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คำานิยม

 การทำาวิจัยถือว่าเป็นพันธกิจหลักงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย

และสถาบันการศึกษาจำาเป็นจะต้องมีงานวิจัยเพื่อมาสร้างองค์ความรู้ 

ในการพัฒนางานวิชาการและสามารถนำาองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์

ได้ บางครั้งก็นำาองค์ความรู้ ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเร่ืองการ

บริหารของผู้บริหาร สำาหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในเรื่องการวิจัยนั้น 

โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ใช้ศักยภาพในการขอทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) หรอื สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) เปน็ตน้ 

เพือ่เปน็การพฒันาและสรา้งมาตรฐานและความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีม่ี

ความเชีย่วชาญเรือ่งการวจิยั เพราะฉะนัน้ศนูยอ์าเซียนศกึษาถงึแมจ้ะไมม่ี

หน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำาวิจัย แต่ก็มีหน้าที่เฉพาะ 

ในการสนบัสนนุสถาบนัวจิยัในการสง่เสริมใหบ้คุลากรได้ทำางานวจัิยและ

นำาองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำาวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ

ไม่เพียงในประเทศเท่านั้น แต่จะนำาองค์ความรู้ไปเชื่อมความสัมพันธ์ 

กับประเทศอาเซียน  

 ผลการดำา เนินงานของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีคณะผู้วิจัยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

การทำาวิจัยร่วมกันตามรูปแบบและวิธีการที่มุ่งเน้นการทำาวิจัยแบบเล็กๆ 

ง่ายๆ และมีความสำาคัญ (small, simple and significant) โดยผลงาน 

วิจัยที่จัดทำาขึ้นได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเพียง ๓ – ๔ เดือน แต่ได้

ดำาเนินงานตามวิธีวิทยาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และได้ผลเป็นรูปธรรม 

นำาเสนอไว้ในรายงานการวิจัยเล่มนี้ และที่สำาคัญให้ตระหนักเสมอ

ก



ว่าเป้าหมายหลักของการทำาวิจัยคือการร่วมกันในการระดมความคิด 

และพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถ 

นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่านที่ เ สียสละเวลามาร่วมประชุม

สัมมนาเชิ งปฏิ บัติการและเขียนสรุปรายงานการวิจัย เพื่อ เป็น 

แบบอย่างที่ดีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป และ 

ขอเป็นกำาลังใจให้กับคณะผู้วิจัยและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหลาย 

ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 

ในการนำาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวันทั้งในสังคมไทยและ 

สังคมอาเซียน

 

 (พระราชวรเมธี, ดร.)

 รักษาการผู้อำานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา



คำานำา

 การส่งเสริมการทำาวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายวิชาการ

มีความสำาคัญและจำาเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำาหนดไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ

เพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติที่จะทำาให้การดำาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ด้านการวิจัยท่ีกำาหนดไว้จำาเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน  

การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการ

ให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการทำาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

พระพทุธศาสนาทีส่อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยงานวจัิย 

ที่พัฒนาขึ้นเป็นการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ 

การพัฒนาสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงโครงการ

มีเป้าหมายท่ีสำาคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำาวิจัย และ

ยกระดบัคณุภาพงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ใหม้คีวามเปน็สากล รวมทัง้มคีวามพรอ้มในการพัฒนาผลงานทางวชิาการ

ในประชาคมอาเซียน โดยมีผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากโครงการและ 

ข



นำาเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้จำานวน ๘ เรื่อง ซ่ึงเป็นผลงานที่เกิดจาก 

การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้โครงการพัฒนาศักยภาพ

การวจิยัทางพระพทุธศาสนาเพือ่ความกา้วหนา้ในประชาคมอาเซียนเกดิ

ขึ้น และขอขอบคุณคณาจารย์และคณะผู้วิจัยทุกท่านท่ีร่วมเรียนรู้และ

ฝกึปฏบิตัจินกระทัง่เกดิสมัฤทธผิลปรากฏเปน็ผลงานใหเ้หน็เปน็รูปธรรม 

การทำางานครัง้นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันางานวจิยัทีเ่ปน็กา้วใหมแ่หง่

วงการวิจัยทางพระพุทธศาสนา และในโอกาสต่อไปส่วนงานวิจัยของ 

ศูนย์อาเซียนศึกษาจะได้นำาเสนอระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยใหม่ๆ เพื่อ

ประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

      คณะผู้จัดทำา
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1ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ชื่อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย	 พระครูวิมลศิลปกิจ และ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนชาติพันธุ ์

ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย
A Model of Pakayor’s Indigenous Knowledge Promotion 

in Chiang Rai Province



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

 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย” ของ พระครู

วิมลศิลปกิจ และ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผลงานวิจัยที่ได้

จากการทำากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพการ

วิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้อง 

กับเสาหลักท่ี ๓ ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจ 

วัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เ พ่ือเ พ่ิม 

ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้  

ศนูยอ์าเซยีนศกึษาขอขอบคณุคณะผูว้จิยัจากวทิยาลัยสงฆ์เชยีงราย  

ที่ได้นำาเสนอบทความวิจัยเรื่องน้ีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย 

ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

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



๓ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านยางคำานุ ตำาบล 

ดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒) เพื่อนำาเสนอแนวทาง

การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิป ัญญาพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์และ 

ยั่งยืน และ ๓) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของชาติพันธุ ์ปกาเกอะญอ 

ในประเทศไทยกับประเทศอาเซียน กลุ่มเป้าหมายคือหมอพ้ืนบ้าน 

ด้านการรักษาโรคด้วยคาถาอาคมและสมุนไพรของบ้านยางคำานุ ตำาบล

ดอยฮาง อำาเภอเมอืงเชยีงราย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื แบบสมัภาษณ์

เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

 ผลการวิจัยพบว่า หมอพื้นบ้านทำาการรักษาโรค ๓ วิธี ได้แก่  

1) ใช้คาถาอาคมรกัษา ๒) การดเูพือ่การทำานายทายทกัจากการจบัชพีจร

ผู้ป่วย และ ๓) รักษาด้วยสมุนไพร ด้านรูปแบบการรักษา เป็นการรักษา

ตามอาการของผู้ป่วย โดยใช้วิธีการดูเมื่อการทำานายทายทักจากการ 

จับชีพจรผู้ป่วย เพื่อดูว่าผู้ป่วยท่ีมารักษานั้นควรจะรักษาด้วยวิธีการ

อย่างไร สำาหรับด้านการปฏิบัติตนของหมอพื้นบ้าน พบว่า ยึดหลักธรรม  

๓ หลัก ได้แก่ หลักความกตัญญูกตเวที หลักเบญจศีล และหลัก 

พรหมวิหาร ๔ โดยในวันธรรมสวนะ ซึ่งเผ่ากะเหรี่ยงเรียกว่า วันศีล หรือ

วันพระ โดยจะรับประทานอาหารมื้อเดียว ไม่กินเนื้อสัตว์ ด้านรูปแบบ 

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน พบว่า หน่วยงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง ควรประสานงานกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณ คัดเลือกกลุ่มเด็กชาวกะเหรี่ยงครั้งละ 

ไม่เกิน 1๐ คน ที่คาดว่าจะมีศักยภาพพัฒนาเป็นหมอพื้นบ้านได้ ตั้งเป็น 

กลุ่มหมอเยาวชนพื้นบ้านชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านยางคำานุ ส่วน

อาศรมพระธรรมจารกิเป็นสถานทีป่ลกูสมนุไพรพืน้บ้านทีร่กัษาโรคต่างๆ 
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และเผยแพร่สรรพคุณยาให้คนในหมู ่บ้าน และสาธารณชนได้รับรู้  

ด้านแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์

และยั่งยืนต่อไป พบว่า ควรเขียนเป็นตำาราเอกสารอาจจะมีทั้งภาษา

กะเหรี่ยงและภาษาไทย ส่วนเรื่องคาถาอาคมให้เขียนเป็นบันทึกไว ้

เกบ็เป็นพบัสา หนงัสอื ตำารา หรอืเอกสารทีค่งทนถาวร ด้านการเชือ่มโยง 

กบัอาเซยีน พบว่า ประชาชนอาเซยีนทีเ่ข้ารับการรักษา ได้แก่ คนในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงราย จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ และจังหวัด 

ห้วยทราย สปป.ลาว  

 

ค�าส�าคัญ	 : รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน, ชนชาติพันธุ ์

  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 
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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�าคัญของปัญหา
 ในการศึกษาทางวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์จะมีปัญหาที่สำาคัญ 
๒ ประการ คือ ประการแรก ความรู้ที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือ ตำารา หรือ
เอกสารต่างๆ มกัจะพรรณนาในลกัษณะของนามธรรม เช่น สถาบนัสังคม 
ประเพณี ค่านิยมของสังคม เป็นต้น ซ่ึงยากที่จะเข้าใจได้ ประการที่ ๒ 
ความรู ้ดังกล่าวมักจะพรรณนาไว้อย่างกว้างๆ อันเป็นส่ิงท่ีปรากฏ 
ในสงัคมโดยทัว่ไปทกุแห่ง แต่ในความเป็นจรงินัน้ สงัคมมนษุย์แต่ละสงัคม
ย่อมมีโครงสร้างของสังคม และมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคม
ของตนทีแ่ตกต่างจากสงัคมอืน่ กะเหรีย่งเป็นชนเผ่าทีจ่ดัได้ว่ามหีลายเผ่า
พันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะ
นบัถอืผ ีเชือ่เรือ่งต้นไม้ ป่าใหญ่ ภายหลังหนัมานบัถือศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยงมีถ่ินฐานตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูก
รุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย 
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่
กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หรือปกาเกอะญอ 
หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจำานวนมาก
ที่สุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลง
มาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมานับถือศาสนาคริสต ์
เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นั้นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี 
อาศัยอยู่มากที่อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหร่ียงบเว 
อาศัยอยู่มากที่อำาเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนกะเหรี่ยงปะโอ หรือ 
ตองสูก็มีอยู่บ้าง แต่พบน้อยมากในประเทศไทย
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 กะเหรี่ยงจะถืออาชีพที่เป็นอิสระ กะเหรี่ยงดั้งเดิมส่วนใหญ ่
จะประกอบอาชีพทำาไร่ ทำานา อยู่ตามป่าตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัว 
ตามฤดูกาล ส ่วนสัตว ์เลี้ยงก็จะเลี้ยงไว ้เพื่อเป ็นอาหารมากกว่า 
การค้าขาย ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งนำ้า อาศัยอยู ่รวมกันเป็นกลุ ่มใหญ่ 
ลกัษณะบ้านเรอืนของกะเหรีย่งนัน้นยิมสร้างเป็นบ้านยกพืน้สงู มชีานบ้าน
บางส่วนก็ตั้งบ้านเรือนบนที่ราบเช่นเดียวกับชาวพื้นราบทั่วไป แต่ 
ส่วนใหญ่แล้วชาวกะเหรี่ยงจะตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่น
บ่อยๆ
 ในด้านวฒันธรรมประเพณนีัน้ ชาวกะเหรีย่งมปีระเพณทีีเ่กีย่วข้อง
กับการทำาพิธีกรรมเลี้ยงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ ด้วยการต้มเหล้า 
ฆ่าไก่ – แกง และมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบ ซ่ึงเกี่ยวโยงกัน ประเพณี
อืน่ๆ ประกอบด้วย  1) ประเพณแีต่งงาน ผู้หญงิจะเป็นผู้เลือกคูค่รองเอง 
เจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้า กางเกง และย่ามไว้ให้เจ้าบ่าว ทั้งเจ้าบ่าว 
เจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพื่อทำาพิธีกรรมบอกต่อผีบรรพบุรุษและ 
เป็นอาหารเลี้ยงแขก ๒) ประเพณีปีใหม่ โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็น 
ผูร้ะบวุนัล่วงหน้า แต่ละหมูบ้่านจะมปีีใหม่ในแต่ละปีไม่ตรงกนั เพราะเป็น
พิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู ่เย็นเป็นสุข         
๓) ก่ีบะหน่าจึ (ปวาเกอญอ) หรือพิธีทำาขวัญให้ควาย พิธีกรรมนี้ 
ทำาเฉพาะครอบครัวที่มีควายเท่านั้น และทำากันปีละครั้งเมื่อเสร็จจากฤดู
ไถหว่านของแต่ละปี ส่วนใหญ่วันที่ประกอบพิธีกรรมจะทำาในวัน 
พฤหัสบดี แต่ต้องทำาก่อนท่ีจะหมดฤดูฝนในปีนั้นๆ ๔) “ถางซีไกงย”  
หรือพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน พิธีกรรมและ 
ความเชื่อของกระเหรี่ยงมีอยู่หลายพิธี แต่พิธีกรรมที่ทำาสำาหรับชาวบ้าน 
ทั้งหมู่บ้านก็เห็นจะมีอยู่พิธีเดียว คือ พิธี “ถางซีไกงย” และ  ๕) นี่ซอโค่ 
หรือพิธีขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า นี่ซอโค่  
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เป็นประเพณทีีจ่ดัขึน้ในช่วงเดอืนมกราคมของทกุปี ซึง่จะตรงกบัช่วงหลงั
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึ้นปีใหม่จะจัดปีละครั้ง
เท่านั้น เป็นวันที่สำาคัญวันหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เพราะเหล่าญาติพี่น้อง
ที่ได้แต่งงาน หรือจากบ้านไปทำางานที่อื่น จะกลับมาร่วมงานปีใหม่กัน
อย่างถ้วนหน้า
 พิธีที่กล่าวมาทั้งหมดคือกะเหรี่ยงพุทธ หรือ “เอาะ แค” นอกจาก
นีย้งัมกีะเหรีย่งอกีกลุม่ คอื กะเหรีย่งครสิต์ กะเหร่ียงคริสต์ จะมพิีธกีรรม
ที่คล ้ายๆ กัน แต่จะทำาในแบบศาสนาของตนเอง คือเข ้าโบสถ์  
อธิษฐานเสร็จ จะกินข้าวร่วมกัน จากนั้นจะมีการประมูลราคาข้าวของ 
ของแต่ละบ้านที่นำามาประมูลร่วมกัน หลังจากประมูลราคาสิ่งของเสร็จ 
ก็จะมีการจัดกลุ่มแข่งกีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ เวลาเย็นมีการแสดงละคร
สร้างความบันเทิง จะไม่มีการกินเหล้า หรือเมามายในวันนี้ จากนั้นก็จะ 
แยกย้ายกันกลับบ้านของตนเอง ในช่วงนี้จะมีการอธิษฐานทุกคืน 
จนครบ 7 คืน จึงจะถือว่าสิ้นสุดพิธีขึ้นปีใหม่
 จังหวัดเชียงรายก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชนชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง 
อาศัยอยู่ และเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อดั้งเดิม 
คือนับถือผี และยึดถือภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ 
การรักษาใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคต่างๆ เป็นการช่วยเหลือ
มนษุย์โดยไม่เกบ็ค่ารกัษาพยาบาล เผ่าพันธุน์ัน้คอืชาติพันธุป์กาเกอะญอ 
ซึ่งทางภาคเหนอืเรยีกว่า “ยางหรอืกะเหร่ียง” นบัว่าเป็นภมูปัิญญาทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือคนทั่วไป ไม่ได้จำากัดเฉพาะชนชาติ
พันธุ์ของตนเท่านั้น นั้นคือ เผ่ากะเหรี่ยงบ้านยางคำานุ ตำาบลดอยฮาง 
อำาเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ปัจจบุนัประชาชนทัว่ไป กย็งัไปรบั
การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการนี้อยู่ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ด้านนี้เป็นผู้สูงวัย คณะผู้วิจัยคาดว่าอีกไม่นานจะสูญหายไป เพราะ 
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ลูกหลานของผู้ทรงภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นมิได้สืบทอด ภูมิปัญญาด้านนี้  
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ของชนชาติพนัธุป์กาเกอะญอ (กะเหรีย่งหรอืยาง) บ้านยาคำาน ุต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ให้ยั่งยืนต่อไป

ค�าถามวิจัย
 1. รูปแบบส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน ควรมี
ลักษณะอย่างไร
 ๒. แนวทางการส่งเสรมิและอนรุกัษ์ภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสมนุไพร
ของชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านยางคำานุ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ควรมี 
วิธีการอย่างไร
 ๓. ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศไทยมีความเชื่อมโยงอย่างไร
กับประชาชนในประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษารปูแบบการส่งเสรมิภมิูปัญญาพ้ืนบ้านของชนชาพันธุ์ 
ปกาเกอะญอ บ้านยางคำานุ ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
 ๒. เพือ่นำาเสนอแนวทางการส่งเสรมิและอนรุกัษ์ภมูปัิญญาพืน้บ้าน
ให้เป็นประโยชน์และยั่งยืน
 ๓. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของชาติพันธุ ์ปกาเกอะญอ 
ในประเทศไทยกับประเทศอาเซียน
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาคุณสมบัติของภูมิปัญญา 
การรักษาโรคเจ็บปวดข้อกระดูก แก้ท้องร่วง แก้ไข้ และสรรพคุณของ
คาถาอาคม
 ๒. ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ หมอพืน้บ้าน (ผูท้รงภมูปัิญญา
พื้นบ้านด้านการรักษาผู ้ป่วยโรคต่างๆ) และผู ้เข้ารับการรักษากับ 
หมอพื้นบ้าน  
 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ บ้านยางคำานุ ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ๔. ขอบเขตด้านเวลา ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม – 1๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
 ปกาเกอะญอ หมายถึง ชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านยางคำานุ ตำาบล 
ดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หมอพื้นบ้าน หมายถึง นายสว่าง แซ่วอ บ้านยางคำานุ ตำาบล 
ดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ชนชาติพันธุ ์หมายถึง ชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
	 ภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพ หมายถงึ วฒันธรรมการดแูลรกัษา
สุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์และเป็นระบบคิด องค์ความรู้ และ 
วถิปีฏบิตัเิพือ่การดแูลสขุภาพและรกัษาความเจบ็ป่วย มอีตัลกัษณ์สมัพนัธ์
กับวัฒนธรรม เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับการแพทย ์
แบบอืน่ นอกจากน้ี ภูมปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพได้รบัการถ่ายทอดผ่าน
ประสบการณ์ตรง นับเป็นความรู้เชิงประสบการณ์ (experienced-
knowledge) ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
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 การแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญาการรักษาโรคของ 
ท้องถิ่นและชาติพันธุ ์ที่มีฐานความคิดและแบบแผนการปฏิบัติที ่
ผสมผสานระหว่างอำานาจเหนือธรรมชาติ ศาสนา และประสบการณ ์
จากการปฏิบัติจริงท่ีสะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น โดย 
หมอพื้นบ้านมีบทบาทสำาคัญในการรักษาโรค

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ๑.	ประวัติชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยง	หรือ	ปกาเกอะญอ
 กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการ
นับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเร่ืองต้นไม้ป่า
ใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตั้งอยู่
ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพ
เข้ามาอาศยัอยูป่ระเทศไทย กะเหรีย่งทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย แบ่งออก
ได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
 1) กะเหรี่ยงสะกอ หรือท่ีเรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หรือ  
ปกาเกอะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอ เป็นกลุ่ม 
ที่มีจำานวนมากท่ีสุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนาร ี
เป็นผู้คิดค้นดดัแปลงมาจากตวัหนงัสอืพม่า ผสมภาษาโรมนั กลุม่นีห้นัมา
นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ 
 ๒) กะเหรีย่งโปร์ เป็นกลุม่ทีค่่อนข้างเคร่งครดัในประเพณ ีพบมาก
ที่อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
และแถบตะวันตกของประเทศไทย
 ๓) กะเหรี่ยงบเว พบที่อำาเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
 ๔) กะเหรี่ยงปะโอ หรือตองสู ยังมีอยู ่บ้างแต่พบน้อยมากใน
ประเทศไทย 
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 ชนเผ่า “ปกาเกอะญอ” เป็นชนเผ่าที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมานบัร้อยนบัพนัเรือ่ง เรยีงร้อยเกบ็ไว้ในเเนวของนทิาน อาจจะ 
ไม่ใช่หลักฐานท่ีเเน่ชัด เเต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้  
ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของตัวเอง เล่ากันตั้งแต่สมัย
ที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ได้สร้างมนุษย์ คู่แรก คือ อดัม กับเอวา  
ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองค์ได้สร้างไว้  
ทั้งสองได้ทำา ผิดกฎ ของสวรรค์ จึงถูกเนรเทศลงมาใช้กรรมอยู่ในโลก 
จนกระทั่งมีลูกหลานสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้
 ท่ีตั้งของชนเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่ภูเขา “ทอทีปล่อก่อ” มีผู้เฒ่า 
“เทาะแมป่า” เป็นหัวหน้า หมู ่บ้านสืบเชื้อสายมาจนลูกเต็มบ้าน 
หลานเต็มเมือง เมื่อที่ทำากินไม่พอเทาะแมป่าจึงพาลูกหลานอพยพ 
ย้ายถิ่นฐาน ระหว่างการเดินทางว่ากันว่าเทาะแมป่าเดินเร็วมาก 
ลูกหลานพากันหยุดพัก เทาะแมป่าไม่สนใจลูกหลาน พยายามที่จะเดิน
ไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนมาหยุดตามท่ีต่างๆ แถบแถวลุ่มนำ้าสาละวินบ้าง  
ลุม่นำา้อริะวดบ้ีาง กระทัง่สบืเชือ้สายเผ่าพนัธุ ์จนมาถงึทกุวนันีม้กีะเหรีย่ง
อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในเขตพม่า ตลอดจนในเขตภาคเหนือ  
และตะวันออกของประเทศไทย เอกสารบางชนิดระบุว่าคนกะเหร่ียง 
อาศัยอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อถูกขับไล่หนี ลงมา 
ตัง้หลกัในระหว่างกลางเขตพม่ากบัมอญ ตอนหลงัถกูพม่าบบี ต้องอพยพ
อยู่บนภูเขา เอกสารบางชิ้นระบุว่า คนกะเหร่ียงท่ีอพยพเข้ามาอาศัย 
อยู่ในประเทศไทยล้วนมาจากพม่าทั้งสิ้น เพียงแต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่า 
เข้ามาอยู ่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าเข้ามาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ตอนปลาย บ้างก็ว่าในดินแดนล้านนา หรือก่อนโยนก นั่นหมายถึง 
การกำาเนิดเมืองเชียงใหม่
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	 การย้ายถิ่นฐาน	
 จากคำาบอกกล่าวของ “พือมูล บุญเป็ง” คนเฒ่า คนแก่ ได้กล่าว 
เล่าความเป็นมาของกะเหรี่ยงในประเทศไทย พื้นที่หลักที่กะเหรี่ยง  
(ปกาเกอะญอ) อาศัยอยู่ครั้งเเรกคือ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ในการหาเลี้ยงชีพ ต่อมาในสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติ 
ประมูล โครงการทำาป่าสัมปทาน ที่ตำาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย  
โดยบริษัทท่ีชนะการประมูล จะได้กรรมสิทธิ์การทำาธุรกิจขนส่งไม้  
จากตำาบลแม่ยาว ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้น บริษัทจาก
ประเทศฝรั่งเศส หรือท่ีชาวกระเหรี่ยงเรียกกันว่า บริษัท “ห้างโบ๋เบ๋”  
ได้กรรมสิทธิ์ในการทำาธุรกิจสัมปทานในครั้งนั้นไป “พือมูล บุญเป็ง” 
 เล่าต่อว่าหลังจากที่ “ห้างโบ๋เบ๋” เข้ามาทำาธุรกิจในเมืองไทย ปัญหาแรก
ที่พบคือการสื่อสาร และการทำาสัมปทานไม้ในสมัยนั้น จำาเป็นต้องมีช้าง
ควานช ้างในการลากไม ้ซุง หลังจากเสร็จสัมปทาน กะเหรี่ยง  
(ปกาเกอะญอ) ส่วนหนึ่งได้ตั้งหลักปักฐานอยู ่บ ้านนำ้าลัด อำาเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยเห็นว่าเป็นที่เหมาะแก่การทำาการเกษตร  
ได้ใช้ชีวติมาจนกระทัง่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ช่วงทำาสงครามกะเหรีย่ง
ได้ร่วมมือกับทหารไทย โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการลำาเลียงสิ่งของ 
เสบยีงอาหาร ให้กบัทหารไทยในการรบครัง้นัน้ หลังสงครามมชีนพ้ืนเมอืง
ย้ายถิ่นฐานกลับมามากขึ้น ทำาให้ที่คับแคบแออัดขัดแย้งที่ทำามาหากิน 
กะเหรี่ยงส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง
 เนื่องด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยง มีนิสัยรักความสงบ ชอบใช้ชีวิต 
อย่างสนัโดษ เมือ่มปีระชากรหนาแน่น จงึมองหาท่ีทำากนิใหม่ โดยเล็งเหน็
ว่า ตำาบลแม่ยาว ที่เคยเป็นสัมปทานเก่า เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่
การเพาะปลูก ขณะนั้นผู้เฒ่า (เซโค่) ตุดง ธุระวร ได้เป็นผู้นำาพาลูกหลาน 
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และลูกบ้านส่วนหนึ่งย้ายขึ้นมา ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ตำาบลแม่ยาว อำาเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงราย คำาว่า แม่ยาว ตัง้ขึน้มาจากสมัปทานแม่ยาวนัน้เอง 
แต่ยังมีบางส่วนที่ย้ายกระจัดกระจายออกไป ตามส่วนต่างๆ ตามแถบ 
แถว ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมือง ตำาบลทุ่งพร้าว อำาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ยังมีส่วนที่ย้าย และอาศัยอยู่แถบแนวชายแดนของจังหวัด
กาญจนบุรี ใช่ว่าจะมีเพียงเท่านี้ ทุกวันนี้ยังมีประชากรกะเหรี่ยงอาศัย
กระจัดกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย
	 บ้านยางค�านุ	ต�าบลดอยฮาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย
 บ้านยางคำานุเดิมชื่อบ้านแม่ต่างคี เป็นหมู ่บ้านของชาติพันธุ ์ 
ปกาเกอะญอ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ก่อตั้งโดยนายคำานุ แซวอ  
เม่ือปี พ.ศ. ๒๔7๐ ซึ่งต่อมามีครอบครัวอื่นๆ ย้ายมาอยู่ด้วยกันรวม  
นายนะ แซวอ (ยกเว้นการรักษาผู้ป่วยต้องให้ไปข้ึนขันครูกับคนอื่นตาม
จารีตกะเหรี่ยงบ้านยางคำานุ) แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕16 ทางราชการ
จังหวัดเชียงรายได้เข้าไปสำารวจหมู่บ้านชาวเขาบ้านแม่ต่างคี จึงเปลี่ยน
ชื่อเป็นบ้านยางคำานุ โดยใช้ชื่อพ่อคำานุ เป็นชื่อหมู่บ้านเป็นการยกย่อง 
ให้เกียรติแก่ผู้มีพระคุณของหมู่บ้าน พ่อคำานุ แซวอ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ อายุได้ 1๐๔ ปี และได้แต่งตั้งให้นายนะ แซวอ ลูกชาย 
คนโตของพ่อคำานุเป็นผู้นำาด้านการปกครอง ด้านพิธีกรรมของหมู่บ้าน 
สืบจากพ่อคำานุ
 ปัจจุบันบ้านยางคำานุ มีหมอพื้นบ้านท่านหนึ่งชื่อว่า นายสว่าง  
แซวอ อาย ุ6๐ ปี เป็นบุตรชายคนสดุท้องของพ่อคำาน ุแซวอ รกัษาผูป่้วย
ด้วยคาถาอาคม พืชสมุนไพรพื้นบ้าน มีประชาชนจากทั่วสารทิศที่ทราบ
ข่าวเข้าไปรับการรักษาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็ง  
โรคปวดหลัง ปวดเอว
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 การรักษาของนายสว่าง แซวอ เป็นการรักษาโดยไม่คิดมูลค่า  
มีคนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาร ์
ที่เป็นโรคมะเร็งเข้าไปรักษาด้วย ถือว่าท่านเป็นหมอพ้ืนบ้านอาเซียน 
นอกจากนี้ยังมีจากประเทศลาวซึ่งได้เข้ารับการรักษาอีกด้วย1

	 ๒.	แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 สังคมไทย ได้มีการพื้นฟูแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือ          
ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเริ่มจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) แนว
วัฒนธรรมชุมชน ที่สรุปบทเรียนจากการทำางานพัฒนาชนบทโดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (community participation) แล้วพบว่า 
วฒันธรรมเป็นพลงัของการพฒันาในกระบวนการทำางานได้เกดิการค้นหา
นักฟื้นฟู นักประยุกต์และเสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานเดิม เพื่อรักษา
เสถียรภาพของชุมชนให้ดำารงอยู่ได้อย่างสมสมัย นักประดิษฐ์คิดค้นทาง
วัฒนธรรมที่กล่าวถึงดังกล่าว ถูกเรียกว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือ “ผู้รู้
ชาวบ้าน” สติปัญญาท่ีนำามาสร้างสรรค์น้ีเรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 
หรือ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”
 ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
และความเจ็บป่วยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการ
สังเกตทดลองใช้ คัดเลือก กลั่นกรอง และส่ังสมสืบทอดจากคนรุ่นก่อน 
สูค่นรุน่หลงั เป็นสิง่สะท้อนระบบคดิ ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์ มนษุย์
กบัธรรมชาต ิและมนษุย์กบัสิง่เหนอืธรรมชาต ิเพือ่การดำารงอยู ่การพึง่พา
ตนเอง นอกจากนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพยังมีการเคลื่อนไหว

     1 สว่าง แซวอ, สัมภาษณ,์ วันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๘.
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสังคมไทยยุคปัจจุบันภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
ของคนไทยสามารถพิจารณาคุณค่าและความหมายในหลายมิติ และยัง
เป็นทนุทางปัญญาและเทคโนโลยทีีเ่รยีบง่าย สามารถเข้าถงึ ใช้ประโยชน์ 
และพึง่ตนเองได้ อนัเป็นแบบแผนการดูแลสุขภาพตนเองบนฐานแนวคดิ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เป็น
สนิค้าและบรกิารในสงัคมทนุนยิมได้ด้วย เป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทีส่งัคม
ควรดูแลคุ้มครอง ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนและยุติธรรม
 ภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพสามารถจำาแนกเป็น ๒ ลกัษณะ คอื 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ (Indigenous health) และภูมิปัญญา 
การแพทย์พื้นบ้าน (Indigenous medicine)
 ภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพ หมายถงึ วฒันธรรมการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์และเป็นระบบคิด องค์ความรู้ และวิถี
ปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วย มีอัตลักษณ์ สัมพันธ์
กับวัฒนธรรม เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับการแพทย ์
แบบอืน่ นอกจากน้ี ภูมปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพได้รบัการถ่ายทอดผ่าน
ประสบการณ์ตรง นับเป็นความรู้เชิงประสบการณ์ (experienced-
knowledge) ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม และระบบนิเวศ
 การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญาการรักษาโรคของท้องถิ่น
และชาติพันธุ ์ที่มีฐานความคิด และแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสาน
ระหว่างอำานาจเหนอืธรรมชาต ิศาสนา และประสบการณ์จากการปฏบิติั
จริงที่สะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยหมอพื้นบ้าน 
มีบทบาทสำาคัญในการรักษาโรค
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 หมอพื้นบ้าน หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการ 
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญา 
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมของชุมชน
สืบทอดกันมานานเป็นที่นิยม ยกย่องจากชุมชน
 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ องค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำารง
ชีวิตของไทย ที่ก่อเกิดสะสม สืบทอด พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อ
เนื่องในวัฒนธรรมไทย และยังมีการผสมผสานจากวัฒนธรรมภายนอก
เพือ่การประยกุต์ใช้ทีเ่หมาะสม  ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึภมูปัิญญาพ้ืนบ้านแต่ละ
ด้านที่มีการนำามาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทย ดังนี้
	 	 ๒.๑	ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยด้านสมุนไพร
  สมนุไพร  หมายถงึ ส่วนทีไ่ด้จากพชื สตัว์ และแร่ธาตทุีย่งัไม่ได้
ผสมหรอืแปรรปู แต่ถ้ามกีารนำามาผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เช่น บดเป็น
ผง ให้ละเอยีด อดัเป็นแท่งเพือ่การรกัษาโรค เรยีกว่า ยาสมนุไพร สมนุไพร
ไทย ถูกนำามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพมากมาย เช่น ใช้เตรียม
เป็นเครือ่งด่ืม  แปรรปูเป็นอาหารเสรมิ  เป็นส่วนประกอบในเครือ่งสำาอาง 
ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ในท่ีนี้จะกล่าวถึงสมุนไพรอาหารเสริม 
สมุนไพรที่ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำาอาง 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำาสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้มาก 
ทั้งในรูปการค้า และการส่งเสริมสุขภาพทุกระดับในสังคมไทย
	 	 	 ๒.๑.๑	สมุนไพรอาหารเสริม
   ในปัจจุบันมีการนำาเอาเมล็ดพืชมาเตรียมเป็นอาหารเสริม
มากขึ้น เนื่องจากให้ประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายหลายอย่าง โดย
เฉพาะกากใยในเมล็ดพืชช่วยให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ ตัวอย่าง
สมนุไพรอาหารเสรมิ ได้แก่  ข้าวกล้อง ถัว่ เหด็ กล้วย กระเทยีม สาหร่าย
ทะเล นำ้ามันปลา และกลูโคแมนแนน เป็นต้น
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	 	 	 ๒.๑.๒	สมุนไพรไทยที่ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม
   นำ้าดื่มสมุนไพร เป็นผลจากการนำาภูมิปัญญาไทย หรือการ
กนิอยูอ่ย่างวถิไีทยมาประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ ประโยชน์ของนำา้ด่ืม
สมนุไพร มมีากเพราะมวีติามนิ แร่ธาตทุีช่่วยให้ร่างกายแขง็แรง และช่วย
ลดระดับ คลอเลสเตอรอล อีกทั้งส่งเสริมการรักษาอื่นๆ ให้ประสบผลดี
ยิง่ขึน้ ซึง่ตวัอย่างสมนุไพรทีน่ยิมนำามาเตรยีมเป็นเครือ่งดืม่ เช่น กระเจีย๊บแดง 
มสีรรพคณุละลายเสมหะ ช่วยขบัปัสสาวะ แครอทมสีรรพคณุในการช่วย
ขับปัสสาวะ และถ่ายพยาธิไส้เดือนได้ เตยหอมมีสรรพคุณในการช่วยขับ
ปัสสาวะ แล้วยังลดการกระหายนำ้า บำารุงหัวใจ รักษาโรคเบาหวาน 
สำาหรบักล้วยหอมมโีปรตนี วติามนิเอและซี ธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียม 
และขิงมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการ จุกเสียด ลดอาการแน่นท้อง 
ช่วยย่อยอาหาร เป็นต้น
	 	 	 ๒.๑.๓	สมุนไพรไทยที่ใช้ในเครื่องส�าอาง
   ประมาณ ๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว ที่ชาวพื้นเมืองแถบเอเชีย 
ทำาที่ทาแก้ม ด้วยแร่ชีนีบาร์ (Cinnebar) ต่อมาชาวอียิปต์โบราณ 
ทาเปลือกตาสีเขียวด้วย แร่มาลาไคว์ (Malachite) ใช้นำ้ามันละหุ่งทาตัว
เพื่อป้องกันผิวจากแดด ทำานำ้าหอมเพื่อใช้ในการเตรียมนำ้ายาอาบศพ 
(Mummy) ส่วนคนไทยโบราณนิยมใช้ดินสอพองผัดหน้า และขมิ้นชัน 
ทาผิว ทาปากด้วยสีผึ้ง สระผมด้วยมะคำาดีควายและเปลือกขี้หนอน  
รวมทั้งการประทินผิวด้วยแป้งรำ่า นำ้าปรุง จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 จึงมีการผลิตเครื่องสำาอางเป็นอุตสาหกรรม มีการค้นพบสาร
สังเคราะห์ และรูปแบบต่างๆ ของเครื่องสำาอางที่หลากหลาย ในระยะ
หลังมีการตื่นตัวเรื่องมลภาวะและอันตรายจากสารเคมี จึงได้มีการนำา 
สารจากธรรมชาติมาใช้ในเครื่องสำาอางเพื่อลดอันตรายและการแพ้สาร
สังเคราะห์  
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 ตัวอย่างสมุนไพรไทยที่ใช้ส่งเสริมสุขภาพด้านความงาม เช่น วุ้น
จากว่านหางจระเข้ช่วยให้ผมมีนำ้าหนักและกันผมร่วง มะกรูดช่วย 
ป้องกนัรงัแคทำาให้ผมเงางามดกดำา แตงกวาช่วยปรับสภาพผิวให้อ่อนนุม่
นำา้มันงาช่วยปลกูผม และขมิน้มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี
และเชื้อรา เป็นต้น 
	 ๒.๒	 แนวคิดแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ ้านกับการ	
ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก
 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเน้นการดูแล
สขุภาพแบบองค์รวมคอื ความสมดลุของร่างกายระหว่างธาตุภายในและ
ภายนอก เกิดจากพฤติกรรม อิทธิพลของอากาศ สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
ความสงบของจิตใจ การทำาให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บจึงเป็นการปรับสมดุลของธาตุภายในและภายนอกด้วยการปฏิบัติ
พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพดั้งเดิม เพราะ 
เช่ือว่าเม่ือร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลย่อมไม่เจ็บป่วย การทำาให้เกิดการ
สมดลุต้องอาศยัธรรมชาต ิอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีส่ะอาด อยูใ่นภมูปิระเทศ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม ฝึกจิตให้สงบ ใช้อาหารสมุนไพรและยาสมุนไพร
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพตามวิถีไทย ซึ่งปัจจุบันมีการนำามาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย 
   ๒.๒.๑	การแพทย์แผนไทย
   การแพทย์แผนไทย หรือเรียกอีกอย่างว่า การแพทย์แผน
โบราณ มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับพันปี และด้วย
วิถีชีวิตที่เป็นชาวพุทธของคนไทยส่วนใหญ่ การแพทย์แผนไทยจึงอาศัย
แนวทางของพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก นอกจากนี้การแพทย์แผนไทย
ยังเก่ียวกับพิธีกรรม การดำารงชีวิตที่เป็นธรรมชาติและมีแบบแผนเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง เป็นวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต ความเจ็บป่วยมิได้
มองเพียงเชื้อโรคเป็นสาเหตุแต่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้อง 
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	 	 	 ๒.๒.๒	การส่งเสริมสุขภาพตามแนวการแพทย์แผนไทย
   การแพทย์แผนไทย เป็นการปฏิบัติที่ยึดหลักการส่งเสริม 
สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการดูแล
รักษา และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ดังนี้    
 1) ปัจจยัซึง่เป็นสิง่ท่ีธรรมชาตกิำาหนด การแก้ไขต้องปรบัตัวให้เข้า
กับปัจจัยหรือสมมติฐานต่างๆ ด้วยการรับประทานอาหารสมุนไพร 
ใช้สมุนไพรและการปรับปรุงพฤติกรรม
   ๒) ปรบัปรงุพฤตกิรรมทีเ่ป็นมลูเหตุแห่งการเกดิโรคดังกล่าว
ไปแล้วข้างต้น คือ หลีกเลี่ยงการฝืนอิริยาบทจนทำาให้ร่างกายเสียสมดุล  
เพราะจะทำาให้ธาตุทั้ง ๔ แปรปรวนได้ การแก้ไขคือ การออกกำาลังกาย 
การนวดไทย การดัดตน ด้วยท่าฤาษีดัดตน
   ๓) ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   ๔) การรกัษาด้วยการนวด การอบสมนุไพร ประคบสมนุไพร 
กล่าวได้ว่า การแพทย์แผนไทยเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ เป็นการแพทย์แบบ
องค์รวมซึ่งคนไทยในอดีตได้ศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดกันมา  เป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของคนไทย จึงเหมาะ
สำาหรับนำามาปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในยุคปัจจุบัน
	 	 	 ๒.๒.๓	การแพทย์พื้นบ้าน
   การแพทย ์พื้นบ ้าน มีหมอพื้นบ ้านเป ็นผู ้ถ ่ายทอด
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพซับซ้อนมากกว่าการดูแลสุขภาพตนเอง
ของชาวบ้าน เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จาก
บรรพบุรุษหรือไปขอศึกษาจากหมอที่มีความสามารถแล้วนำามา 
สั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติมมากขึ้น หมอพื้นบ้านไม่ได้ศึกษาทฤษฎี 
การแพทย์ใดๆ อย่างเป็นระบบ แต่อาศัยการสังเกตและจดจำาจากการ 
บอกกล่าว ขีดความสามารถจึงจำากัดอยู่ในขอบเขตที่ตนรู้ โดยสามารถ
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พลิกแพลงหรือปรับได้อย่างจำากัด ตัวอย่างการแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่  
1) หมอยาต้ม ยาฝน ใช้สมุนไพรในการรักษา ๒) หมอกระดูก ใช้เฝือก
ชโลมนำ้ามัน หรืออาจใช้เวทมนตร์ประกอบ ๓) หมอตำาแย ทำาคลอดหญิง
มีครรภ์ ๔) หมอนวด นวดแก้ปวดเมื่อย และ ๕) หมอรักษาโรคอื่นๆ เช่น 
งูสวัด เป็นต้น
	 	 	 ๒.๒.๔	ลักษณะเด่นของการแพทย์พื้นบ้าน
   1) ฐานการดูแลส่งเสริมสุขภาพมีความแนบแน่นอยู่กับ
ประชาชนและชาวบ้านทุกกระบวนการของการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
ล้วนเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นจริงและสอดคล้องกับการดำารงชีวิต 
ของชาวบ้าน
   ๒) เป็นระบบการดูแลสุขภาพที่มีกระบวนการทางสังคม
รองรับ มิใช่เป็นความรู้ที่อยู่ลอยๆ หรืออยู่ในตำาราแต่เป็นความรู้ที่อยู่ใน 
“คน” แล้วกลายมาเป็นคำาแนะนำาชักชวนให้ปฏิบัติ
   ๓) คำาแนะนำาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพมีลักษณะเป็นจริง
ในการปฏิบตั ิ(practical) เพราะวธิกีารบำาบดัรกัษาต่างๆ เกดิจากวถิชีวีติ
และการเรียนรู้ของคนในสังคม
   ๔) การถ่ายทอดความรู้ไม่มุ่งเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นไป
ตามธรรมชาติด้วยเจตนาดี จึงทำาให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนได้
   ๕) เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอตลอดเวลา ตราบเท่า
ที่ประชาชนยังมีปัญหาสุขภาพและแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นไปอย่างไร้ขอบเขต
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     ๒ บุญเลิศ สดสุชาติ, มานุษยวิทยาสุขภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: โอเอส 
พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๓), หน้า 9๒-9๓.

