
of Phra Maha Rajchakru Phon Samek. The fourth topic was
the process of faithful creation of Phra Thepwittayakom
(Luang Phor Koon Parisuttho) towards ASEAN Buddhist.
The last topic was an analytical study of Vipassana
meditaion practice based on Mahasatipatthanasutta of
Ven, Mahasi Sayadaw U Sobhana in Myanmar.

Results from the synthesis

The synthesis of research related to intra-religions relation,
several Buddhist principles and morality were applied in daily
life such as five precepts, four sublime states of mind, qualities
of a good man, be grateful, and harmony. Temple was being the
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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center of activities such as learning Thai language in Malaysia.
People learned how to accept to each other in different religions
during live together in ASEAN Community. Moreover, the story
of Buddhist belief was also related to Buddhist life in order to
preserve culture and tradition such as how to preserve Tung Tai
Lue, how to preserve medical treatment of Pakayor folk doctor.
The synthesis of research related to living in multicultural
society, many related Buddhist principles were found which
consisted of principles of service (Sangahavatthu IV), four sublime
states of mind, virtues for fraternal living (Saraniyadhamma VI),
and directions (Disa VI). In addition, several social and religious
activities were being the mediator between people in the
community such as generosity to Sangha, Kathin ceremony,
friendship ceremony, and Boon-khao-sak tradition. They also had
created a mean culture together such as pay respect to each
other, follow the rule of the community, reduce bias, have good
conversation, create faithful and accept the different of religious
respect, and encourage developing peaceful society.
The synthesis of research related to the influencing of social
and cultural leader towards ASEAN people, the results indicated
that factor of the influencing of social and cultural leader was
the process of making worship. This process was to realize
people’s problem within the area and tried to advise the best
way of solving problem including the effectiveness of temple
management such as Phra Thepwitayakom (Luang Phor Koon
Parisuttho). Buddhist who interested in meditation practice
also followed the way of meditation practice of Venerable
Mahasi Sayadaw U Sobhana from Myanmar who was a good role
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of model in meditation practice. In addition, the symbol of belief
and worship had also shown such as Thai Buddhist paid respect to
Luang Phor Buddha Sothorn in Thailand, Myanmar Buddhist paid
respect to Phramaha Maimuni in Myanmar, and Karen in Northern
Thailand paid respect to Kruba Srivichai.

Suggestions and Utilization

This research synthesis has conducted for the summary
of all research reports which conducted within limit of time.
Therefore, it might have some weakness about the sampling size
of data collection. Researchers can extend the sampling size and
continue doing data collection from these research problems.
Research finding from these research reports can be taken
to be the next research problem for the next research design.
Buddhist principles from research synthesis will be very useful for
Buddhist to apply and use in daily life in order to stay together
in the multicultural society of ASEAN community.
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ภาคผนวก
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
   
๒. ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระราชวรเมธี, ดร.
                                 พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต
                                 พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, ดร.
                                 พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
                                 ดร.ลำ�พอง กลมกูล
                                 นางสาวอรเนตร บุนนาค
๔. แผนงาน :

รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนานักวิจัยและ
ผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
กับศาสตร์สมัยใหม่

๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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๖. หลักการและเหตุผล
การส่ง เสริมการทำ�วิจัยของคณาจารย์แ ละเจ้าหน้าที่ส ายวิชาการ
มีความสำ�คัญและจำ�เป็นในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ในองค์กร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำ�หนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ว่าด้วย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่กำ�หนดไว้จำ�เป็นต้องจัด
โครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นและการดำ�เนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ การบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย      
การศึกษาวิจยั การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหาร
งานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศ
และบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ มีหน้าที่ใน
การปฏิบตั งิ านส่งเสริมการทำ�วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ ร้อมนำ�ลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลัง
ข้อมูลเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา และจาก
แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงเป็นประเด็นที่ทำ�ให้ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ
ร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพือ่ รองรับการเปิดตัวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน ดังนัน้
โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า
ในประชาคมอาเซียน จึงเป็นโครงการทีเ่ ป้าหมายทีส่ �ำ คัญเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
274