	 ๒.๓	คาถาอาคมต่างๆ	ที่ใช้รักษาโรค
 ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส่งเสริมสุขภาพมิใช่มีเฉพาะการใช้สมุนไพร
เท่านั้น ยังมีอีกประเภทหนึ่งคือการใช้คาถาอาคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการรักษาโรค การรักษาโรคด้วยคาถาอาคมนั้นก็แยกเป็นประเภทๆ 
เช่น รกัษาโรคกระดกูหัก รกัษาโรคมะเรง็ รกัษาโรคงสูวดั เป็นต้น พอสรปุ
ได้ดังนี้
  บุญเลิศ สดสุชาติ๒ ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะการเจ็บป่วยของ
ประชาชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในอดตีส่วนใหญ่มกัป่วยด้วยโรคต่างๆ 
ได้แก่ ไข้มาลาเรีย หรือไข้ป่า โรคทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด 
ไทฟอยด์ อหวิาตกโรค โรคพยาธต่ิางๆ โรคนิว่ของระบบทางเดนิปัสสาวะ 
โรคติดต่อ เช่น ไข้ทรพิษ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้สันหลังอักเสบ หัด 
อีสุกอีใส โรคซาง หรือโรคขาดสารอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไข้หวดั วณัโรคปอด เป็นต้น สำาหรบัหมอผูใ้ห้การรกัษามชีือ่เรยีกแตกต่าง
กัน ดังนี้
	 	 	 ๒.๓.๑	หมอเป่า เป็นหมอท่ีใช้วธิกีารเป่ารักษาโรค โดยส่วน
ประกอบที่ใช้และพบบ่อย ได้แก่ ปูนกินหมาก หมอเป่าบางรายใช้เคี้ยว
กระเทยีมหรอืหมาก หรอืใบไม้บางชนดิ แล้วเป่าลงไปท่ีร่างกายของผู้ป่วย 
ส่วนมากใช้กับอาการปวดศีรษะ โรคผิวหนัง งูสวัด ถูกหมากัด
   ๒.๓.๒	หมอธรรม เป็นผู้ที่เรียนรู้วิชาอาคมและปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรม เป็นบุคคลท่ีชาวบ้านเคารพนับถือ สามารถขจัดปัดเป่า 
ผีร้ายเมื่อเกิดการเจ็บป่วยอันมีสาเหตุมาจากการถูกผีร้ายกระทำา เช่น 
ผีปอบ ผีโพง ชาวบ้านมักจะมาให้หมอธรรมผูกฝ้าย รดนำ้ามนต์ พร้อมๆ 
กับการรักษาด้วยสมุนไพร
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   ๒.๓.๓	หมอผี	 เป็นผู้นำาการรักษาผู้ป่วยที่สงสัยว่าเกิดจาก
การกระทำาของผีร้ายต่างๆ โดยใช้คาถาอาคมและเวทมนต์ต่างๆ ขับไล่ผี
ออกจากร่างผู้ป่วย
   ๒.๓.๔	หมอสะเดาะเคราะห์ เป็นผู้ทำาพิธีกรรมเพื่อแก้ไข
เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ ที่ชาวบ้านถือกันว่านำาโรคภัยมาสู่ตนและครอบครัว 
เช่น ฝันไม่ดี ถูกของเสกต่างๆ มีสัตว์น่ารังเกียจเข้ามาในบ้าน เช่น เหี้ย 
แร้ง เป็นต้น การสะเดาะเคราะห์ส่วนใหญ่มักทำากระทงกาบกล้วย 
รูปสี่เหลี่ยมใส่ดอกไม้ ธูป เทียน อาหาร หมาก พลู ตุ๊กตา (แทนคนที่
สะเดาะเคราะห์) ด้ายสายสิญจน์ประดับธงริ้วต่างๆ หมอสะเดาะเคราะห์
ทำาพิธีสวดเวทมนต์คาถาแล้วนำากระทงนั้นไปท้ิงนอกหมู่บ้าน แล้วทำาพิธี
ผูกข้อมือรับขวัญให้กับผู้ที่ประสงค์จะขับไล่เคราะห์ร้ายให้พ้นตัว
   ๒.๓.๕	หมอขวัญ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการ
ขบักล่อมขวญั สูข่วญั หรอืเรยีกขวญั ชาวบ้านเชือ่กนัว่าขวญัเป็นสิง่ทีม่อง
ไม่เห็นแต่อยู่ภายในร่างกายของคนยามปกติ เป็นสิ่งทำาให้ร่างกายคน
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคนเจ็บป่วยหรือตกใจ ขวัญจะออกจาก
ร่างกาย ชาวบ้านจึงต้องทำาพิธีเรียกขวัญ หรือสู่ขวัญ เพื่อให้ขวัญนั้นกลับ
มาอยู ่ในร่างกายตามเดิม และผูกมัดขวัญให้อยู ่กับเนื้อกับตัวด้วย 
สายสิญจน์ บางครั้งก็ทำาพิธีสู่ขวัญให้แขกผู้มาเยือน หรือผู้ที่จะออกนอก
หมู่บ้าน เดินทางไกลเป็นเวลานานๆ หรือสู่ขวัญให้สัตว์ สิ่งของด้วย เช่น 
สู่ขวัญวัว ควาย สู่ขวัญข้าว เป็นต้น
   ๒.๓.๖	หมอน�า้มนต์	เป็นผูร้กัษาคนเจ็บไข้ทีไ่ม่ได้เกดิจากผี
ทำา การรักษาแบบนี้มักใช้กับผู้ป่วยกระทันหัน เช่น ตกต้นไม้ กระดูกหัก 
ถูกสัตว์ร้ายขบกัด ฟกชำ้าต่างๆ โดยใช้สมุนไพร หรือนำ้ามันที่เสกเป่า
ประกอบคาถาอาคม ที่เชื่อว่าจะทำาให้การเจ็บป่วยหายเร็วขึ้น
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   ๒.๓.๗	หมอพระ เป็นพระสงฆ์ทำาหน้าที่เป็นหมอรักษาโรค
แก่ชาวบ้านโดยการประพรมนำ้ามนต์ การอาบนำ้ามนต์ การผูกแขนและ 
ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น
   ๒.๓.๘	หมอกระดกู บางแห่งเรียก หมอนำา้มนั เป็นผู้มคีวาม
ชำานาญ ในการรักษาอาการกระดูกหัก โดยใช้นำ้ามันงาในการรักษาร่วม
ด้วย
	 	 ๒.๔	หลกัธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาโรคของหมอพืน้บ้าน
หมอพื้นบ้านหรือแพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 
อยู่ในตัวเอง โดยมีความเชื่อว่า คนที่ไม่มีคุณธรรมจะประกอบพิธีกรรม
ใดๆ ไม่ประสบผลสำาเร็จ โดยเฉพาะหลักธรรมต่อไปนี้
   ๒.๔.๑	ความกตัญญู ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จะทำาการรักษาผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องขึ้นครูหรือ
ครอบครูหรือชาวกะเหรี่ยงภาคเหนือเรียกว่า “ขึ้นขันตั้ง” 
   ๒.๔.๒	เบญจศีล ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ เป็น
เครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วม
กนัในสงัคมอย่างสงบสขุพอสมควร หากมผีูใ้ดทำาผดิศลีข้อใดข้อหนึง่ หรอื
หลายข้อแล้วก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระทำาที่ผิดปกติของมนุษย์
ออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อ
ตนเอง หมู่คณะ และสังคมส่วนรวม
   ๒.๔.๓	พรหมวหิาร	๔ ได้แก่ เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา 
เป็นธรรมประจำาใจของผู้ใหญ่ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีต่อผู้
อื่นและตัวเอง ใครที่อดอยากทุกข์ยากลำาบาก ด้อยกว่าเรา เราอยากให้
เขามคีวามสขุด้วยการให้ทาน ช่วยเหลอืสงเคราะห์เขา เมือ่เขามคีวามสขุ
เราก็มีความสุขด้วย แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน เช่น หมา แมว กำาลังอดๆ หิว
ข้าวอยู ่เรากใ็ห้อาหาร เขากม็คีวามสขุในการกนิ เรากม็คีวามสขุ แต่กต้็อง
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ระวังเหมือนกนั ถ้าเราตามใจลกูหลาน เขาอาจพอใจ แต่เสยีนสิยักเ็ป็นได้ 
ต้องระวงั พรหมวหิาร ม ี๔ ข้อ แต่ต้องเจรญิเมตตาก่อน ไม่มเีมตตา กรณุา
มีไม่ได้ ไม่มกีรณุา มทุติา อเุบกขากม็ไีม่ได้ การเจรญิเมตตาง่ายกว่าข้ออืน่
ทุกข้อ
 กรุณา คือ มีจิตใจสงสาร อยากให้เขาพ้นทุกข์ เป็นจิตท่ีสูงกว่า 
และยากกว่าเมตตา เป็นความปรารถนาให้เขาพ้นทกุข์ รูจ้กัผดิถกูเมือ่เขา
ทำาผิดต้องชี้แจง แนะนำา สั่งสอน เพื่อให้เขาละความชั่วความผิด แก้ไข 
ตัวเอง อันนี้เราต้องมีจิตใจกล้าหาญ ถ้าใจดีแต่ใจอ่อนก็ทำาไม่ได้ เพราะ 
เราเจตนาดแีต่เขาอาจจะไม่พอใจ อาจจะกระทบกระเทือนใจเขา เขาอาจ
จะโกรธเรา พ่อแม่ที่เมตตารักลูกก็มีแยะ แต่คนที่มีกรุณาก็น้อย เพราะ
ต้องดุ ต้องว่า ต้องสอน บางทีก็ต้องลงโทษด้วย  
 มุทิตา คือ พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุข ทำาจิตยากกว่ากรุณา
อีก เขาได้ดีกว่าเรา เราไม่อิจฉา ยินดีมีความสุขกับเขาด้วย เช่น เพื่อน 
รุ่นเดียวกับเราเรียนเก่งกว่าเรา หล่อกว่าเรา รวยกว่าเราตำาแหน่งก็ได้สูง
กว่าเรา ภรรยาของเขาสวยกว่าภรรยาเรา เรารูส้กึว่าเขาดกีว่าเรา มคีวาม
สุขกว่าเรา อะไรๆ ก็ดีกว่าเราทุกอย่าง แต่เรายินดีกับเขาด้วย มุทิตาจิตนี้
ละเอยีดทำายาก ขนาดพระ ครบูาอาจารย์ทีม่เีมตตา กรณุามาก แต่มทุติาจติ 
นี้ก็มียาก มุทิตาจิต เป็นจิตที่ไม่อิจฉา สูงกว่ากรุณาและทำายากกว่า
 อุเบกขา วางเฉยนี้ยิ่งยากกว่ามุทิตาจิตอีก อะไรจะเกิด ใครจะ
นินทาก็ไม่ให้หวั่นไหว รักษาใจเป็นกลาง เฉยๆ ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรม 
ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ต้องเข้าใจเรื่อง
เหตุผลและเหตุปัจจัย ต้องมีปัญญา จึงจะเกิดอุเบกขาได้ เช่น ลูกติดยา
เสพตดิ พ่อแม่กต้็องทำาใจอุเบกขา เพราะเราได้ทำาดทีีส่ดุแล้วอเุบกขา ต้อง
ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา จึงจะเป็นอุเบกขาจริงๆ 
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๓ ปิยนุช ยอดสมสวย และสุพิมพ์ วงค์ทองแท้, การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

ในอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, รายงานการวิจัย, (นครนายก: คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.

 
๔ จันทร์ทิรา เจียรณัย และคณะ, การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การ

ผดงุครรภ์แผนไทยและการใช้สมนุไพรของหมอพืน้บ้าน: กรณศีกึษาหมอพืน้บ้านรอบเขต
พืน้ทีเ่ขือ่นนำา้พงุ จงัหวดัสกลนคร, รายงานการวจิยั, (นครราชสมีา: สาขาวชิาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๕), 
หน้า 1๓9-1๔๒.

		 ๓.	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ภมูปัิญญาของหมอพืน้บ้าน ในอำาเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ได้สรปุว่า 
ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ที่อาศัยความเช่ือ ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก 
มีการรักษาท้ังกายและใจควบคู่กันไป การรักษาเป็นเรื่องของบุญคุณ  
ไม่ใช่การเรยีกร้องค่าตอบแทน และจากการดำาเนนิการวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยั
เห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ทำาให้องค์ความรู้
จะสูญสิ้นไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้การแพทย์พ้ืนบ้าน 
คงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด 
 จันทร์ทิรา เจียรณัย และคณะ๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพร
ของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่เขื่อนนำ้าพุง 
จังหวัดสกลนคร พบว่า หมอพื้นบ้านมีเจ็ดประเภทคือ 1) หมอทรง 
(หมอลำาผีฟ้า) ๒) หมอสูตร หรือหมอพรหรือหมอสู่ขวัญหรือหมอพาม 
(พราหมณ์) ๓) หมอเป่าหรือหมอจอด ๔) หมอตำาแย ๕) หมอจำ้า หรือ 
ขวัญจำ้า 6) หมอสัก และ 7) หมอยาฮากไม้ และว่า โรคที่เหมาะกับ  
ยาแผนโบราณ คอื โรคทีย่าแผนปัจจบุนัรักษาไม่ได้ เช่น มะเร็ง หรือรักษา
ไม่หาย และอาการไม่สมดุลต่างๆ เช่น ร้อนภายใน หนาวสั่น โรคจาก
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 ๕ ยิ่งยง เทาประเสริฐและอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ภูมิปัญญาล้านนาในมิติวัฒนธรรม, 
(เชียงใหม่: คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ, ๒๕๔๒), หน้า 1๐.

 6 บุญศรี เลิศวิริยจิตต์, คลังภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชนภาคอีสาน, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.

ภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่ต้องอาศัยอาหารสมุนไพรรักษา และความเสี่ยงของ
อนาคตสมนุไพรไทย คอื การละเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา การเมอืงประหาร
อนาคตสมุนไพร ทำาลายเกษตรวิถีธรรมชาติ บรรษัทข้ามชาติทำาลาย
อนาคตสมุนไพรไทย
 ยิง่ยง เทาประเสรฐิ และคณะ๕ (อ้างถึงใน ปรีชา วงศ์ทิพย์, ๒๕๕๔) 
กล่าวว่า ลักษณะของภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการใช้ความรู ้ ทักษะ 
ความเช่ือ พฤติกรรม เป็นสิ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติและยังเป็นองค์รวมของกิจกรรม
ในวิถีชีวิตเพื่อใช้แก้ปัญหา การจัดการการเรียนรู้ซึ่งลักษณะเฉพาะหรือ
เอกลักษณ์ในตัวเอง
 บญุศร ีเลศิวริยิจติต์6 ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งคลงัภมูปัิญญาหมอพืน้บ้าน
กับสมุนไพรชุมชนภาคอีสาน พบว่า หมอพ้ืนบ้านจะได้รับภูมิปัญญา 
จากบรรพบุรุษ โดยมีขั้นตอนการเรียนจากการสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วย 
เก็บยา ติดตามรับใช้ใกล้ชิดครูผู้ถ่ายทอด การรักษาโดยการเป่าคาถา 
ยาฮากไม้ ค่าตอบแทนแล้วแต่จะให้ หรือคิดตามค่ายา ข้อปฏิบัติข้อห้าม
หมอต้องอยูใ่นศลีธรรม มเีมตตาแก่คนไข้ ส่วนองค์ความรูข้องหมอพืน้บ้าน 
ด้านการรักษานั้นคือ การเป่ารักษา ให้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยจากการ
ซักประวัติ สังเกตลักษณะอาการบุคลิกของคนไข้ กรณีเป็นโรคภายนอก
ที่ปรากฏก็ตรวจร่างกายโดยการดู ตรวจสัมผัสความร้อน ลักษณะสีผิว
ความผิดปกติของร่างกาย
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 โดยสรุป ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของไทย 
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ที่แตกต่าง
กันออกไป เผ่าปกาเกอะญอ หรอืกะเหรีย่งกเ็ป็นชนชาตพินัธุอ์กีกลุม่หนึง่ 
ทีย่งัรกัษาภมูปัิญญา พืน้บ้านประเภทหมอบ้านหรอืแพทย์พืน้บ้านไว้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันคนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ค่อยสนใจที่จะอนุรักษ์และ
สืบสานไว้ด้วยเห็นว่ามีแพทย์แผนปัจจุบันรักษาพยาบาลอยู่แล้ว จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้มรดกหมอพื้นบ้าน จะสูญหายไปในที่สุด ถ้าไม่หา
แนวทางวิธีการท่ีจะสืบทอดหรือส่งเสริมให้เกิด การอนุรักษ์และสืบสาน
ให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ตามที่จันทิรา เจียรณัย และคณะ7 ได้กล่าวไว้ว่า โรคที่เหมาะ

กับยาแผนโบราณ คือ โรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ เช่น มะเร็ง หรือ

รักษาไม่หาย และอาการไม่สมดุลต่างๆ เช่น ร้อนภายใน หนาวสั่น โรค

จากภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่ต้องอาศัยอาหารสมุนไพรรักษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้

กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 

	  

แผนภาพที่	๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

   
 7 จันทิรา เจียรณัย และคณะ, เรื่องเดียวกัน, (๒๕๕๔), หน้า 1๓9.
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 แบบแผนการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

โดยใช้วธิกีารวจิยัภาคสนาม (field study) และไดอ้อกแบบการวจิยั ดงันี้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 

หมอพ้ืนบ้าน (ผู้ทรงภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ)  

บ้านยางคำานุ ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

จำานวน 1 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นผู้ใช้คาถาอาคมในการรักษา

ผู้ป่วย และเป็นผู้ใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มที่ ๒ คือ ผู้เข้ารับ

การรักษากับหมอพื้นบ้าน จำานวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยท่ีคณะผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนเอง 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยคณะผูว้จิยัลงพืน้ท่ีในภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวธิี

การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล และดำาเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการนำาข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาดำาเนินการ

โดยการจำาแนกออกเป็นหมวดๆ ได้แก่ หมวดสมุนไพร หมวดคาถาอาคม 

แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุป 

แบบอุปนัย (analytic induction) แล้วสรุปเป็นความเรียง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนชาติพันธุ ์

ปกาเกอะญอ บ้านยางคำานุ ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

 ๒. ได้แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น

ประโยชน์และยั่งยืนต่อไป

 ๓. ได้ทราบความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศ 

ไทย กับประเทศอาเซียน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
 คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีภาคสนามสำารวจข้อมูลหมอพื้นบ้านของ

ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง (ปกาเกอะญอ) ทีบ้่านยางคำาน ุหมูท่ี ่๕ ตำาบลดอยฮาง 

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า เดิมในหมู่บ้านมีบุคคลที่

ประกอบอาชพี หมอพืน้บ้านจำานวน ๒ คน แต่ปัจจุบนัคงเหลือ 1 คน คอื

นายสว่าง แซ่วอ อายุ 6๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ (บุตรของนายคำานุ แซ่วอ 

ผู้ก่อตั้งบ้านยางคำานุ) ทำาการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ๓ วิธี ได้แก่  

1) จับชีพจรตรวจอาการของผู้ป่วย ๒) เป่า แหก มนต์นำ้าให้ด่ืม และ  

๓) ใช้ยาสมุนไพร

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยเป็น  

๒ ลักษณะ คือ การสรุปข้อมูลพื้นฐานของจากกลุ่มเป้าหมาย และสรุป

เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

	 ๑.	ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมา 

๒๐ ปี รกัษาโดย ๓ วธิ ีได้แก่ 1) ใช้คาถาอาคมรกัษา ซึง่ได้รบัการถ่ายทอด
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มาจากบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านยางคำานุ (แต่ต้องไปขึ้นขันครูกับศิษย์

ของพ่ออีกทีเพื่อเป็นศิษย์ ซึ่งธรรมเนียมเผ่ากะเหรี่ยงไม่ให้ลูกๆ สืบทอด

วิชาจากบิดาโดยตรง ต้องให้บิดาถ่ายทอดให้คนอื่น แล้วไปข้ึนขันครูกับ

ศิษย์คนนัน้ แม้ว่าคาถาอาคมจะเรยีนได้แล้วกต็าม ยงันำาไปใช้รกัษาคนไม่

ได้ถ้าไม่ไปขึ้นขันครูกับคนอื่นมา) ๒) การดูเมื่อ (การทำานายทายทักจาก

การจบัชพีจรผูป่้วย) เพือ่ดวู่าผูป่้วยทีม่ารักษานัน้ควรจะรักษาด้วยวธิกีาร

อย่างไร เช่น เป่า แหก หรือกินยาสมุนไพร และ ๓) รักษาด้วยสมุนไพร 

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากครูอาจารย์ต่างๆ ที่ไปศึกษามา ส่วน

สาเหตุจูงใจที่ทำาให้เป็นหมอพื้นบ้าน คือ ตัวเองเป็นโรคเก๊าท์ ก็เดินทาง

แสวงหาหมอทั้งปัจจุบันและหมอพื้นบ้านตามสถานที่ต่างๆ ที่เขาว่าดี  

แต่ขณะทีไ่ปทำาการรกัษากบัหมอพืน้บ้านต่างๆ ของชนเผ่ากะเหรีย่ง และ

ก็ได้ศึกษาวธิกีารรกัษา ศกึษาแนวทางและขอสบืคร ู(ขึน้ขนัคร)ู เพือ่จะได้

สืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้น แต่ปรากฏว่าแต่ละหมอ

ท่านก็อนุญาตให้สืบทอดทุกคน จึงทำาให้ได้ตำาราการรักษาต่างๆ 

 สำาหรับการถ่ายทอดความรู ้ให้กับศิษย์ ยังไม่มีการถ่ายทอด 

แต่คิดว่าวันหน่ึงต้องถ่ายทอดหาผู้เหมาะสมตามประเพณีความเชื่อ  

กล่าวคือ มีความรักและความสนใจในการที่จะสืบทอด

	 ๒.	รูปแบบการรักษา	รูปแบบการรักษานั้นจะรักษาตามอาการ

ของผูป่้วย โดยใช้วธิกีารดเูมือ่ (การทำานายทายทกัจากการจับชพีจรผู้ป่วย) 

เพือ่ดวู่าผูป่้วยทีม่ารกัษานัน้ควรจะรกัษาด้วยวธิกีารอย่างไร เช่น เป่า แหก 

หรอืกินยาสมนุไพร หรอืต้องรกัษาผสมกนัในหลายวธิ ีจากนัน้ถามอาการ

ที่ตรวจพบแก่ผู้ท่ีมารักษาว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้หรือไม่อย่างไร ถ้าตรง

ตามนั้นก็จะรับการรักษา แต่ถ้าไม่ตรงกับที่ตรวจพบก็จะไม่ทำาการรักษา

จะแนะนำาให้รักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
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 โรคทีร่กัษาทัง้ ๓ วธิผีสมกนั คอื โรคมะเรง็ ซึง่เป็นโรคร้ายทีจ่ำาเป็น

ต้องให้กำาลังใจแก่ผู้ป่วยจึงรักษาด้วยการเป่าเสก แหกมนต์นำ้าให้ดื่ม 

และให้กินยาสมุนไพรไปพร้อมๆ กัน 

 สถานที่ให้การรักษาจะใช้ที่บ้านของหมอเป็นหลัก แต่ถ้าจะให้ไป

รักษาที่บ้านผู้ป่วยนั้นถ้าไม่จำาเป็นจะไม่ไป ยกเว้นผู้ป่วยลุกไม่ได้ญาติเขา

นำาสวย (กรวย) ดอกไม้มาขอ (มาเชิญ) ให้ไปรักษา

 การประกอบพิธีกรรมขณะจะทำาการรักษา ผู้ป่วยต้องขึ้นขันครู 

ให้ก่อน ขันครูประกอบสวย (กรวย) ดอกไม้ 1 สวย สตางค์ 1๒ สลึง  

(๓ บาท) จากนั้นหมอจะทำาการตรวจชีพจรโดยเสกคาถาอาคมใส่มือ 

ที่ถนัดแล้วจับชีพจรซ้าย-ขวาของผู้ที่ทำาการรักษา เมื่อตรวจอาการแล้ว

พบว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ตามตำาราที่รำ่าเรียนมาก็จะบอกเขาว่า

โรคที่เขาเป็นนั้นควรจะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันหรือบอกเหตุผล 

ที่รักษาไม่ได้ แต่ถ้าอาการใดที่สามารถรักษาได้ก็จะถามอาการแก่ผู้ป่วย

ว่าเป็นอย่างนี้ไหมหรือไม่อย่างไร แล้วถึงจะทำาการรักษาตามอาการ

 แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือสิ่งของ ที่นำามาใช ้ในการรักษา 

 1) ด้านคาถาอาคม สืบทอดมาจากบิดา แต่ไปขึ้นขันครูกับศิษย์ของบิดา

ตามธรรมเนียมชนเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนสมุนไพรท่ีนำามารักษาจะปลูกไว้ 

ในทุ่งนาของตนเอง และบางส่วนได้มาจากท่ีเพ่ือนท่ีอยู่ชมรมแพทย ์

แผนไทยท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเคยบวชที่วัดเบญจมบพิตรฯ ที่

กรุงเทพมหานคร ๒ พรรษา ทำาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านยาสมุนไพร และ

อีกส่วนได้มาจากศูนย์ธรรมจาริกวัดเบญจมบพิตรฯ 

 ค่าครู ค่ายาและขั้นตอน ถ้าตกลงรักษาผู้ป่วยจะต้องใส่ค่าบูชาครู

ดงันี ้(1) ดูเมือ่ตรวจอาการป่วย 1๒ สลงึ ค่าครรูกัษาด้วยคาถาอาคม แบ่ง

เป็น ๒ ประเภท คือ เป่าเสก แหก จำานวน ๓7 บาท 1 สลึง และบูชาครู

มนต์ (นำ้ามนต์) ๓๐ บาท 1 สลึง ส่วนยาสมุนไพร ที่มีอยู่ในสวนที่ปลูกไว้
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ไม่ได้เก็บค่าใดๆ ตามแต่จะบูชาไปกิน แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่หายาก 

ที่ซื้อมาจากตลาดก็จะให้แทนค่าราคาเท่านั้นเอง

 จากการสมัภาษณ์หมอสว่าง แซ่วอ ว่าทราบได้อย่างไรใครเป็นโรค

อะไร หมอสว่างบอกว่าใช้วธิถีามฟ้าถามดนิซึง่เป็นคาถาทีส่วดของคนเผ่า

กะเหรี่ยงโดยเฉพาะ ดังนั้น วิธีการรักษาจะเริ่มด้วยการจับชีพจรเพื่อดูว่า

เป็นโรคอะไร แล้วใช้วิธีการรักษาคือ เป่า  แหก  นำ้ามนต์  และสมุนไพร 

สำาหรับด้านการปฏิบัติตนของหมอพื้นบ้าน พบว่า หมอพื้นบ้านที่ทำาการ

ศกึษาวจิยันีเ้ป็นบุคคลทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ดงันัน้ จะยดึถอืหลกัธรรม

ทางพระพทุธศาสนา ๓ หลกั ได้แก่ หลกัความกตญัญกูตเวท ีหลกัเบญจศลี 

และหลักพรหมวิหาร ๔ โดยในวันธรรมสวนะ (เผ่ากะเหรี่ยงเรียกว่า 

วันศีล) หรือวันพระจะทานข้าวมื้อเดียว ไม่กินเนื้อสัตว์และห้ามออกไป

ไหน เพราะว่าถ้าออกไปที่อื่นวันพระจะทำาให้ผีบ้านไม่พอใจและมีผีร้าย

คอยปองร้ายอยู ่ตวัเองอาจได้รบัอนัตรายได้หรือว่าถ้าจะต้องไปไหนจริงๆ 

ชนเผ่ากะเหรี่ยงก็วิธีแก้เคล็ด แต่เมื่อได้สอบถามว่าแก้ไขได้อย่างไร 

หมอสว่างตอบว่าเป็นคาถาเฉพาะชนเผ่ากะเหรี่ยงไม่ถ่ายทอดให้คนนอก  

และคาถาในการรักษาโรคตนเองก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาตนเอง

คือ พ่อเฒ่าคำานุ แซ่วอ 

	 ๓.	รูปแบบส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอะญอให้ยั่งยืน

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ

หมอพืน้บ้านให้กบัศษิย์ ยงัไม่มกีารถ่ายทอด แต่คดิไว้แล้วว่าต้องถ่ายทอด

ซึ่งต้องคัดสรรและเลือกให้ดี ประเพณีการสืบทอดตำารายาพ้ืนบ้านไม่

สามารถสบืทอดให้บุตรหลานในครอบครวัตนเองได้ ต้องสอนคนนอกแล้ว

ถ้าลูกหลานสนใจต้องไปเล่าเรียนต่อมาอีกที 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีไปรับการรักษาจำานวน ๕ คน มีแนวคิด 

ในการส่งเสรมิภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านหมอพืน้บ้านไปในลกัษณะทีเ่หมอืน

กันว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 

จงัหวดัเชยีงราย องค์การบรหิารส่วนตำาบลดอยฮาง อาศรมพระธรรมจารกิ 

ต้องประสานงานกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือสาธารณสุข ต้องร่วมมือกัน

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ดอยฮางอาจสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่วนศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์

ชาวเขาจังหวดัเชยีงรายคดัเลอืกกลุม่เดก็ชาวกะเหรีย่งครัง้ละไม่เกนิ 1๐ คน 

ที่พอจะเห็นแววว่าสามารถพัฒนาเป็นหมอพื้นบ้านได้ ตั้งเป็นกลุ่มอาจใช้

ช่ือว่า กลุ่มหมอเยาวชนพื้นบ้านชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมู่บ้านยางคำานุ 

ส่วนอาศรมพระธรรมจาริกเป็นสถานท่ีปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที่รักษาโรค

ต่างๆ และเผยแพร่สรรพคุณยาให้คนในหมู่บ้าน และสาธารณชนได้รับรู้

	 ๔.	แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น

ประโยชน์และยั่งยืน	 

 สำาหรับแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้เป็น

ประโยชน์และยัง่ยนืนัน้ กลุม่ผูท้ีไ่ปทำาการรกัษาและประชาชนในหมูบ้่าน

ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรเขียนเป็นตำาราเอกสารอาจจะมีทั้ง

ภาษากะเหรีย่งและภาษาไทย ส่วนเรื่องคาถาอาคมให้เขียนเป็นบันทึกไว้

เก็บเป็นพับสาหรือศึกษาว่าชาวปกาเกอะญอมีการรักษาประเพณี

วัฒนธรรมถ่ายทอดความรู้อย่างไร ต้องนำามารวมกันจากรูปธรรมให้เป็น

นามธรรม ซึง่ถ้างบประมาณมเีพยีงพอควรทำาศาลาหรอืบ้านเลก็ๆ แบบที่ 

ชาวกะเหรี่ยงสร้างทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 

ปกาเกอะญอโดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

จัดกิจกรรมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละครั้ง โดยให้คนในหมู่บ้าน 
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แต่งชุดชนเผ่าคัดสรรบุคคลที่มีคุณค่าและมีภูมิความรู้ทางวัฒนธรรม 

ชนชาติตนเองมาเล่าเรื่องราว และสิ่งต่างๆ ที่เป็นประเพณีด้ังเดิมที่อาจ

สูญหายได้และต้องมีผู้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานและสืบสานประเพณีต่อ

ไป ซึ่งอาจจะให้คนในหมู่บ้านมานั่งปูเสื่อล้อมวงทำากับข้าวมากินร่วมกัน 

โดยวันนั้นต้องงดสุราและห้ามกินเนื้อสัตว์ ถือว่าเป็นวันศีลและต้องมี

ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามีบทบาทร่วมกันและที่สำาคัญต้อง

ให้การยกย่องผูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ เช่น นายสว่าง แซ่วอ หมอพืน้บ้าน

บ้านยางคำาน ุควรขอความร่วมมือจากท่านให้สอนวิธีการรักษาเบื้องต้น

แก่ชนเผ่าในหมู่บ้านที่สนใจ ในขณะเดียวกันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

ที่พอจะให้ค่าตอนแทนช่วยเหลือในการทำาความดีครั้งนี้ โดยไม่ต้อง 

ให้มาก อาจจะแค่ประมาณเดอืนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา 6 เดือน หรอื 

๓ เดือน หรือไม่ก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะเกิดมีขึ้นในขณะทำาการสอน

ทั้งหมด พร้อมทั้งมีการทำาป้ายประกาศเกียรติคุณในการทำาความดี และ

ควรมกีารไหว้ครเูพือ่แสดงความกตญัญโูดยบรรดาลกูศษิย์ต้องมขีองขวญั

เท่าที่ตัวเองเต็มใจให้นำาไปเป็นของกำานัลเพื่อแสดงนำ้าใจและมีพิธีบายศรี

สูข่วญัโดยลกูศษิย์ต้องขอพรจากอาจารย์ซึง่ต้องกำาหนดวนัเวลา ให้ชดัเจน

และทำาเป็นประเพณี

 ๕.	ความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในประเทศไทยกับ

ประเทศอาเซียน

 ผลการศกึษา พบว่า มผีูท้ีเ่ข้ารบัการรักษามทีัง้คนไทย คนพม่า และ

คนลาว กล่าวคือ คนที่เป็นโรคมะเร็งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับ

ข่าวสารจากปากต่อปาก เช่น พื้นที่อำาเภอเมืองเชียงราย อำาเภอเวียงชัย 

อำาเภอแม่จนั อำาเภอแม่สาย และมบีางกลุม่จากจงัหวดัท่าขีเ้หลก็ ประเทศ

เมยีนมาร์ และสาธารณประชาธปิไตยประชาชนลาว ซ่ึงท้ัง ๒ ประเทศนัน้
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แบ่งเป็น ๒ กลุม่ย่อย คอื กลุม่หน่ึง มญีาตอิยูใ่นจงัหวดัเชยีงรายไปนำาญาติ

ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากบ้านเดิมมารับการรักษา กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็น 

กลุ่มที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย แล้วได้ยินคน

เล่าลือถึงกิตติศัพท์การรักษาโรคมะเร็งด้วยหมอเมือง (หมอพื้นบ้าน) ก็

เข้าไปรับการรักษา

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ของชนชาตพินัธุป์กาเกอะญอในจงัหวดัเชยีงราย มปีระเด็นทีค่วรอภปิราย 

ดังนี้

 เป็นท่ีสังเกตว่า การท่ีจะถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ด้านคาถาอาคมของชนเผ่ายาง หรอืกะเหรีย่งนัน้ จะไม่อนญุาตให้ถ่ายทอด

แก่ผูส้บืสนัดานโดยตรงได้ แต่ให้ไปสบืทอดจากศษิย์อกีคนหนึง่หรอืคนอืน่

ทีไ่ม่ใช่บดิาตนเอง จากการสมัภาษณ์หมอสว่าง แซ่วอ ได้อธบิายว่า คำาว่า 

“ไม่อนญุาตให้ถ่ายทอดแก่ผูส้บืสนัดานโดยตรง” หมายถงึ การทีจ่ะขึน้ครู 

หรือสืบทอดขันครูจากบิดาตนเองไม่ได้ แต่จะศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคม

เหล่านั้นได้ เมื่อศึกษา เล่าเรียนได้อย่างชำานาญแล้ว ก่อนจะนำาไปใช้

ประโยชน์หรือทำาการรักษาต้องไปหาบุคคลอื่นที่เป็นศิษย์ของบิดา หรือ

คนอื่นที่ทำาการรักษาในลักษณะเดียวกันให้ขึ้นขันครูหรือไปมอบตัวเป็น

ศิษย์เพื่อนำาครูนั้นมาบูชา เมื่อมีคนมารับการรักษา ผู้เป็นหมอพ้ืนบ้าน 

ก็จะให้ใส่ค่าบชูาคร ูแล้วหมอพืน้บ้านกจ็ะนำาเครือ่งสกัการะบชูาครนูัน้ไป

บูชาครูอีกที ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การ

อนุรักษ์และสืบทอดได้ลดน้อยถอยลง อาจเกิดจากบุคคลอื่นนั้นกลุ่ม 

ลูกหลานไม่สนิท จึงไม่ไปสืบทอด หรืออาจเกิดจากความไม่สนใจที่จะ 

เล่าเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรียนในลักษณะท่องจำามากกว่า 
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กล่าวคือ สอนกันปากต่อปาก ให้ผู้เรียนทำาการบันทึกไว้ในความทรงจำา 

ไม่ได้สอนให้อ่านจากหนังสือ ตำาราใดๆ เนื่องจากการอ่านนั้นอาจทำาให้

เสียงสำาเนียงผิดเพื้ยนไปจากคำาเดิม ซึ่งถือว่า ถ้าผิดอักขระพยัญชนะ 

จะทำาให้ความศักดิ์สิทธิ์ ความขลังหายไป จึงไม่นิยมเขียนไว้เป็นหนังสือ 

ตำารา หรือหลักฐานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยนุช ยอดสมสาย และคณะ๘  

ได้กล่าวว่า หมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำาเภอองครักษ์ที่ให้การรักษา

และดูแลสุขภาพกับประชาชนมีจำานวน 19 คน เหตุจูงใจสำาคัญที่ทำาให้

มาเป็นหมอพื้นบ้าน คือ การที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้าน ความรู้ที่ใช้

ในการรักษาส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ในความทรงจำา 

 การอนรุกัษ์และสบืสานภมูปัิญญาพืน้บ้านถ้าต้องการให้เป็นมรดก

ตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังต้องเขียนบันทึกไว้เป็นหนังสือ ตำารา ในวัสดุ

อุปกรณ์ที่คงทนถาวร ถ้าหากภาษาด้ังเดิมของตนเองไม่แตกฉานหรือ 

อ่านเขียนไม่ได้ก็ควรเขียนเป็นอักษรไทยกลางโดยเทียบเสียงให้ใกล้เคียง

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เนื่องจากภาษาไทยกลางมีวรรณยุกต์เพียงพอที่จะ 

ผันเสียงให้ครอบคลุมได้ เพียงแต่คนเขียนต้องรู้วิธีเขียนและเทียบเสียง

สำาเนียงที่ต้องการได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ด้านคาถาอาคม ชุมชนนั้นๆ ควรคัดเลือกบุคลากรในชุมชน 

ไปศึกษาเล่าเรียนสืบทอดต่อจากผู้ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้น เพื่อเป็น

มรดกตกทอดต่อไป

 ๒. ด้านสมนุไพร หน่วยงาน องค์กร ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้ชมุชน

ต่างๆ ได้ศกึษาเรยีนรูส้รรพคณุพชืสมนุไพรต่างๆ และต้องนำาไปถ่ายทอด

หรือหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาท่ีหมู่บ้านยางคำานุยังไม่มีให้นำา 

 ๘ ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ, การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ในอำาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก, รายงานการวิจัย, (๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
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ไปปลูกและอาจจะทำาเป็นแผนภาพว่าสมุนไพรชนิดนี้ใช้อย่างไรใช้รักษา

อย่างไรพร้อมทำาการเผยแพร่โดยการลงมอืปฎบิตัจิรงิร่วมกบัหมอชาวบ้าน

สกัระยะร่วมกบัพระสงฆ์ พร้อมตดิตามผลเป็นระยะ และควรประสานกบั

โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยฮางและโรงเรียน

ประถมศึกษาที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านโป่งนาคำา 1 แห่ง 

เพิม่ในหลกัสตูรการเรยีนรูห้มอพืน้บ้านจากสถานการณ์จรงิไว้ในหลกัสตูร

การเรียนการสอนทุกชั้น

แนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. นำาความรู้ด้านสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน 

ยางคำานุ ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนบ้านยางคำานุให้ทราบโดยท่ัวกัน โดยจัด

ประชุมอบรม สัมมนาตามบริบทที่เหมาะสม

 ๒. เสาะหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาที่หมู่บ้านยางคำานุ 

ไม่มี เข้าไปปลูกและอาจจะทำาเป็นแผนภาพว่าสมุนไพรชนิดนี้ใช้อย่างไร 

ใช้รักษาอย่างไร พร้อมทำาการเผยแพร่โดยการลงมือปฎิบัติจริงร่วมกับ

หมอชาวบ้านสักระยะร่วมกับพระสงฆ์ พร้อมติดตามผลเป็นระยะ และ

ควรประสานกับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยฮาง 

และโรงเรยีนประถมศกึษาทีอ่ยูห่มูบ้่านใกล้เคยีงคอืโรงเรยีนบ้านโป่งนาคำา 

1 แห่ง เพิ่มในหลักสูตรการเรียนรู้หมอพื้นบ้านจากสถานการณ์จริงไว้ใน

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกชั้นปี

 ๓. ด้านคาถาอาคม เชิญบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้าไปเป็น

วิทยากรในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยคาถาอาคม ให้ผู ้

เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาก่อน จากนั้น 

ค่อยคดัเลอืกบคุคลเข้าไปศกึษาคาถาอาคมจากเจ้าของภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน

ภายหลัง
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 งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ 

ตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา” ของ พระราชปริยัติ,  

ธรีวฒัน ์พาด ีและประดบัพนัธุ ์คำามา มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นผลงานวิจัยที่ได้จากการทำา

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ประจำา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับเสาหลัก 

ที ่3 ของอาเซยีน คอื ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน เพือ่ใหเ้กดิ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิชีวีติและการเขา้ใจวฒันธรรมของกนัและกนั 

และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัวา่ด้วยการสง่เสรมิการวจิยั

และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย

จากวิทยาเขตพะเยา ท่ีได้นำาเสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ ๑) เพ่ือศกึษาความเป็นมา ลักษณะ 

ลวดลาย ความหมาย และการนำาไปใช้ประโยชน์ของตุงไทล้ือ อำาเภอ

เชียงคำา จังหวัดพะเยา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการการเปล่ียนแปลง 

และปัจจัยการคงอยู่ของตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา และ  

3) เพื่อศึกษาตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ที่มีความสัมพันธ์กับ 

คตคิวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนา ผลการวจัิยสรุปพบว่า ตุงไทล้ือ เป็นตุง

ทีส่บืทอดมาจากความเชือ่ทางพทุธศาสนา คอื “สทัธา” แปลว่า ความเชือ่ 

ความเลื่อมใส เห็นดี เห็นงาม และความเชื่อเรื่องวิญญาณคือ ความเชื่อ

เกี่ยวกับการถวายผ้าขาว และความเชื่อเกี่ยวกับการถวายปราสาท เพ่ือ

อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ความเชื่ออีกประการคือ การที่ผู้หญิงไทลื้อ 

ไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์แก่ตัวเอง ตุงที่ 

ชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวนนิยมทำาถวายวัดในอดีตมี 4 รูปแบบ ได้แก่  

ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย และตุงแต้ม โดยลวดลายและสัญลักษณ์

ที่ปรากฏจะมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน

ตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจแบบ

บริโภคนิยม เป็นลักษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรมทั้งหมด ๘ ด้าน ๑) ด้านวิธีการทำาตุง ๒) ด้านวัสดุที่ใช้ในการ 

ทำาตุง 3) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง 4) ด้านการ 

ใช้ประโยชน์จากตุง ๕) ด้านอาชีพการทอตุง ๖) ด้านความเชื่อและ 

ความหมายของการตานตุง ๗) ด้านการใช้ประโยชน์และบทบาทหน้าที่

ของตุง ๘) การหายไปของอาชีพทอตุง ส่วนการดำารงอยู่ของตุงไทล้ือ 

เป็นลักษณะการดำารงอยู่ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรม 

ไทลื้อ ๒) การผลิตซำ้าประเพณีวัฒนธรรมไทล้ือมาตอบสนองต่อการ 
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 3) การนำาตุงซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม 

มาเป็นสนิค้าในเชิงพาณิชย์ โดยมปัีจจยัภายนอกทีส่นบัสนนุให้มกีารดำารง

อยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อผ่านประเพณีวัฒนธรรม การจัดงาน

สืบสานตำานานไทลื้อ โดยมีแกนนำาในการรื้อฟื้นที่เป็นลูกหลานชาวไทลื้อ

ที่มีการศึกษา ประกอบอาชีพรับราชการ รวมไปถึงการสนับสนุน 

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและ 

ผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงจากรปูแบบเดิมๆ ทีตุ่งมคีวามสัมพันธ์กบั

คติความเชื่อทางพุทธศาสนาให้มีการดำารงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยนำาตุง 

มาใช้ในเชิงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัย 

ของการบริโภคนิยมมากขึ้น

ค�าส�าคัญ	:  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�าคัญของปัญหา
 ตงุ หรอื ธง ตามความหมายพจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕3๒ หมายถึง ผืนผ้า โดยมากมีสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูป
ต่างๆ ทำาด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่น สำาหรับใช้เป็นเคร่ืองหมายเดินทะเล 
คณะสมาคมและอืน่ๆ ใช้เป็นอาณตัสิญัญาณ เคร่ืองหมายตกแต่งสถานที่
ในงานรื่นเริง เป็นต้น ในล้านนาตุง คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล 
คำาว่า“ตุง” เป็นภาษาท้องถ่ินของภาคเหนือ ในแต่ละพื้นที่จะมีความ 
แตกต่างทางรปูแบบของตงุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัลักษณ์ ความเชือ่ของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ และวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ 
 ชาวไทลื้อนิยมการทำาบุญเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นผู้ชายจะบวชเรียน
ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็เพือ่ให้ได้รบัการปฏบิตัตินและอบรมหลักทางพุทธศาสนา    
ส่วนผู ้หญิงไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์ 
แก่ตนเอง การทอตงุจะทำาด้วยความศรทัธาและด้วยฝีมอืทีม่รีายละเอยีด 
นอกจากนี้ คนไทลื้อใช้ตุงเป็นเครื่องหมายตามความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนาว่าด้วยเรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องราวของไตรภูมิ นรกภูมิ โลก
มนุษย์ และสวรรค์ โดย คนไทลื้อจะทำาตุงถวาย สำาหรับใช้ในงานพิธีทาง
พุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชาใหญ่ โดยมีขนาด รูปร่าง และรายละเอียด
ด้านวัสดุตกแต่งแตกต่างกันไป ตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจน 
ตามความนยิมในแต่ละท้องถ่ิน ถือว่าเป็นการทำาบญุอทุศิให้แก่ผูท้ีล่่วงลบั
ไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้า ด้วย 
ความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์
 การทำาตุงในความเชื่อของชาวไทลื้อ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความดี 
ความเป็นสิริมงคล และเป็นสื่อนำาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วให้ขึ้น
ไปสูส่วรรค์ หรอืหลดุพ้นจากความทุกข์ทรมานอนัเนือ่งมาจากวบิากกรรม
ตามพื้นฐานความเช่ือในพระพุทธศาสนา การถวายตุงจึงมีความสัมพันธ์
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อย่างใกล้ชิดกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา รวมทั้งรูปแบบของตุง 
ลวดลายที่ปรากฏบนผืนตุง ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเพณี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทล้ือ ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา  
เช่น การสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองหรือญาติพี่น้องเมื่อเจ็บป่วย
 จากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรม 
เข้าสู ่สังคมอุตสาหกรรม ทำาให้วิถีชีวีติมีความแตกต่างไปจากเดิม 
คนไทลื้อจึงมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ทำาให้การถักทอตุงของคนไทลื้อ
ที่ทำาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากที่บรรจงทำาด้วยความประณีตในแต่ละ
ครัวเรือนที่ใช้เวลานานถึงผืนละครึ่งเดือน ได้พัฒนาการไปสู ่การตั้ง 
กลุ่มแม่บ้านผ้าไทลื้อ เพื่อทำาผลิตภัณฑ์สิ่งทอร่วมสมัยที่ใช้เครื่องจักร  
เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองจาน รวมไปถึงการทอตุงเพื่อจำาหน่าย
เป็นสินค้า โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาด ลวดลาย สีสัน จากการทอให้เป็น
รูปสัตว์ในวรรณคดี หรือต้นไม้ และข้าวของสำาคัญในการใช้ประกอบ
พธิกีรรมทางพระพทุธศาสนามาเป็นลวดลายกนก ลายเขยีน ตอกหรอืป๊ัม
ให้เป็นรูปท่ีต้องการ ช่วยลดข้ันตอนและประหยัดเวลา พร้อมกับการ
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของตุงที่ชาวไทล้ือและชาวไทยเชื้อสายต่างๆ 
สามารถนำาไปถวายเป็นพุทธบูชาได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นส่วนรูปร่าง 
และโครงสร้างของตุงเปลี่ยนไปเป็นแบบหลากหลายมากขึ้น เช่น วัสดุที่
นำามาทำาตุงได้เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นกระดาษ และโลหะ เพื่อให้เกิดความ
คงทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ขนาดและรปูร่างของตุงสามารถนำาไป
ใช้ในทีต่่างๆ ได้สะดวก และ ถกูนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่มากกว่าการ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีคุณค่าของการนำาตุง 
ไปใช้ ความหมายของลวดลายตุง และความเชื่ออานิสงค์ของการถวาย
ทานตุงได้ลดลงตามไปด้วย
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 บ้านธาตุสบแวน ตำาบลหย่วน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา เป็น
หมู ่บ้านชาวไทลื้อท่ีอพยพมาจากเมืองหย่วน ซึ่งตั้งอยู ่ตอนใต้ของ 
สิบสองปันนา ได้ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒34๘ โดย 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหงาว อำาเภอเทิง จังหวัดน่าน (ปัจจุบันอำาเภอเทิง 
อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย) ต่อมาเจ้าเมืองน่านเกรงว่าไทลื้อดังกล่าว 
จะพากนัหลบหนกีลบัเมอืงสบิสองปันนา จงึได้กวาดต้อนข้ามดอยผปัีนนำา้ 
ลงสู่ลุ ่มแม่นำ้ายม ผ่านเมืองปง มุ่งปลายทางที่เมืองเชียงม่วน ต่อมา 
ด้วยความอัตคัดฝืดเคืองเรื่องที่ทำากินที่เชียงม่วน จึงอพยพย้ายข้ึนมาอยู่
เชียงคำา ริมแม่นำ้าลาว และแม่นำ้าแวน ไทล้ือแต่ละกลุ่มก็สร้างบ้านเรือน
และชมุชนอย่างถาวร โดยยดึตามจารตีประเพณด้ัีงเดิม คอื แต่ละหมูบ้่าน
จะมีใจบ้าน หรือหลักบ้าน (คล้ายเสาหลักเมือง) สร้างวัดเป็นศูนย์รวม 
ของหมู่บ้าน มีดงเสื้อเมืองหรือดงเสื้อบ้านสำาหรับทำาพิธีเข้ากรรมเลี้ยง 
ผีบ้านผีเมือง และนำาเอาช่ือบ้านเมืองเดิมของตนมาตั้งเป็นชื่อชุมชนใหม่ 
เพื่อให้ลูกหลานรู ้จักแหล่งที่มาและบรรพบุรุษต้นตระกูลไทลื้อจาก 
เมืองหย่วน จึงได้ตั้งชื่อชุมชนใหม่นี้ว่า “บ้านหย่วน” คนไทลื้อนับถือ 
พุทธศาสนาและชอบทำาบุญ แต่ละปีจะมีการทำาบุญหลายครั้ง เช่น 
สงกรานต์ บวชลูกแก้ว (บวชนาค) เข้าพรรษาออกพรรษา ตานสลาก 
ตานธรรม (ตั้งธรรมหลวง) โดยมีการทำาตุงถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาล
งานต่างๆ และจากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง 
และการคงอยู่ของตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษา 
ความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และการนำาไปใช้ประโยชน์
ของตุงไทลื้อ และมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านใด 
และปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตุงไทลื้อ และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
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ค�าถามวิจัย
 ๑. ตุงไทลื้อมีความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และ
การนำาไปใช้ประโยชน์อย่างไร
 ๒. ตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยการคงอยู่อย่างไร
 3. ตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาความเป็นมา ลักษณะ ลวดลาย ความหมาย และ
การนำาไปใช้ประโยชน์ของตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 
 ๒. เพื่อศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยการคงอยู่
ของตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 
 3. เพื่อศึกษาตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ที่มีความ
สัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู ้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ 
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตุงไทลื้อ ลักษณะของตุง 
ไทลื้อ ความหมาย ลวดลาย และการนำาไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากชาวไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 
ขอบเขตด้านพืน้ที ่ในการคดัเลอืกพืน้ท่ีศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยเลือกศึกษาชาวไทลื้อในบ้านธาตุสบแวน ตำาบลหย่วน อำาเภอ 
เชียงคำา จังหวัดพะเยา เพราะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ชาวไทลื้อ  
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ได้อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานเป็นจำานวนมากพื้นที่หนึ่งในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย การดำารงวิถีของชาวไทลื้อได้ยึดถือความเชื่อที่ผูกพัน 
กับพระพุทธศาสนา โดยการถวายตุงเพื่อให้เกิดอานิสงค์แก่ผู้ล่วงลับ 
และผู้ที่ถวาย และขอบเขตด้านเวลา ได้กำาหนดระยะเวลาในการศึกษา
จำานวน 40 วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่  
๒3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
 ไทลือ้ หมายถงึ กลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาไทลือ้ ในบ้านธาตสุบแวน 
ตำาบลหย่วน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา
 ตุงไทล้ือ หมายถึง ตุงท่ีชาวไทลื้อทำาขึ้น ด้วยการทอ หรือด้วยวิธี
การอื่นใดที่มีลวดลายตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อ
บ้านธาตุสบแวน
 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม 
ไทล้ือบ้านธาตสุบแวน จากช่วงเวลาหนึง่ไปสูอ่กีช่วงเวลาหนึง่ทีไ่ม่หยดุนิง่ 
โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลต่อคติความเชื่อเร่ืองพระพุทธศาสนา 
ของคนไทลื้อบ้านธาตุสบแวน 
 การด�ารงอยู ่หมายถึง การคงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทลื้อบ้านธาต ุ
สบแวน

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม	
 สรุชิยั หวนัแก้ว (๒๕3๗) กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และ
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สร้างขึน้ ทีส่ำาคญัทำาให้เกดิความเปลีย่นแปลงด้านค่านยิมบนบรรทดัฐาน
และระบบสัญลักษณ์ในสังคมน้ัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ ที่ใด 
กม็ผีลกระทบต่อชมุชนทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมตามมาด้วย
 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕3๒) ได้กำาหนดความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่งๆ  
ทัง้วฒันธรรมทางวตัถแุละวฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถ ุแต่อตัราการเปลีย่นแปลง
ของวฒันธรรมสองประเภทนีเ้ป็นไปไม่เท่ากนั โดยทัว่ไปวฒันธรรมทีไ่ม่ใช่
วัตถุเปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติหรือโดยการวางแผนก็ได้
 ณรงค์ เสง็ประชา (๒๕3๘) ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลีย่นแปลง
ทางวัฒนธรรม” เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษย์กำาหนดให้มีขึ้นทั้ง 
สิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุที่นำาเอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการดำาเนิน
ชีวิตร่วมกันในสังคม 
 สนิท สมัครการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
น้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดำาเนินชีวิต วิถีชีวิตหรือ 
ข้อกำาหนดพฤติกรรมโดยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมไม่แยกจากกนั แต่มคีวามหมายโดยรวมว่าเป็นการเปล่ียนแปลง
ระบบความสัมพันธ์ ระเบียบประเพณี ธรรมเนียมวิถีปฏิบัติของคน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 โดยสรปุ การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ทีเ่ป็นนามธรรม ได้แก่ วถิชีวีติ ความเชือ่ ค่านยิม ทศันคต ิและพฤตกิรรม 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ จารีตประเพณี กฎหมาย  
สิ่งประดิษฐ์ และวัตถุอื่นๆ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม
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	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ๑)	งานวิจัยที่เกี่ยวกับตุงล้านนาและตุงไทลื้อ
 สุรชัย คำาสุ (๒๕43) ได้ศึกษาตุงไทล้ือในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอเชียงคำา 
และอำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่า งานศิลปหัตถกรรมสามารถ
สะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของสภาพสังคมวัฒนธรรมตลอดจนจารีต
ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมบางชิ้นได้
ถ่ายทอดความรู้สึกตามแบบฉบับของตัวมันเอง ดำารงไว้ซ่ึงความเป็น
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์งาน นับได้ว่างานหัตถกรรม
สามารถเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ความเป็นไปของงานศลิปะแขนงอืน่ ของกลุ่มชนล้านนาไทยกเ็ช่นเดียวกนั
ยังความเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ 
ของศิลปหัตถกรรม แต่ในท่ีนี้ขอกล่าวถึงงานหัตกรรมชิ้นหนึ่งของ 
กลุ่มชนไทลื้อ คือ ตุงผ้าไทลื้อ เป็นงานหัตถกรรมที่ถ่ายทอดกันมานาน 
นับศตวรรษ เป็นการสร้างสรรค์งานตามความเชื่อของสังคมล้านนา 
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ การเวียนว่ายตายเกิด เชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ และ
ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา การแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ 
ของตนเอง และเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จึงมีการ
สร้างสรรค์งานหัตถกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง 
ในเชิงของสื่อสัญลักษณ์ ตุงไทลื้อ นับว่า เป็นงานหัตถกรรมชิ้นเอก 
ที่ชาวไทลื้อสร้างและยอมรับเพื่อใช้ประกอบอานิสงส์ในการถวายทาน 
ทางพระพทุธศาสนา ซึง่สือ่ออกมาตามลกัษณะท่ีพบเหน็ และจินตนาการ
ที่ลึกลำ้าของช่างผู ้ทำาตุงไทลื้อน้ีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพสงัคมของกลุม่ชนไทลือ้ได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นความเปลีย่นแปลง
ของสภาพสงัคมความเช่ือในการสร้างวสัด ุและเทคนคิทีม่กีารปรบัเปลีย่น
อยู่เสมอ
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 อัจฉราพร เกษทอง (๒๕4๘) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยม ี
จดุมุง่หมายเฉพาะ ๑) เพือ่สำารวจความต้องการในการอนรุกัษ์และสบืสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ๒) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา  3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา 4) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ ๑ การสำารวจ
ความต้องการในการอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 
การประดษิฐ์ตงุล้านนา กลุม่ตวัอย่าง จำานวน 40 คน มคีวามคดิสอดคล้อง
กันที่ต ้องการให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 
การประดษิฐ์ตงุล้านนาขึน้มา โดยมคีวามต้องการทีจ่ะประดษิฐ์ตงุล้านนา 
ทั้งหมด จำานวน 9 ชนิด ซึ่งสามารถแยกได้ตามประเภทของตุงล้านนา 
คือ ตุงมงคล จำานวน ๘ ชนิด ได้แก่ ตุงไชย ตุงราว ตุงค่าคิง ตุงไส้หมู 
ตุงปีใหม่ ตุงเจดีย์ทราย ตุงสิบสองราศี ตุงพันช่อ และตุงอวมงคล จำานวน 
๑ ชนิด ได้แก่ ตุงสามหาง ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การประดิษฐ์ตุงล้านนา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตุงล้านนาและด้าน
หลักสูตรท้องถ่ินพิจารณา พบว่า มีความเหมาะสมและการนำาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ไปใช้ มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การ
ประดิษฐ์ตุงล้านนา ไปใช้หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .0๑ คะแนนแบบประเมินทักษะการ 
ปฏิบัติงานในการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ตุงล้านนา 
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นของยุวชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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ต่อการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ตุงล้านนา มีความ
เหมาะสมอยู ่ในระดับมากท่ีสุด และการนำาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การประดิษฐ์ตุงล้านนาไปใช้ มีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ความคิดเห็น 
ของยุวชนท่ีมีต่อหลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง การประดิษฐ์ตุงล้านนา ในด้าน
ปัจจัยนำาเข้าด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
 ประภากร ทองสุก (๒๕49) ได้ศึกษาการสร้างตุงของล้านนา 
ผลการศกึษาสรปุได้ว่า ชาวล้านนามคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัพธิกีรรม
ในพทุธศาสนา จงึคดิประดษิฐ์ตงุขึน้มาเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา ตงุมปีระวตัิ
ความเป็นมาท่ียาวนาน โดยปรากฏเป็นหลักฐานในคัมภีร ์ใบลาน 
ศิลาจารึกหรือตำานานของล้านนาท่ีพบตามวัดต่างๆ ในดินแดนล้านนา  
รูปแบบของตุงมีหลากหลาย แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความคติความเชื่อ
และพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงประเภทของ
พธีิการทีมี่การประดบัตงุเหล่านัน้ ชาวล้านนานยิมนำาตงุมาใช้ในประเพณี
ต่างๆ ทั้งงานมงคล และอวมงคล ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน 
และสังคมของตนอย่างต่อเน่ืองมาตลอด ปัจจุบันการใช้ตุงมีจุดมุ่งหมาย
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การประดับตุงแปรเปล่ียนเป็นสัญลักษณ์ 
ของการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่ขาดความเข้าใจเอกลักษณ์และ
การใช้ตงุในแต่ละประเภทอย่างถกูต้อง อย่างไรกต็ามยงัคงมเีพียงกลุ่มคน
บางกลุม่ทีเ่หน็คณุค่าและนำาตงุไปใช้ได้ตรงจดุหมายทีแ่ท้จริงตามประเพณี
เดิม หากไม่มีการอนุรักษ์ให้มีการใช้ตุงอย่างถูกต้อง คุณค่าและประเพณี
การประดับตุงของชาวล้านนาก็จะลบเลือนไป
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 วาณี เอี่ยมศรีทอง (๒๕4๒) ได้ทำาวิจัยเรื่อง ตุง: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน และเชียงราย พบว่า 
จำานวนภูมิปัญญาท้องถ่ินการทำาตุงมีทั้งหมด 30 คน อยู ่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ๑9 คน จังหวัดลำาพูน 9 คน และและจังหวัดเชียงราย ๒ คน 
ส่วนใหญ่ทำางานอย่างอสิระไม่มกีารรวมกลุม่กนั เฉพาะในเชยีงใหม่เท่านัน้
ที่มีการรวมตัวและจัดเป็นกลุ่ม ปัญหาการผลิตพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผลิตตุงทุกคนประสบปัญหาราคาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ มีราคาสูง 
กับทั้งมีจำานวนจำากัด ขาดแรงงานและผู้ออกแบบที่มีความชำานาญใน 
การทำาและออกแบบลวดลายตุง สุดท้ายก็คือการทำาตุงต้องใช้เวลามาก 
ด้านการส่งเสรมิพบว่า ท้ังหน่วยงานภาครฐั เอกชน ไม่ได้ให้การสนบัสนนุ
เพือ่ให้การทำาตงุสามารถนำาไปสูก่ารประกอบอาชพีได้ มเีพยีงการส่งเสรมิ
เผยแพร่ความรูโ้ดยการจดันทิรรศการและฝึกอบรมวธิกีารผลิตตุงเท่านัน้ 
จากการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขึ้น 
โดยอาจมีการออกแบบตุงให้เกิดประโยชน์หลากหลายขึ้น เช่น นำาไป
ตกแต่งสถานที่ต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการใช้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ
พิธีกรรมที่เป็นมงคลทั้งหลายหรืออาจทำาเป็นของท่ีระลึก ควรจัดหา 
แหล่งลงทุน โดยอาจรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพ่ือการมีอำานาจในการ 
ต่อรองหรือการรวมทุนซื้อวัสดุทำาให้ต้นทุนถูกลง หรืออาจหาแหล่งเงินกู้
เพื่อการส่งเสริมอาชีพทำาตุง ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เร่ือง 
การรกัษาศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านให้กบัเยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนโรงเรียน
ควรได้มีการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องตุง ทั้งในเรื่องพื้นฐานลวดลาย 
ชนิดของตงุและวธิกีารผลติตงุ เพือ่เป็นการสร้างคนรุน่ใหม่ในการอนรุกัษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงานท้องถ่ินซ่ึงมีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิต และการพัฒนาพันธุ์พืชควรได้มีการศึกษาพัฒนา
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พันธ์ุไม้ไผ่ให้มคีณุภาพสำาหรบันำาไปใช้ในงานประดษิฐ์ งานหตัถกรรมของ      
ภมูปัิญญาท้องถิน่ เพือ่ลดปัญหาในการแสวงหาวสัดุจากแหล่งอืน่ และลด
ต้นทุนการผลิต
	 ๒)	งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ของไทลื้อ
 จารุวรรณ พรมวัง (๒๕3๕) ได้ศกึษาการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม
บางประการของชาวไทลื้อเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  
4 เรื่องคือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ได้แก่ ประเพณีการตานธรรม  
พธิส่ีงเคราะห์เฮนิ (บ้าน) -หมูบ้่าน-เมอืง ประเพณกีารแต่งกาย และภาษา
โดยศึกษาชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอกหมู่ท่ี ๕ ตำาบลมาง อำาเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา พบว่า สงัคมของชาวไทลือ้เป็นสงัคมเกษตรกรรม ลกัษณะ
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ชาวไทลื้อทุกคนยึดมั่นใน 
พุทธศาสนา แม้จะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีปะปนอยู่บ้าง ภายในหมู่บ้าน
มีโรงเรียนประถมศึกษา ทำาหน้าท่ีให้ความรู้แก่เยาวชน การปกครอง
ภายในหมู่บ้าน จัดรูปแบบตามหมู่บ้าน อพป. โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ 
มีผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงบ้าน เป็นผู้นำาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ 
ยงัมีผู้เฒ่าผูแ้ก่หรอืผูน้ำาทางศาสนาทีเ่ป็นทีเ่คารพของชาวบ้าน วฒันธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดคือ การแต่งกาย มีการเปลี่ยนแปลงน้อยคือ 
ภาษา สำาหรบัประเพณเีกีย่วกบัความเชือ่จะมทีัง้เปล่ียนไป และคงรูปแบบ
เดิมบางประการ  ขั้นตอนที่สำาคัญของการเปลี่ยนแปลง คือการนำามา 
ทดลอง สำาหรับการรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อนั้น 
ผู้ที่มีการศึกษา อายุน้อยและมีสถานะทางสังคมที่สูง จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าผู ้ท่ีมีการศึกษาน้อย และอายุมาก โดยสรุป
วัฒนธรรมของชาวไทลื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปการรับวัฒนธรรม
ใหม่ และการธำารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
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 นิชธิมา บุญเฉลียว (๒๕๕๒) ได้ศึกษาความทรงจำาร่วมของ 
คนลื้อ พลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรมพบว่า ความทรงจำาและสำานึก
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเกิดและการสร้างความเป็นท้องถิ่น 
มีส่วนอย่างสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจการปรับตัวโต้ตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากโครงการรัฐของชาวลื้อ ดังปรากฏผ่านโครงการ
พัฒนาและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเชียงคำา 
การช่วงชงิโต้ตอบดงักล่าวสามารถพจิารณาผ่านการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมของรัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแสดง 
ปฏิบตักิารผ่านขบวนการรือ้ฟ้ืนสบืสานวฒันธรรมของชาวลือ้ การจดังาน
เทศกาลวัฒนธรรมประจำาปี การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทล้ือ และการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ 
ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของชาวลื้อเชียงคำา 
ล้วนแล้วแต่ถูกประดษิฐ์สร้างข้ึนเพือ่ท่ีจะสบืสานและจารกึจดจำาทีม่าทีไ่ป 
และกำาหนดตำาแหน่งแห่งที่และความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมในบริบท
ประวัติศาสตร์การสร้างชาติและการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์
 เสาวภา ศักยพันธ์ (๒๕๕4) ได้ศึกษาการปรับปรนและการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารไทล้ือในเขตล้านนา พบว่าอาหาร 
ไทล้ือในเขตล้านนา มีแหล่งของวัตถุดิบจากพืชผักที่ปลูกในไร่นา และ 
หาเนื้อสัตว์ประเภทปลา ปู กุ้ง หอย จากลำาห้วย ไม่นิยมรับประทานเนื้อ
วัวควาย วิธีการปรุงอาหารใช้วิธีการง่ายๆ เหมือนกับชาวไทอื่น การ 
รับประทานอาหารในครอบครัว ลูกหลานจะให้เกียรติผู ้อาวุโสสูงสุด 
ในครอบครัวคือ ปู่ย่าตายาย อาหารไทลื้อดั้งเดิมได้แก่ นำ้าปู ๋ นำ้าผัก 
นำ้าหนัง และข้าวแคบ ส่วนอาหารท่ีนิยมนำาไปทำาบุญในพิธีกรรมที่วัด 
ได้แก่ ห่อนึง่ แกงฮงัเล ชิน้ทอด และขนมจ๊อก อาหารทีใ่ช้ในพธิกีรรมอืน่ๆ 
ไก่ต้ม ข้าวเหนยีว กล้วยนำา้หว้า อาหารทีใ่ช้ในพธิเีลีย้งผเีจ้าพ่อบรรพบรุษุ
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ของชาวไทลื้อ ได้แก่ หมูดำาทั้งตัว ในด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ด้านอาหาร การปรบัปรนและการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมด้านอาหาร
ไทลื้อในเขตล้านนา พบว่า อาหารไทลื้อในเขตล้านนามีต้นกำาเนิดมาจาก
สิบสองปันนา เมือ่มกีารอพยพโยกย้ายได้นำาอาหารหรอืเมลด็พนัธุม์าด้วย 
อาหารบางอย่างถูกกลืนกลายเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ แต่อาหารของ 
ชาวลื้อในเขตล้านนายังคงมีเอกลักษณ์ติดตัวอยู่ 
 เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ (๒๕4๖) ได้ศึกษา “อัตลักษณ์ของไทลื้อ 
และการปรับตัวเพื่อความอยู ่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม:  
กรณีศึกษาบ้านแม่สาบ ตำาบลสะเมิงใต้ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” 
พบว่า ชาวไทลื้อในชุมชนบ้านแม่สาบได้ต้ังถ่ินฐานในล้านนามาเป็น 
เวลานานและยึดถือการปลูกข้าวเป็นวิถีหลักในการดำารงชีพ ดังนั้น  
“ข้าวกับควาย” จึงอาจถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในทางวัฒนธรรม ชาวไทลื้อ
มีความเชื่อเกี่ยวกับผี ในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุดซ่ึงสถิตอยู่กับทุกส่ิงในชีวิต 
และธรรมชาต ิดงันัน้ระบบความเชือ่ พธิกีรรมและค่านยิมของคนในชมุชน
จึงเป็นการแสดงออกของคุณธรรมสูงสุด ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบ
ต่อพฤตกิรรมของชาวบ้านในการผลติทางเศรษฐกจิ การจำาหน่ายผลผลติ 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
การลงทุนของภาครฐัในการสง่เสรมิการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน รวมทัง้
การกระตุน้ระบบเศรษฐกจิการตลาด ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตและ
การบริโภคของชาวไทลื้อ อีกท้ังยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางด้านสงัคมและวัฒนธรรมอีกด้วย อย่างไรกต็าม ชาวไทลือ้บ้านแม่สาบ
ยงัสามารถทีจ่ะปรบัอตัลกัษณ์ทางขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรม
เพือ่ให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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 ณริสสร ธีรทีป (๒๕4๒) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ 
ตำาบลลวงเหนืออำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒4๖0-๒4๕0 
ศึกษาผ่านลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้นำาที่เป็นทางการ พบว่า 
ชมุชนไทยลือ้บ้านลวงเหนอืมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องปรบัตวัอนัเนือ่งมาจาก
การขยายตัวของประชากร และการขยายตัวของรัฐและทุนที่เข้ามา 
ในชมุชน ท่ีเข้ามาในชุมชนเพิม่มากข้ึนท่ามกลางการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
ผู้นำามีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของชุมชนซ่ึงได้ปรับเปล่ียนองค์กร 
ของชุมชนให้ตอบสนองนโยบายของรัฐไทย ทำาให้ตัวผู้นำาที่เป็นทางการ
ของชุมชนมีอำานาจในการต่อรองทรัพยากรจากรัฐเพื่อพัฒนาชุมชน  
เมื่อผู ้นำาเปลี่ยนฐานไปผูกพันกับภายนอก จนมีลักษณะเป็นตัวแทน 
ของรัฐมากข้ึน ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ดังนั้น ชาวบ้านจึงพยายามรักษา
ความสัมพันธ์ในชุมชนเอาไว้ ตลอดจนสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองปัญหา
และความต้องการใหม่ที่เกิด จึงพยายามที่จะฟื ้นฟูโดยหยิบยกเอา  
“ความเป็นลื้อ” ขึ้นมาด้านหนึ่งเพื่อรักษาความร่วมมือในชุมชน อีกด้าน
หนึ่งเพื่อสร้างพลังในการต่อรองของชาวบ้าน ในการต่อต้านการเข้ามา
แย่งชิงทรัพยากรภายในชุมชน
 จากงานวิจัยข้างต้น โดยสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ 
ของตุงไทลื้อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน ซ่ึงรวมกันอยู่จึงทำาให้เกิด 
การอนุรักษ์ตัวเองของชาวไทลื้อ ท่ีมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทล้ือของตนเอง ให้คงอยู่ 
ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยน้ีมุ่งศึกษาด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลง

และการคงอยู่ของตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา คณะผู้วิจัยได้

กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

	  
แผนภาพที่	๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 แบบแผนการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

โดยใช้วิธีการวจิยัภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวจิยั ดงันี้

 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที ่๑ คอื 

พระสงฆ์ จำานวน ๑ รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัต ิคอื พระสงฆ์ชาวไทลือ้ทีอ่าศยัอยู่

ในวัดเขตอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ที่มีความผูกพันกับตุงไทลื้อ 

เป็นอย่างดี และกลุ่มที่ ๒ คือ นักวิชาการท้องถิ่น จำานวน ๒ คน ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักวิชาการ

ท้องถิ่นชาวไทลื้อ ที่มีความรู้ในเรื่อง การทำาตุง การทานตุง และกลุ่มที่ 3 
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คือ ชาวไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จำานวน ๗ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นชาวไทลื้อ

ทีอ่าศยัอยูใ่นอำาเภอเชยีงคำา มคีวามรูเ้ก่ียวกบัตุง เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจัิย 

คือ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

สำาหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู คณะผูว้จิยัลงพืน้ทีใ่นภาคสนามด้วยตนเอง     

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสังเกตแบบมี 

ส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการตีความความสัมพันธ์ระหว่างตุงไทล้ือกับ 

คติความเชื่อทางพุทธศาสนาตามข้อมูลที่ได้มา รูปแบบและลักษณะ 

การเปลี่ยนแปลง และการดำารงอยู่ของตุงไทลื้อ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ

เปลีย่นแปลง และการดำารงอยูข่องตงุไทล้ือ แล้วจึงลงมอืสรุปนำาเสนอผล

ข้อมูลเป็นการบรรยายหรือการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive 

analysis)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ทำาให้ทราบกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยต่อการคงอยู ่

ของตุงไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ที่มีต่อคติความเชื่อใน 

พระพุทธศาสนา

 ๒. ทำาให้ทราบความเชื่อและพัฒนาการของตุงไทลื้อในมิติทาง

พระพุทธศาสนา

 3. ได้แนวทางในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูตุงไทลื้อ เพื่อให้เกิด 

การสืบทอดในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ๑.	คติความเชื่อและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับตุง	

ของชาวไทลื้ออ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา		

 ก่อนนับถือพุทธศาสนา ชาวไทลื้อติดต่อกับผีบรรพชนผ่านหมอผี 

หรือข้าวจำ้า จะนำาข้าวปลาอาหารเลี้ยงผี ขอพรให้ผีคุ้มครองคนในบ้าน 

และอำานวยความสะดวกในการทำามาหากนิ เมือ่มานบัถอืพระพทุธศาสนา 

มีการสร้างวัดเพื่อประกอบศาสนกิจประจำาทุกหมู่บ้าน ญาติมิตรต้องนำา

สิง่ของมาถวายพระสงฆ์ ซึง่เชือ่ว่าได้รบับุญเป็นสิง่ตอบแทน และอทุศิบญุ

ให้แก่ญาติมิตรที่ตายแล้ว ผลบุญจะสนองให้ตนเองและคนตายเป็นสุข

และได้รับสิ่งที่ปรารถนา พระสงฆ์จึงเป็นส่ือกลางระหว่างโลกนี้กับ 

โลกหน้า ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาค่อนข้าง 

ทีจ่ะเคร่งครดั และให้ความสำาคญัต่อพธิธีรรมทางพระพทุธศาสนามาเป็น

เวลานาน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท้ังหญงิชายไปทำาบุญถอืศลีภาวนาและไปนอนวดัทกุ

วันพระ วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถานท่ียึดเหนี่ยว

จิตใจของคนในชุมชน ซึ่งวัดนอกจากจะเป็นสถานที่ในการประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนา เป็นสถานทีศ่กึษาเล่าเรียนของพระภกิษสุามเณรแล้ว 

ยงัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะของส่วนรวม เพือ่ประกอบกจิกรรมต่างๆ ของชมุชน

การผสมผสานความเชื่อเรื่องผีและการนับถือพระพุทธศาสนาของคน 

ไทลื้อ เป็นตัวกำาหนดวัฒนธรรมประเพณีที่สำาคัญ เช่น ประเพณีสลากภัต 

(ตานก๋วยสลาก) ประเพณีการเทศน์มหาชาติ ประเพณีการตั้งธรรมหลวง 

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณี 

บวชลูกแก้ว เป็นต้น รวมไปถึงความเชื่อเร่ืองตุงที่ชาวไทล้ือนิยมทำาบุญ

ถวายตุงในงานประเพณีต่างๆ 
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 ตุง เป็นสิ่งที่ทำาขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนาท้ังงานมงคล

และอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุตกแต่ง

แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม เรามักจะพบตุงที่ชาวบ้าน 

ถวายวัดปรากฏแขวนไว้ในวิหาร โดยเฉพาะจะพบมากในวัดของชาว 

ไทลื้อ นอกจากนี้ก็อาจพบแขวนไว้กับเสาตุงปักตรงบริเวณหน้าลานวัด

ด้านหน้าวิหาร โดยเฉพาะในงานฉลองหรืองานสมโภชต่างๆ เช่น งาน 

ปอยหลวง ซึ่งเป็นงานฉลองการก่อสร้างหรือบูรณะอาคารต่างๆ ในวัด 

เช่น โบสถ์ ศาลา เป็นต้น ก็จะมีการปักเสาไม้ไผ่แขวนตุงประดับไว้รอบ

สิ่งก่อสร้างที่ฉลองนั้น และยังปักเสาตุงประดับไว้สองฟากถนนที่จะเข้า 

สูว่ดัเรยีงรายเป็นทวิแถว เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ว่ามงีานสมโภชทีว่ดัแห่งนัน้ด้วย

 คนไทลื้อนิยมการทำาบุญเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นผู้ชายจะบวชเรียน

ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้ได้รับการฝึกปฏิบัติตนและอบรมหลักธรรมทาง

พุทธศาสนา ส่วนผู้หญิงไม่สามารถบวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็น

อานิสงส์แก่ตนเอง การทอตุงจะทำาด้วยความศรัทธาและด้วยฝีมือที่มี

ความละเอียด เพราะผู้หญิงไทลื้อส่วยมากนิยมการทอผ้า จะทอผ้าเป็น

ตัง้แต่เดก็ ด้วยการสอนจากยายหรอืแม่ ดงันัน้ ในสมยัก่อนผ้าทีใ่ช้ในชวีติ

ประจำาวันจึงเกิดจากการทอผ้าใช้เอง

 โอกาสในการถวายตงุจะทำากนัตลอดปีตามความศรทัธาของผูถ้วาย 

อาจจะถวายในช่วงโอกาสทำาบุญ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดผ้าป่า 

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศล สงกรานต์ วันท่ีถวายตุงนั้นนิยมกระทำาในวันพญา

วันซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีสลากภัต  

โดยทั่วไปแล้วในการนำาตุงมาถวายที่วัด เจ้าของตุงจะเขียนคำาอุทิศถวาย 

โดยเขียนข้อความลงบนผืนตุงส่วนบนติดกับหัวตุง บางคร้ังก็จะเขียน

ข้อความนั้นบนกระดาษแล้วนำาไปปะติดบริเวณหัวตุง ข้อความที่เขียน
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มีชื่อผู้ถวายตุงและคำาอธิษฐานขอให้ผลบุญท่ีได้จากการถวายตุง ช่วยให้

พ้นจากการตกนรก ได้ขึ้นสวรรค์  

 การที่ชาวไทลื้อนิยมนำาตุงมาถวายวัดเป็นพุทธบูชาทั้งที่เป็นการ

ทำาบญุอทุศิส่วนกศุลให้แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแล้ว ผูต้ายกจ็ะพ้นจากการไปเป็น

เปรตหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ทำาไว้ หรือเป็นการถวายเพื่อถวายเพื่อ 

ส่งกุศลผลบุญให้แก่ตนเองในชาติหน้า ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะ

เป็นใหญ่เป็นโต ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วจะพ้นจากการตกนรก

โดยอาศยัเกาะชายตงุขึน้สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จะได้พบพระศรีอาริยเมตตรัย 

หรือจะได้ถงึซึง่พระนพิพาน  ความเชือ่ดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัคำาสอน

ของพระพทุธศาสนา จากความเชือ่ดงักล่าวจงึทำาให้ชาวไทลือ้แทบทกุคน

จะต้องถวายตุงที่วัด อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตของตน โดยพระสงฆ์

จะนำาตุงที่ชาวบ้านนำามาถวายแขวนไว้ในวิหาร จากการสัมภาษณ์

ประพันธ์ วงศ์ใหญ่ ภูมิปัญญาบ้านธาตุสบแวนกล่าวว่า “เป็นความเชื่อ 

ที่มีมาแต่โบราณจนถึงรุ่นพ่อ (ตัวเอง) คือ เชื่อว่าสร้างตุงถวายแล้ว จะได้

บุญ ทำาให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ได้รับอานิสงค์รอดพ้น

ขมุนรก ส่วนคนทีท่ำาดกีเ็ป็นผลบญุได้ขึน้สวรรค์ การทำาตงุถวาย มทีัง้ถวาย

ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และถวายให้เป็นผลบุญแก่ตนเองในภายหน้า”

ความศรทัธาในอานสิงส์ของการถวายตงุมตีำานานเล่าต่อกนัมาและปรากฏ

ในคำาขับลื้อของชาวไทลื้อ เรื่อง “แม่กาเผือก” หรือ “ตำานานพระเจ้า 

ห้าตน” ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตรมะ 

และพระอาริยเมตตรัย เนื้อเรื่องเน้นคติธรรมด้านความกตัญญูกตเวท ี

ที่มีต่อพระคุณพ่อแม่ โดยการทำาตุงเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศล 

ไปถึงผู้ให้กำาเนิดของตน เรื่อง “แม่กาเผือก” หรือ “พระเจ้าห้าตน” นี้ 

มีแก่นเรื่องเน้นคติธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู ้ให้กำาเนิด 

ตลอดจนผู้ชุบเลี้ยงดูแลมา แม้จะมิใช้ผู้กำาเนิดโดยตรงก็ตาม เนื้อเร่ือง 
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มีลักษณะเป็นตำานานอธิบายท่ีมีของพิธีกรรมการจุดปางประทีปเป็น 

พทุธบชูาในเทศกาลยีเ่ป็ง (เดอืนยีเ่ป็ง) ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของตีนแม่กาเผอืก 

และการอธิบายความหมายของตุงให้สัมพันธ์กับความเชื่อเร่ืองพระเจ้า 

ห้าพระองค์ ซึ่งคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ มีอิทธิพล 

ต่อความศรัทธาของชาวไทลื้อเป็นอย่างมาก ดังเราจะเห็นภาพจิตรกรรม

ฝาผนังในวิหารวัดไทลื้อ ที่นิยมวาดเล่าเรื่องแม่กาเผือก ตลอดจน 

ภาพพระอดีตพุทธเจ้าห้าพระองค์ ปรากฏอยู่เสมอ 

 กล่าวได้ว่า การถวายตุง หรือตานตุงแก่พระสงฆ์ เป็นกุศโลบาย 

ที่จะช่วยให้คนที่ตกนรกรอดพ้นจากนรก ชาวไทล้ือจะทำาตุงไปถวายวัด

อุทิศแก่ญาติพี่น้อง โดยคนตายที่ตกนรกจะจับหางตุงลอยขึ้นจากนรก

นั่นเอง  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ส่งผลให้ตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม 

และเศรษฐกิจ ทั้งในด้านรูปแบบ คุณค่า ความเชื่อและความหมาย 

ของตุง อีกทั้งการทอตุงได้สูญหายไปเพราะขาดการสืบสานจากคนรุ่น 

ลกูหลาน ส่วนตงุท่ีใช้ในปัจจบัุนมเีพยีงไม่กีร่ปูแบบ และได้ซ้ือมาจากทีอ่ืน่ 

นอกจากนี้ตุงยังถูกนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากขึ้น 

	 ๒.	การเปลี่ยนแปลง	และปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

ของตุงไทลื้อ	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา

	 ๑)	การเปลีย่นแปลงของตงุไทลือ้	อ�าเภอเชียงค�า	จงัหวดัพะเยา

  (๑) ด้านวิธีการทำา จากเดิมที่ต้องมีการทอผ้าด้วยแรงงานคน 

เพือ่นำามาทำาเป็นตงุ ได้แก่ ตงุผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย ตุงแต้ม ปัจจุบนั

ได้ใช้ผ้าสำาเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวกรวดเร็วในการนำามา

ตัดเย็บเป็นตุง นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการตอกหรือปั๊มให้เป็นรูปที่ต้องการ 

ทำาให้ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำาตุง
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  (๒) ด้านวัสดุที่ใช้ในการทำาตุง ในอดีตตุงทำาจากกระดาษและ

ผ้า มีวัสดุตกแต่งจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้สด ใบไม้ ลูกเดือยหิน ซึ่งมี

ความคงทนน้อย ปัจจบัุนตงุบางชนิดมกีารเปลีย่นแปลงวสัดทุีใ่ช้ในการทำา

ตงุให้มคีวามคงทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน เช่น ทำาจากโลหะ การใช้

วัสดุที่เป็นของเทียมทำาจากพลาสติก เช่น ดอกไม้พลาสติก เม็ดโฟม 

หลอดกาแฟ มาทดแทนวัสดุจากธรรมชาติจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลักกล่าวว่า 

	 	 “ใบไฮที่ประดับข้างตุงก็เปลี่ยนไป	 การตกแต่งเลียนแบบ 

	 กันมาแต่ไม่รู้ความหมาย	วัสดุท่ีตกแต่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปใช ้

	 สิง่ของสมยัใหม่เข้ามาแทน	เช่น	ดอกไม้พลาสตกิ	เมด็โฟม	มาแทน 

	 เม็ดเดือยหิน	หลอดกาแฟแทนใบไฮ	ฯลฯ	แม้แต่ผมเองก็ไม่รู้เรื่อง	

	 ความหมาย	 เพราะถามคนเฒ่าก็บอกว่าท�าตามรุ ่นก่อนๆ	มา 

	 พอเราถามก็ไม่รู้”		

 (3) ด้านลวดลายตุงท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ลวดลายตุง 

ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น ตุงพระเจ้าสิบตน หรือ ตุงพระเจ้า 

สิบชาติ (ทศชาติ) มีการเขียนช่ือพระเจ้าในชาติต่างๆ ด้วยอักษรไทลื้อ 

ตงุพระเจ้าซาวแปด เป็นตงุทีว่าดภาพพระพทุธรปูลงบนผนืผ้า มทีีม่าจาก

ความเชื่อที่หมายถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ รวมถึงลวดลาย

และสัญลักษณ์ของตุงไทลื้อตุงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็น

สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เช่น รูปปราสาทห้าชั้น รูปนาคหรือมังกร 

รปูหม้อดอก รปูสงิห์ รปูนกหรอืหงส์ได้สญูหายไป  โดยจะเหลือเพียงลาย

ปราสาท สัตว์ประเภท ช้าง ม้า ไก่ มีดอกไม้ รวมทั้งลายกนก และ 

ลายเขียน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของตุงที่ ชาวไทลื้อและ 

ชาวไทยเชื้อสายต่างๆ นิยมนำาไปถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้น 
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  (4) ด้านรูปร่างของตุง ในด้านรูปร่างของตุง ได้เปลี่ยนจากเดิม 

ที่เป็นตุงดั้งเดิมที่มีไม่กี่รูปแบบ ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหลากหลายมาก

ขึ้น ทำาให้ขนาดและรูปร่างของตุงสามารถนำาไปใช้ในที่ต่างๆ ได้สะดวก 

  (๕) ด้านประเภทของตุง จากเดิมที่ตุงมีหลายประเภท แต่ละ

ประเภทต่างก็มีความหมายและนำาไปใช้ในการประกอบประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาที่แตกต่างกัน เช่นตุงผ้าทอลวดลาย ตุงชัย หรือตุงไชย 

เป็นตุงผ้าผืนยาว มีไม้ไผ่คั่นเป็นช่วงๆ ส่วนหางตุงปลายจะเรียวเล็กลง 

และห้อยประดับด้วยกระจับผ้าที่ยัดไส้ข้างในด้วย ตุงชนิดนี้เท่าที่พบ 

มักอยู่ในวิหาร ตุงซาววา ตุงชนิดนี้มีลักษณะเหมือนตุงไชย แต่ต่างกันที่มี

ความยาวมากกว่า ห้อยแขวนอยูบ่นเสาไม้ทีปั่กบริเวณหน้าวดั จุดประสงค์

ของผู้ทำาตุงมาถวายวัด เพื่อใช้สะเดาะเคราะห์ให้ตนเองหรือญาติมิตร  

โดยเฉพาะเมื่อเวลาไม่สบาย เป็นต้น ปัจจุบันประเภทของตุงที่ใช้ใน 

บ้านธาตสุบแวนมเีพยีงตงุใย และตงุผ้าเชด็น้อยทีท่อเป็นผืนเล็กแล้วปล่อย

เป็นเส้นใยฝ้ายท่ีใช้ไม้ไผ่สอดระหว่างผืน สำาหรับใช้ในการตานตุง และ 

ใช้เมือ่มงีานประเพณี งานฉลอง งานบุญประจำาปีของวดั จะใช้ตงุปักตัง้แต่

หน้าวัดไปถึงถนนใหญ่ เพื่อให้คนที่ผ่านไปมาได้รู้ว่าในวัดมีงานบุญใหญ่ 

รวมทั้งตุงไส้หมู ทำาจากกระดาษสี ใช้ในประเพณีสงกรานต์ 

 จากการสัมภาษณ์ วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญซ่ึงเป็น 

คนไทล้ือ บ้านธาตุสบแวน กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงประเภทของตุง 

ไทลื้อว่า 
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	 	 “การตานตุงจะเห็นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยเฉพาะในงาน 

	 สบืสานต�านานไทลือ้	แต่เริม่มกีารเปลีย่นแปลงตงุทีน่�ามาถวายตาน 

	 ที่ผ่านมาจะเป็นตุงไทลื้อจริงๆ	 ซึ่งซื้อมาจากหมู่บ้านเชียงบาน 

	 อ�าเภอเชียงค�า	หรือบ้านท่าฟ้า	 อ�าเภอเชียงม่วน	แต่พอมาถึง 

	 งานสบืสานต�านานไทลือ้ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	เริม่มกีารน�าตงุประยกุต์ 

	 สมัยใหม่	 เป็นการสลักด้วยเครื่องจักรและวัสดุสังเคราะห์	 เช่น 

	 กระดาษแข็ง	พลาสติก	กระดาษสีทอง	ท�าเป็นตุงที่ได้รับต้นแบบ 

	 มาจากจังหวัดเชียงใหม่	 เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายส�าหรับ 

	 คนจัดงาน	 หากใครจะตานตุงไทล้ือแบบด้ังเดิมก็ยังท�าได้อยู่	 

	 แต่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก”

  (๖) ด้านความเชือ่ในการทำาตงุและการตานตุง ในอดีตชาวบ้าน 

จะประดิษฐ์ตุงขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง

และครอบครัวไว้ในภายภาคหน้า  ดังนั้น ชาวบ้านจึงนิยมประดิษฐ์ตุง 

ด้วยตนเองอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงเทศกาลทำาบุญ ทุกบ้านต้อง

ช่วยกันทำาตุงเพื่อไปถวายวัด และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเท่ากับ

เป็นการถ่ายทอดศิลปะการทำาตุงให้กับลูกหลาน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ 

ไทลื้อนิยมใช้กุศโลบายการถวายตุง โดยนำาปริศนาธรรมในตุง เป็น 

เครื่องมือในการอบรม บ่มเพาะและขัดเกลาลูกหลาน ทำาให้ลูกหลาน 

ไทลื้อไม่ละทิ้ง พระพุทธศาสนา มีการเข้าวัด ทำาบุญ ทำานุบำารุงพระพุทธ

ศาสนาอันเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำาให้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อผูกพัน 

และใกล้ชิดกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ชาวบ้านในอดีตเห็นคุณค่า 

ของตุงมาก เพราะถือว่าเป็นของสูงที่ใช้ในการสักการบูชา ตุงจึงม ี

ความหมายและคุณประโยชน์ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
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 สภาพสงัคมปัจจบัุนท่ีเปลีย่นแปลงไป เนือ่งจากความเจรญิก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ทำาให้วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ห่างไกลจากวัดมากขึ้น 

ซึ่งเป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของคนไทลื้อ 

บ้านธาตุสบแวนด้วย ที่เปลี่ยนจากชุมชนดั้งเดิมไปสู่ชุมชนที่มีความ 

ทนัสมยั และความเป็นเมอืงมากขึน้ ทัง้บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั การแต่งกาย 

ภาษา และด้านวัตถุธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป 

โบสถ์ วิหาร ความเชื่อในเรื่องการทำาบุญ สร้างกุศลให้แก่ตนเองและ

ครอบครัวลดน้อยลง ทำาให้ความเชื่อเรื่องการตานตุงลดลงไปด้วย ผู้คน

ส่วนใหญ่เมื่อเห็นตุงแล้วก็ไม่ทราบถึงความหมายและคุณค่าของตุง  

เพียงแต่มองในเรื่องการนำาไปใช้และประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น  

โดยตุงสำาหรับงานมงคลหรืองานอวมงคล แทบจะไม่แตกต่างกัน คงไว้ซึง่

รูปแบบ แต่ความเชื่อดั้งเดิมไม่มีแล้ว  

 จากการสัมภาษณ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานไทลื้อ แต ่

ออกไปศกึษาต่อภายนอกชมุชนเกีย่วกบัตุงไทลือ้ พบว่า เยาวชนลกูหลาน

ไทลื้อส่วนใหญ่จะรู้จักว่าตุงไทลื้อเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงความ 

เป็นไทลื้อนอกจากชุดไทลื้อ เคยเห็นตุงไทลื้อในช่วงที่ชุมชนมีการจัดงาน

เทศกาลพิเศษ เช่น งานสืบสานตำานานไทล้ือ หรืองานวัด งานทำาบุญ 

ในบ้านธาตุสบแวน และเคยเห็นตุงไทลื้อใช้ตกแต่งที่บ้านไทลื้อโบราณ  

โดยกล่าวว่าลายบนตุงไทลื้อส่วนใหญ่จะเป็นลายสัตว์ ตุงไทลื้อยาวๆ  

ลายสิบสองราศี และตุงที่ใช้ในงานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งตุงแดงที่อยู่ 

ตามข้างถนนใช้ปักทำาพิธีให้คนตาย ถ้าให้แยกก็จะแยกได้เฉพาะตุงแดง 

ที่ใช้ปักทำาพิธีให้คนตาย แต่ก็คล้ายๆ กับตุงแดงที่ใช้กับเทศกาลต่างๆ  

ซึ่งเห็นมีสีแดงเยอะมากกว่าที่จะเป็นตุงสำาหรับคนตาย ก็เลยมีความเชื่อ

เรือ่งตงุทำาให้คนได้ขึน้สวรรค์ จากการตานตงุแดงให้คนตาย แต่ไม่รูล้กึถงึ

ความหมาย ความสำาคัญของตุงไทลื้อ และไม่มีความผูกพันกับตุงไทลื้อ
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 โดยปกติไม่ค่อยเห็นตุงไทลื้อตามในหมู่บ้าน เหตุผลหนึ่งอาจจะ

เพราะว่าทีไ่ม่ค่อยเหน็เนือ่งจากเยาวชนรุน่ใหม่ทีม่อีาย ุ๒0 ขึน้ไป ต้องไป

เรยีนหนงัสอืนอกพืน้ที ่จงึไม่ค่อยได้พบเหน็ตุงไทล้ือ ส่วนการทอตุงไทล้ือ

จะไม่เคยเห็นเลย อีกท้ังเยาวชนท่ีออกไปศึกษาต่อนอกชุมชน ไม่เคย 

ได้เข้าไปร่วมพิธีตานตุงในงานไทลื้อ แต่เคยเห็นผู้ใหญ่ทำาพิธีตานตุง  

โดยคนเฒ่าคนแก่บอกว่าตานตุงเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปแล้ว หรือ 

คนที่ตายไปแล้วถ้าตานตุงให้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ คือการส่งดวงวิญญาณ 

ของคนตายข้ึนสวรรค์ ซึ่งความเช่ือดังกล่าวถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่ 

ที่มีความเช่ือทางวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อดั้งเดิม  

หรืออาจจะเพราะไม่รู้ว่าสวรรค์ นรก แท้จริงเป็นอย่างไร  

  (๗) ด้านการใช้ประโยชน์ และบทบาทหน้าที่ของตุง ตุงถือเป็น

สัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในพระพุทธ

ศาสนา จุดมุ่งหมายในการสร้างตุง คือการถวายเป็นพุทธบูชา สร้างบุญ

กุศลให้แก่ตนเองและผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว จะได้พ้นจากเวรกรรมและได้ขึ้น

สวรรค์ ปัจจุบันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทลื้อ ส่งผลให้วิถีของตุง

เปลี่ยนไปด้วย จากท่ีเคยมีการทำาตุงประดับและถวายไปพร้อมกับหอผ้า 

หรือมณฑปผ้า และปราสาทที่มียอดสูง ปัจจุบันตุงถูกนำามาประยุกต์เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น นำาไป

ประดบัตกแต่งภายในวหิาร ในห้องพระประจำาบ้าน อาคารสถานทีส่ำาคญั

ของพทุธศาสนกิชน นำาไปใช้ประดบัในขบวนแห่ตุงในงานสืบสานตำานาน

ไทลื้อ รวมทั้งตุงยังถูกนำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เช่น  

เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ผ้าพาดไหล่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน เป็นต้น 
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  (๘) การหายไปของอาชพีทอตุง ยคุปัจจุบนัทีช่าวบ้านจะต้องหา