A S E A N S T U D I E S C E N T E R, MCU

ของบุคลากรในการทำ�วิจัยและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลและมีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำ�วิจัยของบุคลากรให้สามารถพัฒนา
งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน ตามบริบทของวิทยาเขต โดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
๗.๒ เพื่อผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๗.๓  เพื่ อ นำ � เสนอองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย
๘. ลักษณะของกิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น ๒ ระยะ
ดังนี้
๑) กิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ค้นหาอาเซียนผ่านกระบวนการวิจยั ”
๒) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สะท้อนคิดผลการวิจัย
     นำ�สู่ รู้ผล รู้ตน รู้อาเซียน”
หมายเหตุ : เหตุผลที่แบ่งการดำ�เนินงานเป็น ๒ ระยะ เนื่องจากกระบวนการ
พัฒนางานวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการติดตามและปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และสามารถผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ทำ�ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม
การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนตามบริบทของวิทยาเขต
๙.๒ ทำ�ให้ได้งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
๙.๓ ทำ�ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย
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รายชื่อหัวข้อวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน
๑ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตุง วข.พะเยา
ไทลื้อ อำ�เภอ เชียงคำ� จังหวัดพะเยา
วส.พุทธโสธร
๒ การศึกษาเปรียบเทียบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ระหว่างหลวงพ่อพุทธโสธรในประเทศไทยและ
พระมหามัยมุนีในประเทศพม่า
๓

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วส.เลย

๔

ศึกษาวิเคราะห์หลักปฏิบัติของครูบาศรีวิชัย
ที่มีต่อการดำ�เนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
พระพุทธบาทห้วยต้ม อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พูน

วส.ลำ�พูน

๕

การศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในประชาคม วส.พุทธชินราช
อาเซียนที่มาสักการะพระพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก

๖

การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธ
ศาสนาระหว่างนิสิตล้านนากับเมืองเชียงตุง

วข.เชียงใหม่

๗

การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์ลาว

วส.น่าน
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ลำ�ดับที่
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน
๘ การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำ�บุญถวายสังฆทาน วข.สุรินทร์
ร่วมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
๙ ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาของนิสิต
วข.นครราชสีมา
ชาวต่างชาติกับนิสิตชาวไทยที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
๑๐ การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับ
วข.ปัตตานี
การดำ�รงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศ
มาเลเซีย: ศึกษากรณีชาวพุทธในรัฐเคดาห์และ
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
๑๑ ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกัน สันติศึกษา
อย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา
มจร
นิสิตกลุ่มประเทศ CLMV  ในมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๑๒ คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง
เพื่อประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน

วส.ลำ�ปาง

๑๓ การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

วส.บุรีรัมย์

๑๔ ความพร้อมของบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วส.นครสวรรค์
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕ การศึกษาวิถีชีวิตของพระนิสิตชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทย (A STUDY OF THE WAY OF
LIFE OF CAMBODIAN BUDDHIST MONK
STUDENT IN THAILAND)
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วข.ขอนแก่น

ลำ�ดับที่
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน
๑๖ การศึกษาผลงานและบทบาทของผู้น�ำทาง
วข.อุบลราชธานี
ความคิดแห่งดินแดน ลุ่มแม่น�้ำโขง: กรณีศึกษา
พระครูโพนสะเม็ก
๑๗

รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านของ
ชนชาติพันธุ์  ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย

วส.เชียงราย

๑๘

การศึกษาการอยู่ร่วมกันในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม ๔  เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ

วส.
ศรีสะเกษ

๑๙ กระบวนการสร้างศรัทธาของพระเทพวิทยาคม คณะพุทธศาสตร์
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ต่อผู้นับถือ
มจร.
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒๐ บทบาทองค์กรสงฆ์ต่อการลดความรุนแรง
ในกลุ่มพหุชนเผ่าของประเทศพม่า
๒๑ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทำ�บุญในพระพุทธ
ศาสนาของชาวพม่าในประเทศไทย
๒๒ ศึกษาวิถีศรัทธาของพลเมืองอาเซียนใน
คาบสมุทรมลายูที่มีต่อพระพุทธศาสนา

วข.เชียงใหม่
วข.แพร่
วข.
นครศรีธรรมราช

๒๓ ความเชื่อเรื่องประเพณีบุญข้าวสากที่มีอิทธิพล
ต่อประชาชนสองฝั่งโขง

วข.หนองคาย

๒๔

วข.บาฬีศึกษา
พุทธโฆส

ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบมหาสติ
ปัฏฐานของพระอาจารย์มหาสีสะยาดอ อู
โสภณมหาเถระแห่งประเทศพม่า
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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