รายได้ให้มากขึ้น เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ 

หากชาวบ้านประกอบอาชีพทอผ้าเพียงอย่างเดียวจะขายได้เฉพาะช่วง 

ที่มี การจัดงานสืบสานตำานานไทลื้อเท่าน้ัน ย่ิงถ้าทอด้วยมือจะใช ้

เวลานานและยังได้เงินช้า ปัจจุบันคนไทล้ือบ้านธาตุสบแวนไม่ได้ทอผ้า

และทอตงุอกีแล้ว อกีทัง้เครือ่งทอตงุได้หมดไปต้ังแต่รุ่นละครัวล้ือ  เพราะ

จะต้องมีการเก็บไม้ทอ ลายทอไว้ เมื่อไม้ทอชำารุดหรือเสียหายไป จึงไม่มี

การสืบทอดกันไว้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า 

	 	 “ยายผมเล่าให้ฟังว่า	แม่ของยาย	(ทวด)	 เป็นคนทอ	แสดงว่า 

	 บ้านธาตุสบแวนจะต้องมีเครื่องทอตุง	ซึ่งผมมองเห็นลางๆ	ในรูป	

	 ขาวด�า	ดแูล้วลกัษณะคล้ายกบัตุงของเชยีงม่วน	ในขณะทีเ่ชยีงม่วน 

	 ยังมีการทอตุงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้	 หมู ่บ้านในเชียงค�าที่สืบไว ้

	 คือบ้านเชียงบาน	แต่ลายเป็นปราสาทตรงๆ	คนทอตุงในหมู่บ้าน 

	 ไม่มีเหลือแล้ว	 เพราะไม่มีคนสืบสานจากผู้ทรงภูมิปัญญาด้านนี้ 

	 ไว้เลย	มีบางคนเท่าน้ันซึ่งออกไปจากหมู่บ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่น 

	 แต่ก็ยังเห็นท�าอยู่เหมือนกัน	แต่ไม่ค่อยมาก	 เพราะท�าตุงตัวหนึ่ง 

	 ราคาประมาณ	๑,๕๐๐	บาท	กว่าจะได้ขายก็นานเป็นอาทิตย์	 

	 หรือนานเป็นเดือน”

 ส่วนตงุทีน่ำามาใช้ในงานประเพณต่ีางๆ ทัง้งานประเพณขีองวดัและ

งานสืบสานตำานานไทลื้อ ในบ้านธาตุสบแวน ได้ซื้อมาจากบ้านเชียงบาน  

อำาเภอเชียงคำา และบ้านท่าฟ้าใต้ อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น

ชุมชนไทลื้อเช่นกัน โดยตุงไทลื้อมีลายทอที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า 

เป็นคนไทลื้อคือ ช้าง ปราสาท พระเจ้าห้าพระองค์ และฉัตร   
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	 ๒)	ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของตุงไทล้ืออ�าเภอเชียงค�า	

จังหวัดพะเยา

  (๑) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเข้ามา

แทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพของชาวบ้าน ทำาให้ต้องหารายได้เพิ่ม

มากขึ้น โดยละทิ้งการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่มีรายได้น้อย การขาด 

การสืบสานอาชีพนี้ จึงทำาให้อาชีพการทอตุงหายไป

  (๒) การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ  

โดยการนำาวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ตุงได้ถูกนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น

สินค้าในเชิงพาณิชย์เช่น เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ผ้าพาดไหล่  

ผ้าปโูต๊ะ ผ้ารองจาน เป็นต้น และถกูนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่มากกว่า

การใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การประดับตกแต่ง

สถานที่ต่างๆ

  (3) การนำาเครื่องจักรและวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษแข็ง 

พลาสติก กระดาษสีทอง มาใช้ในการผลิตตุง เป็นตุงประยุกต์สมัยใหม ่

ที่มีรูปร่างขนาดท่ีแตกต่างกัน ทำาให้มีความสะดวก รวดเร็วในการผลิต

ตามความต้องการของตลาด และหาซื้อได้ง่าย

  (4) ประเพณีการตานตุงถูกนำามาประยุกต์ใช้การทำาบุญทั่วไป

โดยเฉพาะในวันสำาคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในงานสืบสานตำานาน 

ไทลื้อซึ่งนำาการตานตุงมาเป็นพิธีกรรมหนึ่งของงาน เพื่อดึงดูดให้คน 

เข้ามาร่วมกันทำาบุญ 

  (๕) เยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา และไม่มีความเชื่อใน 

ความหมายดั้งเดิมของการตานตุงของคนไทลื้อที่ทำาเพื่อต้องการเกาะ 

ชายตุงขึ้นสวรรค์ หลังจากตนเองเสียชีวิตไปแล้ว ความเชื่อดังกล่าว 

ถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้เหตุผล

มากกว่าความเชื่อ
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	 ๓.	การด�ารงอยู่	และปัจจัยที่ท�าให้เกิดการด�ารงอยู่ของตุงไทลื้อ	

อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	

  ๓.๑)	การด�ารงอยูข่องตงุไทล้ือบ้านธาตุสบแวน	การด�ารงอยู่ 

มีลักษณะดังต่อไปนี้

   (๑) การตานตงุ ถงึแม้ความเชือ่ในเร่ืองการตานตุงจะลดลง 

แต่การตานตุงของคนไทลื้อบ้านธาตุสบแวน ยังคงมีการทำากันอยู ่  

เพราะคนรุน่เก่ายงัมคีวามเช่ือเรือ่งอานสิงค์ของการตานตงุแล้วจะได้เกาะ

ชายตุงข้ึนสวรรค์ ส่วนตุงท่ีตานแล้วก็นำาแขวนในวิหารวัด อย่างไรก็ตาม

ความเชื่อเรื่องการถวายตุงเป็นเพียงการทำาเลียนแบบกันมากขึ้นตาม 

ค่านยิมสมยัใหม่ ไม่ได้ทำาเพราะความเชือ่ด้ังเดิม สังเกตได้จากคนทีม่าวดั

ถ้าไม่ใช่วันสำาคัญหรือวันพระใหญ่คนจะไม่มาก ส่วนความเชื่อเรื่อง 

บุญบาป เริ่มหายไป จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า 

	 	 	 “ส่วนความเชื่อ	 ผมว่าพูดได้อย่างเดียวว่าเป็นเรื่องตาน 

	 ให้คนตาย	ให้คนตายได้เกาะชายตุงข้ึนสวรรค์	แต่ใจคงไม่เชื่อกัน 

	 แล้ว	 ยิ่งอายุรุ ่นที่ต�่ากว่า	 ๓๐-๔๐	 ไม่มีใครสนใจแล้ว	 เพราะ 

	 ความส�าเร็จของการศึกษา	ที่เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

	 สิ่งส�าคัญคือวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเกษตรกรรม	 จากที่คนเคย 

	 พึ่ งพาดินฟ ้าอากาศ	 พึ่ งพาสิ่ งศัก ด์ิ สิทธิ์ 	 เพราะป ัจจุบันม ี

	 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทุกอย่าง	เทคโนโลยีมาช่วยหมด”	

   (๒) การจัดงานสืบสานตำานานไทลื้อ การส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวผ่านงานสืบสานตำานานไทลื้อ ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี ที่ม ี
การจัดพิธีตานตุงในวิหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาทำาบุญในงาน 
ทำาให้การตานตุงเป็นพิธีกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ 
โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมและฟื้นอัตลักษณ์
ของคนไทลื้อในงานสืบสานตำานานไทลื้อ และยังนำาตุงมาใช้ในขบวนแห่
หรือประดับในบริเวณงาน 
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   (3) การประยุกต์ตุงไทลื้อในเชิงพาณิชย์ ความสวยงาม 

และสสีนัของตงุไทลือ้ถกูนำามาใช้เป็นสนิค้าทางวฒันธรรมเพ่ือตอบสนอง

การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น  

ของประดบับ้าน ผ้าปโูต๊ะ ผ้ารองจานในร้านอาหาร ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปเูตียง 

ผ้าขาวม้าและทำาของที่ระลึกจำาหน่ายให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น

	 	 ๓.๒)	ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการด�ารงอยูข่องตงุไทลือ้บ้านธาตสุบแวน

   (๑) การฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ จากการที่ชุมชน 

บ้านธาตุสบแวน เป็นที่ตั้งของพระธาตุสบแวน ซึ่งถูกค้นพบโดยคนไทลื้อ

ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากเมืองหย่วน และมีการบูรณะพระธาตุขึ้น 

มาใหม่ ภายหลังต่อมาชาวไทลื้อกลุ่มนี้ได้เปล่ียนชื่อบ้านเป็นชื่อเดียวกัน

กับพระธาตุว่า “บ้านธาตุสบแวน” ซึ่งพระธาตุสบแวนถือเป็นหนึ่งใน 

สามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำาเภอเชียงคำาที่คนให้การเคารพบูชา การผนวก

เอาพระธาตสุบแวน ให้เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้เป็นตัวแทนของชาวไทล้ือ ทำาให้

บริเวณวัดพระธาตุสบแวนถือเป็นศูนย์กลางของการทำากิจกรรมในการ

รื้อฟื้นความเป็นไทลื้อในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานธรรม การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อให้คนเฒ่าคนแก่

ได้มาสอนฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ตีกลองบูชา การจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้า

ไทลือ้ การสร้างบ้านไทลือ้จำาลอง (เฮนิลือ้) การสร้างหอประวตัไิทลือ้บ้าน

ธาตุสบแวน ซึ่งมีภาพจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประวัติการอพยพ 

โยกย้ายถิ่นฐานจากสิบสองปันนา การสร้างบ้านแปงเมือง การจัดการนำ้า

เพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝาย การประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆ 

ของคนไทลือ้ เรือ่ยมาจนถึงปัจจบัุน รวมท้ังการมปีระเพณสีรงนำา้พระธาตุ

สบแวนเป็นประจำาทุกปีในวันขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)  

เรียกว่า วันขึ้นธาตุ
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 ส่วนการรื้อฟื้นประเพณีการตานตุงที่บ้านธาตุสบแวนเพิ่งมาเริ่ม 

กันใหม่ ในประเพณีการตานธรรม (ต้ังธรรมหลวง) ตานก๋วยสลาก  

ชาวบ้านธาตุสบแวนจะทำาหัวตุงโดยใช้ไม้ไผ่มาขดเป็นสี่เหลี่ยมหรือ 

วงกลมต่อกัน 3-๕ ชั้น แล้วใช้เศษผ้าพันไม่ให้เห็นไม้ไผ่แล้วนำาตุง 

มาเยบ็ติด จากน้ันนำาไปทำาบุญท่ีวดัโดยใส่ชือ่ของคนทีเ่ราจะตานอทุศิส่วน

กุศลให้ตดิไว้ทีช่ายตงุ ตานกบัพระให้แก่ผูล่้วงลบั ตงุทีต่านแล้วไม่มทีีห้่อย

ก็นำามาห้อยประดบัในวหิาร นอกจากนีย้งัมกีารถ่ายทอดวฒันธรรมไทลือ้

ให้กับเด็ก เยาวชน เพราะคนกลุ่มนี้ออกไปนอกชุมชนมากขึ้นเพื่อเรียน

หนังสือ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมให้เด็กในช่วงปิดภาคเรียนในบริเวณ

วัดพระธาตุสบแวน ส่วนในโรงเรียนมีการสอนหลักสูตรท้องถิ่นวิถีชีวิต 

ของคนไทลื้อเช่น การแต่งกายไทลื้อ การพูดภาษาไทลื้อ

   (๒) มีแกนนำาในการรื้อฟื ้นวัฒนธรรมไทลื้อ ในบ้าน 

ธาตสุบแวนซึง่เป็นหมูบ้่านไทลือ้ทีม่กีารรเิริม่ทำากจิกรรมรือ้ฟ้ืนวฒันธรรม

ไทลื้อก่อนชุมชนอื่น ถือเป็นชุมชนที่แกนนำาหลักร่วมกับบ้านหย่วนและ

บ้านมางในการสร้างกระบวนการรื้อฟื้นสำานึกทางประวัติศาสตร์ และ 

เป็นตัวหลักในการประสานงาน การดำาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ 

ไทลื้อในอำาเภอเชียงคำา ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก มีลูกหลานของชาวไทล้ือ 

ทีเ่ป็นปัญญาชน คนชัน้กลาง ทำางานรบัราชการในองค์กรต่างๆ ในอำาเภอ

เชียงคำาและในจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงนักการเมือง ท่ีเข้าร่วมและ 

มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของไทล้ือหลายคนท่ีต้องการ

รื้อฟื้นวัฒนธรรมไทลื้อท่ีถูกละท้ิงไปช่วงละคัวลื้อ ทั้งนี้บ้านธาตุสบแวน 

ถือเป็นหมู่บ้านไทลื้อขนาดใหญ่ที่มี ๒ หมู่บ้านรวมกัน และเป็นชุมชนที่มี

ชนช้ันกลางอาศยัอยูเ่ป็นจำานวนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการ 

มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และยังเป็นหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพในการ

จัดงานสืบสานตำานานไทลื้อบ่อยครั้ง เพราะสถานที่เอื้ออำานวย
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ปัจจุบันลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา จะประกอบอาชีพรับราชการ 

ซึ่งเป็นผลผลิตจากระบบการศึกษา ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

ของชาวไทลื้อ จากเกษตรกรในรุ่นพ่อแม่มาเป็นรับราชการ จนกลาย 

มาเป็น ชนชั้นกลาง และปัญญาชนในท้องถิ่นอำาเภอเชียงคำา โดยเฉพาะ

ข้าราชการครู ภายหลังคนกลุ่มนี้มีบทบาทหลักในการรื้อฟื้นความเป็น 

ตัวตนและสำานึกของคนไทลื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสท้องถ่ินนิยม 

ในสังคมไทย และการตื่นตัวของปัญญาชนท้องถิ่น รวมทั้งกระแสของ 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งผลให้วัฒนธรรมไทลื้อได้รับการรื้อฟื้น 

ผ่านการจัดตั้งชมรมไทลื้อเชียงคำา-ภูซาง ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่ มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ  

เช่น การทอผ้า การละเล่นของเด็ก การทำาอาหารไทลื้อ และประเพณี

วัฒนธรรมไทลื้อในชุมชนต่างๆ ในอำาเภอเชียงคำา

   (3) การจัดงานสืบสานตำานานไทลื้อในชุมชนบ้านธาตุ 

สบแวน ชุมชนไทลื้อ อำาเภอเชียงคำา และอำาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมไทลื้อเชียงคำา-ภูซาง มีที่ทำาการ ณ โรงเรียน 

วัดพระธาตุสบแวน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงคำา)  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕4๘ ชมรมไทลื้อเชียงคำา-ภูซาง ได้มีการจดทะเบียน

เป็นสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่  

ไม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมของการฟื้นสำานึกความเป็น

ไทลื้อที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การจัดงานสืบสานตำานานไทลื้อจัดขึ้น 

เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕3๘ ในบริเวณสนามกีฬาโรงเรียน

วัดพระธาตุสบแวนและบริเวณวัดพระธาตุสบแวน โดยผู้ที่เป็นแกนนำา 

ไทลือ้จากบ้านธาตสุบแวนในขณะนัน้ ได้เป็นหลกัในการออกแบบกจิกรรม 

จัดหางบประมาณ การประสานงานกับชาวบ้านชุมชน ไทล้ือในจังหวัด

พะเยา และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมงาน รวมท้ังการประชาสัมพันธ ์
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การจัดงานไปยังหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ต่อมา 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ขึน้ปฏทินิเป็นงานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ระดับประเทศ และได้จัดงบประมาณสนับสนุนทุกปีงานสืบสานตำานาน

ไทลื้อได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โดยส่วนใหญ่จะใช้

สถานที่ในชุมชนบ้านธาตุสบแวน ทำาให้คนในชุมชนบ้านธาตุสบแวน 

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม ให้ความร่วมมอืในการทำากจิกรรมต่างๆ เกดิความ

รูส้กึรกัและภาคภูมใิจในวฒันธรรมไทลือ้ และได้ประโยชน์จากการจดังาน 

เช่น การรับทำาอาหารไทลื้อของกลุ่มแม่บ้าน การจัดงานสืบสานตำานาน

ไทลือ้ท่ีจดัข้ึนตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕3๘ เป็นต้นมา มกีารรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมไทลือ้

ด้านภาษา การแต่งกาย บ้านเรือน ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ การทำา 

ศูนย์เรียนรู้ไทลื้อ (เฮืนลื้อ) และกลุ่มทอผ้าในบริเวณวัดพระธาตุสบแวน

เพื่อทอผ้านำามาตัดเย็บเป็นเสื้อไทลื้อ ผ้าถุงไทลื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า 

และตุงเพื่อเป็นสินค้าจำาหน่ายให้นักท่องเท่ียว รวมท้ังการตานตุงในงาน

สืบสานตำานานไทลื้อ  

   (4) การรื้อฟื้น “ความเป็นลื้อ” โดยการสนับสนุนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถอืเป็นอกีปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการรื้อฟื ้น “ความเป็นลื้อ” ของชุมชนบ้านธาตุสบแวน 

เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชนสูงมากกว่าหน่วยงานอื่น อีกทั้ง 

นักการเมืองท้องถิ่นยังต้องการฐานเสียงจากชาวไทลื้อที่มีประชากร 

เป็นจำานวนมาก ในกรณีที่ชุมชนบ้านธาตุสบแวนได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากเทศบาลตำาบลเชียงคำา จำานวน ๑ ล้านบาท (ในสมัย 

นายสมชัย ศรีศิริสิทธิกุล เป็นนายกเทศมนตรี) เพ่ือนำามาสร้างบ้าน 

ไทลื้อจำาลองทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมในบริเวณวัดพระธาตุสบแวน 

นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านธาตุสบแวนได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล

ตำาบลเชียงคำาในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำาคัญและประเพณีต่างๆ 
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อย่างสมำ่าเสมอ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

ประเพณีลอยกระทง การขับลื้อของกลุ่มขับลื้อบ้านธาตุสบแวน เป็นต้น 

ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของตุงไทล้ือบ้านธาตุสบแวน  

เป็นลกัษณะของการเปลีย่นแปลงใน ๖ ด้าน แบ่งออกเป็นการเปลีย่นแปลง

ในด้านรูปธรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิธีการทำาตุง ๒) ด้านวัสดุท่ีใช้ 

ในการทำาตุง  3) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง  

4) ด้านการใช้ประโยชน์จากตุง ๕) ด้านอาชีพการทอตุง และการ

เปลี่ยนแปลงในด้านนามธรรม ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อและความ

หมายของการตานตุง โดยปัจจัยท่ีทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจาก 

ความทันสมัย ความเจริญท่ีเข้ามาสู ่ชุมชน การขยายตัวของระบบ

เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      

การประยุกต์วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ขาดการสืบสานการทำาตุงให้แก่

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลง

ด้านความหมาย ความเชือ่ ลวดลาย รปูแบบของตงุ และการใช้ประโยชน์

จากตุง 

 ส่วนการดำารงอยู่ของตุงไทลื้อ เป็นลักษณะการดำารงอยู่ที่เป็น 

รปูธรรม ได้แก่ การฟ้ืนฟวูฒันธรรมไทลือ้ การผลติซำา้ประเพณวีฒันธรรม

ไทลื้อมาตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการนำาตุง 

ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ โดยมีปัจจัย 

ภายนอกที่สนับสนุนให้มีการดำารงอยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ 

ผ่านประเพณวีฒันธรรม การจดังาน   สบืสานตำานานไทล้ือ โดยมแีกนนำา

ในการรื้อฟื้นที่เป็นลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา ประกอบอาชีพ 
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รับราชการ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

รูปแบบเดิมๆ ที่ตุงมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ให้มี

การดำารงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยนำาตุงมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของการบริโภคนิยมมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
	 ๑.	ตุงไทลื้อที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	

  ๑) ตุงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในคัมภีร์ทางพระพุทธ

ศาสนาได้มีการกล่าวถึงเรื่องตุงหลายแห่ง ในสมัยพุทธกาลได้มีการ 

นำาตุงมาใช้ในการประดับบูชาสิ่งที่ตนเคารพเชื่อถือ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์

ธรรมบทภาค ๑ ยมกวรรค และภาค ๗ ปกิณณกวรรค นอกจากนั้น 

ยังได้กล่าวถึง ตุง (ธง) ปรากฏในพระสูตร ที่ชื่อว่า ธชัคคสูตร กล่าวถึง ธง

อันเป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญ และความสามัคคีของเหล่าเทวดา 

จึงเป็นที่มาของธงบนโลกมนุษย์ ที่มนุษย์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง เมื่อมี

สงครามคราใดกจ็ะต้องมธีงนำาทกุครัง้ไป ธงชนดินีเ้รยีกกนัต่อมาภายหลงั

ว่า “ธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นำาให้เกิดความกล้าหาญ ความ

สามัคคี และความศรัทธา จะเห็นได้ว ่าตุงนั้นมีมาแล้วแต่ในอดีต 

ซึง่คนในอดตีใช้ในการบูชาสิง่ท่ีตนเคารพนบัถอื โดยตงุทีป่รากฏม ี๒ แบบ

คือ แบบสามเหลี่ยม (ธงชัย) และแบบที่เป็นผืนผ้า (ธงแผ่นผ้า)

  ๒) ประวัติและพัฒนาการของตุงในล้านนา “ตุง” เป็นคำาเรียก

ภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถ่ินทางภาคเหนือ มีความหมายตรงกับคำาว่า 

“ธง” ในภาษาไทยกลาง ซึ่งตรงกับลักษณะของ “ปฏากะ” ที่เป็นธงของ

อนิเดยี มลีกัษณะเป็นแผ่นแต่ไหวปลวิห้อยลงสู่พ้ืนล่าง โดยจะผูกติดไว้กบั

ปลายไม้หรือปลายเสา 
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 “ตุง” หรือ “ธง” เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม ที่บ่งบอกถึง 

ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องราวเกี่ยวกับธงมีหลักฐาน 

แสดงว่ามใีช้มานานนบัพนัปี มกีารพฒันารูปแบบและการใช้สืบต่อกนัมา 

ตามลักษณะความเชื่อของคนในแต่ละสังคมและยังคงใช้แพร่หลาย 

จนกระทั่งทุกวันนี้ โดยเชื่อว่า มนุษย์ถ้าปฏิบัติแต่ความดีตามหลักธรรม

คำาสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อตายไปเกิดในภพหน้า คือ เมืองสวรรค์ 

แต่ถ้าทำากรรมช่ัวจะทำาให้ทนทุกข์ทรมานในเมืองนรก การทำาตุง 

เป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ และเป็นการทำาบุญ 

ให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

 การใช้ตุงทางภาคเหนือปรากฏคร้ังแรก ในตำานานการสร้าง 

พระธาตุดอยตุงและตุงยังเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ กล่าวถึง

การสร้างพระธาตุดอยตุงไว้ว่า เมื่อพระกัสสปะมหาเถระได้นำาเอา 

พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบ้ืองซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า มาถวายแด่พระเจ้าอชุตราบ กษัตริย์ลำาดับที่ 3 แห่งราชวงศ์

สิงหนวัติ เมื่อจะสร้างพระมหาสถูปนั้นก็ได้ประดิษฐ์ “ตุงตะขาบใหญ่” 

ยาวถึงพันวานำามาปักไว้บนยอดดอยปู่เจ้า (ดอยตุง) หากหางตุงปลิวไป

เพยีงใดกก็ำาหนดหมายให้เป็นฐานพระสถปูเพียงนัน้  ต่อมาผู้คนทัง้หลาย

ได้เห็นตุงทิพย์ผืนนั้น จึงได้เรียกชื่อว่า “ดอยตุง” ส่วนตามตำานานความ

ในเรื่องตุงของชาวไทยใหญ่ กล่าวถึงกาเผือกหรือตำานานพระพุทธเจ้า 

ห้าพระองค์ อันได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ  

พระโคตมะ และพระอริยเมตตรัย ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่เน้นคตะรรมในด้าน

ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระคุณของพ่อแม่ โดยการประดิษฐ์ตุงข้ึนมา

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ 

  3) คติความเชื่อเกี่ยวกับตุง “ตุง”ในความเชื่อของชาวล้านนา

น้ัน เช่ือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของความดงีาม ความเป็นสริมิงคล  และเป็นสือ่
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นำาวิญญาณของผู้ถวายตุง รวมทั้งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้ 

ขึ้นไปสู่สวรรค์ หรือหลุดพ้นจากห้วงแห่งกรรมและความทุกข์ทรมาน  

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิบากกรรม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า  

วิญญาณผู้ตาย สามารถยึดหรือปีนป่ายชายตุงจากนรกขึ้นสู่สวรรค์ได้  

ดงัเรือ่งเล่าจากหนังสอืตำานานเมอืงหิรญันครเงนิยางศรเีชยีงแสน ได้กล่าว

ไว้ว่า “ตุง” (ธง) ยังสามารถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการตกนรกได้  

ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาของชาวบ้านในอดีต

 ชาวล้านนาได้นำาตงุมาใช้ในงานประเพณแีละการประกอบพธิกีรรม 

เพราะมีความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาและไสยศาสตร์   

การใช้ตุงในงานประเพณีเป็นความเชื่อเร่ืองพุทธบูชา โดยถือว่าตุงเป็น

สญัลกัษณ์ของพระพทุธเจ้า เป็นการส่งเสรมิบารม ีสร้างบญุกศุลให้ตัวเอง 

ทำาให้หายจากโรคภัย เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ เพื่อเป็นการแสดง

ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตุงจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความ

เก่ียวข้องสมัพนัธ์ระหว่างศาสนา ประเพณ ีและพธิกีรรมทีผ่กูพนักนัอย่าง

แนบแน่น พธิกีรรมทีม่กีารนำาตงุมาใช้เป็นเคร่ืองในการประกอบพิธกีรรม

เช่น พิธีการส่งเคราะห์ หรือการสะเดาะเคราะห์ เป็นการเซ่นสรวงบูชา 

เพื่อขจัดปัดเป่าให้เคราะห์ร้ายต่างๆ และช่วยเสริมกำาลังใจให้ผู ้ป่วย 

หรือผู้ประสบเคราะห์กรรม พิธีสูตรก๋วม หรือ สวดครอบ เป็นพิธีสวด

พระพุทธมนต์ครอบผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยเป็นไข้เรื้อรัง ผอมแห้ง รักษา 

ไม่หาย ไม่สามารถทำางานได้ เพราะผู้ป่วยถูกผีตายทั้งกลมเข้าสิงคอย 

สูบเลือดสูบเนื้อ พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพ่ือบอกกล่าวให้ท้าว 

จตโุลกบาลให้ทราบว่ามกีารจดัมงคลพธิขีึน้ เช่น บวชเณร ฉลองถาวรวตัถุ

ในวดั และข้ึนบ้านใหม่ พธิสีบืชะตา ทำาเพือ่ความเป็นสริมิงคล ความเจรญิ

รุง่เรอืง และความยนืยงของบ้าน เมอืงและบคุคล ประเพณก่ีอเจดย์ีทราย 
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ในภาคเหนือมีการทำาบุญด้วยการก่อเจดีย์ถวายวัด การก่อเจดีย์ทราย 

วันสงกรานต์ มีการขนทรายจากแม่นำ้าใกล้บ้านไปยังวัดในวันที่สอง 

ของวันสงกรานต์ โดยก่อเป็นรูปเจดีย์ประดับด้วยจ้อและตุงแบบต่างๆ 

และสีต่างๆ ประเพณีเกี่ยวกับการตาย ได้มีการนำาตุงหรือธงมาใช้ใน

พิธีกรรมเช่น เมื่อขบวนศพเคลื่อนไปยังป่าช้าก็จะมีการถือตุงสามหาง 

นำาหน้าขบวนศพและเผาไปพร้อมกับศพ ส่วนการตายที่ถือกันว่าผิดปกติ 

ญาติพี่น้องของผู้ตายจะต้องนำาตุงสีแดงไปปักไว้ที่สถานที่ที่ผู้นั้นเสียชีวิต 

บางครั้งมีการนำาตุงเหล็ก ตุงทองหรือรูปหงส์ไปปักไว้ที่โคนเสาตุงด้วย  

เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู ้ตาย ประเพณีปอยหลวง เป็นงานที่จัดขึ้น 

เพื่อเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร้างภายในวัดหรือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  

เช่น วิหาร โบสถ์ พระพุทธรูป ซ่อมแซมปูชนียวัตถุ ของวัด โดยวัดที่มี 

งานปอยหลวงจะนำาตุงปักไว้ที่สองข้างทางเข้าวัด 

  4) จุดมุ ่งหมายหลักในการสร้างตุงของชาวล้านนา มีวัตถ ุ

ประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา สร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศาสนสถาน 

ศาสนวัตถุ หรือสิ่งท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้ในพิธีกรรม และ 

ใช้ตุงในเทศกาลต่างๆ อาทิ งานปอยหลวง งานทอดกฐิน ประเพณี

สงกรานต์ ประเพณีเกี่ยวกับคนตาย    

  ๕) อานิสงส์ของการถวายทานตุง จากหลักฐาน ตำานาน ลิลิต

และพงศาวดารต่างๆ ได้เขียนถึงอานิสงส์ของการสร้างตุงว่า ผู้ที่สร้างตุง

ถวายเป็นพุทธบูชาจะไม่ตกนรก ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถ้ากลับมา

เกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ถ้าสร้างอุทิศให้ผู้ล่วงลับก็จะพ้น

จากการเป็นเปรต หลุดพ้นจากบาปกรรมที่ทำาไว้ จากอานิสงส์ดังกล่าวนี้  

ทำาให้ชาวล้านนานิยมสร้างตุงกันทุกชั้นวรรณะ ซึ่งรูปแบบตุงจะม ี

ความแตกต่างกันก็ข้ึนอยู ่ฐานะทางสังคม ของเจ้าของพิธี พื้นฐาน 

ความเช่ือของคนในสงัคม วสัด ุและความสามารถของชาวล้านนา ในการ

ที่จะนำาเอาวัสดุในท้องถิ่นมาประดับตุง
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  ๖) องค์ประกอบ ลักษณะ รูปแบบและประเภทของตุง 

ตุงมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขนาดและรูปลักษณ์แตกต่างกัน 

ตามวตัถุประสงค์การนำาไปใช้ องค์ประกอบแต่ละผนืจงึมคีวามสมัพนัธ์กนั

ได้แก่ ส่วนหัว เป็นส่วนที่ผูกติดกับค้างตุง ส่วนลำาตัว เป็นส่วนที่แสดงถึง

ความสามารถและความชำานาญของคนทอ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญา ปรัชญาศาสนา และปริศนาธรรม รวมถึงความรู้ สามารถ 

ใช้ประโยชน์จากวสัดจุากธรรมชาตใินท้องถิน่ ส่วนหางตงุมหีลายรปูแบบ

แต่ละแบบมีคำาอธิบายไว้อย่างชัดเจน คนสร้างตุงต้องมีความรู้อย่างด ี

ในเรื่องความหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนตุง คันตุงหรือเสาตุง 

วัตถุที่นิยมใช้เป็นเสาตุง คือ ไผ่รวก ไผ่ซาง ไผ่หก ลำาต้นตรงขนาดขึ้นอยู่

กับผืนตุงว่าใหญ่หรือเล็ก ความสูงของเสาเมื่อต้ังอยู่บนดินไม่ให้ชายตุง 

ติดดิน ค้างตุง เป็นส่วนประกอบของหัวเสาตุง จะช่วยทำาให้ตัวตุงที่ผูก

ห้อยลงมาเวลาถูกลมพัด จะไม่พันติดกับเสาตุง และยังทำาให้ตุงที่ผูกห้อย

ทิ้งตัวลงมาดูสง่างามเวลาถูกลมพัดก็จะกวัดแกว่งปลิว 

 ลักษณะรูปแบบของตุง จะมีขนาดรูปทรง ลวดลาย และ 

รายละเอียดด้านวัสดุตกแต่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อ และพิธีกรรม 

ตลอดจนความนิยมในแต่ละท้องถิ่น ตุงสามารถแยกออกเป็นตุงรูปทรง

สามเหลี่ยม ตุงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตุงรูปทรงคน และตุงรูปทรงอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังจำาแนกตุงตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ ตุงประดับเป็นตุงที่ใช้

ประดบัตกแต่งงานสมโภชฉลองถาวรวตัถทุางพระพุทธศาสนา และยงัใช้

เป็นเครื่องหมายนำาทางไปสู่บริเวณงาน ตุงท่ีใช้ประกอบพิธีมงคล ได้แก่ 

ตงุไจย ตงุค่าคงิ ตงุสบิสองราศ ีตงุไส้หม ูตงุเจดย์ีซาย ตงุค้าง เป็นต้น และ

ตุงที่ใช้ประกอบพิธีอวมงคลได้แก่ ได้แก่ ตุงสามหาง ตุงแดงหรือตุงผี

ตายโหง ตุงเหล็ก ตุงทอง เป็นต้น 
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  ๗) ตุงไทลื้อกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ตุงไทลื้อเป็นตุงที่

สืบมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องวิญญาณ คือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับการถวายผ้าขาว และความเชื่อเกี่ยวกับการถวาย

ปราสาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู ้ตาย เมื่อนำาความเชื่อมารวมกัน 

จะกลายเป็นผ้าทอ หรือตุงผ้ามีรูปปราสาทอุทิศไปให้กับผู้ตาย และ 

ถือเป็นอานิสงส์สำาหรับผู้ทอด้วย การทอรูปปราสาทนั้นเป็นความเชื่อ 

ในระยะหลังที่ศาสนาพุทธเข้ามา ตุงไทลื้อจะมีลักษณะเด่น คือ จะเป็น 

ผ้าทอใช้สีขาวเป็นพื้น สีอ่ืนๆ จะทอยกดอกเป็นลวดลาย โดยมากมักจะ

เป็นลายปราสาท ความเชือ่อกีส่วนคอื คนไทลือ้นยิมการทำาบญุเป็นอย่าง

มาก ถ้าเป็นผู้ชายก็จะบวชเรียนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ส่วนผู้หญิงไม่สามารถ

บวชได้จึงทอตุงถวายวัด เพื่อให้เป็นอานิสงส์แก่ตัวเอง การทอตุงจะทำา

ด้วยศรทัธาและด้วยฝีมอืทีม่รีายละเอยีด โอกาสทีม่กีารถวายตุงจะทำากนั

ตลอดปีตามความศรัทธาของผู้ถวาย เช่น เข้าพรรษา ทอดผ้าป่า ทำาบุญ

อุทิศส่วนกุศล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานปราสาท เป็นต้น ในการ 

นำาตุงไปถวายที่วัด ผู้เป็นเจ้าของตุงจะเขียนคำาอุทิศถวายลงบนผืนตุง 

ส่วนบนติดกับหัวตุง บางครั้งจะเขียนบนกระดาษแล้วนำาไปติดบริเวณ 

หัวตุง ข้อความจะกล่าวถึงชื่อผู้ถวายตุงและคำาอธิษฐานขอให้ผลบุญ 

ที่ได้จากการถวายตุง ช่วยให้พ้นจากการตกนรกได้ขึ้นสวรรค์ 

 ประเภทของตุงไทลื้อบ้านธาตุสบแวน ในอดีตตุงผ้าของชาวไทลื้อ

โดยทั่วไปจะมีขนาดกว้างตั้งแต่ ๑0-๕0 เซนติเมตร มีความยาวต้ังแต่  

๑-๖ เมตร โครงสร้างของตงุประกอบด้วยส่วนหวั ตวั และหาง โดยมไีม้ไผ่

สอดคั่นเป็นระยะ และนิยมตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าเศษ กระดาษ 

ไหมพรม เมล็ดผักเพกา ทำาเป็นพู่ประดับตลอดทั้งผืน เรียกส่วนตกแต่งนี้

ว่า “ใบไฮ” (ใบต้นไทร) “ใบสะหลี” (ใบต้นโพธิ์) “สวย” (กรวยทำาจาก

ใบตอง) ส่วนหวัตงุมกัจะทำาเป็นรปูโครงปราสาท โดยใช้ไม้แผ่นใหญ่ หรือ
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ใช้ไม้ขนาดเล็กกว้างประมาณ 4-๕ เซนติเมตร เรียงติดต่อกันหลายชิ้น 

แล้วต่อกนัเป็นโครง ส่วนหางตงุกม็กัจะตกแต่งชายด้วยการถักเป็นตาข่าย 

หรือเย็บเป็นรูปหมอน หรือใช้ไม้ไผ่ห้อยเป็นชายตุงเป็นการถ่วงนำ้าหนัก 

ตงุทีช่าวไทลือ้บ้านธาตสุบแวนนยิมทำาถวายวดัในอดตีม ี๕ รปูแบบ ได้แก่ 

ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย ตุงเข็ม และตุงแต้ม

 ลวดลายและสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในตุงไทลื้อจะมีความสัมพันธ ์

กับคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ รูปปราสาทห้าชั้นหมายถึง 

สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในยุคภัทรกับป์ รูปนกหรือหงส์ หมายถึง 

ความมอีำานาจวาสนา ความด ีความงาม ทีจ่ะช่วยเกือ้หนนุคนอืน่ให้ถงึซึง่

วิมุตติสุข รูปเรือเป็นสัญลักษณ์ของการบรรทุกพระธรรมคำาสอนทั้ง 

แปดหมื่นสี่พันขันธ์ รูปสิงห์พระศรีอริยเมตตรัย ซ่ึงจะมาบังเกิดเป็น

พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล รูปช้าง หมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ไปทั่วทุกสารทิศ รูปหม้อดอกความร่มเย็น ความสมบูรณ์พูนสุข และ 

นำา้พระทยัทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความเมตตาของพระพทุธเจ้าทีม่ต่ีอสตัว์โลก 

รูปต้นไม้หมายถึง ต้นไม้แห่งจักรวาลอันมีพระพุทธเจ้าเป็นแกนกลาง 

ของจักรวาล รูปนาคหรือมังกร หมายถึง พลังอำานาจที่สามารถควบคุม

สายนำ้าของโลกไว้ได้เปรียบเทียบมหาบุรุษที่สามารถและดับสิ้นซึ่งกิเลส

ตัณหา สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีความหมายแทนพระพุทธเจ้า การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ความร่มเย็น ความสมบูรณ์พูนสุข ความเมตตา  

ความมีอำานาจวาสนา ความดี ความงามของพระพุทธเจ้า
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	 ๒.	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการด�ารงอยู่ของตุง	

ไทลื้อที่มีต่อคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา

  ๑) การเปลีย่นแปลงของตงุไทลือ้ทีม่ต่ีอคติความเชือ่ในพระพทุธ

ศาสนา แบ่งออกเป็น ด้านวิธีการทำา จากเดิมที่ต้องมีการทอผ้าด้วย

แรงงานคน เพื่อนำามาทำาเป็นตุงได้แก่ ตุงผ้าทอลวดลาย ตุงผ้าสี ตุงใย 

ตุงแต้ม ปัจจุบันได้ใช้ผ้าสำาเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวก 

รวดเร็วในการนำามาตัดเย็บเป็นตุง ด้านวัสดุที่ใช้ในการทำาตุง ตุงบางชนิด

มีการเปลีย่นแปลงวสัดทุีใ่ช้ในการทำาตงุให้มคีวามคงทนต่อสภาวะอากาศ

ได้ยาวนาน เช่น ทำาจากโลหะ การใช้วสัดทุีเ่ป็นของเทยีมทำาจากพลาสตกิ 

เช่น ดอกไม้พลาสตกิ เมด็โฟม หลอดกาแฟ มาทดแทนวสัดจุากธรรมชาติ 

ด้านลวดลายตงุทีเ่กีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา ลวดลายตงุทีเ่กีย่วข้องกบั

พระพทุธศาสนา รวมถงึสญัลกัษณ์ของตงุไทล้ือตุงท่ีเกีย่วข้องกบัพระพุทธ

ศาสนาซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจ้า เช่น รูปปราสาทห้าชัน้ รูปนาค

หรือมังกร รูปหม้อดอก รูปสิงห์ รูปนกหรือหงส์ได้สูญหายไป เหลือเพียง

ลายปราสาท สัตว์ประเภท ช้าง ม้า ไก่ มีดอกไม้ รวมทั้งลายกนก และ

ลายเขยีนเข้ามาแทนท่ี ด้านรปูร่างของตงุ  ในด้านรปูร่างของตงุ ได้เปลีย่น

จากเดิมที่เป็นตุงดั้งเดิมท่ีมีไม่กี่รูปแบบ ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหลาก

หลายมากขึ้น ทำาให้ขนาดและรูปร่างของตุงสามารถนำาไปใช้ในท่ีต่างๆ  

ได้สะดวก ด้านประเภทของตุง จะเหลือเพียงตุงใย และตุงผ้าเช็ดน้อยที่

ใช้ในการตานตุง และงานประเพณี งานฉลอง งานบุญประจำาปีของวัด 

รวมทัง้ตงุไส้หมทูำาจากกระดาษส ีใช้ในประเพณสีงกรานต์ ด้านความเชือ่

ในการทำาตุงและการตานตุง คนรุ่นใหม่จะไม่ทราบถึงความหมายและ

คุณค่าของตุง รู้เพียงตุงไทลื้อเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ท่ีแสดงความเป็น 

ไทลื้อนอกจากชุดไทลื้อ และไม่มีความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการตานตุง 

ด้านการใช้ประโยชน์ และบทบาทหน้าท่ีของตุง  ตุงถกูนำามาประยกุต์เพือ่
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ใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์และเพือ่การท่องเทีย่วมากขึน้ และการหายไป

ของอาชีพทอตุง ที่รายได้จากการทอตุงไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบันได้ 

  ๒) ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตุงไทลื้อบ้านธาตุ 

สบแวน ได้แก่ ๑) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ามา

แทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ  ๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง

วัฒนธรรมของภาครัฐ โดยการนำาวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า 3) การนำา

เครือ่งจกัรและวสัดสุงัเคราะห์ เช่น กระดาษแข็ง พลาสติก กระดาษสีทอง 

มาใช้ในการผลิตตุงสมัยใหม่ที่หาซื้อได้ง่าย 4) ประเพณีการตานตุง 

ถูกนำามาในงานสืบสานตำานานไทลื้อซึ่งนำาการตานตุงมาเป็นพิธีกรรม 

หนึ่งของงาน เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกันทำาบุญ  และ ๕) เยาวชนคน

รุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และไม่มีความเชื่อในความหมายด้ังเดิมของการ 

ตานตุง

  3) การดำารงอยู่ของตุงไทลื้อที่มีต่อคติความเชื่อในพระพุทธ

ศาสนา แบ่งออกเป็น การตานตุง การตานตุงของคนไทลื้อบ้านธาตุ 

สบแวน ยงัคงมกีารทำากนัอยู ่เพราะคนรุน่เก่ายงัมคีวามเชือ่เรือ่งอานสิงค์

ของการตานตุงแล้ว จะได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์ การจัดงานสืบสาน

ตำานานไทลือ้ เพือ่การส่งเสรมิการท่องเทีย่วผ่านงานสบืสานตำานานไทลือ้ 

ทำาให้ตุงกลายเป็นองค์ประกอบหน่ึงของสัญลักษณ์วัฒนธรรมไทลื้อ 

โดยนำาตุงมาใช้ในขบวนแห่ ประดับในบริเวณงาน และการจัดพิธีการ 

ตานตงุ และ การประยกุต์ตงุไทลือ้ในเชงิพาณชิย์  ความสวยงามและสสีนั

ของตงุไทลือ้ถกูนำามาใช้เป็นสนิค้าทางวฒันธรรมเพือ่ตอบสนองการพฒันา

ในยุคโลกาภิวัฒน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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  4) ปัจจยัท่ีทำาให้เกดิการดำารงอยูข่องตงุไทลือ้ทีม่ต่ีอคตคิวามเชือ่ 

ในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ 

ในบ้านธาตุสบแวน โดยมีการทำากิจกรรมในการรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ 

ได้แก่ ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานธรรม การจัดตั้งศูนย์

วฒันธรรมไทลือ้ เพือ่ให้คนเฒ่าคนแก่ได้มาสอนฟ้อนดาบฟ้อนเจงิ ตีกลอง

บูชา การจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ การสร้างบ้านไทลื้อจำาลอง 

(เฮินลื้อ) การสร้างหอประวัติไทลื้อบ้านธาตุสบแวน เป็นต้น มีแกนนำา 

ในการรื้อฟื ้นวัฒนธรรมไทลื้อ จากการที่ลูกหลานของคนไทลื้อบ้าน 

ธาตุสบแวนได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพรับราชการ ได้มาเป็น 

แกนนำาในการรื้อฟื้นความเป็นไทลื้อ ร่วมกับชุมชนอื่นในอำาเภอเชียงคำา

และอำาเภอภซูาง เกดิการจดัตัง้ชมรมไทลือ้ขึน้ การจดังานสบืสานตำานาน

ไทลือ้ในชมุชนบ้านธาตสุบแวน ชมรมไทลือ้เป็นหลกัในการจดังานสบืสาน

ตำานานไทลือ้ โดยใช้สถานทีบ่รเิวณวดัพระธาตสุบแวนซึง่ถอืเป็นศนูย์กลาง

ของการทำากจิกรรมของชมุชนไทลือ้ในอำาเภอเชยีงคำา และ การสนบัสนนุ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมไทล้ือ โดยเฉพาะ

ในด้านงบประมาณ และชุมชนบ้านธาตุสบแวนยังให้ความร่วมมือ 

กับ เทศบาลตำาบลในการทำากิจกรรมด ้านประเพณีวัฒนธรรม 

อย่างสมำ่าเสมอ
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อภิปรายผล
 ตุงไทลื้ออำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยาเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เป็น 

รูปธรรมและนามธรรมทั้งหมด ๘ ด้าน ๑) ด้านวิธีการทำาตุง ๒) ด้านวัสดุ

ที่ใช้ในการทำาตุง 3) ด้านรูปร่าง โครงสร้าง ประเภท ลวดลายของตุง  

4) ด้านการใช้ประโยชน์จากตุง ๕) ด้านอาชีพการทอตุง ๖) ด้าน 

ความเชื่อและความหมายของการตานตุง  ๗) ด้านการใช้ประโยชน์และ

บทบาทหน้าท่ีของตุง ๘) การหายไปของอาชีพทอตุง ซึ่งปัจจัยที่ทำาให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากความทันสมัย ความเจริญที่เข้ามาสู่ชุมชน 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม การส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การประยุกต์วัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ขาดการ

สบืสานการทำาตงุให้แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่ ซึง่ในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

เป็นการเปลีย่นแปลงด้านความหมาย ความเชือ่ ลวดลาย รูปแบบของตุง 

และการใช้ประโยชน์จากตุง

 ส่วนการดำารงอยู่ของตุงไทลื้อ เป็นลักษณะการดำารงอยู่ที่เป็น 

รูปธรรมได้แก่ ๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทล้ือ ๒) การผลิตซำ้าประเพณี

วัฒนธรรมไทลื้อมาตอบสนองต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 

3) การนำาตุงซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ โดยมี

ปัจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนให้มีการดำารงอยู่ได้แก่ การรื้อฟื้นความเป็น 

ไทลื้อผ่านประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานสืบสานตำานานไทลื้อ โดยม ี

แกนนำาในการรื้อฟื้นท่ีเป็นลูกหลานชาวไทลื้อที่มีการศึกษา ประกอบ

อาชพีรบัราชการ รวมไปถงึการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

จากรูปแบบเดิมๆ ท่ีตุงมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา 
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ให้มีการดำารงอยู่ในรูปแบบใหม่ โดยนำาตุงมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยว 

ทางวฒันธรรมทีม่คีวามสอดคล้องกบัยคุสมยัของการบริโภคนยิมมากขึน้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๑) ควรให้มีการสืบสานแนวคิด ความเชื่อ และวิธีการทำาตุงไทลื้อ

แบบดั้งเดิม โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ในด้านการทำาตุง มาถ่ายทอด

แนวคดิ ความเชือ่ในการทำาตงุไทลือ้ทีม่คีวามสัมพันธ์กบัพระพุทธศาสนา 

รวมทั้งสอนให้แก่ลูกหลานไทลื้อและผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิดการสืบสาน

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อต่อไปในอนาคต

 ๒) ควรจะมีการพัฒนาหลักสูตรเชียงคำาศึกษา เป็นหลักสูตร 

ท้องถิ่นในโรงเรียน โดยการสืบค้นตำานาน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน 

กลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ วีรบุรุษใน 

ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอำาเภอเชียงคำา   

แนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ๑) การศึกษาเปรียบเทียบคติความเชื่อเรื่องตุงของชาวไทลื้อที่มี

ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในชุมชนไทลื้อจังหวัดอื่นในภาคเหนือ

 ๒) การศึกษาเกี่ยวกับการนำาตุงไทลื้อซ่ึงเป็นทุนทางวัฒนธรรม 

มาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

 3) การสงัเคราะห์องค์ความรูจ้ากภมิูปัญญาของคนไทล้ือ โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภท รวมทั้งตุงไทลื้อ



93ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายการอ้างอิง
(๑)	หนังสือ:

ณรงค์ เส็งประชา. (๒๕3๘). มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร:  

 โอเดียนสโตร์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕3๒). พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา	อังกฤษ-ไทย	 

	 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.

สุริชัย หวันแก้ว. (๒๕3๗). สังคมและวัฒนธรรม	คณะกรรมการสภาวิจัย 

	 แห่งชาติ	สาขาสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 

(๒)	วิทยานิพนธ์:

จารุวรรณ พรมวัง. (๒๕3๕). “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบาง 

 ประการของชาวไทลื้อ”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	 (รัฐศาสตร์). 

 บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณริสสร ธีรทีป. (๒๕4๒).“ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ ตำาบล 

 ลวงเหนอื อำาเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒4๖0-๒4๕0 

 ศกึษาผ่านลกัษณะเครอืข่ายความสมัพนัธ์ของผูน้ำาทีเ่ป็นทางการ”. 

 วทิยานพินธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

นิชธิมา บุญเฉลียว. (๒๕๕๒). “ความทรงจำาร่วมของคนลื้อพลัดถิ่น 

 กับประเพณีประดิษฐกรรม”.  วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตร 

	 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประภาพร ทองสุก. (๒๕49). “การศึกษาเรื่องการสร้างตุงในล้านนา”. 

 วทิยานพินธ์การศกึษามหาบัณฑติ. บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.

สุรชัย คำาสุ. (๒๕43). “ตุงไทลื้อในเขตอำาเภอเชียงคำา และอำาเภอ 

 เชียงม่วน จังหวัดพะเยา”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร 

	 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์. (๒๕4๖). “อัตลักษณ์ของไทลื้อและการปรับตัว 

 เพื่อความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม: กรณีศึกษา 

 บ้านแม่สาบ ตำาบลสะเมิงใต้ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”. 

 วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อัจฉราพร เกษทอง. (๒๕4๘). “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ 

 ประดิษฐ์ตุงล้านนาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์	

	 การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

(๓)	รายงานการวิจัย:

วาณี เอ่ียมศรีทอง. (๒๕4๒). “เรื่องตุง: ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา 

 เป็นอาชีพ”. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่.

เสาวภา ศักยพันธ์. (๒๕๕4). “เรื่องการปรับปรนและการเปลี่ยนแปลง 

 ของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในเขตล้านนา”. รายงานการวิจัย. 

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 

(๔)	สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ ก้อนแก้ว ศรีจันทร์, บ้านเลขที่ ๒๑0 หมู่ที่ ๑ ตำาบลหย่วน 

 อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์  จันทร์ตุ้ย  สมฤทธิ์, บ้านเลขที่  ๑๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำาบลหย่วน  

 อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์ พระกฏตชัย กันตสีโล, รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านธาตุ 

 สบแวน ตำาบลหย่วน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา, ๒ สิงหาคม 

 ๒๕๕๘.

สมัภาษณ์ ทัศนีย์  สมฤทธ์ิ, ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี ่๒ ตำาบลหย่วน อำาเภอเชยีงคำา  

 จังหวัดพะเยา, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.
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สัมภาษณ์ เล็ก เชื้อสะอาด, บ้านเลขที่ ๑0 หมู ่ที่ ๒ ตำาบลหย่วน 

 อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์ ประพันธ์ วงศ์ใหญ่, บ้านธาตุสบแวน หมู่ ๒ ตำาบลหย่วน  

 อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์ วราภรณ์ วงศ์ใหญ่, ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จังหวัด 

 พะเยา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์ นริศ ศรีสว่าง, รักษาการหัวหน้างานโครงการจัดตั้งศูนย ์

 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา, ๑๒ สิงหาคม 

 ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์  มโนชญ์  สมฤทธิ์, บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำาบลหย่วน อำาเภอ 

 เชียงคำา จังหวัดพะเยา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.

สัมภาษณ์ มาลี วงศ์ใหญ่, ประธานกลุ่มทอผ้าแปรรูปย้อมสีธรรมชาติ  

 บ้านธาตุสบแวน หมู่ ๒ ตำาบลหย่วน อำาเภอเชียงคำา จังหวัด 

 พะเยา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘.
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ชื่อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย	 พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, พระสุภาพร เตชธโร, 

  นายเกริก พิสัยพันธ์      

หน่วยงาน วิทยาเขตอุบลราชธานี 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การศึกษาผลงานและบทบาทของผู้น�าทางความคิดแห่ง
ดินแดนลุ่มน�้าโขง: กรณีศึกษาพระมหาราชครูโพนสะเม็ก

A Study of Work and Role of Opinion Leaders 
in the Greater Mekong Region: A Case Study of  

Phra Maha Rajchakru Phon Samek.
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 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลงานและบทบาทของผู ้น�า 

ทางความคิดแห่งดินแดนลุ่มน�้าโขง: กรณีศึกษาพระมหาราชครู

โพนสะเม็ก” ของ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล พระสุภาพร เตชธโร 

และนายเกริก พิสัยพันธ ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นผลงานวิจัยที่ได้จาก 

การท�ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพ 

การวจิยัทางพระพทุธศาสนาเพือ่ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับ 

เสาหลกัที ่๓ ของอาเซยีน คอื ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรม 

ของกันและกัน และเป ็นการปฏิบัติงานวิ จัยท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียน

ศึกษา ขอขอบคุณคณะผู ้วิจัยจากวิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ได ้

น�าเสนอบทความวิจัยเรื่องน้ีไว ้ เพื่อเป ็นฐานข ้อมูลงานวิจัย 

ทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาผลงานของ 
พระมหาราชครูโพนสะเม็ก ๒) เพื่อศึกษาบทบาทของพระมหาราชครู 
โพนสะเม็กในด้านการปกครอง ๓) เพื่อศึกษาค�าสอนของพระมหาราชคร ู
โพนสะเมก็ในการส่งเสรมิความเป็นอยูข่องประชาชน เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ
แบบกรณีศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทของพระมหาราชครโูพนสะเมก็ เป็นบทบาทเชงิรกุในฐานะกลัยาณมติร 
เป็นผู้สนบัสนนุส่งเสรมิความสนัติสขุในภมูภิาคดนิแดนลุม่แม่น�า้โขง หลกีเลีย่ง
การต่อสู้แย่งชิงอ�านาจ คิดริเริ่มสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็น
ศูนย์รวมจิตใจประชาชน เช่น พระธาตุพนม เป็นต้น นอกจากนั้นยังน�า 
หลกัธรรมพระพทุธศาสนา สัง่สอนประชาชนเสรมิสร้างสงัคมทีส่ามารถพึง่พา
อาศัยช่วยเหลือกัน ส่วนด้านการปกครองพระมหาราชครูโพนสะเม็ก เมื่อได้
รับการถวายเมืองจ�าปาศักด์ิจากนางแพงเจ้าเมืองจ�าปาศักดิ์แล้ว ในฐานะ
กษัตริย์ พระมหาราชครูโพนสะเม็กได้น�าหลักการปกครองแบบอาญาสี ่
ตามธรรมเนียมล้านช้าง รวมทั้งน�าหลักฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อมาต้ังแต่โบราณกาล สร้างราชอาณาจักรล้านช้างจ�าปาศักดิ์ ขยาย
อาณาเขตโดยการส่งศษิยานศุษิย์ไปเป็นผูน้�าชมุชนต่างๆ ในแถบอสีานตอนใต้ 
เช่น เมอืงมกุดาหาร เมอืงนครพนม เมอืงสุวรรณภมู ิเมอืงยโสธร เมอืงเชียงแตง 
เมืองสาละวัน เมืองศรีนครเขต เมืองค�าทอง เมืองตะโปน เมืองอัตตะปือ  
เมืองโขงเจียม เมืองดอนมดแดง เมืองศรีจ�าปัง เมืองรัตนบุรี  เมื่อวางรากฐาน
ของราชอาณาจักรมั่นคงแล้วจึงได้เชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ มาท�าพิธีอภิเษกเป็น
กษตัริย์ครองนครจ�าปาศกัดิ ์ในปี พ.ศ. ๒๒๕๖ ทรงพระนามว่า สมเดจ็พระเจ้า
สร้อย ศรีสมุทรพุทธางกูร จากนั้น พระมหาราชครูโพนสะเม็กจึงได้บ�าเพ็ญ
สมณธรรมและมรณภาพลง เมื่ออายุ 9๐ ปี พ.ศ. ๒๒๖๓ แต่บทบาทและ 
ผลงานของท่านยังปรากฏสร้างความศรัทธาประชาชนลุ่มแม่น�้าโขงตราบเท่า
ทุกวันนี้

ค�าส�าคัญ	 :	 พระมหาราชครูโพนสะเม็ก, บทบาทผู ้น�าทางความคิด, 
  ลุ่มแม่น�้าโขง
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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�าคัญของปัญหา
 บทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา คือ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย บ�าเพ็ญพรตภาวนาอยู่แต่ในอารามนั้น แต่ในความ 

เป็นจริงแล้วพระสงฆ์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อยู่เสมอ เพราะปัจจัย

การด�ารงชีพของพระขึ้นอยู่กับชาวบ้าน ดังพระบาลีที่ว่า “ปรปฏิพทฺธา 

เม ชีวิกา”๑ แปลว่า การเลี้ยงชีพของเรา (พระ) เนื่องด้วยผู้อื่นด้วยชีวิต 

ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่เป็นชาวบ้านหรือคฤหัสถ์นี้เอง จึงเป็นความ

จริงที่ต้องยอมรับว่า พระสงฆ์ไม่ได้หนีไปจากสังคมแต่ประการใด ดังนั้น 

บทบาทหน้าทีท่ีส่�าคญั คอื การตอบแทนแก่ชาวบ้าน ซึง่การตอบแทนแก่

ชาวบ้านนัน้ พระสงฆ์จะท�าตอบแทนอย่างไร แค่ไหน จงึจะเหมาะสม พอดี

และพองาม ในส่วนของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับ“การเมือง” 

หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าให้บ้านเมอืงสงบสุขนัน้ พระสงฆ์ได้วางตน

ด�ารงสถานะอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว เพราะความหมายหนึ่งที่พระสงฆ ์

ให้ความส�าคัญ๒ คือ การเมือง หมายถึง การจัดการท�าให้คนที่อยู่ร่วมกัน

เป็นจ�านวนมาก เป็นไปอย่างสันติสุข สงบสุข๓ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสงฆ ์

ย่อมมีหน้าที่โดยตรงเช่นกันที่จะสอนธรรม แสดงธรรม หรือเผยแผ่ธรรม

เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุข สันติสุขแก่ชาวเมือง ซึ่งยังพบเห็นหรือได้ยิน

เรื่องที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ต่อเรื่องการเมืองในแง่ต่างๆ เช่น การเทศน์สอน

ผู้น�าทางการเมือง ผู้บริหารบ้านเมือง แม้กระทั่งการใช้วัดเป็นสถานที ่

เลอืกตัง้หรอืคดัสรรบุคคลเข้าไปบรหิารประเทศตามระบอบประชาธปิไตย 

และบางครั้งพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู ้กระตุ ้นเตือนชักชวนในการสร้าง

ประชาธิปไตย
    ๑ อรรถกถา  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อักโกสวรรคที่ ๕
   ๒ ช�าเลือง วุฒิจันทร์, การพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑.
   ๓ พระมหาไพสิทธ์ สัตยาวุธ, บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี พระเทพ 
สีมาภรณ์กับการพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ ์ปริญญาพัฒนาชนบทศึกษา 
(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘), หน้า ๓๓.
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 ดังนั้น การที่พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงอาจจ�าแนก

ได้ใน ๒ ลกัษณะใหญ่ๆ คอื ๑) พระสงฆ์ได้พยายามแสดงธรรม เสนอธรรม

เพื่อความผาสุกสวัสดีของชาวเมือง ๒)พระสงฆ์และผู้อาศัยความความ

เป็นสงฆ์เป็นช่องทางเพือ่หาผลประโยชน์ในทางการเมอืง ในทางรัฐศาสตร์ 

พระสงฆ์หรือองค์การทางศาสนาเป็นกลุ่มทางสังคม ท่ีมีวัตถุประสงค์

ทางการเมอืง (รวมด้วย) คอื ให้รฐับาลช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาของคณะสงฆ์

และมีนโยบายการพัฒนา คณะสงฆ์ / พระพุทธศาสนา การมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องแห่งปัจจุบันสมัยที่ทุกคนควรเข้าไป

เกี่ยวข้อง บางคนที่มีความคิดล�้าหน้ามองว่า พระสงฆ์ไม่ได้มีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมทางการเมอืง และการเรยีกร้องสิทธขิองคณะบคุคลเท่าทีค่วร

จะเป็น โดยเหตุนี้ พระสงฆ์จึงคงเหลือบทบาทหรือพันธกิจอยู่เพียง ๒ บ  

และ ๒ ส คือ บ = บิณฑบาต บ = บังสุกุล และ ส = สังฆทาน และ  

ส = สวดมนต์ ซึง่เป็นเรือ่งกจิวตัรและกจิกรรมทางพธิกีรรมโดยไม่ได้ใส่ใจ

ต่อทุกขสัจของสังคมรอบด้าน ท�าให้พระสงฆ์จึงถูกมองในสถานะของ

กาฝากของสงัคม การศกึษาวจิยัเรือ่งนีจ้งึมุง่ศกึษาถงึบทบาทพระสงฆ์ทีม่ี

ความโดดเด่นในการการผู้น�าชุมชนถึงแม้ว่าบทบาทหลักจะต้องปฏิบัติ

ตามพระวินัยก็ตาม

 หน้าทีข่องพระสงฆ์ตามพระธรรมวนิยั ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีหลักของ

พระสงฆ์ ส่วนพระสงฆ์กับการเมืองในทางกายกรรมเป็นสิ่งที่พึงระวัง 

ในคดีโลก เพราะไม่เช่นน้ันจะท�าให้การข้องเกี่ยวกลายเป็นมลทินใน 

พระศาสนาไป แทนที่จะกลายเป็นสิ่งเกื้อกูลกัน๔ การแสดงบทบาท 

และหน้าที่ของพระสงฆ์ คือให้พระสงฆ์ด�ารงอยู่ในหลักพระธรรมวินัย

    ๔ พรประภา กิจโกศล, “บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะ 
กรณีบ้านโนนเมือง อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะแพทย์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘.
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พร้อมๆ กับให้สั่งสอนธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางปกครอง  

การเป็นอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างชอบธรรมและเป็นธรรมมิให้พระสงฆ์

ลงมอืไปในทางกายกรรม แต่จะเน้นหนกัไปในทางวจีกรรม คอืการเทศนา

สั่งสอนธรรมด้วยมโนกรรม คือ ใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาด ี

ต่อประชาชน พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่พระสงฆ์ท่ีแสวงหา 

อ�านาจใดๆ โดยเฉพาะอ�านาจทางการเมอืง เพือ่ท�าตนให้เป็นใหญ่ในเมอืง

ตรงกันข้ามพระสงฆ์ต้องมุ่งปฏิบัติเพื่อละ ลด หมดตัณหา มานะ ทิฎฐิ 

เพียงแต่ด�ารงตนเป็นกลางในสังคม นโยบายของผู้มีเรือนกับผู้ไม่มีเรือน

นั้นต่างกัน

  ในสมัยโบราณพระสงฆ์เป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาท 

และหน้าท่ีจ�าเพาะในทางการเมือง บทบาทและหน้าที่ทางการเมือง 

ของพระสงฆ์ที่ส�าคัญก็๕ คือ การแนะน�าส่ังสอนธรรมเกี่ยวกับการเมือง 

โดยเฉพาะการแสดงหลักการปกครองที่ดีงามชอบธรรมและเป็นธรรม 

สอนให้นักการเมืองหรือผู้ปกครองเป็นนักการเมืองหรือผู้ปกครองท่ีดี 

มีคุณธรรม ด�าเนินกิจการการเมืองและปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์

สุขของผู้อยู่ใต้ปกครอง ความเหมาะสมหรือความสมควรแก่สมณเพศใน

การแสดงบทบาทดังกล่าวก็คือ การตั้งอยู่ในธรรมของสงฆ์ กล่าวคือ 

มีความเป็นกลางที่จะแสดงธรรมเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มิใช่

เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว แก่บุคคลกลุ่มคน หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ในประวัติศาสตร์ได้มีพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง เพ่ือให้

ความคิดและเป็นสื่อกลางระหว่าง “หลักการ” กับ “วิธีการ”เพื่อให้บ้าน

เมืองสงบสุข การปกครองในสมัยโบราณถ้าจะกล่าวคือเป็นความหมาย 

ในแง่ลบ ก็มักมองเป็นเรื่องของอ�านาจ กิเลส การแย่งชิง มีเรื่องการเป็น

    ๕ บรรพต วรีสยั และคณะ, พระสงฆ์กบัสงัคมไทยโดยพจิารณาในเชิงสงัคมเศรษฐกจิ	การเมอืง
และการปกครอง	 :	 กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา,(กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.
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ฝักฝ่าย และเป็นเรือ่งของผลประโยชน์ จงึท�าให้มองภาพพระสงฆ์ทีเ่ข้าไป

เกีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าว ได้รบัการมองไปในทางลบด้วย หรือการเข้าไป

ยุ่งเก่ียวในแง่กิจกรรมทางบ้านเมือง เช่น กรณีเจ้าพระฝางในอดีต และ

พระสงฆ์บางกลุม่ในสมยักรงุศรอียธุยา ล่มสลายใหม่ๆ ได้มบีทบาทในทาง

บ้านเมืองโดยตรง จึงท�าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ในแง่

ของพระธรรมวินัย ความเหมาะสม หรือแม้กระทั่งการพยายามอาศัย

ความเป็นสงฆ์เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง เช่น การบวชเพื่อหลบ 

ราชภัย การบวชเพื่อแสวงหาช่องโอกาสในการขึ้นสู ่อ�านาจในทาง 

บ้านเมือง เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม ก็มีตัวอย่างมากมายเช่นกันที่แสดงให้เห็นว่า แม ้

พระสงฆ์จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ก็เกี่ยวข้องอย่างน่าชมเชย เช่น๖ กรณี

สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว พร้อมพระราชาคณะ คณะสงฆ์ผู้ใหญ่  

ถึง ๒๕ รูป ท่ีเข้าไปแสดงธรรมถึงในพระราชฐานแด่สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เพื่อยับยั้งโทษประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไม่ทัน 

คราวกระท�ายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาและมังจาชะโรแห่งกรุง 

หงสาวดี เป็นต้น

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประวัติพระสงฆ์ในสมัยโบราณ

ทีม่บีทบาทโดดเด่นทีเ่ป็นผูน้�าทางความคดิของประชาชนในดนิแดนลุม่น�า้

โขงสามารถน�ากลุ่มชนจ�านวนมากเคลื่อนย้ายไปอย่างมีระเบียบโดยใช้

บทบาทของพระสงฆ์สร้างอาณาจกัร สร้างศาสนสถาน ปฏมิากรรม ทีท่รง

คุณค่าให้กับดินแดนท่ีผ่านไปถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆ แต่ผลงาน 

ของท่านยังคงปรากฏร่องรอย และสืบทอดทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ 

พระมหาราชครูโพนสะเม็ก ผู ้มีบทบาทเป็นผู ้น�าทางความคิดของ

    ๖ เฉลมิ  อตุกฤษฎ์, การศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพฒันาชนบท, วทิยานิพนธ์มหาบณัฑติ, 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕.
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ประชาชนในแถบดินแดนแม่น�้าโขง ผู้สถาปนาราชวงศ์ฝ่ายปกครองของ

ดนิแดนล้านช้างตอนใต้ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบถึงความเป็นมา

และประวัติศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจนต่อไป 

 

ค�าถามวิจัย
 ๑. ผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในแถบลุ่มแม่น�้าโขง

ปรากฏหลักฐานในที่ใดบ้าง

 ๒. บทบาทของพระมหาราชราชครใูนการปกครองศาสนจกัร และ

อาณาจักรเป็นอย่างไร

 ๓. พระมหาราชครูโพนสะเม็กมีค�าสอนส�าคัญในการส่งเสริม

ประชาชนอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก

 ๒. เพื่อศึกษาบทบาทของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในด้านการ

ปกครอง

 ๓. เพือ่ศกึษาค�าสอนของพระมหาราชครโูพนสะเมก็ในการส่งเสรมิ

ความเป็นอยู่ของประชาชน

ขอบเขตของการวิจัย
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ๑) ผลงานและบทบาทการ

เป็นผู้น�าทางความคิดของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก และ ๒) หลักการ

ปกครองและค�าสอนของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก
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 ๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

  ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการโดยการเลอืกแบบเจาะจง ปราชญ์ท้องถิน่ และ

นักวิชาการท้องถิ่น ดังนี้

 ปราชญ์ท้องถิ่น ได้แก่ นายยัง กุนอก  ข้าราชการบ�านาญ และ

นายค�า อุ่นสิงห์  หมอธรรม

 นักวิชาการท้องถิ่น ได้แก่ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนายโสรัส นามอ่อน  

ครูภูมิปัญญาไทย

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี อ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 ๔. ขอบเขตด้านเวลา ได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช้เวลา ๑ เดือน คือ 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
 บทบาทผู้น�าทางความคิด หมายถึง บุคคลซึ่งน�ากลุ่มหรือพากลุ่ม

ไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายท่ีวางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่ 

จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น�า 

 ลุ่มน�้าโขง หมายถึง ผู้คน แผ่นดินและผืนน�้าในแหล่งที่แม่น�้าโขง

ไหลผ่าน

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.	แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา

 ความเชื่อ (Belief) เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคลทุกคน มนุษย์ต้อง

ผูกพันอยูก่บัความเชือ่ตัง้แต่รูค้วามจนกระทัง่ตาย หากไม่มคีวามเชือ่ย่อม
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ไม่มีความเข้าตนเองหรือสิ่งต่างๆ รอบๆ ตนเองได้ มีผู้ให้ความหมายหรือ

นิยามของความเชื่อไว้มากมาย เช่น ตามพจนานุกรมสังคมวิทยาฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานว่า หมายถึง การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า 

เป็นจรงิ7 การยอมรบัเช่นนีโ้ดยสารตัถส�าคญัแล้วเป็นการยอมรบัเชงิพทุธ

ปัญญา อาจจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบด้วย ความเชื่อจะก่อ

ให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคล  ซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานส�าหรับการกระท�า

โดยสมัครใจของบุคคลนั้น ความเชื่ออาจจะมีพื้นฐานมาจากหลักฐานข้อ

เท็จจริงท่ีเช่ือถือได้หรืออาจจะมีพื้นฐานมาจากความเดียดฉันท์จาก 

การนึกรู้เอาเองหรือลักษณะที่ท�าให้เกิดความไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้น

ความเชือ่จงึไม่ได้เกดิกบัความจรงิเชงิวตัถวุสิยั ในเนือ้หาความเชือ่อาจจะ

เป็นความเชือ่ทางวทิยาศาสตร์ ความเชือ่ทีไ่ม่มเีหตผุลหรอืความเชือ่แปลก

วติถารกไ็ด้คนเราอาจจะกระท�าอย่างแขง็ขนั จรงิจงั หรอือย่างบ้าคลัง่ด้วย

ความเชื่อที่ผิดได้เท่าๆ กับความเชื่อที่ถูกต้องอย่างไรก็ดีการกระท�าที่ใช้

สตปัิญญาใดๆ กย่็อมต้องอาศยัความเชือ่อยูเ่สมอแต่สตปัิญญานัน้อาจน�า

มาทดสอบความเชือ่และตรวจดคูวามสมบรูณ์ถกูต้องกบัพืน้ฐานความเชือ่

นั้นได้

 ส่วน ธวัช ปุณโณทก กล่าวว่าความเชื่อ คือ อาการยอมรับอันเกิด

อยูใ่นจติส�านกึของมนษุย์ต่อพลงัอ�านาจเหนอืธรรมชาติท่ีผลดีหรือร้ายต่อ

มนุษย์นั้นๆ หรือสังคมนั้นๆ แม้ว่าพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่

สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับให้

ความเคารพย�าเกรง กลัวสิ่งเหล่านั้นกว่าความเชื่อ๘ ฉะนั้นความเชื่อจึงมี

ขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณ

 7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔), หน้า ๔๓.
 ๘ ธวัช ปุณโณทก, มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด 
ประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕๐.
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ทัง้หลาย ภตูผ ีคาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทย์ ต่างๆ ยงัรวมถึงปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา เป็นต้น และสมิทธ์  

สระอุบล ได้สรุปสั้นๆ ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 

ความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจ ความจริงหรือความไว้วางใจในรูปความ

เชื่อนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผล หรือหลัก 

วิทยาศาสตร์ใดๆ9

 พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงแบ่งประเภทความเชื่อไว้ดังนี้๑๐

 ๑. ความเชื่อใจ (Trust) คือ ความเชื่อด้วยความรู้สึกจะเป็นความ

เชือ่ส่วนบคุคลหรอืความเชือ่ในความจรงิในพฤติกรรมอย่างใดกต็าม โดย

อาศยัความไตร่ตรองพนิจิพเิคราะห์ด้วยเหตุ เชือ่ด้วยเหตุผล และเชือ่ด้วย

ความรู้สึกของตนเองว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้

 ๒. ความเชือ่ถือ (Credence) คอื ความเชือ่บคุคลด้วยความนบัถอื  

เช่น เมื่อบุคคลพูดว่ากระไรก็เชื่อตาม คือ เชื่อถือด้วยค�าของเขาเป็นหลัก

ฐานโดยปราศจากข้อคัดค้าน

 ๓. ความไว้วางใจ (Confidence) ความเชื่ออาจเนื่องมาจากความ

รู้สึกกับความใคร่ครวญควบคู่กันไป  ถ้าหนักในทางความรู้สึกหน่อยก็ใช้

ค�าว่า  ไว้วางใจ

 ๔. ความมัน่ใจ (Assurance) คอื ความเชือ่ทีม่คีวามรูส้กึและความ

ไตร่ตรองก�้ากึ่งกัน

 ๕. ความตระหนกัใจ (Persuasion) คอื ความเชือ่ทีม่คีวามไตร่ตรอง

มากกว่าความรู้สึก

    9สมิทธ์  สระอุบล, มานุษยวิทยาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๖), 
หน้า ๕๓ – ๕๔. 
   ๑๐เดอืน ค�าด,ี พทุธปรชัญา, (กรงุเทพมหานคร: โอ. เอส.พริน้ติง้ เฮ้าส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑9๘ -๑99.
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 ๖. ความเลื่อมใสศรัทธา (Faith) คือ ความเชื่อที่เกิดขึ้นเพราะ 

ความรู้สึกเห็นจริงตามนั้น ไตร่ตรองแล้วเห็นจริงตาม และนอกจากนั้น 

ยังมีความรู้สึกแรงกล้าในดวงใจ ดวงวิญญาณของเราว่าเป็นจริงเช่นนั้น 

เป็นความรู้สึกตระหนักตามด้วยจิตอย่างแท้จริง

 7. เชื่อตระหนัก (Conviction) เชื่อเพราะอาศัยการไตร่ตรอง 

ด้วยเหตุผล

 ๘. สจัจาธษิฐาน (Avowal, Confession) เชือ่ด้วยจติใจหรอืศรทัธา

ไม่เป็นแต่เพียงความรู้สึกในใจเท่านั้น  ต้องตั้งสัจจะออกมาด้วย

 9. ลัทธินิยม (Creed) ความเชื่อถือที่ตั้งเป็นระเบียบแบบแผน  

อาจเนื่องมาจากประเพณีนิยมหรือศาสนา

 ๑๐. ลัทธิหรืออนุศาสตร์ (Doctrine) คือ ความเชื่อตามค�าสั่งสอน

ของผู้ตั้งศาสนาหรือผู้ตั้งทฤษฎี

 ๑๑. ลทิธานต์ (Dogma) เชือ่ถอืผูต้ัง้ศาสนาหรอืผูต้ัง้ศาสนาทฤษฎี 

แต่อาจจะแสดงให้ตระหนักด้วยเหตุผล ไม่ไดเป็นการเชื่อไปทั้งหมด  

โดยมั่นว่าเป็นความจริงแท้

 โดยทัว่ไปแล้วเมือ่พดูถอืความเชือ่เรามกัจะคดิถงึเรือ่งศาสนาทัง้นี้

เพราะความเชื่อเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการปฏิบัติตามศาสนาและ

มกัจะคดิว่าความเชือ่กบัศาสนาเป็นเรือ่งเดียวกนั ซ่ึงในเร่ืองนี ้ เดือน ค�าดี 

ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ๑๑

 ความเชือ่ถือท่ีมลีกัษณะเป็นความไว้วางใจและจงรกัภกัดี (Dogma) 

อย่างนีห้มายถงึศาสนาโดยเฉพาะศาสนาประเภทเทวนยิม เช่น ยวิ ศาสนา

คริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ท่ีกล่าวว่าศาสนาคือ ความเชื่อ ศาสนา

ประเภทนีม้มีลูบทของตนเองว่าต้องเชือ่ คอื ต้องเชือ่ไว้ก่อนให้มัน่คงแล้ว

    ๑๑ เดือน ค�าดี, พุทธปรัชญา, หน้า ๑9๓ – ๑9๔.
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จงึหาความเข้าใจหรอืเหตผุลหรอืวฒันธรรมอืน่มาเทียบเคยีง  ถือว่าความ

เช่ือถือในพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริงแท้แน่นอนอยู่เหนือการวิจารณ์ 

หรือพิสูจน์ด้วยเหตุผลใดๆ ดังนั้นความเชื่อจึงหมายถึงความจริง คือ 

เหตุผล ตรงกับค�าว่า สิทธานต์ ซึ่ง เป็นลักษณะของศาสนาประเภท 

อเทวนิยม เช่น ศาสนาพุทธ ความเชื่อมี ๔ อย่าง คือ ๑) กัมมาสัทธา  

คือ เชื่อกรรม ๒) วิปากสัทธา คือ เชื่อผลของกรรม  ๓) กัมมัสกตาสัทธา  

คือ เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว ท�าดีจักได้ดี ท�าชั่วจักได้ชั่ว และ  

๔) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต

 ศาสนาเป็นระบบความเชื่อในอ�านาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ 

เป็นวัฒนธรรมที่ช่วยสนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ ท�าให้เกิด

ความมัน่ใจในการด�าเนนิชวีติมากยิง่ข้ึนทุกศาสนาจะมพีธิกีรรมเป็นสือ่ใน

การต่อรองกับอ�านาจเหนือธรรมชาตินั้นๆ โดยจะมีการจัดการแตกต่าง

กันออกไปแล้ว แต่ระบบความเชื่อของสังคมแต่ละแห่ง ระบบความเชื่อ

และศาสนาจึงเป็นระบบสังคม

 เสถียรโกเศศ ได้กล่าวว่า๑๒ ความเชื่อเร่ืองผีเร่ืองวิญญาณเป็น 

ความเชือ่ดัง้เดมิของมนุษย์  เป็นระยะแรกเริม่ทีจ่ะคลีค่ลายมาเป็นศาสนา

อาจแบ่งได้ ๒ ระยะ คือ

 ระยะแรก มนุษย์มีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่

ก็ตามที่ย่อมมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นแรงอ�านาจอยู่ในตัวของส่ิงนั้น อาจให้

คุณให้โทษแก่คนได้คติความเชื่อเรื่องนี้เรียกว่า Animalism หรือคต ิ

ความเชื่อ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์

    ๑๒เสถยีรโกเศศ,	เรือ่งเล่าในไตรภมู,ิ พมิพ์ครัง้ที ่๒, (นนทบรีุ: มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 
๒๕๔7), หน้า ๓๘ – ๓9. 
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 ระยะที ่๒ มนษุย์มคีวามเชือ่ว่าใครตลอดจนสิง่อืน่ทีม่ชีวีติหรอืไม่มี

ก็ตาม ย่อมมีสิ่งหนึ่งมองไม่เห็นตัวสิ่งอยู่ในนั้น สิ่งนั้นคือ ผี หรือ วิญญาณ 

หรอื Animism อาจเรยีกว่า คตคิวามเชือ่ผสีางเทวดากไ็ด้ คตนิีอ้าจกล่าว

ได้ว่าเป็นระยะเริ่มต้นของศาสนา

 ความเชื่อทางศาสนานั้นสามารถแบ่งแยกออกได้หลายอย่างแล้ว

แต่การจดัประเภท โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการววิฒันาการ ออกเป็น 

๒ ประการ คือ

 ๑. ศาสนาธรรมชาต ิ(Nature religion) ซึง่เป็นความคดิขัน้พืน้ฐาน

ของมนษุย์ท่ีมคีวามเห็นและเข้าใจว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีพ่บเหน็

นัน้ เกดิจากอทิธปิาฏหิารย์ิของอ�านาจเหนอืมนษุย์ ซึง่ได้แก่ เรือ่งวญิญาณ 

เวทมนต์อาถรรพ์ ไสยศาสตร์ บูชาสัตว์ ต่อมาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับ

เทพเจ้าท่ีเคารพความมลีกัษณะเดยีวกบัมนษุย์ศาสนาในยคุนีจ้งึมเีทพเจ้า

หลายองค์หลายลัทธิโดยเฉพาะศาสนาฮินดูศาสนาเดียวมีเทพเจ้า ถึง  

๓๓๐ ล้านองค์

 ๒. ศาสนาจริยธรรม (Ethical religion) เกิดภายหลังศาสนาที่มี

เทพเจ้ามากมาย เกิดจากปัญญาชนที่ค้นหาสัจจะธรรมแท้ๆ ไม่มีเทพเจ้า

เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อมาจึงเกิดศาสนาคริสต์และอิสลาม ซึ่งนับถือพระเจ้า

องค์เดียวกันทั้ง ๒ ศาสนา เมื่อได้แพร่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดมนุษย์

ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ก็จะเหลือเพียงองค์เดียว ศาสนาพุทธ คริสต์ 

และอิสลาม จึงยกระดับความคิดและการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น 

พิธีกรรมทางศาสนาเดิมสูญสิ้นไปและเทพเจ้าล้านองค์ได้ตามไปกับ 

ความเชื่อจึงสรุปได้ว่า ศาสนาจริยธรรมในปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ ไม่มี

พระเจ้าเลย คือศาสนาพุทธ หรือว่าเรียกว่าศาสนาจริยธรรมแท้ๆ และ

ศาสนาจริยธรรมแบบมีพระเจ้าองค์เดียว คือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม
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 Kellogg ได้แบ่งศาสนาออกตาม ลกัษณะหลักการและแนวคดิของ

ศาสนากว้างๆ ดังนี้๑๓

 ๑.  เทวนยิม (Theism) ประกอบด้วย เอกเทวนยิม (Monotheism) 

และพหุเทวนิยม (Polytheism)

 ๒.  อเทวนิยม (Atheism)

 การแบ่งศาสนาดงักล่าวน้ี บุญลอื วันทายนต์ (๒๕๔9: ๑๑๑ - ๑๑9) 

ได้อธิบาย รายละเอียดไว้ดังนี้ 

 ๑. เทวนิยม (Theism) มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวหรือหลาย

องค์ ซึ่งในปัจจุบันมักเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว (Monotheism) เชื่อว่า

พระเจ้าผู้สร้างโลก ทรงบ�ารุง เลี้ยง ทรงรักษา และทรงปกครองอยู่ 

ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในโลกนี้  

มีการแบ่งประเภทความเชื่อของเทวนิยมออกไปตมลักษณะที่แสดง 

ออกมา โดยถือเกณฑ์การแยกประเภทตามความเชื่อพระเจ้าดังนี้

       ๑.๑  เอกเทวนิยม เป็นลักษณะความเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกเกิด

จากการสร้างสรรค์ของพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น ฉะนั้น จึงถือว่า

พระเจ้าเพียงองค์เดียวที่สามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นในโลก

       ๑.๒  พหุเทวนิยม  เป็นความเชื่อต่อพระเจ้าหลายองค์ โดย

เชื่อว่าโลกนี้เกิดจากพระเจ้าหลายองค์ทรงบัญชาให้เป็นไป โดยแต่ละ

พระองค์ทรงปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ กนัดงัเช่น ศาสนาฮนิดเูป็นศาสนาประเภท

พหุนิยมที่ส�าคัญที่สุดในปัจจุบันที่ยังมีเหลืออยู่

 ๒.  อเทวนยิม  เป็นความเชือ่ทีว่่าไม่มพีระเจ้าหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ

ในโลกนีค้วามเชือ่ประเภทนีส่้วนใหญ่จะย�า้ผลการกระท�าทีเ่กดิจากความ

สามารถของตนซึง่มลีกัษณะเป็นกรรมนิยม คอื ยอมรบัผลการกระท�าของ

    ๑๓ นวม สงวนทรัพย์, พันเอก (พิเศษ), เมธีตะวันตกชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔7), หน้า ๑๒.
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ตนเองโดยมุ่งถึงปัจจัยท่ีเป็นตัวการท่ีท�าให้เด่นชัดยิ่งขึ้น คือ ความจริง 

และเหตุผล ดังนั้น ความเชื่อประเภทนี้จึงไม่เกี่ยวกับสภาวะเหนือธรรม

ชาติใดๆ เลย นั่นคือ ความเชื่อที่เป็นไปตามความจริง และหลักเหตุผล  

ซึ่งเป็นความเชื่อที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์นั่นเอง เช่น ศาสนาพุทธ เป็นต้น

 ศาสนาอยู่คู่สังคมมนุษย์มาช้านาน  นับตั้งแต่มีมนุษย์ก�าเนิดขึ้นใน

โลกจนถึงปัจจุบัน แต่ละสังคมหลักการหรือวิธีการจัดการกับอาจ 

เหนือธรรมชาติที่ต่างกัน จึงเกิดเป็นศาสนาประเภทต่างๆ ตามที่กล่าวมา

แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ก็มีข้อจ�ากัดในเรื่องขององค์ประกอบ 

ในเรื่องนี้พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้อธิบายว่า Religion ซึ่งเป็นภาษา

ไทยแปลว่า ศาสนาว่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ประกอบกันคือ๑๔

 ๑. ต้องเป็นสิ่งท่ีเชื่อถือโดยมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่ใช่ศักด์ิสิทธิ์

เปล่าๆ ต้องเคารพบูชาด้วย

 ๒. ต้องมีค�าสอนทางศีลธรรมจรรยา และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 

ความประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุผลอันดีงาม

 ๓. ศาสนา แปลว่า ค�าสอนเราจงึถือเคร่งครัดกว่า ลัทธท่ีิเราจะยอม

เรียกว่า ศาสนานั้นต้องปรากฏตัว ผู้สอน ผู้ตั้ง ผู้ประกาศ ที่รู้กันแน่นอน

และยอมรับว่า เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์

 ๔. ต้องมีคณะบุคคลท�าหน้าที่โดยเฉพาะส�าหรับรักษาความ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละค�าสอนนัน้สบืต่อมา คณะบคุคลเรยีกว่า พระ ถอืเป็นวรรณะ 

และเพศพิเศษต่างกับสามัญชนเรียกว่า สมณเพศ

 ๕. ต้องมคีวามกวดขนัเรือ่งความจงรกัภกัด ีซึง่ฝรัง่เรยีกว่า Fidelity 

หมายความว่า ถ้าถือศาสนาหนึ่งแล้วจะไปถือศาสนาอื่นอีกไม่ได้ แม้จะ

เคารพบชูาปชูนยีวตัถขุองศาสนา หรอืลทัธอิืน่กเ็ป็นบาปใหญ่หลวงทเีดยีว

    ๑๔ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, ลัทธิโยคี	 และมายาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สร้างสรรค์บุ๊คส์ จ�ากัด, ๒๔9๘ ), หน้า ๑ – ๒.
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 หลัก ๕ ประการนี้ เรายึดถือกันส�าหรับที่จะเรียกค�าสอนหรือลัทธิ

อันใดอันหนึ่งว่า ศาสนาถ้าไม่ถ้วนทั้ง  ๕ ประการนี้ เราจะไม่ยอมรับเป็น

ศาสนา

 ความเห็นของ พันตรี หลวงวิจิตรวาทการ นี้ให้ไว้ประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๔9๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุ่มผู้วิจัยศาสนาและความเชื่อ 

ตามโครงการพื้นฐานจิตใจของประชาชนชาวไทยสาขาปรัชญา 

สภาวิจัยแห่งชาติ ได้ก�าหนดว่าศาสนานั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ

ทั้งหมด หรือส่วนมากดังต่อไปนี้

 ๑. มีศาสดาผู้ตั้ง

 ๒. มีค�าสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา

 ๓. มีหลักความเชื่อถืออันเป็นที่หมาย

 ๔. มีพิธีกรรม

 ๕. มีสถาบันทางศาสนา

 ศาสนา (Religion) กบัลทัธ ิ(Doctrine) มคีวามหมายทีใ่กล้เคยีงกนั 

เสถียร พันธรังสี (๒๕๔7: ๑๑ - ๑๒) ได้อธิบายไว้ดังนี้๑๕  ค�าว่า ลัทธิกับ

ศาสนาใช้สับสนกันมาก บางทีเราใช้ค�าว่า ลัทธิศาสนาควบกัน บางทีเรา

แยกออกจากกันเราเรียกความเชื่อถือย่างหนึ่งว่าลัทธิ  เรียกความเชื่อถือ

อกีอย่างหนึง่ว่า ศาสนา แต่บางททีัง้ๆ ทีค่วามเชือ่ถอืมลีกัษณะเป็นศาสนา

สมบูรณ์ ตามหลักที่กล่าวมาแล้ว เราเรียกกันว่า ลัทธิก็มี เช่น ลัทธิ

พราหมณ์ ลัทธิคริสต์ และลัทธิอิสลามก็มีอยู่เนืองๆ ค�าว่า Doctrine  

ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับท่ีนิยมกันแพร่หลาย เช่น Chamber และ 

Webster เป็นต้น แปลว่า เรื่องที่สั่งสอนกันมากความเชื่อถือ โอวาทของ

นกิายใดนกิายหนึง่พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ของไทยแปลไว้ว่า

    ๑๕ เสฐียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, ๒๕๔7),  
หน้า ๑๑ – ๑๒.
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ความเชือ่ถอืความรู ้และประเพณ ีทีไ่ด้รบัสือ่ต่อกนัมาถ้าจะถอืเอาลกัษณะ

ที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกอบลัทธิก็ไม่ใช้ศาสนานั้นๆ เป็นโอวาทของ

ผู้ใดที่เริ่มตั้งต้นสั่งสอนกันนั่นก็มักเรียกว่า ลัทธิของสมณโคดม ค�าสอน

ของพระเยซู เมื่อประกาศออกมาใหม่ๆ พวกโรมันเรียกว่า พระเยซู

ประกาศ ลัทธินอกรีต สอนของพระมะหะหมัดก็มีผู้เรียกลัทธิเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นลัทธิก็น่าจะคือ เรื่องเบื้องต้นของศาสนาหรือจุดเริ่มของ

ศาสนาหรอืลทัธกิค็อื ค�าสอนเฉพาะกลุม่เฉพาะพวก ซ่ึงมคีวามหมายแคบ

ว่าศาสนา

 ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าเมื่อมีความเชื่อใหม่เข้าสู่ชุมชนแล้ว ชุมชน 

จะไม่สลัดทิ้งซึ่งความเชื่อเดิม หรือ ไม่รับความเชื่อใหม่ล้วนๆ แต่จะ 

ปรับรวมใช้ด้วยกัน หรือเกิดการผสมผสานทางความเชื่อระหว่าง 

ความเชือ่ใหม่กบัความเชือ่ดัง้เดมิ ปรากฏการณ์นีไ้ด้เกดิขึน้มาแล้วในอดีต 

ซึ่งเมื่อเกิดมีความเชื่อใหม่ขึ้นมาชุมชนจะปรับความเชื่อดังกล่าวนี ้

เข้ารวมกับความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเกรียกว่าการผสมผสานทางศาสนา   

ในเรื่องดังกล่าวมีผู ้อธิบายไว้มากมาย การผสมผสานทางศาสนา 

(Religious syncretism) เป็นการผสมผสานของความเชื่อและพิธีกรรม

หลายๆ ระบบออกมาเป็นความเช่ือและพิธีกรรมระบบเดียว ซึ่งปัจจุบัน

สงัคมไทยได้ปรบัรวมกบัความเชือ่ ๓ แบบคอื ความเชือ่ดัง้เดมิ ความเชือ่

แบบพราหมณ์ และความเชื่อแบบพุทธในระบบเดียวนี้ส่วนผสมของ 

ความเชือ่แต่ละอาจารย์จะมากน้อยเท่าใดขึน้อยูก่บัพืน้ฐานและพฒันาการ

ของชุมชนแต่ละแห่งและแต่ละบุคคล เช่น ชุมชนชนบทหรือผู้แก่เฒ่า 

อาจมีความเชื่อดั้งเดิมมากว่าชุมชนเมืองหรือคนรุ่นใหม่
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 ทฤษฎขีอง Redfield นกัมานษุยวทิยา ชาวอเมริกนั ได้อธบิายการ

ผสมผสานศาสนาเสนอทฤษฎีโดยแบ่งชนิดวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ระดับ 

คือ๑๖

 ๑. ระดับวัฒนธรรมใหญ่ (A great tradition) ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ม

เกิดขึ้นในสังคมเมืองซึ่งต้องรักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้

คงลักษณะเดิมไว้

  ๒. ระดับวัฒนธรรมเล็ก (A little tradition) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

ของเหล่าชาวบ้านท่ีไม่ยดึตดิกบัรปูแบบใช้ชวีติแบเรยีบง่าย ไม่มกีฎเกณฑ์

ทางสังคมที่รัดกุมเมื่อมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมใหม่ สังคมเมือง 

ซึ่งมีโอกาสรับได้ก่อนนั้นส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือแนวทาง 

ของลัทธิหรือศาสนานั้นๆ วางไว้ หรือเป็นศาสนาตามหลักค�าสอน 

ของศาสดา (Doctrinal religion) ต่อมาเมื่อความเชื่อดังกล่าวนี้ออกสู ่

ชาวบ้าน ศาสนาแท้ๆ จะถูกผสมผสานโดยชาวบ้านจะน�าความเชือ่ด้ังเดิม

ที่ตนมีอยู ่หลอมรวมเข้ากันอย่างกลมกลืนในการผสมผสานศาสนา 

ดงัทีก่ล่าวมานี ้ซึง่กระบวนการแพร่กระจายของศาสนาของศาสนาคมัภร์ี 

(Doctrinal religion) หรือศาสนาที่ถือตามค�าส่ังสอนของศาสดาจาก

ศูนย์กลางไปสู่ส่วนอื่นๆ ของสังคมนั้น บริเวณที่ศาสนาใหม่แพร่กระจาย

ไปได้มีความเชื่ออื่นอยู่ก่อนแล้วความเชื่อเดิมเป็นความเชื่อที่หยั่งลึก 

อยูใ่นระบบคดิและวถีิชีวิตของคนโดยท่ัวไปเมือ่มศีาสนาใหม่แพร่กระจาย

เข้ามา การยอมรับศาสนาใหม่จะเกิดขึ้นได้อยู่สมบูรณ์แนบแน่น และ 

เป็นที่ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในลักษณะที่มีการถ่ายทอดกัน 

ต่อไปก็ต่อเมือ่ศาสนาใหม่และความเชือ่เก่าสามารถผสมผสานอยูด้่วยกนั

ได้ ศาสนาจึงแยกได้ ๒ แบบ คือ

    ๑๖ อมรา พงศาพชิญ์, วัฒนธรรม	ศาสนา	และชาตพินัธุ:์	วเิคราะห์สงัคมไทยแนวมานุษยวทิยา,	
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖๑ – ๒๖๔.
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 ๑. ศาสนาตามหลักพระคัมภีร ์ คือ ถือตามค�าสั่งสอนของ 

พระศาสดา

 ๒. ศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular religion) คอื แบบทีผ่สมผสาน

ความเชื่ออย่างอื่นจนชาวบ้านแยกกันไม่ได้ว่าส่วนไหนมาจากศาสนา

คัมภีร์แท้ๆ

 การผสมผสานศาสนา (Religion syncretism) เป็นการอยูร่่วมกนั

ของศาสนา มากกว่าหนึ่งศาสนาซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นทั่วโลก เช่น ระบบ

ความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศจีน มีลักษณะเป็นการผสม

ผสานความเชื่อระหว่าง ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนามหายาน การ

นับถือเทพเจ้าต่างๆ การนับถือผีบรรพบุรุษ ชาวจีนในประเทศไทย

พยายามรักษาแนวปฏิบัติทางพิธีกรรมดั้งเดิม และในขณะเดียวกันก็ได้

อิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาท และปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรม 

แบบดั้งเดิมได้เจือจางลงมาก ชาวจีนรุ่นหลังที่เกิดในประเทศไทยได้รับ

อิทธิพลความเชื่อพิธีกรรม และประเพณีแบบไทยมากขึ้น๑7

 นอกจากนี้นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาระบบความเชื่อและศาสนาใน

สงัคมไทยได้ชีใ้ห้เหน็ว่า ระบบความเชือ่ดัง้เดมิเรือ่งผสีางเทวดา พธิกีรรม

แบบพราหมณ์และพธิกีรรมแบบพทุธ ต่างกม็หีน้าทีใ่นการตอบสนองจติใจ

ของคนไทย  และสามารถด�ารงอยูใ่นสงัคมไทยได้อย่างผสมกลมกลืนเป็น

ระบบศาสนาอันเดียวกันงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการ

ผสมผสานกับความเรื่องเดิมซึ่งมีพราหมณ์ พระพุทธศาสนา และ

ไสยศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู ่แล้ว แนวคิดของ Rober Rebert และ 

อมรา พงศาพิชญ์ น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจะเกิดปรากฎการณ์การผสมผสาน

ทางศาสนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย

   ๑7 สมบูรณ์ สุขส�าราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖๓.
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ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่
 ค�าว่า “สิ่งใหม่” (Innovation) มีความหมายกว้างขวางท้ังในรูป

แบบทางรูปธรรมและนามธรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการประดิษฐ์คิดค้น 

(Inventions) ข้ึนมาใหม่เท่าน้ัน การปรบัปรงุ แก้ไข หรอืการแพร่กระจาย

วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งสู่อีกสังคมหนึ่ง  แม้วัฒนธรรมท่ีแพร่เข้ามานั้น

จะมีมานาน แต่ก็เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ในสังคมที่รับวัฒนธรรมนั้น 

สัญญาวิวัฒน์ (๒๕๒๖ : ๔๒ - ๔๓) กล่าวว่า๑๘ สิ่งใหม่หรือนวกรรมหรือ

นวตักรรมนีเ้ป็นทัง้ความคดิ (Idea) การปฏบิตั ิ(Practice) หรอืวสัดสุิง่ของ 

(Object) อย่างอนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ปัจเจกชนคิดเอาว่าเป็นของใหม่ สิ่งที่

ควรเน้นก็คือนวกรรมไม่จ�าเป็นต้องเป็นของเท่านั้นแต่อาจเป็นความคิด

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 นกัมานษุยวยิาผูท้ีไ่ด้น�าเสนอทฤษฎกีารแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) ได้ให้สาระส�าคัญของทฤษฎี

ดังกล่าวนี้ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจาย

ทางวัฒนธรรม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการติดต่อ

สือ่สารระหว่างสงัคมท่ีต่างวฒันธรรมกนัโดยทีส่งัคมด้อยกว่าสามารถแพร่

กระจายวฒันธรรมไปสูส่งัคมทีเ่จรญิกว่า นอกเหนอืจากการแพร่กระจาย

   ๑๘สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๔๒ – ๔๓.
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จากสงัคมท่ีเจรญิกว่าไปสูส่งัคมท่ีด้อยกว่า ซ่ึงเป็นปกติวสิยัของวฒันธรรม  

แต่เมื่อเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมขึ้นแล้ว สังคมที่เจริญกว่า 

คงจะรบัวฒันธรรมบางอย่างของสงัคมทีด้่อยกว่ากไ็ด้ และท�านองเดยีวกนั

สังคมที่ด ้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกว่าก็ได้  

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมนัน้ ส่วนใหญ่แล้วเกดิขึน้จากการแพร่กระจาย

ของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามากกว่าเกิดจากการน�าสิ่งใหม่ๆ  

จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้ว“สิ่งใหม่” ส�าหรับ

การวิจัยครั้งคือ แนวคิดใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความคิด (Idea)  

ทีเ่ผยแพร่สูชุ่มชน การยอมรบัของชาวบ้านนัน้ผูว้จิยัมองเป็นกระบวนการ

โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่ กระบวนการยอมรับ (The adoption 

process) นี้ A committee of rural sociologists (cited in Rogers 

and Shoemaker, ๑97๑: ๑๐๐ - ๑๐๑) ได้ก�าหนดขั้นตอนดังนี้

 ๑. ขั้นรับรู ้หรือตระหนัก (Awareness stage) เป็นขั้นที่

ปัจเจกบุคคลได้พบกับสิ่งใหม่ แต่ยังไม่มีความรู้ในสิ่งนั้น

 ๒. ขัน้สนใจ (Interest stage) เป็นขัน้ทีปั่จเจกบคุคลมคีวามสนใจ

โดยเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มขึ้น

 ๓. ขั้นประเมินค่า (Evolution stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคล

พิจารณาของใหม่แล้วตกลงใจว่าจะทดลองหรือไม่ ถ้ารับก็จะท�าการ

ทดลอง ถ้าไม่รับก็เลิกสนใจอีกต่อไป

 ๔.  ขั้นทดลอง (Trial stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลเริ่มใช้สิ่งใหม่

เพยีงเลก็น้อย หรอืในวงแคบๆ ถ้าพจิารณาว่าดีกจ็ะด�าเนนิขัน้ต่อไป หาก

ทดลองแล้วไม่พอใจก็ยุติกระบวนการ

 ๕. ข้ันยอมรับ (Adoption stage) เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลตัดสิน 

ในยอมรับสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์ภายหลังจากพึงพอใจจากการทดลองมา
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แล้วการเผยแพร่แนวคดิเข้าสูช่มุชน ได้เกดิขึน้ตามทฤษฎกีารแพร่กระจาย

ทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion theory) ซึ่งเกิดจากการติดต่อ 

สือ่สารกนัระหว่างสงัคมท้องถ่ินโดยท่ีสงัคมด้อยกว่าสามารถแพร่กระจาย

วัฒนธรรมไปสู่สังคมท่ีเจริญกว่า นอกเหนือไปจากการแพร่กระจายจาก

สังคมที่เจริญสังคมท่ีเจริญกว่าคงจะรับวัฒนธรรมอย่างของสังคม 

ทีด้่อยกว่ากไ็ด้และท�านองเดยีวกนัสงคมทีด้่อยกว่าอาจจะไม่รบัวฒันธรรม

ของสังคมท่ีเจริญกว่าได้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นส่วนใหญ่แล้ว 

เกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามากกว่า 

เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ขึ้นเองในสังคมหรือถ้ามีก็มักจะเกิดจาก

การน�าสิ่งใหม่ๆ จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

เป็นของใหม่ที่ไม่เคยมาก่อน ทฤษฎีดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับ 

การแพร่ของ ความเช่ือใหม่ในขณะท่ีชุมชนไทยกย็งัมคีวามเชือ่เดมิอยูแ่ล้ว

เมือ่มกีารผสมผสานกนัย่อมเกดิความเชือ่ใหม่ในอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่ไม่เหมอืน 

ของเดิมและของใหม่ท่ีแพร่เข้ามาในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

ทุกๆ ด้านนั้นจะเร็วหรือช้าเพียงใด Moore ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ดังนี้๑9

 ๑. ความง่ายของวัฒนธรรม หรือไม่มีความซับซ้อน

 ๒. เข้ากันได้กับวัฒนธรรมเดิมของผู้รับ

 ๓. ศักดิ์ศรีและฐานะของผู้น�าวัฒนธรรมใหม่เข้ามา

 ๔. สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมของผู้รับ

 ๕. ความแข็งแรงและอ่อนแอของวัฒนธรรมเดิม

 จากทฤษฎีความเชือ่ท่ีกล่าวข้างต้นซ่ึงมอีทิธพิลต่อประชาชนในด้าน

ต่างๆ แล้ว ความศรทัธาของชาวพทุธทีม่ต่ีอพระสงฆ์นัน้ พระพทุธศาสนา

มีหลักธรรมค�าสอนและแนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการม ี

   ๑9 สนธยา พลศร,ี ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชมุชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร์, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๓๕ – ๑๓๖.
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ส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนมีปรากฏในคัมภีร์ต�ารา และแหล่งข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ จ�านวนมากผู้วิจัยได้น�ามาประกอบเพื่อให้มีเนื้อหาสาระ 

เป็นหลักในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์
  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัธรรมในการปกครองนีม้ผู้ีให้ทศันะทีแ่ตกต่าง

กันไปที่น่าสนใจ คือ 

  ภัทรพร	สิริกาญจน๒ ๐ กล่าวถึงกิจกรรมที่พระสงฆ์ได้ใช้หลักธรรม

ทางพุทธศาสนาไปประยุกต์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเสนอสาระ 

สังเขปไว้ว่า 

  ๑. การปลูกฝังธรรมะในจิตใจ หมายถึง การหล่อหลอมความคิด 

ทศันคต ิตลอดจนอารมณ์ความรูส้กึต่างๆ ด้วยหลักธรรมเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการด�ารงชีวิต หลักธรรมสอนให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่โดดเดี่ยว  

แต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุปัจจัยต่อกัน เมื่อต้องการผลเช่นใด

ก็ต้องสร้างเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยเช่นนั้น เช่น เมื่อต้องการพ้นจาก 

ความยากจนก็ต้องขยันหมั่นเพียรและต้องแก้ไขสาเหตุของความยากจน 

เม่ือต้องการให้พืชผลเจริญงอกงามก็ต้อง ท�านุบ�ารุงและขจัดภัยของพืช 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมข้ออื่นๆ ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในพุทธธรรมคือ หลักอิทธิบาท ๔ ว่าด้วย ฉันทะคือความพอใจ วิริยะคือ

ความพากเพยีร จติตะคอืความเอาใจใส่ และวมิงัสาคอื หมัน่ไตร่ตรองงาน

ทีท่�า อนัเป็นผลให้การท�างานมผีลด ีท�าให้การงานมคีวามรอบคอบถีถ้่วน 

และเกิดประโยชน์มากที่สุดมีคุณภาพที่สุด 

   ๒ ๐ ภัทรพร สิริกาญจน, หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ	 แนวคิดและบทบาทของ	
พระค�าเขียน	สุวณโณ	ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๖ – ๕7. 
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  ๒. การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิและการเดินทางสายกลาง หมายถึง 

การลงมือประกอบการท�ามาหากินด้วยตนเองโดยท�าเกษตรแบบ 

ผสมผสาน เช่น ท�านาและเลี้ยงปลาร่องนาไปด้วย หรือท�าไร่แบบ 

ผสมผสาน ปลกูพชืหมนุเวยีน เช่น ถัว่สลบักบัพชือย่างอืน่ ในการพึง่ตนเอง

ทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานนี้จะได้ผลดีต่อเมื่อผู้ประกอบการใช้วิธี 

เดนิทางสายกลางตามหลกัพระพทุธศาสนาคอื มเีป้าหมายในการเล้ียงตน

เท่านั้นตามหลักกินดีอยู่แต่พอดี ไม่ใช่เพื่อกินดีอยู่ดี จึงไม่มีความจ�าเป็น

ที่จะขยายงานให้มีขนาดใหญ่โตเกินความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ไม่หวัง

ผลทางการค้า และก�าไรธุรกิจ ผู้ท�าสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีชีวิต

ที่เรียบง่าย และสันโดษ (ความพอใจในอัตภาพ) ผู้ท่ีประกอบอาชีพโดย

พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิจงึเป็นผูเ้ดนิทางสายกลางพวกเขาไม่ร�า่รวยล้นฟ้า 

แต่ก็ไม่ล�าบากยากจน สามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข” 

  พุทธทาสภิกขุ๒ ๑ ได้เสนอแนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยมเพื่อการ 

แก้ปัญหาและการพัฒนาว่าคือ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน 

และปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เป็นพื้นฐาน 

ความเห็นแก่ตัวท�าให้คนเราต้องสนองความยากของตนเองจนปราศจาก

การค�านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น และปฏิเสธหน้าที่อันพึงปฏิบัติ 

ของตนเอง เช่น ความเห็นแก่ตัวของพ่อค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า 

ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง ท่านพุทธทาสได้เสนอแนวคิด 

ธัมมิกสังคมนี้ อันเป็นหลักการในการสร้างความเจริญแก่ชุมชน สังคม 

ประเทศชาต ิบนพืน้ฐานของพทุธธรรม ในธรรมนีส้มาชกิทกุคนต้องปฏบิตัิ

หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเพื่อส่วนรวมเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ให้ใช้

ส่วนเกนิให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ทกุคนเจียดประโยชน์ของตนเพ่ือ

   ๒ ๑ พุทธทาส ภิกขุ, รากฐานที่มั่นคง	แห่งความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
๒๕๔9), หน้า ๔๕.
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ประโยชน์ แก่ส่วนรวม ไม่หวงกับสิ่งที่เกินมา ควรแบ่งปันแก่ส่วนรวมให้

เป็นประโยชน์มากที่สุด

		 พระพรหมคุณาภรณ์๒๒ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงแนวทางที ่

พระสงฆ์สามารถน�าหลักธรรมการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้ 

  ๑. การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การพัฒนาคนให้มีร่างกายแข็งแรง  

มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ดี มีปัจจัย ๔ พอเพียงที่จะด�ารงชีวิตอยู่ 

ในสังคมอย่างเหมาะสม 

  ๒. การพัฒนาด้านศีล ได้แก่ การพัฒนาด้านการอยู ่ร ่วมกัน 

ของคนในสังคม ท�าให้คนในสังคมมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี  

มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ตลอดจนมี 

ความสุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ และอาชีพ 

  ๓. การพฒันาด้านจติ ได้แก่ การพฒันาด้านการฝึกอบรมจติตนเอง 

พฒันาตนเองให้เจรญิขึน้มคีณุธรรมเพือ่ให้มคีณุภาพจติทีด่ ีมจีติใจทีม่ัน่คง

ไม่ปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ เมื่อสุขภาพจิตดีจะก่อให้

เกิดมีสุขภาพดีไปด้วย 

  ๔. พัฒนาปัญญา ได้แก่ การพัฒนาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้และ

เข้าใจ มองเหน็สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจริง จะต้องฝึกปัญญาทัง้ในแง่ที่

ท�าให้ขบวนความคิด การรับรู้ที่ไม่ถูกกิเลส อาทิ ความโลภ ความโกรธ 

และความหลงเข้าครอบง�าท�าให้การคิดที่ไม่มีอคติด้วยการใช้โยนิโส

มนสิการพิจารณาให้เห็นจริงด้วยปัญญาตามหลักทางพุทธศาสนา 

  ในงานพัฒนาชุมชนความจ�าเป็นที่จะต้องรู้ถึงปัญหาของชาวบ้าน

เพื่อท�าการพัฒนาให้ถูกจุดซึ่งสามารถน�าเอาหลักอริยสัจ ๔ ประการ 

มาใช้แก้ปัญหาได้ดังนี้ 

   ๒๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), เศรษฐศาสตร์แนวพทุธ, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์
โกมลคีมทอง, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔.
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  ๑. ทุกข์ คือ การท�าให้รู ้จักตัวความทุกข์หรือตัวปัญหาที่เกิด 

สามารถค้นหาสิ่งที่ทุกข์นั้นได้ 

  ๒. สมุทัย คือ รู ้จักต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหาอย่างไรที่เกิด 

คนโดยมากอยากจะดับท่ีปลายเหตุ แต่แทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุกลับไป

วุ่นวายอยู่ที่ตัวความทุกข์อันเป็นผลจึงแก้ไม่ได้ 

  ๓.นิโรธ คือ ให้รู้จักความดับทุกข์ แก้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจาก

การพัฒนา ซึ่งทางพระพุทธศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับผล 

ต้องดับเหตุจึงจะดับไปด้วย ถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่ ทุกข์ก็จะต้องเกิดอีก 

  ๔. มรรค คือ ให้รู้จักว่าความดับทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ จะ

ต้องมข้ีอปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ หรอืถงึจุดหมายของงานทีไ่ด้ต้ังเอาไว้ 

  พระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์พัฒนาปัญญาจนสามารถหลุดพ้น

ความทกุข์ได้และเน้นการฝึกฝนพฒันามนษุย์ เพราะมนษุย์มศีกัยภาพและ

ธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างดียิ่งผู ้วิจัยจะแนะน�าเสนอ

กระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยระบบไตรสิกขา 

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา กระบวนการที่จะพัฒนาชีวิตด้วยหลักไตรสิกขานี้  

พระพรหมคณุาภรณ์๒๓ ให้ได้แนวทางไว้ดงันี”้มรรคมอีงค์ ๘ หรอืทางสาย

กลาง คอืกระบวนการของไตรสกิขา ในแง่วถิชีวีติสิกขา คอืการศกึษา หรือ

ฝึกฝนพัฒนาคน พัฒนาเพื่อให้เขาด�าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ไตรสิกขา

เป็นองค์สรปุของมรรคมอีงค์ ๘ และถอืว่าเป็นระบบการปฏบิติัท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคมีองค์ ๘ มีดังนี้ 

   ๒๓ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), การพฒันาทีย่ัง่ยนื, (กรงุเทพมหานคร: มลูนธิพิทุธธรรม, 
๒๕๓9), หน้า ๓๓.
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 ๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง 

 ๒. สัมมาสังกัปปะ คิดดี 

 ๓. สัมมาวาจา วาจาดี 

 ๔. สัมมากัมมันตะ การกระท�าดี 

 ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพถูกทาง 

 ๖. สัมมาวายามะ เพียรพยายาม 

 7. สัมมาสติ ระลึกถูกทาง 

 ๘. สัมมาสมาธิ จิตตั้งใจในสิ่งนั้น 

  เพื่อให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่ช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ท่านจัด

มรรคมีองค์ ๘ ลงในไตรสิกขาโดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ

สมัมาอาชวีะ เข้าในหมวดศลี จดัสมัมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

เข้าใน หมวดสมาธิ และจัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เข้าเป็นหมวด

ปัญญา  

  ในการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่จะ 

ต้องมีคือ ความเชื่อมั่นในโพธิ เรียกว่าโพธิศรัทธา ซ่ึงถือว่าเป็นศรัทธา 

พื้นฐาน เมื่อมนุษย์เชื่อในปัญญาที่ท�าให้มนุษย์เป็นผู้รู้ได้แล้ว เขาก็พร้อม

ที่จะฝึกฝนตนเอง ส่วนการที่บุคคลจะแจ้งประจักษ์ได้หรือไม่นั้น ก็เป็น

เรื่องของความแตกต่ างระหว่างบุคคล ดังเช่นในหลักบุคคล ๔ ประเภท 

และขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของเขาตามที่สั่งสมเอาไว้ ตามที่กล่าว

มานี้จะเห็นได้ว่าค�าว่า โพธิ นั้นให้จุดเน้นท้ังในด้านศักยภาพท่ีมนุษย์ฝึก

ได้จนถงึทีส่ดุ และในด้านของปัญญา ให้เหน็ว่าเป็นแกนน�าของการพัฒนา

ปัญญา แต่เพื่อจะให้โพธินี้ปรากฏขึ้นมาท�าบุคคลให้กลายมาเป็นผู้รู ้ 

ที่พัฒนาแล้ว มนุษย์ต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า สิกขา ซึ่งก็คือ 

การศึกษา สิกขาคือกระบวนการพัฒนามนุษย์ หรือฝึกมนุษย์ให้โพธิ

ปรากฏท�าให้มนุษย์นั้นกลายเป็นผู้รู้ได้
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  พระพรหมคุณาภรณ์๒๔ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้แนวความคิดในการ
ด�ารงชวีติของมนษุย์ตามหลกัพระพทุธศาสนาดังนี ้การท่ีพระพุทธศาสนา
เคยมีอิทธิพล และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างลึกซ้ึงกว้างขวางนั้น  
เป็นเพราะสถาบันพุทธศาสนาสามารถท�าหน้าที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของสงัคมทีเ่กดิจากความกลวัของมนษุย์ในมติต่ิางๆ ทัง้ ๕ มติ ิคอื 
  ก. ความกลวัต่อภยัอนัเนือ่งด้วยการด�ารงชวีติ (อาชวีติภยั) ในแง่นี้ 
พุทธศาสนาได้กระท�าหน้าที่ช่วยยึดโยงจิตใจของผู้คนในชุมชนให้เป็น 
ปึกแผ่นและเกิดความสามัคคี ในอดีตวัดได้กระท�าหน้าที่เป็นศูนย์ของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนที่มี
ฐานะร�่ารวยก็จะกระจายผลผลิตให้กับชุมชนโดยผ่านทางวัด เช่น การ
ท�าบุญ ท�าทาน การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้คนได้ใช้สอย
ร่วมกัน 
 ข. ความกลัวต่อภัยอันเน่ืองด้วยการถูกสังคมติเตียน (อสิโสกภัย) 
ในแง่นี้สถาบันพระพุทธศาสนาได้ท�าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ชุมชน วัดจะ
ท�าหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีน อบรมกลุบตุรกลุธดิาให้รูจ้กัหนงัสอืและวฒันธรรม
ทางสังคมที่ดีงาม เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ระบบสังคม ตลอดจนเป็นบ่อเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จะช่วยยึดโยงให้ผู้คนในสังคมมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ค. ความกลัวต่อการถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและสะทกสะท้านใน
บริษัท (ปริสสารัชภัย) ในแง่นี้ ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมทางจิตใจที่
งดงามสูงส่ง ซึ่งคลี่คลายจากหลักธรรมอันลุ่มลึกของพระพุทธศาสนา จะ
ช่วยอบรมกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกมีศักดิ์ศรีและ
มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง บนพืน้ฐานของความภาคภมูใิจแบบวถิกีารด�าเนนิ
ชีวิตตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ 

   ๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธ ิ
พุทธธรรม, ๒๕๓9), หน้า ๔7.
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 ง. ความกลวัต่อภยัคอืความตาย (มรณภยั) ในแง่นีพ้ระพุทธศาสนา

จะท�าหน้าท่ีเป็นท่ีพึง่ทางใจในระดบัต่างๆ ส�าหรบัคนทีไ่ม่เข้าถงึหลกัธรรม

อะไรมาก ก็อาจยึดเหนี่ยวพิธีกรรม หรือส่ิงท่ีตนศรัทธาเชื่อถือว่าเป็นส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธรูปเป็นต้น เพ่ือเป็นที่พ่ึงและ

ก่อให้เกิดความรู้สึกมีหลักธรรมประกันที่มั่นคงในชีวิต แต่ส�าหรับผู้ที่เข้า

ถึงธรรมในขั้นสูงกว่านั้นก็อาจพึ่งคุณธรรมซึ่งมีอยู่ในตนเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวทางจิตใจ เพราะความกลัวนั้นเป็นความหลงที่ยึดติดใน รูป เสียง 

กลิน่ รส สมัผสั และโลกธรรม คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ถ้าขดัเกลาจติใจ

จนลดละหลงติดในกามคุณให้เบาลงได้ ความกลัวต่อความตายก็ค่อยๆ 

หมดไปเองโดยปริยาย และจะเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต 

 จ. ความกลัวต่อภัยที่เกิดจากการไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงสัจจะ

ของชีวิต และสิ่งที่เผชิญข้างหน้า (ทุติภัย) ในแง่นี้หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาจะช่วยให้ค�าอธบิายเกีย่วกบัสถานภาพของชวีติ โลก และจกัรวาล 

ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงต�าแหน่งแห่งหนของชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติขึ้นมาใน

โลกนี้ แม้แต่ที่จะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างประจักษ์จึงมั่นใจ เมื่อ

สถาบนัพระพทุธศาสนาท�าหน้าทีส่นองตอบต่อความต้องการของสงัคมที่

เกิดจากความกลัวในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ที่กล่าวมา ผู้ปกครองรัฐจึง

สามารถใช้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิง สิทธิธรรมในการใช้อ�านาจ

ทางการเมืองด้วย ท�าให้สถาบันศาสนามีบทบาทต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น 

ไปอีก 

 นอกจากนัน้พระพทุธศาสนายงัมลีกัษณะเป็นสากล๒๕ ชนทุกหมูเ่หล่า

ต่างมศีาสนาเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ นบัต้ังแต่โบราณ มนษุย์ต้องเผชญิ

กับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู ้ท�าให้เกิดความกลัว มนุษย์จึงต้องพึ่ง

   ๒๕ ปกรณ์ กงเพชร, พันต�ารวจตรี, พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด	
ในชุมชน	ศกึษาเฉพาะกรณจีงัหวดัมหาสารคาม, (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
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ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว บทบาทหน้าที่ศาสนาที่มีความส�าคัญต่อสังคม  

และการเมือง  มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท�าไม และตายแล้ว 

จะไปไหน ศาสนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยสอนให้มนุษย์ใช้

ความดี ความสามารถ และคุณธรรม ในการด�าเนินชีวิต ทั้งค�าสอนยังมี

ส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ เป็นตัวประสานประโยชน์ใน 

สังคม รวมท้ังสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองด้วย ซ่ึง

พระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการ 

 นอกจากนี ้สงัคมยงัคาดหวงัในบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์

นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด ้วย ดังพระพุทธพจน์ 

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนพระภิกษสุงฆ์ไว้ว่า “ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลาย

จงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห ์

ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์

ทั้งหลาย”๒๖ นั่นคือพระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนา

สังคมด้วย เพราะตามสภาพแวดล้อมการด�าเนินชีวิตและการบ�าเพ็ญ

สมณะธรรมของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย สภาวะและ

เหตกุารณ์ทางสงัคมย่อมมผีลเกีย่วข้องกบัการบ�าเพ็ญสมณธรรม และโดย

คุณธรรม คือความเมตตาธรรม พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจาก

ความทุกข์๒7 บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบทบาท 

จากความคาดหวัง (Expected Role) ที่มีต่อพระสงฆ์ ดังนั้นเมื่อสังคม 

ได้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคน 

ในสังคมมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์บางกลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ ์

เหล่านี้ และได้แสดงบทบาทให้ปรากฏในสังคม (Actual Role) มากขึ้น 

 ๒๖ วิ.มหา,(๔/๓๒/๓๓).
 ๒7 พพิฒัน์ ยอดพฤตกิารณ์,“การใช้การสร้างตวัชีว้ดัเพือ่วเิคราะห์เศรษฐกจิพอเพยีงโดยเปรยีบ
เทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔9), หน้า ๑๑.



๑๒9ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม อันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยด้าน 

ศีลธรรม จรยิธรรม โดยจะพยายามช่วยให้บคุคลปรบัตวัให้สามารถอยูใ่น

สังคมที่เปลี่ยนไปได้

 ดงันัน้ สถาบันสงฆ์จงึเป็นสถาบันจารตีประเพณทีีม่คีวามส�าคญัยิง่ 

พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทท่ี

ส�าคัญในการชี้น�าสังคม มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะพระสงฆ์บางรูป

เป็นผู ้มีบทบาทผู้น�าทางความคิดสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัว 

รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชน 

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค ภัยไข้เจ็บ น�าก่อสร้างศาสนาวัตถุ ศาสนสถาน 

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น�าจะลดน้อยลงไป 

ในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น�าทางศีลธรรมชีวิตประจ�าวันของ

ชาวชนบทส่วนใหญ่ยังคงด�ารงอยู่ถึงในปัจจุบัน  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เฉลิม อุตกฤษฎ์๒๘ ได้ท�าการศึกษาเรื่อง บทบาทพระภิกษุในการ
พฒันาชมุชนเพือ่ต้องการทราบว่า ภกิษใุนชนบทปัจจบุนัมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด จากกลุ่มพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมจาก
โครงการ และปฏิบัติงานในต่างจังหวัด จ�านวน ๒๐๓ รูป และพระสงฆ์ที่
ส�าเรจ็จากการศกึษาจากมหาวทิยาลยัจ�านวน ๑๐๐  รปู พบว่า พระภกิษุ
ทัง้สองประเภทมบีทบาทมากทีส่ดุในการพฒันาวดัซึง่ได้แก่การสร้างทีอ่ยู่
อาศัย การคมนาคมภายในวดั เรือ่งการพฒันาหมูบ้่านมบีทบาทมากทีส่ดุ 
ในการปรบัปรงุการคมนาคมหมูบ้่าน เรือ่งการบรกิารสงัคมมบีทบาทมาก
ที่สุด ในด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา เรื่องการพัฒนา การศึกษา 
มีบทบาทมากที่สุด ในด้านอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน

   ๒๘ เฉลมิ  อตุกฤษฎ์,“การศกึษาบทบาทพระสงฆ์ในการพฒันาชนบท”, วทิยานพินธ์มหาบณัฑติ,	
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร,์ (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕.



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

 ภัทรพร สิริกาญจน์๒9 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “ท�าหน้าที่ของ 

พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ:แนวคิดและบทบาทของพระค�าเขียน สุวณฺโณ 

ในการพฒันาชนบท” เพือ่ศกึษาและวิเคราะห์บทบาทและหน้าทีข่องพระ

สงฆ์ตามพทุธบญัญตัโิดยพจิารณาจากงานพัฒนาชมุชนของพระสงฆ์ว่ามี

ความสอดคล้องหรอืขดัแย้งกบัพทุธบญัญตัหิรอืไม่ ซึง่ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ

ศึกษาเอกสารและการวจิยัภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

กับงานพัฒนาชุมชนของพระค�าเขียน สุวณฺโณ ผลการศึกษาพบว่า ตาม

พทุธบญัญตัหิรอืพระวนิยั พระสงฆ์มบีทบาทและหน้าทีใ่นการปฏบิตัธิรรม 

เผยแผ่พทุธรรม และช่วยเหลอืฆราวาสท่ัวไปให้พ้นทกุข์  ตามความเหมาะ

สมตามความสามารถ ตามพุทธบัญญัติหรือพระวินัย พระสงฆ์มีบทบาท

และหน้าท่ีในการปฏิบัติธรรม เผยแผ่พุทธธรรมและช่วยเหลือฆราวาส

ทั่วไปให้พ้นทุกข์ ตามความเหมาะสมตามความสามารถในปัจจุบัน เมื่อ

สภาพสังคมมีความซับซ้อน และประชาชนมีปัญหาชีวิตมากขึ้น พระสงฆ์

จึงมีบทบาทช่วยเหลือสังคมอย่างใกล้ชิดย่ิงกว่าแต่ก่อน  และเป็นผู้แก้

ปัญหาเกือบทุกเรื่องของชาวบ้าน เช่น ปัญหาครอบครัวและปัญหาความ

ยากจน เป็นต้น จนบางครั้งก็ถูกวิจารณ์ว่า ไม่เหมาะสมกับความเป็น

สมณะท�าให้ไม่ได้รบัความร่วมมอืจากชาวบ้าน รฐั และคณะสงฆ์จากส่วน

กลางอย่างเพียงพอ แต่ถ้าชาวบ้าน รัฐ และคณะสงฆ์มีความเข้าใจต่อ

บทบาทและเห็นความส�าคญัของพระสงฆ์นกัพฒันาอย่างแท้จรงิ พระสงฆ์

นักพัฒนาย่อมได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมได้

อย่างกว้างขวางต่อไป

   ๒9 ภัทรพร  สิริกาญจน์. เอกสารทางวิชาการเรื่องสามทศวรรษของการพัฒนามนุษย์สังคม
และเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓.



๑๓๑ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 บรรพต วีรสัย และคณะ๓๐ ได้ท�าวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสังคมไทย  

โดยพจิารณาในเชิงสงัคมเศรษฐกจิการเมอืงและการปกครอง: กรณศีกึษา

วัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการทราบบทบาทของ 

พระสงฆ์ในสังคมไทยในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมการศึกษาและการเมือง

การปกครองพบว่า ด้านเศรษฐกจิ พระสงฆ์มบีทบาทส่งเสรมิให้ประชาชน

ประกอบอาชีพสุจริต โดยการสอนงานอาชีพ เป็นต้นว่า การนวด 

แผนโบราณ ยาสมุนไพร ศิลปกรรม การก่อสร้าง ด้านสังคม พระสงฆ์ 

มบีทบาทในการอบรมจรยิธรรม การลดการเสพสิง่เสพตดิ การอนเุคราะห์

ผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ การอนุเคราะห์ผู้เดินทาง 

การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน เป็นต้นว่า การเลี้ยงสัตว์ ด้านการ

ศึกษา  พระสงฆ์มบีทบาทให้ความรูแ้ก่พระสงฆ์ด้วยกนัเองและประชาชน

ทัง้ภายในและภายนอกวัด และการท�าก่อสร้างโรงเรยีนขึน้ภายในวดั และ

ด้านการเมืองการปกครอง พระสงฆ์มีบทบาทโดยอ้อม ในเชิงเหนี่ยวรั้ง

การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับธรรมต่อนักการเมืองและประชาชน

 ช�าเลือง วุฒิจันทร์๓๑ ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจการ

พระสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  ผลการวิจัยพบว่า

 ๑.	ด้านการปกครองคณะสงฆ์  อ�านาจหน้าที่ในการปกครอง 

และการบริหารคณะสงฆ์ พระมหาเถรสมาคมก็ดี เจ้าคณะต่างๆ ก็ดี  

พระสงัฆาธกิารกด็ ี ซึง่ได้แบ่งงานการปกครองออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

การปกครองพระภิกษุและสามเณร ตามขั้นตอน ตามล�าดับชั้นและ 

การบริหารการจัดการคณะสงฆ์และการพระศาสนาในเขตการปกครอง

   ๓๐ บรรพต วีรสัย และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจ	
การเมืองและการปกครอง	 :	 กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.
   ๓๑ ช�าเลือง วุฒิจันทร์, การพระพุทธศาสนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑.



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

ตามล�าดบัจะเป็นวฒันาสถาพรของพระศาสนา และเป็นแบบอย่างให้กบั

ประชาชนในสังคมไทยได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตาม อันมีพระธรรมวินัย

เป็นหลัก เพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีงามมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าสังคมของพระสงฆ์เป็นสังคมใหญ่แทรกซ้อนอยู่ในทุก

ระดับของสังคม ไม่ว่าระดับเมืองและระดับชนบททั่วราชอาณาจักร   

ดังนั้นสังคมพระสงฆ์จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมย่อยท่ีผู้คนคาดหวังว่าจะเป็น

ตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมภายนอกได้

 ๒.	การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมของชาต ิพระสงฆ์ควรอนรุกัษ์

แบะท�าการบูรณปฏิสังขรณ์ภาพเขียนฝาผนัง  ศิลปกรรม  โบราณสถาน  

เสนาสนะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดซึ่งประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมและทางประวัติศาสตร์

 ๓.	 ด้านการท�านุบ�ารุงสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลภาวะ

พระสงฆ์ควรปลกูต้นไม้  ไม้ดอกและไม้ผลซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัต้นไม้ใน

พุทธประวัติหรือไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชื่อหมู่บ้านนั้นๆ ณ บริเวณวัด 

และควรมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ท่ีควรศึกษาด้วย นอกจากนี้ พระสงฆ์กวาด

ลานวัดให้สะอาด ก�าจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และจัดต้ังภาชนะ

ส�าหรับรองรับขยะมูลฝอยไว้เป็นจุดๆ  

 การพฒันากจิการของพระสงฆ์และการพฒันาพระศาสนาดังกล่าว

จะท�าให้หมูบ้่านมวีดัทีส่ะอาดสะอ้าน เสนาสนะมัน่คงแขง็แรงและสวยงาม  

ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและจิตใจของคนอยู่ภายในวัด  

ตลอดทั้งชาวบ้านด้วย

 พรประภา กิจโกศล๓๒ ได้ท�าวิจัยเรื่องบทบาทและผลได้ต่อการ

พัฒนาชนบทของพระสงฆ์: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโนนเมือง อ�าเภอ

   ๓๒ พรประภา กิจโกศล, “บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ : ศึกษา 
เฉพาะกรณีบ้านโนนเมือง อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา	
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะแพทย์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘.



๑๓๓ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่า  พระสงฆ์ด�าเนนิ

การพัฒนาประชาชนในชนบท โดยเน้นการพัฒนาจิตใจเป็นหลักโดยการ

จดัตัง้โครงการรณรงค์ลดละเลกิอบายมขุและโครงการเสรมิเพือ่การพฒันา

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการสหกรณ์ร้านค้า และโครงการออมทรัพย์ประชาชนให้ความ 

ร่วมมือทุกโครงการเนื่องจากเห็นว่า โครงการมีประโยชน์ต่อตนเองและ

หมู่บ้านโดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการชักชวนให้ประชาชน 

เข้าร่วมโครงการ แต่ลักษณะการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยังเป็นการรับ

ประโยชน์เท่านั้น การเข้าร่วมวางแผนและด�าเนินงานมีน้อยมาก ในส่วน

ของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามค�าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา 

ของประชาชนเปรยีบเทียบระหว่างก่อนและหลงัจากทีพ่ระสงฆ์มบีทบาท

ในการพัฒนาพบว่า ประชาชนมกีารปฏบิตัิตนดีขึน้ ทั้งด้านการปฏิบตักิจิ

ทางศาสนา การลดอบายมขุและการพฒันาจิตใจ โดยยอมรับว่าพระสงฆ์

มีบทบาทต่อการปฏิบัติในทางที่ดีขึ้นดังกล่าวในระดับปานกลาง

 พระมหาไพสิทธ์ สัตยาวุธ๓๓ ได้ศึกษา เรื่องบทบาทพระสงฆ ์

ในการพัฒนาชนบทในพื้นท่ีจังหวัดภาคอีสาน จากพระสงฆ์นักพัฒนา 

จ�านวน ๓๘ รูป ใน ๑9 จังหวัด พบว่า พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการ

พัฒนา เพราะเห็นความยากจนและความทุกข์ของชาวบ้าน และได้สรุป

ว่าพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทใน ๕ ลักษณะ ดังนี้

   ๓๓ พระมหาไพสิทธ์ สัตยาวุธ, “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี:  
พระเทพสีมาภรณ์กับการพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา	
พัฒนาชนบทศึกษา, (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๘), หน้า ๓๓.
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 ๑. เป็นผู้บริหารโครงการ พระสงฆ์ท่ีมีสมณะศักด์ิด�าเนินการร่วม

กับพระสังฆาธิการระดับล่าง

 ๒. เป็นผู้น�าการพัฒนา เข้าไปรณรงค์ปลูกจิตส�านึกและกระตุ้น 

การตื่นตัวของประชาชน ทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการด�าเนินชีวิต 

เช่น การพัฒนาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุข

 ๓. เป็นผู้ประสานงานโครงการ ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

โครงการของรัฐและเอกชนกับประชาชน และผลักดันให้ผู้น�าชุมชนเข้า

ร่วมโครงการ

 ๔. เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมการพึ่งตนเองของ

ประชาชน ผลักดันให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการด้วยการคอยชี้แนะ 

กระตุน้ เร้า และตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 ๕. เป็นผู้สงเคราะห์พัฒนา คิดโครงการสงเคราะห์ประชาชน ท้ัง

เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 โดยสรุปพระสงฆ์จึงสามารถแสดงบทบาทได้ ชาวชนบทมอง 

พระสงฆ์ว่าเป็นผูป้ระพฤตธิรรมมคีวามบรสุิทธิ ์เป็นผู้เสียสละ บ�าเพ็ญตน

เพือ่ประโยชน์ของประชนโดยบรสิทุธิใ์จ และทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ความรูส้กึว่า 

พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญา รอบรู้วิชาการต่างๆ เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป 

สามารถให้ค�าแนะน�าศึกษาแนะน�าแก่ชาวบ้านในปัญหาต่างๆ ได้เป็น 

อย่างดี จึงท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านเป็นเสมือน

อาจารย์กับศิษย์หรือเป็นพ่อกับลูก หรือญาติผู้ใหญ่กับหลาน ซึ่งเป็น 

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงเสมอ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 แบบแผนการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

โดยใช้วธิกีารวจิยัภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวจิยั ดงันี้

	 ๑.	กลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที ่๑ คอื 

ปราชญ์ท้องถิ่น จ�านวน ๒ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยต้องเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติ คือ ผู ้ที่มีความรู ้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเป็นอย่างดี และกลุ่มที่ ๒ คือ นักวิชาการท้องถิ่น 

จ�านวน ๒ คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

โดยต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ คือ นักวิชาการที่เป็นอาจารย์ในสถาบัน

อุดมศึกษาที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีผลงานทางวิชาการด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาผลงานและบทบาทของผู ้น�า 

ทางความคิดแห่งดินแดนลุ่มน�้าโขงโดยศึกษาเกี่ยวกับพระมหาราชครู 

โพนสะเม็ก เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

แผนภาพที่	๑	 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 ๒.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์

 ตรวจสอบเครือ่งมอืวิจยัโดย แบบสมัภาษณ์นีเ้มือ่สร้างเสรจ็แล้วน�า

ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 

validity) แล้วปรบัแก้ไขตามท่ีผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะ และน�าไปทดลองน�า

ไปใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๕ รูป/คน เพื่อตรวจสอบ

ความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ และเมื่อน�าไปใช้จริงแล้วได้วิเคราะห์

วิเคราะห์หาความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีความ

สอดคล้องภายใน (internal consistency)

	 ๓.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้วิจัยลงพื้นที่ในภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก (in-depth interview) โดยใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างไปเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)  

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือนี้ในการพูดคุยอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่มีรูปแบบอีกทั้ง

ไม่เคร่งครัดเรื่องขั้นตอน และล�าดับค�าถามแต่ได้วางกรอบค�าถามกว้างๆ 

ไว้แล้ว การสมัภาษณ์ครัง้นีถ้้าเป็นเรือ่งเนือ้หาสาระของขบวนการโดยตรง

จะบันทึกต่อหน้าผู้ให้ข้อมูลแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล จะกลับ

มาจดบันทึกภายหลังการให้สัมภาษณ์ 

	 การตรวจสอบข้อมูล

 วิธีการตรวจสอบนั้นได้ท�าหลายแบบ จ�าแนกได้ดังนี้

  ๑. ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่ต่างกัน

  ๒. ตรวจสอบในสถานที่ต่างกัน

  ๓. ตรวจสอบกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเดิม

  ๔. ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
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 ผู้วิจัยให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลมาก เพราะการวิจัย

เชิงคุณภาพถ้าไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดีแล้ว จะเกิดความล�าเอียง 

ไม่แน่นอนและออกมาเป็นทัศนะของคนมากเกินไปได้

	 ๔.	การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาด�าเนินการดังนี้

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ในการเกบ็ข้อมลู จะไม่แยกส่วนออกจากกนั เพือ่ความถกูต้องชดัเจนของ

ข้อมลู และตรวจสอบข้อมลูว่าสอดคล้องกบักรอบความคดิทีต้ั่งไว้หรือไม่  

และได้น�าข้อมูลจากสนามมาจ�าแนกและจัดระบบ (typology and 

taxonomy) เป็นหมวดหมู่โดยจ�าแนกข้อมูลลักษณะคล้ายกันมารวมกัน

ไว้ ข้อมลูทีจ่�าแนกดงักล่าวนี ้เช่น จ�าแนกคนทีเ่กีย่วกบัขบวนการ จ�าแนก

พิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ไว้เป็นต้น หาความเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ของ

ข้อมลู เพือ่น�าไปสูค่วามเข้าใจในเรือ่งการปฏบิติัของแต่ละขบวนการ และ

ได้ใช้แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ท�าให้ทราบผลงานของพระมหาราชครูโพนสะเม็กในแถบ 

ลุ่มแม่น�้าโขงที่ปรากฏหลักฐานในที่ต่างๆ 

 ๒. ท�าให้ทราบบทบาทของพระมหาราชราชครูในการปกครอง

ศาสนจักรและอาณาจักร

 ๓. ท�าให้ทราบค�าสอนส�าคัญของพระมหาราชครูโพนสะเม็กที่มี 

ต่อการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
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สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาผลงานและบทบาทของผู้น�าทางความคิดแห่งดินแดน 

ลุ ่มน�้าโขง: กรณีศึกษาพระมหาราชครูโพนสะเม็ก ผู ้วิจัยได้ศึกษา 

จากเอกสารและการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สรุปได้ดังนี้

	 ๑.	ประวัติความเป็นมาของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก

  พระมหาราชครโูพนสะเมก็เป็นบุคคลส�าคญัในประวตัศิาสตร์ลาว

ยุคที่แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสองฝั่งแม่น�้าโขง ท่านเป็นผู้ท�าให้ราช

อาณาจกัรลาวในตอนนัน้ทีม่อียูแ่ล้ว ๒ อาณาจกัร คอื ล้านช้างหลวงพระบาง 

และล้านช้างเวียงจันทน์ กลายเป็น ๓ อาณาจักรอิสระ เพราะเพิ่ม

อาณาจักรจ�าปาศักดิ์ขึ้นมาอีก

 พระมหาราชครโูพนสะเมก็เป็นทีรู่ก้นัในชือ่อืน่ๆ เช่น ญาครูขีห้อม        

หลวงพ่อขี้หอม พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก เป็นต้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่

มีบทบาทส�าคัญในชุมชน และการเมืองสองฝั่งโขงยุคสมัยของพระเจ้า 

สุริยวงศาธรรมมิกราช ครองกรุงเวียงจันทน์ มีต�านานและเรื่องราว 

อันแสนพิสดารของท่านเล่าขานกันมาปากต่อปากจนมีการจดบันทึก 

ในพงศาวดารท้ังของลาวและสยามเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กก�าเนิด 

ทีบ้่านกะลมึ เมอืงพาน (ปัจจบุนัอยูใ่นเขตอ�าเภอ บ้านผือ จังหวดัอดุรธาน)ี 

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑7๔ (ตรงกับสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราช 

แห่งล้านช้างเวียงจันทน์) ได้บวชเป็นสามเณรกับพระครูลืมบอง อายุได้ 

๑๓ – ๑๔ ปี จึงได้เข้าไปอยู่ในเวียงจันทน์กับพระครูยอดแก้ว ศึกษาท่อง

บ่นสวดมนตร์ต่างๆ จนถึงพระปาฏิโมกข์ วินัยสงฆ์ทั้งหมด จดจ�าได้อย่าง

รวดเร็วแม่นย�า จนได้รับสถาปนา เป็นราชาจัว

 คร้ันซาจัวอายุครบ ๒๐ ปี พระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ และพระคร ู

ยอดแก้ว ผู้อาจารย์จึงจัดพิธีอุปสมบทให้อย่างพิเศษยิ่งใหญ่ หนึ่งปีต่อมา 

พระภิกษุใหม่ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จึงเลื่อนขึ้นเป็นพระครู จ�าพรรษา 

ที่วัดโพนสะเม็ก คนทั้งหลายจึงเรียกพระครูโพนสะเม็กแต่นั้นมา
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 พระครูโพนสะเม็กสะสมบารมีเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป ได้รับ 

ความรักความศรัทธามากมายจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าราชครู คนทั้งหลาย

ยังเรียกท่านว่า เจ้าราชครูโพนสะเม็ก ปี พ.ศ. ๒๒๓๓ พระเจ้าสุริยวงศา-

ธรรมมิกราชเสด็จทิวงคต พระโอรส คือ เจ้าองค์หล่อยังทรงพระเยาว์ 

(ชนมายุ ๑๓ พรรษา) พระนางสุมังคลามเหสีก�าลังทรงพระครรภ์  

พระยาแสนเมืองเสนาบดีฝ่ายขวา ท�าการชิงราชสมบัติ ผู้จงรักภักดี

คุ้มครองเจ้าองค์หล่อหนีไปพึ่งญวณ ส่วนพระนางสุมังคลาพร้อมคนสนิท

หนีมาพึ่งเจ้าราชครูโพนสะเม็ก (ตอนนั้นได้เลื่อนเป็นพระครูยอดแก้ว) 

ด้วยท่านมลีกูศษิย์ลกูหา ญาตโิยมเยอะเป็นทีพ่ึง่ได้ และพระนางไม่ยนิยอม

ตกเป็นมเหสีของพระยาเมืองแสน เจ้าราชครูโพนสะเม็กจึงจัดการให้

พระนางพร้อมบรวิารจ�านวนหนึง่ไปอยูท่ี่ภสูะง้อหอค�า เมือ่พระนางคลอด

พระโอรสออกมา ได้นามว่า เจ้าหน่อกษัตริย์

 เหตุการณ์ในเวียงจันทน์ช่วงน้ีวุ่นวาย พระยาเมืองแสนถูกฆ่าตาย      

เจ้าองค์หล่อได้สืบราชสมบัติแทนพระบิดา ผู้อยู่เบื้องหลังแบ่งเป็นฝัก 

เป็นฝ่าย เจ้าราชครูฯ ซึ่งมีบริวารมากไม่อยากเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงได้

อพยพกนัออกจากเวยีงจนัทน์ น�าพระนางสุมงัคลา พร้อมเจ้าหน่อกษตัริย์

ไปอยู่บ้านงิ้วพันล�าโสมสนุกส่วนตนเองพร้อมผู้ติดตาม ๓,๐๐๐ คน  

เดินทางเรื่อยไปจนถึงแดนเขมรระหว่าง การเดินทางนี้เอง ท่านราชครูฯ 

และสานุศิษย์ได้สร้างบ้านเมือง ก่อตั้งวัดวาอารามหลายแห่ง เพราะมี 

ผู้ศรัทธาสวามิภักดิ์มากมายไปพัก ณ ที่ใดก็มีผู้ติดตามมาตั้งบ้านเรือนขึ้น

พักพิงอยู่ด้วย ครั้นท่านย้ายต่อไปก็มีทั้งผู้พอใจจะติดตาม และยังอาศัย

ท�ามาหากินอยู่ที่เดิม ไปมาหาสู่กันในยามต้องการ จึงมีบ้านเมืองชุมชน

ลาวเกิดขึ้นตามมาตลอดสองฝั่งโขง และล�าน�้าสาขา นี่เองท่านจึงได้มี

โอกาสมาบูรณะพระธาตุพนมดังกล่าว
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	 ๓.	 ผลงานและบทบาทการเป ็นผู ้น�าทางความคิดของ	

พระมหาราชครูโพนสะเม็ก

 ศรัทธาบารมีของประชาชนท่ีมีต่อพระมหาราชครูโพนสะเม็ก 

นับวันยิ่งมากขึ้น จนกระทั่งท่านได้รับนิมนต์ขึ้นเป็นพระราชา ปกครอง

เมืองนครจ�าบาก-นาคบุรีศรี ซึ่งช่วงนั้นมีแต่กษัตรีเป็นผู้ปกครองเมืองอยู่  

พระมหาราชครูโพนสะเม็ก เข้าจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วด้วยหลัก

การปกครองประชาชนซึ่งชาว ล้านช้างน�ามาใช้ในการปกครองนั่นคือ 

“ครองสิบสี่” และรูปแบบการปกครองสงฆ์ที่เรียกว่า “พิธีเถราภิเษก” 

แล้วจึงให้คนไปเชิญเสด็จ เจ้าหน่อกษัตริย์ จากบ้านงิ้วพันล�าโสมสนุกมา

ครองนครจ�าบากนาคบุรีศรี ทรงพระนามว่า เจ้าสร้อยศรี- สมุทรพุทธา

งกูร เปลี่ยนช่ือนครจ�าบากนาคบุรีศรีเป็น นครจ�าปาศักดิ์ แต่นั้นมาและ

ราชอาณาจักรลาวก็มี อาณาจักรจ�าปาศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น ๓ 

อาณาจักรดังกล่าวอาณาจักรจ�าปาศักดิ์ได้แผ่ขยายออกไปมากมายโดย

การส่งผูค้น ศษิยานุศษิย์ ของท่านพระมหาราชครโูพนสะเมก็ออกไปสร้าง

เมืองใหม่ๆ ทั้งสองฟากล�าน�้าโขง  และยังมีสัมพันธไมตรีกับเขมรโดยการ

ไปขอพระราชธดิาแห่งกรงุเขมรมาเป็นมเหสีของเจ้าสร้อยศรีสมทุรฯ ส่วน

เจ้าราชครูฯ ก็ด�ารงต�าแหน่งทางฝ่ายสงฆ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา หล่อ

พระพุทธรูป สร้างวัดวาอารามหลายแห่ง รวมถึงได้บูรณะพระธาตุพนม

ด้วย

            ปัจจุบันยังมีผู้เคารพเลื่อมใส และร�าลึกท่านอยู่ไม่น้อย หากใคร

ได้ไปนมสัการพระธาตพุนม คงได้เหน็รปูหล่อเท่าองค์จรงิของท่านยนืสง่า

เหลืองอร่ามอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม 

ริมฝั่งแม่น�้าโขง เป็นหลักฐานให้ร�าลึกถึงผู้น�าจิตวิญญาณของปวงชน 

ชาวพุทธสืบมา
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อภิปรายผล
	 หลักการปกครองและค�าสอนของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก

 การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนคล้อยตามนั้น ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดและ

ทฤษฎีกับความเชื่อทางศาสนามาเป็นการอธิบายลักษณะการเป็นผู้น�า 

ทางความคิดของพระมหาราชครูโพนสะเม็ก เพราะความเชื่อ (Belief) 

เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับธวัช ปุณโณทก กล่าวว่า 

ความเชื่อ คืออาการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส�านึกของมนุษย์ต่อพลัง

อ�านาจเหนอืธรรมชาตทิีผ่ลดหีรอืร้ายต่อมนษุย์นัน้ๆ หรือสังคมนัน้ๆ แม้ว่า

พลังอ�านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็น 

ความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับให้ความเคารพย�าเกรง กลัวสิ่ง

เหล่านั้นกว่าความเชื่อ๓๔ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก  

ไม่เพยีงแต่จะหมายถงึความเชือ่ในดวงวญิญาณทัง้หลาย ภตูผ ีคาถาอาคม 

โชคลาง  ไสยเวทย์ต่างๆ ยงัรวมถงึปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมนษุย์ยอมรับ

นับถือ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา เป็นต้น และสมิทธ์ สระอุบล ได้สรุปสั้นๆ ว่า 

ความเชือ่ คอื การยอมรบัสิง่ใดสิง่หนึง่เป็นความจรงิหรอืเป็นสิง่ทีเ่ราไว้ใจ  

ความจริงหรือความไว้วางใจในรูปความเชื่อนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

ความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผล หรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ๓๕  ยิ่งข้อวัตร

ปฎิบัติของพระมหาราชครูโพนสะเม็กท่ีเป็นไปตามพระธรรมวินัย 

ท�าให้ประชาชนมีความเลื่อมใสและมีความรู้สึกปลอดภัยท�าให้ตลอด 

ระยะทางท่ีน�าผู้คนเดินทางมักจะมีผู้คนน�าครอบครัวติดตามท่านจ�านวน

เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่กลับปราศจากข้อขัดแย้งวุ่นวายท�าให้เห็นว่า

   ๓๔ ธวัช ปุณโณทก, มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด 
ประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕๐.
   ๓๕ สมิทธ์  สระอบุล, มานษุยวทิยาเบือ้งต้น, (กรงุเทพมหานคร : โอ. เอส.พร้ินติง้ เฮ้าส์, ๒๕๔๖), 
หน้า ๕๓ – ๕๔.
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ศาสนาเป็นระบบความเช่ือในอ�านาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ เป็น

วัฒนธรรมที่ช่วยสนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ ท�าให้เกิด 

ความมั่นใจในการด�าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็น 

สื่อในการต่อรองกับอ�านาจเหนือธรรมชาตินั้นๆ โดยจะมีการจัดการ 

แตกต่างกันออกไปแล้ว แต่ระบบความเชื่อของสังคมแต่ละแห่ง ระบบ

ความเช่ือและศาสนาจึงเป็นระบบสังคม๓๖ นอกจากความศรัทธาที่มีต่อ 

พระมหาราชครโูพนสะเมก็ท�าให้ประชาชนปฎบิตัติามค�าสัง่สอนของท่าน 

ขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี เป็นภูมิปัญญา มรดก 

อันล�้าค่าของปราชญ์อีสานท่ีทุกคนควรศึกษาและท�าความเข้าใจใน 

พื้นฐานความเชื่อคติเดิมชาวอีสานมากขึ้น เป็นส่วนท่ีท�าให้ชาวอีสาน 

มีความสงบสุขร่มเย็นมาโดยตลอดเพราะมีการยึดมั่นที่เปรียบเหมือน

ธรรมนูญชีวิตชาวอีสานตราบเท่าจนปัจจุบัน โดยฮีตสิบสองคลองสิบส่ีนี้ 

จะประกอบไปด้วย ฮตี ๑๒ ฮตี และคลอง ๔ ประเภท ม ี๑๔ คลอง ได้แก่  

ฮีตบุญเข้ากรรม (บุญเดือนอ้าย) ฮีตบุญคูณลาน เดือนยี่ ฮีตบุญข้าวจี่ 

(เดอืนสาม) ฮตีบญุเผวสหรอืบญุมหาชาต ิ(เดอืนสี)่ ฮตีบญุสงกรานต์ (บญุ

เดือนห้า) ฮีตบุญบ้ังไฟ (บุญเดือนหก) ฮีตบุญซ�าฮะ (บุญเดือนเจ็ด)  

ฮีตบญุเข้าพรรษา ฮตีบุญข้าวประดบัดนิ ฮตีบญุข้าวสาก ฮตีบญุออกพรรษา 

ฮตีบญุกฐนิ ฮตีสบิสอง เป็นประเพณีการท�าบญุทีม่ปีระจ�าเดือนชาวอสีาน 

ประสมประสานระหว่างแนวคดิของพระพุทธเจ้า พราหมณ์และผี ก่อนที่

ศาสนาพทุธเข้าสูด่นิแดนอาณาจกัรแถบลุม่น�า้โขง ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเชือ่ว่า

เม่ือมีความเชือ่ใหม่เข้าสูช่มุชนแล้ว ชมุชนจะไม่สลดัทิง้ซึง่ความเชือ่เดมิ๓7 

   ๓๖ เสถยีรโกเศศ, เรือ่งเล่าในไตรภมู,ิ พมิพ์ครัง้ที ่๒, (นนทบรีุ: มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 
๒๕๔7), หน้า ๓๘ – ๓9.
   ๓7 อมรา พงศาพชิญ์, วัฒนธรรม	ศาสนา	และชาติพนัธุ:์	วเิคราะห์สงัคมไทยแนวมานษุยวทิยา, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖๑ – ๒๖๔.
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หรือ ไม่รับความเช่ือใหม่ล้วนๆ แต่จะปรับรวมใช้ด้วยกัน หรือเกิดการ 

ผสมผสานทางความเชื่อระหว่างความเชื่อใหม่กับความเชื่อดั้งเดิม 

ปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตซึ่งเมื่อเกิดมีความเชื่อใหม่ขึ้นมา

ชุมชนจะปรับความเชื่อดังกล่าวนี้เข้ารวมกับความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า 

การผสมผสานทางศาสนา ในเรื่องดังกล่าวมีผู้อธิบายไว้มากมาย การ 

ผสมผสานทางศาสนา (Religious syncretism) เป็นการผสมผสาน  

ของความเช่ือและพิธีกรรมหลายๆ ระบบออกมาเป็นความเชื่อและ

พธิกีรรมระบบเดยีว ซึง่ปัจจบัุนสงัคมไทยได้ปรบัรวมกบัความเชือ่ ๓ แบบ

คือ ความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อแบบพุทธ 

ในระบบเดียวนี้ส่วนผสมของความเชื่อแต่ละอาจารย์จะมากน้อยเท่าใด

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งและแต่ละบุคคล 

เช่น ชุมชนชนบทหรือผู้แก่เฒ่าอาจมีความเชื่อดั้งเดิมมากว่าชุมชนเมือง

หรือคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะดินแดนอีสานนั้นประเพณีตามฮีตคลองเดือน

ต่างๆ มีมานาน สมัยก่อนจะเน้นพิธีทางของผีและพราหมณ์มากกว่า 

เพราะเชือ่เรือ่งภตูผปีีศาจ วญิญาณ เปรตเทวดาอารักษ์ต่างๆ ส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ 

ภูตผีที่มองไม่เห็นตัวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย อาณาจักร 

ล้านช้างและราชธานีไทย 

 ส่วนการก่อตั้งประเทศหรืออาณาจักรจ�าปาศักดิ์นั้นนับได้ว่า 

ในแถบลุ่มแม่น�้าโขงพระมหาราชครูโพนสะเม็กได้เป็นพระสงฆ์รูปแรก 

ที่มีบทบาทสร้างอาณาจักรขึ้นมาและสามารถมอบหมายให้ลูกศิษย์ 

ไปสร้างเมืองต่างๆ รอบๆ อาณาจักรเป็นจ�านวนมาก ถึง ๑๖ เมือง ซ่ึง 

ผูว้จิยัมองเป็นกระบวนการโดยใช้ทฤษฎกีารยอมรับส่ิงใหม่ กระบวนการ

ยอมรับ (The adoption process)๓๘ เป็นขั้นที่ปัจเจกบุคคลตัดสินใจ

   ๓๘ สนธยา พลศร,ี ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชมุชน, (กรงุเทพมหานคร: โอเดยีน สโตร์, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๓๕ – ๑๓๖.
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ยอมรบัสิง่ใหม่อย่างสมบูรณ์ภายหลงัจากพงึพอใจจากการทดลองมาแล้ว

การเผยแพร่แนวคดิเข้าสูชุ่มชน ได้เกดิข้ึนตามทฤษฎกีารแพร่กระจายทาง

วฒันธรรม (cultural diffusion theory) ซ่ึงเกดิจากการติดต่อสือ่สารกนั

ระหว่างสงัคมท้องถ่ินโดยท่ีสงัคมด้อยกว่าสามารถแพร่กระจายวฒันธรรม

ไปสูส่งัคมทีเ่จรญิกว่า นอกเหนอืไปจากการแพร่กระจายจากสงัคมทีเ่จรญิ

สังคมที่เจริญกว่าคงจะรับวัฒนธรรมอย่างของสังคมที่ด้อยกว่าก็ได ้

และท�านองเดียวกันสงคมที่ด้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคม 

ที่เจริญกว่าได้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ 

แพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอกเข้ามากกว่าเกดิจากการประดษิฐ์

คิดค้นใหม่ขึ้นเองในสังคมหรือถ้ามีก็มักจะเกิดจากการน�าส่ิงใหม่ๆ จาก

ภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นของใหม่ที่ไม่เคย 

มาก่อนทฤษฎดีงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะเดยีวกนักบัการแพร่ของความเชือ่ใหม่ 

ในขณะที่ชุมชนไทยก็ยังมีความเชื่อเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีการผสมผสานกัน

ย่อมเกดิความเชือ่ใหม่ในอกีรปูแบบหนึง่ซึง่ไม่เหมอืนของเดมิและของใหม่

ที่แพร่เข้ามาในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมทุกๆ ด้าน ซ่ึงการสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินเหมือนกับพระมหาราชครูโพนสะเม็ก 

ก็ปรากฏอีกดินแดนหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนั่นคือ 

ภูฎาน กล่าวว่าเกิดจากพระสงฆ์ช่ือ ซัปดรุง หรือที่อาจารย์เสฐียรพงษ์

เขียนชื่อไว้ในหนังสือชื่อ “ภูฎาน ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา” ว่า  

“งาวัง นัมเยล ผู้ที่ทุกคนสยบแทบเท้า” ที่ลี้ภัยทางการเมืองสงฆ์มาจาก

ทเิบต๓9  เรยีกว่า บวชนานบรวิารและศษิย์เยอะ ผู้ปกครองกลัวจะกระด้าง

กระเดื่อง จึงต้องปราบหรือก�าจัด คงคล้ายกับการตั้งเมืองจ�าปาศักดิ์ของ

ครบูาขีห้อม หรอืพระครโูพนสะเมก็ ของพีน้่องฝ่ังลาว ทีล่ีภ้ยัทางการเมอืง

   ๓9 https://www.gotoknow.org/posts/501786
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จากอิทธิพลของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์ อพยพชะลอครัวไปตั้งเมือง

ใหม่ยังจ�าปาศักดิ์ คือตัวแบบของความศรัทธามีลักษณะใกล้เคียงกันใน

การอพยพเคลื่อนย้ายนั่นเอง

 หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นหลักการส�าคัญที่      

พระมหาราชครูโพนสะเม็กน�ามาสั่งสอนประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับ             

พระพรหมคุณาภรณ์๔๐ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้แนวความคิดในการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ การที่พระพุทธศาสนาเคยมี

อิทธิพล และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งกว้างขวางนั้น เป็นเพราะ

สถาบันพุทธศาสนาสามารถท�าหน้าท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ

สังคมที่เกิดจากความกลัวของมนุษย์ในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ดังนี้ 

 ก. ความกลวัต่อภยัอนัเนือ่งด้วยการด�ารงชวีติ (อาชวีติภยั) ในแง่นี้

พุทธศาสนาได้กระท�าหน้าที่ช่วยยึดโยงจิตใจของผู้คนในชุมชนให้เป็น 

ปึกแผ่นและเกิดความสามัคคี ในอดีตวัดได้กระท�าหน้าที่เป็นศูนย์ของ

กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

คนที่มีฐานะร�่ารวยก็จะกระจายผลผลิตให้กับชุมชนโดยผ่านทางวัด เช่น  

การท�าบุญ ท�าทาน การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้คนได้

ใช้สอยร่วมกัน 

 ข. ความกลัวต่อภัยอันเน่ืองด้วยการถูกสังคมติเตียน (อสิโสกภัย) 

ในแง่นี้สถาบันพระพุทธศาสนาได้ท�าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ชุมชน วัดจะ

ท�าหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีน อบรมกลุบตุรกลุธดิาให้รูจ้กัหนงัสอืและวฒันธรรม

ทางสังคมที่ดีงาม เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ระบบสังคม ตลอดจนเป็นบ่อเกิด

ของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จะช่วยยึดโยงให้ผู ้คนในสังคม 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

   ๔๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 
พุทธธรรม, ๒๕๓9), หน้า ๔7.



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

 ค. ความกลัวต่อการถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและสะทกสะท้านใน

บริษัท (ปริสสารัชภัย) ในแง่นี้ ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมทางจิตใจ 

ที่งดงามสูงส่ง ซึ่งคลี่คลายจากหลักธรรมอันลุ่มลึกของพระพุทธศาสนา 

จะช่วยอบรมกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกมีศักด์ิศรี

และมีความเชื่อมั่นในตนเองบนพื้นฐานของความภาคภูมิใจแบบวิถ ี

การด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ 

 ง. ความกลวัต่อภยัคอืความตาย (มรณภยั) ในแง่นีพ้ระพุทธศาสนา

จะท�าหน้าท่ีเป็นท่ีพึง่ทางใจในระดบัต่างๆ ส�าหรบัคนทีไ่ม่เข้าถงึหลกัธรรม

อะไรมาก ก็อาจยึดเหนี่ยวพิธีกรรม หรือส่ิงท่ีตนศรัทธาเชื่อถือว่าเป็น 

สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นพระพทุธศาสนาอนัมพีระพทุธรูปเป็นต้น เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงและ

ก่อให้เกดิความรูส้กึมหีลกัธรรมประกนัทีม่ัน่คงในชวีติ แต่ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าถงึ 

ธรรมในขัน้สงูกว่านัน้กอ็าจพึง่คณุธรรมซึง่มอียูใ่นตนเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

ทางจิตใจ เพราะความกลวันัน้เป็นความหลงทีย่ดึตดิใน รปู เสยีง กลิน่ รส 

สมัผสั และโลกธรรม คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ถ้าขัดเกลาจิตใจจนลดละ

หลงตดิในกามคณุให้เบาลงได้ ความกลวัต่อความตายกค่็อยๆ หมดไปเอง

โดยปริยาย และจะเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต 

 จ. ความกลัวต่อภัยที่เกิดจากการไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงสัจจะ

ของชีวิต และสิ่งที่เผชิญข้างหน้า (ทุติภัย) ในแง่นี้หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาจะช่วยให้ค�าอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพของชีวิต โลกและจักรวาล 

ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงต�าแหน่งแห่งหนของชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติขึ้นมา 

ในโลกนี้ แม้แต่ท่ีจะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างประจักษ์จึงมั่งใจ เมื่อ

สถาบันพระพุทธศาสนาท�าหน้าที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

ที่เกิดจากความกลัวในมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ ท่ีกล่าวมา ผู้ปกครองรัฐจึง

สามารถใช้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงสิทธิธรรมในการใช้อ�านาจ

ทางการเมอืงด้วย ท�าให้สถาบันศาสนามบีทบาทต่อสงัคมเพิม่มากขึน้ไปอกี 
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 นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีลักษณะเป็นสากล๔๑ ชนทุก 

หมู่เหล่าต่างมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนับตั้งแต่โบราณ มนุษย์

ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู้ท�าให้เกิดความกลัว มนุษย์จึง

ต้องพึ่งศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว บทบาทหน้าที่ศาสนาที่มีความส�าคัญต่อ

สังคมและการเมือง มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท�าไม และ 

ตายแล้วจะไปไหน ศาสนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยสอนให้

มนษุย์ใช้ความด ีความสามารถ และคณุธรรม ในการด�าเนินชวีติ ท้ังค�าสอน

ยังมีส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ เป็นตัวประสานประโยชน์ใน

สังคม รวมท้ังสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองด้วย 

ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการ 

 นอกจากนี ้สงัคมยงัคาดหวงัในบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์

นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ดังพระพุทธพจน์ที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

จงจารกิไปเพือ่ประโยชน์และความสขุของชนหมูม่าก เพือ่อนเุคราะห์ชาว

โลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่ทวยเทพและมนษุย์ทัง้หลาย”๔๒ 

นั่นคือพระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาสังคมด้วย

เพราะตามสภาพแวดล้อมการด�าเนนิชวีติและการบ�าเพ็ญสมณะธรรมของ

พระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย สภาวะและเหตุการณ์ทาง

สงัคมย่อมมผีลเกีย่วข้องกบัการบ�าเพญ็สมณะธรรม และโดยคณุธรรม คอื

ความเมตตาธรรม พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์๕๑  

 ๔๑ปกรณ์ กงเพชร, พันต�ารวจตรี, “พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ,์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
 ๔๒ วิ.มหา, (๔/๓๒/๓๓).
 ๔๓ พพิฒัน์ ยอดพฤตกิารณ์, “การใช้การสร้างตวัชีว้ดัเพือ่วเิคราะห์เศรษฐกจิพอเพยีงโดยเปรยีบ
เทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔9), หน้า ๑๑.
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บทบาทเหล่าน้ีเป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบทบาทจากความคาด

หวงั (Expected Role) ทีม่ต่ีอพระสงฆ์ ดงันัน้เมือ่สังคมได้เปล่ียนไปตาม

กาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน 

พระสงฆ์บางกลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ และได้แสดง

บทบาทให้ปรากฏในสังคม (Actual Role) มากขึ้น เพื่อเข้าไปแก้ปัญหา

ของสังคมอันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยด้านศีลธรรม จริยธรรม โดยจะ

พยายามช่วยให้บุคคลปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้

 ดงันัน้ สถาบันสงฆ์จงึเป็นสถาบันจารตีประเพณทีีม่คีวามส�าคญัยิง่ 

พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทท่ี

ส�าคัญในการชี้น�าสังคม ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น�าจะลดน้อย

ลงไปในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น�าทางศีลธรรมชีวิตประจ�าวัน

ของชาวชนบทส่วนใหญ่ยังคงด�ารงอยู่ถึงในปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๑. ควรศึกษาเพิ่มเติมประวัติพระมหาราชครูโพนสะเม็กในด้าน

เอกสารหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ

 ๒. สามารถน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้บุคคล

ส�าคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน และภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

แนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
	 ๑.	กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

 สามารถน�ากระบวนการศกึษาวจิยัไปประยกุต์ในการเรียนการสอน

ในรายวิชา เช่น รายวิชามนุษย์กับสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 

รายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ รายวิชาการพระพุทธศาสนากับ

ประชาธิปไตย และรายวิชาพุทธธรรมาภิบาล ทั้งในระดับปริญญาตร ี
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และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 สามารถน�าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

วัฒนธรรมจังหวัด และส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

  สามารถน�าผลการศึกษาไปคิดวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ 

ด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์กรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี

	 ๒.	กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จังหวัด

อุบลราชธานี

 สามารถน�าผลการศกึษาไปช่วยเสรมิโครงการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์

ในท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สามารถน�าข้อมลูท่ีพบไปเผยแพร่ให้กบัองค์กรชมุชนอืน่ๆ ทีส่นใจ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นรวมทั้งในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

	 ๓.	กิจกรรมด้านวิชาการ

 ได้มกีารพฒันาทกัษะในใช้กระบวนการวจัิยให้กบัทมีวจัิย และนสิิต

ปรญิญาตร ี– โท ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์แนวทาง

พฒันาองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ในท้องถิน่รวมทัง้ในภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง
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ชื่อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย	 ดร.จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์

  Jirakitpon  Phiriyasuvat

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เลย 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒55๘

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
The Building of Cultural Tourist Network Between

Chiang Khan District Loei Province
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 งานวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ของ ดร.จิรกิตต์ภณ  

พิริยสุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลยั เป็นผลงานวจิยัทีไ่ดจ้ากการทำากจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร 

ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

เพือ่ความกา้วหนา้ในประชาคมอาเซยีน ประจำาปงีบประมาณ ๒55๘ 

เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของอาเซียน คือ 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการ

ปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติ ในการน้ี ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณผู้วิจัย 

จากวิทยาลัยสงฆ์เลย ที่ได้นำาเสนอบทความวิจัยเร่ืองนี้ไว้เพ่ือเป็น 

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

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



155ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการสร้าง 

เครือข่าย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ปัญหาที่พบ คือ ประชาชน 

ขาดความรู ้ความเข้าใจสุนทรียภาพ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี เยาวชนรุ ่นใหม่ขาดการเรียนรู ้ด ้านวัฒนธรรมประเพณ ี

การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ต่อเนื่องขาดแรงจูงใจไม่เห็นคุณค่ามรดก 

ทางวฒันธรรม สำาหรบัสภาพการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมพิจารณาจำาแนก

เป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านพืน้ที ่ด้านทีอ่ยูอ่าศยั เกดิการชำารดุทรดุโทรม 

ตามอายกุารใช้งานของวสัดไุด้มกีารปรบัปรุง ประชาชนมกีารปรับเปล่ียน

ที่พักอาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันในชีวิตประจำาวัน 

ปัจจุบันได้เพิ่มสิ่งอำานวยความสะดวกตามเทคโนโลยี ล้วนส่งผล 

ต่อการจำาเป็นในการปรับปรุงบ้านเรือน ประชาชนที่มีทุนทรัพย์ร้ือบ้าน

เรือนเก่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบภูมิปัญญา แล้วสร้างบ้านเรือนแบบ 

สมัยใหม่ขึ้นมาแทนโดยไม่เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา ช่างขาดความรู้ความ

เข้าใจในสุนทรียศาสตร์ ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี   

๒) ด้านการจัดการ คุณค่าทางด้านสังคม ลักษณะทางกายภาพ 

เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมถิ่น ล้วนสัมพันธ์กับบริบทของชุมชน  

ขาดการสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมสู่รูปแบบทางกายภาพ

และจินตภาพสู่กระบวนการ ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชน 

เพื่อชุมชนและเยาวชน มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางทั้งเชิงอนุรักษ์ 

และพัฒนา 3) ด้านองค์กร พบว่า กระบวนการสร้างเสริมเครือข่าย 
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะไม่มีการวางแผนร่วมกัน และ  

4) ด้านการดำาเนินชีวิต พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 5๐ ปี ขึ้นไป ได้ดำาเนิน

ชีวิตตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อว่าการให้ทาน

เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมเสบียงเพื่อ 

นำาติดตัวไปในภพหน้า และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

เห็นได้จากประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว ซ่ึงประชาชนได้คัดเลือก 

ข้าวเหนยีวอย่างดแีละอาหารใส่บาตร พระสงฆ์ในตอนเช้าทีป่ระชาชนได้

ถือปฏิบัติตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

การทำาบุญ คือ บุญกิริยาวัตถุ 1๐

ค�าส�าคัญ	 : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ศักยภาพ 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, บุญกิริยาวัตถุ 1๐
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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 
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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�าคัญของปัญหา
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าสร้างรายให้กับประเทศไทย 
เป็นอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทาง
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยงัต้องเผชญิกระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าใน 
ภาพรวมสงัคมไทยมภูีมคิุม้กนัเพิม่ข้ึน และมภีมูคิุม้กนัทีแ่ขง็แกร่งแตกต่าง
กันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
ทีจ่ะรองรบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะ 
ความเสีย่งจากการบรหิารภาครฐัท่ีอ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกจิทีไ่ม่สามารถ
รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของ 
ค่านยิมทีด่งีามในสงัคมไทย ความเสือ่มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจำาเป็น
ต้องนำาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  
 เมืองเชียงคานเดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศลาว ซึ่งสร้าง
โดยขุนคาน โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณ 
พ.ศ. 14๐๐ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๒5๐ อาณาจักรล้านช้างแยกออก
เป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากีสราช 
เป็นกษตัรย์ิ และอาณาจกัรเวยีงจนัทน์ ซ่ึงมพีระเจ้าไชยองค์เว้เป็นกษตัริย์ 
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โดยกำาหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่นำ้าเหืองข้ึนไปเป็นอาณาเขต
หลวงพระบาง และใต้แม่นำ้าเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์ ต่อมา
ทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั ่งขวาของแม่นำ้าโขง 
เป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคาน “เชียงคาน 
เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง 
แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำาศูนย์ศิลปาชีพ” เชียงคานเป็นอำาเภอเล็กๆ  
ในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นอำาเภอที่ติดชายแดนของประเทศลาวและ 
ในสมัยก่อนชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมาตั้งรกราก ที่อำาเภอ
เชียงคานและ ได้นำาวัฒนธรรมเข้ามาด้วย หรือจะเรียกได้ว่าเชียงคาน 
เป็นเมืองคูแ่ฝดหลวงพระบาง กว่็าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นประเพณ ีอาหาร
การกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน อำาเภอเชียงคานต้ังอยู่ทาง 
ทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง 
ดังต่อไปนี้ อำาเภอเชียงคานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๘ ตำาบล 
7๘ หมูบ้่าน จำานวนประชากรทัง้สิน้ 59,1๐4 คน จำานวนประชากรชาย 
๒9,๘54 คน จำานวนประชากรหญิง ๒9,๒5๐ คน (ข้อมูลสารสนเทศ 
สถานีตำารวจภูธรเชียงคาน, ๒553) ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี 
(ประเทศลาว) และอำาเภอปากชม ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอำาเภอปากชม 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำาเภอเมืองเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอท่าลี่ และ
แขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
 เทศบาลตำาบลเชยีงคาน มพีืน้ที ่๒.7 ตารางกโิลเมตร ต้ังอยูใ่นเขต
อำาเภอเชียงคาน ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 4๘ กิโลเมตร ห่าง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 56๘ กิโลเมตร เทศบาลตำาบลเชียงคาน  
มจีำานวนประชากรนบัถงึเดอืน เมษายน ปี ๒553 มจีำานวนทัง้ส้ิน 5,๘79 
คน ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล คดิเป็น ๒,177.4๐ คน 
/ ตารางกิโลเมตร จำานวนครัวเรือนรวม ๒,34๐ ครัวเรือน (ข้อมูล
สารสนเทศ เทศบาลอำาเภอเชียงคาน, ๒556)
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 เทศบาลตำาบลเชียงคานแบ่งออกเป็น 9 ชุมชน ประกอบด้วย  
1) ชุมชน คุ้มวัดท่าคก ๒) ชุมชนคุ้มวัดป่าใต้ 3) ชุมชนคุ้มวัดศรีพนมมาศ 
4) ชุมชนคุ ้ม วัดมหาธาตุ 5) ชุมชนคุ ้มวัดศรีคุณเมือง 6) ชุมชน 
คุ้มวัดมัชฌิมาราม (ป่ากลาง) 7) ชุมชนคุ้มวัดโพนชัย ๘) ชุมชนคุ้มวัด 
สันติวนาราม และ 9) ชุมชนส่วนราชการ ดังนั้น คณะผู้ทำาการวิจัยจึง
สนใจทีจ่ะทำาการศกึษาถงึ “การสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
อำาเภอเชยีงคาน” โดยผูท้ำาการวจิยัหวงัว่าผลของการวจิยัในครัง้นีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านค้าท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติทีจ่ะนำาผล
จากการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบาย ด้านการสร้างเครอืข่าย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและบริการให้สอดคล้องและตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง นอกจากนั้นผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวยังสามารถนำาผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย
และ การปรบัปรงุทีเ่หมาะสมให้กบัร้านค้าอกีต่อไป ซึง่ผลจากการวจิยัใน
ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับนักศึกษาและผู ้นำาชุมชนเพื่อสร้าง 
เครือข่ายการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

ค�าถามวิจัย
 1. ปัจจยัในการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม อำาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
 ๒. กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีเป็นอย่างไร 
 3. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำาเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ด้านพื้นที่ การจัดการ องค์กร และการดำาเนินชีวิตมีลักษณะ
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 ๒. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิจัย
	 ๑.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
 การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย 
และแนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จำาแนกตามพื้นที่ การจัดการ องค์กร และการดำาเนินชีวิต
	 ๒.	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย	
 การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ประกอบด้วย 
พระผู้ปกครอง 3 รูป คณะกรรมการชุมชน จำานวน 3 คน และผู้บริหาร
เทศบาลตำาบล 3 คน โดยจะทำาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
ซึ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักบวช/ เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 
3๐ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 3,๐๐๐ บาทขึ้นไป
	 ๓.	ขอบเขตด้านพื้นที่		
 เทศบาลตำาบลเชยีงคาน มพีืน้ที ่๒.7 ตารางกโิลเมตร ต้ังอยูใ่นเขต
อำาเภอเชียงคาน ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 4๘ กิโลเมตร ห่าง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 56๘ กิโลเมตร เทศบาลตำาบลเชียงคาน 
มีจำานวนประชากรนับถึงเดือนเมษายน ปี ๒553 มีจำานวนทั้งสิ้น 
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5,๘79 คน ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล คิดเป็น 
๒,177.4๐ คน/ตารางกโิลเมตร จำานวนครวัเรอืนรวม ๒,34๐ ครวัเรอืน 
(ข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำาบลเชียงคาน, ๒556)
 เทศบาลตำาบลเชียงคานแบ่งออกเป็น 9 ชุมชน ประกอบด้วย       
1) ชุมชนคุ้มวัดท่าคก ๒) ชุมชนคุ้มวัดป่าใต้ 3) ชุมชนคุ้มวัดศรีพนมมาศ        
4) ชุมชนคุ้มวัดมหาธาตุ 5) ชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมือง 6) ชุมชนคุ้มวัด
มัชฌิมาราม (ป่ากลาง) 7) ชุมชนคุ ้มวัดโพนชัย ๘) ชุมชนคุ ้มวัด 
สันติวนาราม และ 9) ชุมชนส่วนราชการ
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังเป็นบริบทที่สำาคัญในอนาคตที ่
ส่งกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทำาให้ประชาชนตระหนักสูงขึ้นในการให้ความสำาคัญกับประเด็น 
ด้านเศรษฐกจิ นกัท่องเทีย่วต่างชาตต่ิางจับตาเฝ้ามองความเปล่ียนแปลง 
ทางด้านการเมืองและ การให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยต่อ 
นักท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันภาครัฐมีการกำาหนดมาตรฐานส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
 เครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม หมายถงึ กลุ่มของคนหรือ
กลุ่มที่มีการประสานงานหรือทำางานร่วมกัน หรือลงมือทำากิจกรรม มี 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและ
ด้านเศรษฐกิจ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน 
 ศักยภาพการทางการท่องเที่ยว หมายถึง องค์์ประกอบต่างๆ ที่มี 
ส่วนช่วยเสริมแหล่งธรรมชาตินั้นๆ ให้้มีความสำาคัญ มีความเหมาะสม 
ในการจัดการท่องเที่ยว
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	 บุญกิริยาวัตถุ	๑๐  หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำาบุญ ทางทำาความดี
 พระผู้ปกครอง	หมายถึง พระภิกษุผู้มีหน้าที่ในการปกครองวัด 
ในเขตชุมชนเทศบาลตำาบลเชียงคาน  
 คณะกรรมการชุมชน หมายถึง คณะกรรมการชุมชน ประกอบ
ด้วยกรรมการที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในชุมชนไม่เกิน 9 คน ซึ่ง 
นายกเทศมนตรีประกาศแต่งตั้งให้เป ็นคณะกรรมการชุมชนจาก 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง และให้มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี 
 ผู้บริหารเทศบาลต�าบล หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายก-
เทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 เทศบาลต�าบลเชียงคาน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำาบลเชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดการจัดการในลักษณะเครือข่าย เริ่มถูกเล็งเห็นว่าเป็นสิ่ง 
ที่มีความจำาเป็น สำาหรับประเทศไทย ภายหลังจากทิศทางการบริหาร 
รัฐกิจมุ่งเน้นการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒54๒ ที่ส่งผล 
ให้เกดิหน่วยงานใหม่ๆ ในท้องถิน่จำานวนมาก ตามพระราชบญัญตักิำาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ พ.ศ. ๒54๒ ซึ่งได้ให้ความมีอิสระ
ในการปกครองตนเองของหน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น  
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทาง
การพฒันา ตรวจสอบและกำากบัดแูลการทำางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ให้ได้รบับรกิารสาธารณะทีต่รงกบัความต้องการของท้องถิน่
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบเดิมซ่ึงอาศัย
เพยีงอำานาจสัง่การจากหน่วยงานกลาง (Top-down approach) จงึแสดง
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ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเริ่มมีอำานาจและได้รับงบประมาณสำาหรับ
กำาหนดนโยบายการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
 กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (๒546) ได้ให้ความหมายของ
คำาว่า เครือข่ายไว้ ดังนี้
 เครอืข่าย คอื การเชือ่มระบบความประสานสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์
กับมนุษย์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์
 เครอืข่าย คอื กลุม่ของคนหรอืองค์กรทีส่มคัรใจแลกเปลีย่นข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างกัน หรือทำากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบ
โครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ
 อรรณณพ พงษ์วาท (อ้างถึงใน ประกายทิพย์ วงศ์หอม, ๒543: 
19) เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงร้อยรัด เอาความ
พยายามและการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
และอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน
 Alter Hage (อ้างถึงใน นฤมล นิราทร, ๒543: 16) กล่าวว่า  
เครือข่าย เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ 
ร่วมกันทำางาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจำานวนหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขต
แน่นอนหรือไม่ก็ได้ องค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน
 ปาน กิมปี (อ้างถึงใน รุ ่งโรจน์ เพชระบูรณิน, ๒546: 16)  
เครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคล จนเกิดการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูล
ข่าวสารขึ้น ซึ่งจะมีวงกว้างมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์
และการเชื่อมโยงของบุคคลหรือกลุ่มคน
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 วารสารสังคมและมนุษย์ศาสตร์ มก. (ปีที่ ๒9 ม.ค.-มิ.ย.๒546) 
เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม ที่มีการประสานงานหรือทำางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอสมควร มีวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายร่วมกันและหากบรรลุวัตถุประสงค์หน่ึงแล้ว อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ได้
 สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (๒547: 6) เครือข่าย 
หมายถึง กลุ่มของคนหรือกลุ่มที่มีการประสานงานหรือทำางานร่วมกัน 
หรือลงมือทำากิจกรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและอื่นๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการให้เป็น
กลไกขบัเคลือ่นเชือ่มโยงกจิกรรมร่วมกนั กจิกรรมเครอืข่ายต้องมลีกัษณะ
เท่าเทียมกัน และเห็นความตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงาน 
ที่จะทำา
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (อ้างถึงใน กองส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่าย, ๒546: 16) เครือข่าย หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร 
หน่วยงาน หรือสถาบันใด ได้ตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยงเข้าหากัน 
ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน อย่างเป็น
ระบบ
 เสถียร จิรรังสิมันต์ (๒549) เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยง 
ร้อยรัดเอาความพยายามและการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่าง
หน่ึงร่วมกันโดยท่ีแต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่าง 
ไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็น 
รูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำาเป็น หรืออาจ
อยู ่ในรูปของการจัดองค์กรท่ีเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กัน 
อย่างชัดเจน
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒555 - ๒559 
การวิจัยการท่องเที่ยวไทยในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อ 
สร้างองค์ความรูซ้ึง่เป็นการวจิยัเฉพาะสาขา (Single Discipline) มุง่เน้น
ประเดน็การส่งเสรมิการตลาดและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในระดบัจลุภาค
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเท่ียวกระจุกตัวใน 
บางพื้นที่และกระจายอย่างไร้ทิศทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  
อีกทั้งการวิจัยท่องเท่ียวยังขาดการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และมี 
ข้อจำากัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่เน้นนักวิจัยเป็น
ศูนย์กลาง ขาดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการ 
ท่องเที่ยว (Participatory Action Research) จากสถานการณ์ดังกล่าว 
สะท้อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยการท่องเที่ยวที่
เป็นการวิจัยร่วมสาขา (Trans disciplinary Research) ที่บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่ผลการวิจัยเกิดจากการปฏิบัติจริง” 
จึงจะสามารถนำาผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
 กรอบการให้บริการสาธารณะที่สามารถใช้รูปแบบเครือข่ายการ
ทำางาน ควรมคีณุลกัษณะหลกั 5 ประการ (สำานกับรหิารยทุธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ๒553) ดังนี้ 
 1) เป็นภารกจิร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีมุ่ง่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
 ๒) คำานึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย 
 3) มีการประสานทรัพยากรเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน 
 4) เน้นลูกค้าและกระบวนการมากกว่าอำานาจหน้าที่ 
 5) เน้นการสร้างความพ้องมากกว่าการสั่งการ
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 วีระศักดิ์ เครือเทพ (อ้างใน สำานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ๒553) ได้ให้ความหมายเบื้องต้นของ “เครือข่าย
การทำางาน” ในบริบทของประเทศไทย ว่าหมายถึง การจัดรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการทำางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่  
๒ หน่วยงานขึน้ไป โดยมอีงค์กรภาครฐัเป็นแกนหลักของเครือข่าย มคีวาม
สัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมาย 
ของความร่วมมือเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการร่วมกัน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งมิอาจดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จ
โดยลำาพัง ขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความหมาย 
ของ “ความร่วมมือระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่น” ว่าหมายถึง การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ตัง้แต่ ๒ แห่งขึน้ไปร่วมมอืกนัในการ
ดำาเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการ ซ่ึงกิจการนั้นอาจเป็น
กิจการที่ อปท. แห่งใดแห่งหน่ึงไม่สามารถดำาเนินการได้โดยลำาพัง หรือ
หากดำาเนินการได้ ก็ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ เป็นจำานวนมาก อันเป็น
ภาระแก่ อปท. น้ัน โดยลกัษณะของความร่วมมอืนี ้อาจเป็นไปในลกัษณะ
ของความร่วมมือผ่านการจัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง อปท. 
หรือในลักษณะขององค์กรความร่วมมือที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายได้
 รูปแบบความร่วมมือในลักษณะการสร้างเครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Network Typology) จากฐานข้อมลูจาก โครงการ
วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (วีระศักดิ์  
เครือเทพ) อาจแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่ง อปท. มีหน้าที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละรูปแบบ (อ้างใน สำานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน, ๒553) ดังนี้ 



169ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 1) เครือข่ายการปรึกษาหารือ (Consultative Model) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืหน่วยงานภายนอกสะท้อนความคดิเหน็ หรอื
ให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการปัญหาของท้องถิ่น
 ๒) เครือข่ายการทำางานจ้างเหมา (Contracted Model) พัฒนา
ขึน้จากรปูแบบการทำาสญัญาจ้างระหว่างภาครัฐและเอกชน อปท. จะทำา
หน้าที่เป็นผู้ว่าจ้าง กำากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับเหมา (Contractor) 
ดำาเนินการที่ตกลงไว้
 3) เครือข่ายภาคประชาสังคม (Decentralized Model) อปท. 
จะสนบัสนนุให้ภาคประชาชนรวมตวักนัอย่างเข้มแขง็ และมบีทบาทหลกั
ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อปท. จะทำาหน้าที่เป็น
เพียงผู้กระตุ้น สนับสนุน และจูงใจ (Facilitator) ให้ภาคชุมชนเข้ามา
แก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆ ด้วยตนเอง
 4) เครอืข่ายร่วมปฏิบัตกิาร (Collaborative Model) เป็นรปูแบบ
ที่อาศัยความร่วมมือในการทำางานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให ้
บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต้่องการร่วมกนั มกีารกำาหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
อย่างชัดเจน อปท. จึงมีบทบาทในฐานะผู ้ประสาน (Integrator)  
การปฏิบัติงานของเครือข่ายเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วม
 Feilden and Jokileht (อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท) ได้ให ้
ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลาย
ประเภท มไิด้เป็นเพยีงโบราณสถาน อาคาร พืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์และสวน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบ
นิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสำาเร็จของมนุษย์ในอดีต 
และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ที่สำาคัญของโลก
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 แนวคิดในการกำาหนดแนวทางในการอนุรักษ์นั้น วรรณศิลป์  
พีรพันธุ์ (๒546) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
คลองอัมพวาว่า มีองค์ประกอบสำาคัญที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย
 1. องค์ประกอบทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พื้นที่
ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชน การควบคุมการพัฒนาที่เหมาะสม 
และการปรับปรุงหรือฟื้นฟูบริเวณที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพที่ดี
 ๒. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฐานชุมชนตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการ 
กระจายรายได้ในชุมชน
 3. องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ การ
อนุรักษ์วิถีชีวิต และประเพณีที่ดีงาม การฟื้นฟูวิถีชีวิตและประเพณีที่ดี
งามแต่สูญหายหรือเสื่อมไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแม่นำ้า คู คลองให้กลับ
คืนมารวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำานึกในการอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน
 4. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสม ได้แก่ การ
สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการอนรุกัษ์และพฒันา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย
 การอนรุกัษ์ชมุชน จงึรวมหมายถึงการอนรุกัษ์พืน้ทีท่ีม่คีวามหมาย
และความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ การอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรม 
ทีม่กีารสบืทอดมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน และมส่ิีงซ่ึงแสดงถงึภมูปัิญญา
ของคนในชุมชนนั้นๆ ให้มีชีวิตอยู่ได้ กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมีความ
สัมพันธ์กับชีวิตในสังคมให้ดำาเนินไปด้วยกันทั้ง ๒ ปัจจัยอย่างสอดคล้อง
กัน จึงจะทำาให้พื้นที่เหล่านั้นมีคุณค่าและเกิดความหมาย หรือ “Sense 
of place” ข้ึนได้ ซึ่งตรงกับความหมายของคำาว่า “ย่านประวัติศาสตร์
ชนบท (Rural District)” (สุวัฒนา ธาดานิติ, ๒533) คือ พื้นที่ชนบท 
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ทีย่งัคงรกัษาไว้ซึง่รปูแบบทางประวตัศิาสตร์ของการดำาเนนิชวีติในชนบท 
ประกอบด้วย บ้านเรอืนในท้องถิน่ รปูแบบของพ้ืนทีใ่นการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมหรือกสิกรรม
 Aldo Rossi (อ้างถึงใน พัชรินทร์ เวียงชัย, ๒546) ได้อธิบาย
แนวคิดในการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ ไว้ว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
จำาเป็นต้องมองภาพในลักษณะขององค์รวม ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
 1) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึง
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง บริเวณ หรือสถาน
ที่ที่คนในชุมชนนั้น สามารถสัมผัสได้ และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งใน 
และนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในสิ่งก่อสร้างนั้นจะรวม 
หมายถึงบริบทของสิ่งก่อสร้างด้วย ท่ีคนในชุมชนร่วมกันทำาให้เกิด 
ความหมายขึ้นมา ภาพในที่นี้สามารถเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยคำาอธิบาย
 ๒) องค์ประกอบส่วนท่ีอยู่ภายในเป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นด้วยตา  
ที่ Bernard M.Freidan เรียกว่า คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก  
เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกาลเวลาที่อาศัยอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน เกิดการซ้อน
ทับของความหมายของพื้นที่  ในมิติต ่างๆของชุมชน จนเกิดเป็น 
ภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนในและนอก
ชมุชน ซึง่คนในชมุชนจะมคีวามรูส้กึผกูพันกบัความหมายของคณุค่านัน้ๆ 
ภาพลักษณ์นี้ คนในชุมชนถือว่าเป็นกลไกท่ีทำาให้เกิดความหมายและ 
เรื่องราวต่างๆดำาเนินอย่างต่อเนื่อง
 หลกัการทัว่ไปของการอนรุกัษ์ชมุชน จงึเป็นการอนรุกัษ์ทีค่ำานงึถงึ
องค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกัน จนกลายเป็นชุมชน ไม่จำากัดเฉพาะ
กายภาพของชุมชนเท่านั้น ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ (๒54๐) ได้กล่าวว่า 
“การอนุรักษ์ชุมชนต้องมีการคำานึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะต้อง
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มสีภาพน่าอยู ่และมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นทีอ่าศยัอยูก่บัโลกแวดล้อม
ที่ผู ้คนได้สร้างขึ้น นับได้ว่าเป็นแนวความคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิม” 
สอดคล้องกับความคิดของ ศรีศักร  วัลลิโภดม ที่ว่า “การปรับตัวเข้าสู่
สมัยใหม่ (Modernization)คือ การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วในอดีต 
มาผสมผสานเข้ากับสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีเลือกเฟ้นจากภายนอก เพื่อปรับ 
ให้ทนักับการเปลีย่นแปลงของโลกนัน่เอง” และชมุชนในความหมายของ 
ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านั้น  
แต่เป็นการผสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Area) การปะทะสมัพนัธ์กนัทางสังคม (Social Interaction) 
และความผูกพันร่วมกัน (Common Ties) (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 
๒539)
 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นแนวคิดในการป้องกัน 
พื้นที่ซึ่งมีร่องรอยแห่งอดีต สถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์สำาคัญ 
ที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มอาคาร ทำาให้ไม่สามารถอนุรักษ์อาคาร
เหล่าน้ันโดยแยกจากกันได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์อาคารเหล่านั้น
รวมกัน เนื่องจากคุณค่าของความเป็นกลุ่มอาคารนั้นเอง
 Garn ham, Harry L (19๘5) กล่าวว่า แนวความคิดของความ 
มีเอกลักษณ์ นั้นยากที่จะอธิบายได้ชัดเจน หรือระบุตรงๆ สถานที่อัน 
น่าจะจดจำานั้น มีเอกลักษณ์หรือจิตวิญญาณ แห่งสถานที่แต่ละที่ซึ่ง 
มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะท่ีน่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ สำานึก 
การเป็นส่วนหนึ่ง และการอยู่ดีในผู้คนนั้นตั้งอยู่บนรากฐาน ดังนี้
 1. มุมมองของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง เช่น รูปแบบ
ที่ดิน ภูมิประเทศ พรรณพืช ภูมิอากาศ และแหล่งนำ้า
 ๒. ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน ป้อม หรือโบสถ์บนยอด
เนินอันตอบสนองต่อภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ทำาเลทางกายภาพ 
กิจกรรมของมนุษย์ และสถานที่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
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 3. ประสบการณ์ในความรู ้สึก ซ่ึงการมองเห็นในอันดับแรก  
เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะ
สัมพันธ์ของส่วนผสมท้ังหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของสถานที่ มักไม่เป็น 
ที่เข้าใจของคนในพื้นที่จนกว่าจะเสียไป
 วัฒนธรรมประเพณีอันพิเศษในเมืองเชียงคานได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น ได้กลายเป็นพ้ืนท่ีโรงแรม  
การเก็งกำาไรอสังหาริมทรัพย์ การเติบโตของเมือง การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร และการท่องเที่ยว ความเปล่ียนแปลงนี้ ได้เปล่ียนจินตภาพ 
คุณลักษณะ และแม้แต่ความหมายต่อคุณลักษณะแห่งสถานที่นั้นได้ถูก
ทำาลายไป ขณะที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าเป็นด้านบวก เช่นว่า ต้องมี
การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ ก็มักจะต้องมีข้อเสียต่อคุณลักษณะเดิมของ 
ศาสนสถานที่เคยมีปรากฏ
 ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัย
ภายในที่สำาคัญ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอำานวยความสะดวก สินค้าของที่ระลึก ภาพลักษณ์การ
ประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ เป็นต้น  
ในขณะท่ีปัจจัยภายนอก เช่นสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  
ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้นทางคมนาคม การเปลี่ยน
นโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ที่น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น 
แนวทางในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะยทุธศาสตร์การสร้างเศรษฐกจิ
ฐานความรู ้และสร้างปัจจยัแวดล้อมเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว โดยสนบัสนนุ
ให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงสนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนา 
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บนฐานความเป็นไทยท่ีมีความหลากหลายทางด้านภูมิสังคมและ
วัฒนธรรม 
 ดังนั้น เพื่อให้การนำาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมตามที่ต้องการข้างต้น การสร้างเสริมนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ 
จะต้องดำาเนินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม โดยสรุป การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
หมายถึง การร่วมมือของชุมชน องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เข ้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา เพื่อดำาเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ชูศักดิ์ วิทยาภัค (๒553) ศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวกับการ 
พฒันา: มองผ่านการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในหลวงพระบาง สปป. ลาว  
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการพัฒนา  
ในบริบทของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ้าโขง ซึ่งจัดวางการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียวให้เป็นกลไกท่ีจะ
ทำาให้ช่วยขจัดความยากจน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม งานวิจัยนี ้
ตั้งประเด็นคำาถามในเชิงวิพากษ์ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ
นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ มีแนวโน้มที่จะทำาให้
เกิดการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งในเชิงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ในระหว่างกลุ่มผู ้กระทำาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
ดังกล่าว งานวิจัยนี่ได้เลือกเอาหลวงพระบางเป็นพื้นที่ศึกษา เพราะเห็น
ว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีขนาดเล็ก แต่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของ
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การท่องเที่ยวกับการพัฒนา โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บ
ข้อมูลสนามแบบ ชาติพันธุ์วรรณนาอย่างยืดหยุ่น 
 การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของหลวงพระบาง ในบริบทของ
กระบวนการโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุนนิยมโลก 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการท่องเที่ยว ที่เป็นไปในลักษณะของ 
หลักสมัยใหม่นิยม การให้ความหมายใหม่กับการเดินทาง การพักผ่อน
หย่อนใจตลอดจนรูปแบบการบริโภคท่ีเป็นท้ังทางวัตถุและสัญลักษณ์  
ซึ่งย่อมมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหลวงพระบางอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
ทีส่ดุ หลวงพระบางคอืภาพแทนความจรงิของอดตีทีห่ายไปของสงัคมไทย
ดั้งเดิม และเป็นภาพแทนความจริงในความมีอำานาจเหนือกว่าของ 
ความเป็นไทยที่มีต่อความเป็นลาว
 นงลักษณ์ จันทาภากุล (๒556) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
บ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี พบว่า ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาวิจัย
ศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน 
จังหวัดราชบุรี ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม 
และด้านองค์กรอยู่ในระดับมาก ๒) แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท่ีสำาคัญได้แก่ (1) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (๒) การให้ความรู้การจัดอบรม 
ในการจัดการการท่องเที่ยวให้ ประสบความสำาเร็จ (3) การศึกษาดูงาน
และการศึกษาการปฏิบัติที่ดีในการท่องเที่ยวที่ประสบความ สำาเร็จ และ 
(4) การประชาสมัพนัธ์ ผ่านทางเวบ็ไซต์การประชาสมัพนัธ์ผ่านหน่วยงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัด และสื่อต่างๆ เชิงรุกของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  



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

และการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหา
ด้านองค์กรมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาปัญหาด้านกิจกรรม และ
ด้านที่ตำ่าที่สุดคือด้านพื้นที่ ส่วนแนวทางแก้ปัญหาด้านกิจกรรมม ี
ค่าคะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้านองค์กร และ
ด้านที่ตำ่าที่สุด คือ แนวทางแก้ปัญหาด้านพื้นที่
 รัชดาภรณ์ เรื่องช่อ (๒544) ได้ทำาการศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
ถิ่นผู้ไทย พบว่าวิธีการบริหารการจัดการท่องเที่ยวและกำาหนดแนวทาง
ในการพฒันาธรุกจิการท่องเทีย่วหมูบ้่านโคกโก่ง พบว่า การบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวของหมู่บ้านโคกโก่ง ผู้ใหญ่บ้านผู้นำาในการบริหาร โดย 
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้าน มีการแบ่ง
หน้าที่การรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายตามลักษณะงาน ซึ่งพิจารณาจาก 
ความถนัดและความสมัครใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงลักษณะการจัดบริการ
การท่องเที่ยว มี ๒ รูปแบบคือ การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เป็นการ 
ท่องเที่ยวรูปแบบ Homestay การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังพบว่า
แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวหมู่บ้านโคกโก่งคือการจัดทำาแผน 
การปรับปรุงสถานที่ เพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากทางราชการ และหักรายได้จากการท่องเที่ยวจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน มีการจัดกิจกรรม
ประจำาเดือนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ตลอดปี 
จัดทำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวใน
ทกุภาค ปลกูจติสำานกึของชาวบ้านให้ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณี
ของหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความเป็นผู้ไทยอย่างแท้จริง อีกทั้ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ จัดทำาแผนที่บอก



177ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

เส้นทางท่องเทีย่วให้ชดัเจน มป้ีายเตอืนภยัตามจดุทีอ่าจทำาให้เกดิอบุตัเิหตุ 
จัดกำาลังไว้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทำาป้ายรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว 
ช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี
 วิถีวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี   
วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เน่ืองจากการเข้ามาของความทันสมัย และ
นโยบายของรัฐส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ ได้ส่งผลให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความเป็นดั้งเดิมตามความทันสมัยใหม่ๆ 
ที่เข้ามาแต่ก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว  
ชาวบ้านก็หันมาให้ความสำาคัญในเรื่องของการค้าขาย โดยใช้อัตลักษณ์
ของตนมาเป็นสื่อรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเป็นแรง 
ผลักดันสำาคัญให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย ชาวเชียงคานเองบางกลุ่ม 
ยังปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการท่องเท่ียวท่ีมี 
จำานวนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบเรียนง่าย 
และสงบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้เหน็ถงึความสำาคญัในการสร้างเครอืข่าย
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ ยทุธศาสตร์
การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒555-๒559 ประกอบด้วย 
3 ยทุธศาสตร์ ได้แก่  1) ส่งเสรมิการวจิยัวาระแห่งชาตทิางการท่องเทีย่ว 
๒) สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทางการท่องเท่ียวและพ้ืนท่ี
เชื่อมโยง และ 3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ 
การวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวมีทั้ง 
ป ัจจัยภายในและภายนอกการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนตลอดจน 
ผลกระทบในด้านอื่นๆ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รวมทัง้เร่งรดัพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนและ ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ
ระดับกลางและระดับย่อยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	  

แผนภาพที่	๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 แบบแผนการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยใช้วธิกีารวจิยัภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวจิยั ดงันี้ 
	 ๑.	กลุ่มเป้าหมาย
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที ่1 คอื 
พระผู ้ปกครอง 3 รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ พระผู้ปกครอง กลุ่มที่ ๒ คือ 
คณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลเชยีงคาน จำานวน 3 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ คือ ปัจจุบันได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการชุมชน กลุ่มที่ 3 คือ ผู้
บริหารเทศบาลตำาบล 3 คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ดำารง
ตำาแหน่งเทศมนตรีเทศบาลตำาบลเชียงคาน     
	 ๒.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เครื่องบันทึกเสียง
	 ๓.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัลงพืน้ทีใ่นภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(in-depth interview) และสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม โดยใช้เคร่ืองมอืท่ีสร้าง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล  
	 ๔.	การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาดำาเนินการดังนี้
  1. การจำาแนกออกเป็นหมวดๆ ได้แก่ นโยบายการส่งเสริม 
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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  ๒. นำาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล 
  3. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ทราบปัจจัยในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
 ๒. ได้ทราบกระบวนการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
 3. ได้ทราบถึงศักยภาพการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
หลักพุทธธรรมที่นำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เนื่องจากการ
เข้ามาของความทันสมัย และนโยบายของรัฐส่งเสริมให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวท่ีสำาคัญ ได้ส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความเป็น 
ดัง้เดมิตามความทันสมยัใหม่ๆ ท่ีเข้ามาแต่กย็งัคงรปูแบบวฒันธรรมทีเ่ป็น
สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ชาวบ้านก็หันมาให้ความสำาคัญในเรื่องของ 
การค้าขาย โดยใช้อัตลักษณ์ของตนมาเป็นสื่อรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้า และเป็นแรงผลักดันสำาคัญให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย  
ชาวเชียงคานเองบางกลุ่มยังปรับตัวไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงในบริบท
ของการท่องเท่ียวมจีำานวนเพิม่มากข้ึน เน่ืองจากมคีวามคุน้เคยกบัวถิชีวีติ
แบบเรียบง่ายและสงบ เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณกีารถ่ายทอดองค์ความรูไ้ม่ต่อเนือ่งขาดแรงจงูใจ เมอืงเชยีงคาน
ที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศไทยและลาวในอดีต 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทางการเมืองประเทศลาว 
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เมอืงเชยีงคานตกอยูใ่นภาวะเป็นเมอืงร้างทางการค้าอยูห่ลายปีจนกระทัง่
การท่องเที่ยวเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดภาวะนักท่องเที่ยว 
ล้นเมอืงขาดความสมดลุด้านธรรมชาต ิและมชีาวต่างชาติผู้หลงใหลความ
เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเมืองหลวงพระบางทำาให้เมืองเชียงคาน 
ถูกปลุกขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งกระแสการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้รบัการตอบรบัจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยด้วยกนัเอง ปัจจบุนั
เมืองเชียงคานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบชุมชนเมืองเดิมมีการตื่นตัวกับกระแส 
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทำาให้ภาวะทางเศรษฐกิจตื่นตัวเกิดกระแส
ด้านการเก็งกำาไรด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือนถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่พัก 
โรงแรม ร้านค้า เกิดนักลงทุนด้านการค้าท่ีเข้ามาจากพ้ืนท่ีข้างนอก 
โดยขาดความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาถิ่น ทางภาครัฐเอง 
กข็าดการต่อเนือ่งในการบรหิารประเทศ ชาวชมุชนขาดการวางแผนทีเ่ป็น
ระบบและองค์ความรู ้ด้านวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้รับการถ่ายทอด 
แบบรุ่นสู ่รุ ่น และการนำาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการดำาเนินชีวิต คือ 
บุญกิริยาวัตถุ 1๐ ของประชาชนชาวเชียงคาน นับว่าเป็นวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงาม ที่นำาหลักคำาสอนพระพุทธศาสนามาเป็นต้นแบบ
ในการดำาเนินชีวิต 
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สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่องปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้
	 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
เชงิวฒันธรรม อำาเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ประชาชนรู้สึกว่าไม่มส่ีวนร่วม
เท่าที่ควร ปัญหาที่พบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพ  
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้
ด้านวฒันธรรมประเพณกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ต่อเนือ่งขาดแรงจูงใจ
ไม่เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
 ๑.	ด้านพื้นที่ ด้านที่อยู่อาศัย เกิดการชำารุดทรุดโทรมตามอาย ุ
การใช้งานของวัสดุได้มีการปรับปรุง ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนที่พัก
อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันในชีวิตประจำาวัน ปัจจุบัน 
ได้เพิ่มสิ่งอำานวยความสะดวกตามเทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อการจำาเป็น 
ในการปรับปรุงบ้านเรือน ประชาชนที่มีทุนทรัพย์รื้นบ้านเรือนเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมแบบภูมิปัญญา แล้วสร้างบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ขึ้นมา
แทนโดยไม่เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา ช่างขาดความรู้ความเข้าใจใน
สุนทรียศาสตร์ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
 ๒.	ด้านการจัดการ คุณค่าทางด้านสังคม ลักษณะทางกายภาพ 
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมถิ่น ล้วนสัมพันธ์กับบริบทของชุมชน 
ขาดการสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมสู่รูปแบบทางกายภาพ
และจินตภาพสู่กระบวนการ ขบวนการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
โดยชุมชนเพื่อชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางท้ัง 
เชิงอนุรักษ์และพัฒนา  
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 ๓.	ด้านองค์กร พบว่า กระบวนการสร้างเสรมิเครอืข่ายการท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะไม่มีการวางแผนร่วมกัน
 ๔.	ด้านการด�าเนินชีวิต พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 5๐ ปี ขึ้นไปได้
ดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อว่าการ 
ให้ทานเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมเสบียง
เพือ่นำาตดิตวัไปในภพหน้า และเป็นประเพณทีีส่บืทอดมาตัง้แต่บรรพบรุษุ 
เห็นได้จากประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียว ซ่ึงประชาชนได้คัดเลือก 
ข้าวเหนียวอย่างดีและอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า ที่ประชาชน 
ได้ถือปฏิบัติตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา ส่ิงอันเป็นท่ีต้ังแห่ง 
การทำาบุญ คือ บุญกิริยาวัตถุ 1๐  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 	๑.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้วิจัยได้ทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้           
  1.1 ด้านการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมองค์กร
ต่างๆ เช่น ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเสริมสร้างการให้
ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการอนุรักษ์ และการดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  1.๒ ด้านนโยบายการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ภาครฐัต้องให้พืน้ท่ีประชาชนมากข้ึนในการตัดสนิใจในด้านนโยบาย และ
ถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม แก่เยาวชน
  1.3 ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐและ
เอกชนควรเสริมสร้างการให้ประชาชน ให้สามารถในการแก้ปัญหา  
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง และสังคม สร้างคุณค่า
ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีในชุมชน
	 ๒.	ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา
  ๒.1 ควรมีการวิจัยนโยบายการเสริมสร้างเครือข่ายการ 
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ   
  ๒.๒ ควรมกีารวจิยัประวตัศิาสตร์ พธิกีรรม ความเชือ่ ประเพณี
ในชนเผ่าลุ่มนำ้าโขง  

แนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. นโยบายการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
อำาเภอเชียงคาน 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 
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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 practice3. 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. 
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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 
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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

 4Ph ra  Thepsophon (P r ayoon  Mere r k ) ,  Buddh i s t  Mora l i t y , 
(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�ากัด, 
2548) หน้า 7. 
 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

7

3

2nd Year

6

1

3rd Year

9

-

4th Year

12

-

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:
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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.
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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 self-
contentment.

   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 Dhamma-
Vinaya. 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 monks9 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 ฐิตว�โส เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม, หนังสือสวดมนต์ ท�ำวัตรเช้ำ-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 
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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 

   11Ven. 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 



209ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

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, 
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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

ชื่อผู้วิจัย	 พระมหาดวงเด่น ิตาโณ, ดร.

 ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ

หน่วยงาน โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา

 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

ปีการศึกษา 2๕๕๘

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษานิสิตกลุ่มประเทศ CLMV 

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Ethnic Diversity and Coexist Peaceful in ASEAN 
Community: Case Study of CLMV Students in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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 งานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการ 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษานิสิต 

กลุม่ประเทศ CLMV ในมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” 

ของ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 

และคณะ โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

ผลงานวิจัยที่ได้จากการทำากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนา

ศกัยภาพการวจิยัทางพระพทุธศาสนาเพ่ือความกา้วหนา้ในประชาคม

อาเซยีน ประจำาปงีบประมาณ 2๕๕๘ เปน็งานวจัิยท่ีพัฒนาสอดคล้อง

กับเสาหลักท่ี 3 ของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจ

วัฒนธรรมของกันและกัน และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้ ศูนย์อาเซียน

ศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยจากโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขา

วิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้นำาเสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ไว้

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพบริบทการอยูร่่วมกนั 
ของนิสิตในกลุ่มประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย และเพื่อนำาเสนอรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของ
สมาชิกในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขภายใต้
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัย
ภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตบรรพชิตของ มจร. 
สว่นกลาง จำานวน ๕ รปู แบ่งเป็น ไทย กมัพชูา ลาว  เมยีนมาร ์เวยีดนาม 
จำานวนประเทศละ 1 รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยัคอื แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้ง วเิคราะหข้์อมลูโดยใชก้ารเปรียบ
เทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า หลัก
ปฏบิตัใินการอยูด่ว้ยกนัของนิสติ CLMV ในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เคารพใน
ความแตกตา่ง แบง่ปนัทรพัยากร รว่มกนัทำากจิกรรมจติอาสา และปฏบิตัิ
ตามศาสนาของตนเอง หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมสนัตสิขุ คอื หลกัสงัคหวตัถ ุ4 พรหมวหิาร 4 และสาราณยีธรรม ๖ 
สำาหรับรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของนิสิต คือ 1) สานรวม
อุดมการณ์ร่วมกัน 2) สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ 3) กระตุ้นจิตสำานึก
ประพฤติตนในศีลและวินัย 4) การสื่อสารด้วยเมตตาและเข้าใจ  
๕) เปิดเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ๖) ฝึกการให้ความเคารพกัน 

คำาสำาคญั	: ความหลากหลายทางชาตพินัธุ,์ วถีิการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข, 
  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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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การก้าวสู่การเปิดสังคมประชาคมอาเซียน ทำาให้ประเทศไทย 

ซึง่นบัได้ว่ามคีวามเจรญิท้ังด้านเศรษฐกจิ วฒันธรรม และความพรัง่พร้อม

ทางทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าสนใจและจับตามองของ และม ี

แนวโน้มเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

และศูนย์กลางการท่องเที่ยว1

 ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับกระแสของการ 

ไหลรวมของประชาชนในหมู่สมาชิกสมาคมอาเซียน โดยอย่างยิ่งกระแส

การย้ายถ่ินฐานแรงงานจากกลุ่มประเทศ CLMV อันได้แก่ ประเทศ

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่ต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิต

และรายได้ที่สูงขึ้น ประกอบกับแรงงานกลุ่มนี้มีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารและค่าแรงทีถ่กูกว่าคนไทยทำาให้เป็นทีแ่รงงาน

กลุ่มนี้นับวันเป็นที่ต้องการของเจ้าของผู้ประกอบการในประเทศไทย 

 การอยูร่่วมกนัในองค์กรทีม่คีวามหลากหลายความเป็นชาติจึงเป็น

สถานการณ์ท่ีไทยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแม้ว่ากลุ่มประเทศ CLMV จะมี

ความใกล้ชิดกับชายแดนประเทศไทย แต่ก็ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

บางอย่างที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ และความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์นี้หากมิได้ศึกษาทำาความเข้าใจกันอาจนำามาซ่ึงความขัดแย้ง  

เพราะประวตัศิาสตร์ความเป็นชาตพินัธุน์ัน้ได้รับจากอทิธพิลทางการเมอืง 

การปกครองของประเทศที่เคยปกครองและหล่อหลอมกลายเป็น

วัฒนธรรมและส่งผลต่อวิถีการดำาเนินชีวิตแต่ละชาติพันธุ ์2 ดังนั้น  

 1 องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆ ใน 
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thai-aec.com/ 
140#ixzz3jdZrw1SQ [2 ก.ค.2๕๕๘].
 2 สารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชน, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: http://www.kanchanapisek.or.th 
[2 ก.ค. 2๕๕๘].
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หากองค์กรมีสมาชิกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน  

หากมิได้เรียนรู้ถึงความเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น อาจทำาให้เกิด

ปัญหาเล็กๆ นำ้าผึ้งเพียงหยดเดียวที่สามารถสร้างปัญหาขยายใหญ่ขึ้น 

อันเกิดจากไม่รู้ถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสมาชิกในกลุ่มว่า 

มีความแตกต่างกันอย่างไร3 ดังกรณีตัวอย่างบางประเทศที่ไม่ยอมรับ

ความหลากหลายของชาติพันธุ์จึงเกิดการใช้ความรุนแรง นำาไปถึงการฆ่า

การทำาร้าย ทำาให้สังคมโลกไม่ยอมรับความใจแคบของประเทศนั้น4  

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความไม่มั่นคงและขาดสันติสุขในประเทศนั้น

 ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์นี้ในอดีตประเทศไทยได้ผ่าน

ประสบการณ์การหลอมรวมความเป็นชาติไทยท่ามกลางความแตกต่าง

ของเผ่าชน แต่กน็บัว่าไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีช่าวโลกยอมรบัถงึวถิกีาร

อยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ แม้ว่าจะมคีวามหลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม 

แต่ยงัคงสามารถเป็นหนึง่เดยีวกนัได้ เพราะม ี“ขนัติธรรม” เป็นเครือ่งยดึ

เหน่ียวในจิตใจ สะท้อนถึงการเคารพ การยอมรับ และความชื่นชมใน

ความหลากหลาย ในวัฒนธรรมต่างๆ ของโลก๕ สำาหรับการศึกษาความ

เป็นชาติพันธุ์ในเชิงวิชาการ ประเด็นการแก้ปัญหาในการเปล่ียนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้มกัจะถกูนำาเสนอภายใต้บรบิทและเง่ือนไขทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึ

การทำาความเข้าใจความเป็นพลวัตของกลุ่มชาติพันธุ์ในการต่อสู้และ 

ปรับตัวต่อแรงกดดันในด้านต่างๆ ตามความเป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

โดยให้ความสนใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจกับสิทธิความมี 

ตัวตนและภูมิปัญญาของทุกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผล

 3 ไทย แขก จีน ฝรั่ง พม่า ลาว กัมพูชา โลฮิงญา ความหลากหลายทางชาติพันธุ์, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://www.oknation.net [2 ก.ค.2๕๕๘].
 4 อ้างแล้ว.
 ๕ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การประชุมผู้นำาศาสนาเพ่ือสันติภาพในประชาคม
อาเซียนครั้งที่ 1 เรื่องขันติธรรมทางศาสนา
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การศึกษานั้นมีพลังอย่างแท้จริงในการนำาเสนอทางเลือกที่มีลักษณะ 

หลากหลายให้กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ ่มชาติพันธุ ์

ที่จะนำาไปสู่การสร้างสรรค์พหุสังคมและการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค 

กับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มสังคมนั้น การไม่ยอมรับความจริงในความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ การปฏิเสธและไม่ยอมรับความจริงในข้อนี้  

นับวันจะเพิ่มความขัดแย้งและรุนแรงขึ้นในสังคมโดยไม่จำาเป็น ๖๘   

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้นั้น  

มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การมีค่านิยมพื้นฐานที่เหมือนกัน โอกาสและ 

ผลประโยชน์ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารที่เข้าใจกัน และลักษณะสังคม 

ที่เหมือนกัน๖ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขโดยเน้นการเสาะหารูปแบบวัฒนธรรมร่วมประจำากลุ่ม พร้อมกับ

การปรบัเทคนคิความร่วมมอืเพือ่ให้ผูค้นทีห่ลากหลายความเป็นชาติพนัธุ์

ต่างมีความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำาให้ทั้งคนกลุ่มน้อยและ 

คนกลุ่มใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายนั้น

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์

ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู ้

และการอาศัยอยู ่ร ่วมกันท้ังในส่วนของบรรพชิตและคฤหัสถ์แล้ว  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังนับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้นิสิต

ที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

วฒันธรรม ภาษา ของไทย ได้อย่างประสบผลสำาเร็จ ท้ังนสิิตไทยและนสิิต

ต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ได้อย่างกลมกลืน เกิดความรักและสามัคคี ความผูกพันในหมู่คณะ 

   ๖ บทความเกี่ยวกับชนเผ่า, ความเป็นชาติพันธุ ์ (Ethnicity), [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
http://www.openbase.in.th  [2 ก.ค.2๕๕๘].
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษารูปแบบและแนวทางการอยู่ร่วมกันของ 

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง ท่ีเป็นสมาชิก

ของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสะท้อนให้เห็นความงดงามของการอยู ่

ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ท่ามกลางความแตกต่างและความหลากหลาย 

ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มประเทศ CLMV และยังสามารถขยายผลไปสู่ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน

คำาถามวิจัย
 1. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนิสิตกลุ่มประเทศ CLMV 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความ 

ขัดแย้งในมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่

 2. รปูแบบและแนวทางการอยูร่่วมกนัอย่างไรทีท่ำาให้นสิิตในกลุ่ม

ประเทศ CLMV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพื่อศึกษาสภาพบริบทการอยู่ร่วมกันของนิสิตในกลุ่มประเทศ 

CLMV ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 

 2. เพื่อนำาเสนอรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสมาชิก 

ในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขภายใต้ความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์
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ขอบเขตของการวิจัย
	 ๑.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	

 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎ ี

เกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ ์ 2) แนวคิดการมีส่วนในการอยู่ร่วมกัน 

ของสมาชิกในชุมชน 3) แนวคิดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมสันติสุข

	 ๒.	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย	

 กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตบรรพชิตของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ที่เป็นสมาชิก 

ในกลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม) จำานวน 4 คน 

4 ประเทศ

	 ๓.	ขอบเขตด้านพื้นที่		

 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

	 ๔.	ขอบเขตด้านเวลา	

 ระยะเวลาในการดำาเนนิการวจิยัทัง้หมด 1 เดอืน โดยกำาหนดระยะ

เวลาจำาแนกตามกิจกรรมหลักของการดำาเนินโครงการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
	 ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ หมายถึง การอยู ่ร ่วมกัน 

ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีพันธะทางเช้ือชาติ สัญชาติ และการมีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบเชื้อสาย 

มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน ในงานวิจัยนี้ได้แก่การอาศัยอยู่ร่วมกัน 

เป็นสังคมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)  

ที่เป็นนิสิตบรรพชิตไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 



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

	 วิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคม

ตามหลักคำาสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๖ ประการ คือ 

1) การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกันและภายใต้ 

อดุมการณ์เดยีวกนั 2) การแลกเปลีย่นสิง่จำาเป็นหรือปัจจัยพ้ืนฐานในการ

ดำารงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ด้วยความ

เท่าเทียมกัน 3) การเคารพกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามข้อบังคับของสังคมนั้นๆ 

การรักษาศีลหรือวินัย 4) การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตาและ 

มคีวามระมดัระวงัไม่ทำาร้ายซึง่กนัและกนั ๕) การแลกเปล่ียนความคดิเหน็

และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ๖) การยอมรบัฟังความเหน็ซึง่กนัและกนั

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

ในชมุชนมสีภาพความเป็นอยูท่ี่ด ีสามารถประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน

 นิสิตกลุ่มประเทศ	CLMV หมายถึง นิสิตบรรพชิตมหาวิทยาลัย   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ท่ีเป็นชาวกัมพูชา ลาว 

เมียนมาร์ และเวียดนาม

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย หมายถึง การเรียน

การสอนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัทีด่ำาเนนิกจิกรรม

ที่ตั้งอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ความหมายและมโนทัศน์ชาติพันธุ์7

 A. Montague ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” 

น่าจะเป็นคำาท่ีมีประโยชน์ในการจำาแนกกลุ่มชนได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 

เพราะเป็นคำาใหม่ ยังไม่มีความสับสนมากเท่าความหมายของคำาว่า 

“ชนชาติ” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2๕๕1: 7) ในความคิดของ 

A. Montague “กลุ่มชาติพันธุ์” หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มชนที่ถูกมอง

ว่าแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ในทางกายภาพหรือในทางวัฒนธรรม แต่ 

A.Montague ได้เน้นการยกตัวอย่างการจำาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในทาง

กายภาพ (A.Montague, 1972) 

 อย่างไรก็ตาม หลังจากทศวรรษของ 2490 เป็นต้นมา มโนทัศน์ 

“กลุ่มชาติพันธุ์” ได้แพร่หลายในสาขาชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยา

สงัคมและวฒันธรรม และสาขาวชิาอืน่ๆ ในสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวทิยา 

จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ (Zenner 1996: 303) จากข้อสังเกตของ  

Zenner (1996) มโนทัศน์อื่นๆ ท่ีได้เคยใช้กันก็ยังมีใช้อยู่ควบคู่กันไป  

แต่ใช้กันน้อยลงด้วยเหตุผลต่างๆ อย่างเช่น คำาว่า “เผ่าพันธุ์” (tribe) 

กลายเป็นคำาที่มีนัยยะของการไร้อารยธรรม และสะท้อนอคติแบบ

จักรวรรดินิยมตะวันตก เพราะคำาว่า “tribe” มาจากคำาว่า “tribu” ซึ่ง

หมายถงึ คนป่าเถือ่นทีอ่ยูน่อกอาณาจกัรแห่งอารยธรรม (Sahlin, 1998) 

 ส่วนคำาว่า “ethnic group” หรือกลุ่มชาติพันธุ์ จะมีความหมาย 

ทีเ่ป็นกลางมากกว่ากล่าวคอื ไม่ได้บ่งบอกประเภทหรอืระดบัคณุลกัษณะ

ทางวัฒนธรรมท่ีเหนือกว่าหรือตำ่ากว่า เพียงแต่บ่งบอกว่าเป็นกลุ่มชน 

ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในระยะแรกการจำาแนกกลุ่มชาติพันธุ์

   7 มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [ออนไลน์],แหล่งที่มา: http://www.sac.or.th/
databases/ethnicredb/more_information.php  [2 ส.ค.2๕๕๘].ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร 



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

เป็นการจำาแนกโดยนักมานุษยวิทยาหรือนักภาษาศาสตร์ เช่น ในงาน 

“Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia” ของ LeBar, Hickey 

and Musgrave (1960) ท่ีจำาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ โดยเกณฑ์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางภาษา อย่างไร

ก็ตาม ในช่วงหลัง พ.ศ.2๕00 เป็นต้นมา แนวคิดการจำาแนกกลุ่ม 

ชาติพันธุ์โดยอาศัยเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัยดังกล่าวได้รับคำาวิพากษ์วิจารณ์ 

โดยนกัมานษุยวทิยาท่ีทำางานในภูมภิาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น Leach (1964) และ Moerman (1967) 

 Levine และ Campbell (1972) ซ่ึงได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว ่า 

นักมานุษยวิทยาสมัยนั้นมักสนใจแต่เรื่องวัฒนธรรม จึงเข้าใจกัน 

อย่างหลวมๆ ว่ากลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ ก็คือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมหนึ่ง 

ร่วมกัน ซึ่งในความเป็นจริงมิอาจจำาแนกได้อย่างชัดเจน (ฉวีวรรณ 

ประจวบเหมาะ, 2๕47) ข้อวิพากษ์ต่างๆ ดังกล่าวได้กระตุ้นความสนใจ

ของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาบางกลุ่มที่ถามคำาถามเกี่ยวกับ  

“ความเป็นชาติพันธุ์” มากขึ้นในกาลเวลาต่อมา ซึ่งครอบคลุมประเด็น

สำาคัญต่างๆ ดังนี้ 1) กระบวนการจำาแนกกลุ่มชาติพันธุ์โดยคนในกลุ่ม   

2) การเรียนรู้และแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบริบทต่างๆ 3) ความรู้สึก

และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ที่ต่างกลุ ่มชาติพันธุ ์ ๕) กระบวนการดำารงรักษาพรมแดนระหว่าง 

กลุ่มชาติพันธุ์ ๖) กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางชาติพันธุ์  

 Fredrik Barth (1969) นักคิดคนสำาคัญที่มีบทบาทในการกระตุ้น 

มโนทศัน์การศกึษาชาตพินัธุค์อื “ethnic identity” (อตัลักษณ์ชาติพันธุ)์ 

และ “ethic boundary” (พรมแดนชาติพันธุ์) ซ่ึงถือเป็นแนวใหม ่

มีลกัษณะเป็นจติวสิยัในแง่ทีใ่ห้ความสำาคญักบัความรูส้กึนกึคดิของสมาชกิ

กลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นใคร เป็นสมาชิกของกลุ่มใด แตกต่างจากกลุ่มอื่น
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อย่างไร และลักษณะทางวัฒนธรรมใดที่มีความหมายต่อการจำาแนกทาง

ชาติพันธุ ์ ข้อเสนอของ Barth (1969) คือ ให้เปลี่ยนมุมมองจาก 

การที่กลุ่มชาติพันธุ์เป็นหน่วยที่ถือวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็น “รูปแบบ 

การจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำาว่า 

“สถานภาพ” ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลท่ีอยู่ร่วม

กลุ ่มชาติพันธุ ์เดียวกัน หรืออยู ่ต ่างกลุ ่มชาติพันธุ ์กัน การกำาหนด 

ความหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ตามความคิดนี้ ทำาให้ลักษณะทางวัฒนธรรม 

มีความสำาคัญในการจำาแนกความเป็นชาติพันธุ์ของปัจเจกบุคคล และ 

เป็นสัญลักษณ์สำาคัญในการจำาแนกตนเองและคนอื่นว่าต่างกลุ ่มกัน  

ในแง่น้ี ความเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์จ็ะเปรยีบเสมอืนสถานภาพอืน่ๆ ในสงัคม 

เช่น เพศสภาพ ชนชั้น วัยวุฒิ หรือถิ่นฐานที่อยู่ ที่กลายเป็นเครื่องหมาย

บ่งบอกมาตรฐานการปฏิสัมพันธ์ที่จะทำาให้รู ้ว่าคู ่ปฏิสัมพันธ์ควรจะ 

ถือปฏิบัติอย่างไรต่อกันอย่างเหมาะสม ตามความคิดนี้ สิ่งที่จะมี 

ความสำาคัญในการศึกษาทางชาติพันธุ์ จึงน่าจะเป็นกระบวนการระบุ 

อัตลกัษณ์ชาตพินัธุ ์เอกลกัษณ์ชาตพินัธุ ์(ethnic category) และพรมแดน

ชาติพันธุ์ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลจากต่างกลุ่มชาติพันธุ์  

ข้อสังเกตของ Barth ก็คือว่า พรมแดนชาติพันธุ์อาจดำารงอยู่ได้ แม้ว่าจะ

มีการปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ ่มชาติพันธุ ์กันอยู ่เสมอ และแม้ว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมไปในทางทีใ่กล้เคยีงกนั Barth ให้ความสนใจ

เรื่องการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ ์ในการปฏิสัมพันธ์มากกว่าสนใจ 

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างในกรณีของ Moerman 

 Abner Cohen (1974) ซึ่งได้พยายามปรับปรุงความหมายของ

กลุ่มชาติพันธุ์ให้รัดกุมข้ึน โดยกำาหนดว่า กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มคนที่มี

แบบแผนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่

ทำาให้มกีารปฏสิมัพนัธ์กบักลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ๆ ทีอ่ยูร่่วมระบบสังคมเดียวกนั 
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นัยยะของความหมายนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์จะต้องอยู่ร่วมระบบสังคม

เดียวกัน และแนวคิดในการจำาแนกกลุ่มชาติพันธุ ์ของ Cohen ก็ยัง 

มีลักษณะที่ให้ความสำาคัญกับเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัยอยู ่ดี (ฉวีวรรณ 

ประจวบเหมาะ, 2๕2๕) แม้ Cohen จะให้ความสนใจกบัการปฏสิมัพนัธ์ 

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกับ Barth แต่ Cohen ให้ความสนใจ

ปัจเจกบุคคลน้อยกว่า และเน้นการวิเคราะห์ความเป็นกลุ ่มหรือ 

การจัดระเบียบสังคมภายในกลุ่ม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2๕47) 

 ดงันัน้ การให้ความหมายกบั “กลุม่ชาตพินัธุ”์ จงึมคีวามหลากหลาย 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพิจารณาปรากฏการณ์ที่ต่างกัน และจาก

ต่างมุมมองกัน ทำาให้มิอาจนิยามคำาว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ได้อย่างชัดเจน

แน่นอน 

 ดุจฤดี คงสุวรรณ์ และวรรณะ รัตนพงษ์ ได้กล่าวว่า การแบ่งแยก

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถสรุปได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้

	 ๑)	เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้น	

ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนท่ีอยู่ในชนชั้นตำ่าท่ีสุด จะถือ

เป็นกลุม่ชนท่ีอยูน่อกระบบสงัคมนัน้ เช่น วรรณะจณัฑาลในอนิเดีย เอทา

หรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แต่

ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นตำ่า ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่

ร่วมสงัคมกบัสมาชกิส่วนใหญ่ จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมนัน้ เป็น

ผู้ที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอำานาจ และไม่มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอื่น 

ปัจจุบันทั้งประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ ่นได้ออกกฎหมายยกเลิก

วรรณะจัณฑาลและบูราคูแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยู่

ความแตกต่างภายในกลุ่มชาติพันธุ ์เดียวกันนี้ ถือเป็นรูปแบบความ 

แตกต่างทางชาติพันธุ์รูปแบบหนึ่ง นั่นเอง 
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	 ๒)	เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์	

 กลุ่มชนที่มีชาติพันธุ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ และต้ังถ่ินฐานอยู่ใน

บริเวณท่ีห่างไกล เช่น ชาวเขา มักจะถูกตัดขาดจากสังคมพื้นราบโดย 

ไม่ได้รับข่าวสารอย่างสมำ่าเสมอจากคนพื้นราบในส่วนกลาง การขาด 

การติดต่อสื่อสารท่ีดีน้ันอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจทำาให้มี

ปฏิกิริยาต่อต้านอำานาจรฐัได้ ในกรณขีองประเทศไทย รฐับาลได้พยายาม

ติดต่อสื่อสารกับชาวเขาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความ

สัมพันธ์ระหว่างชาวเขากับรัฐบาลไทยจึงมักไม่เกิดปัญหาเท่าใดนัก 

	 ๓)	เกิดจากการผนวกดินแดน	

 การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยการ 

ผนวกดนิแดนเพิม่ อาจเกดิจากการตกลงกนัตามสนธสัิญญา หรือเกดิจาก 

การขยายดินแดนหลังจากชนะสงคราม ตัวอย่างของการตกลงตาม 

สนธิสัญญาคือ กรณีสหรัฐอเมริกาซื้อดินแดนซึ่งปัจจุบันคือรัฐใน 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้บางรัฐ ตามสนธิสัญญา เรียกว่า “Louisiana 

Purchase” ในปี ค.ศ. 1๘03 หรือการที่สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดน 

ซึ่งปัจจุบันคือรัฐอลาสกา ในปี ค.ศ. 1๘๖7 ส่วนตัวอย่างของการสู้รบ

ระหว่างเพื่อนบ้านและฝ่ายท่ีชนะสามารถผนวกดินแดนข้างเคียงเพิ่มขึ้น 

คือ กรณีการขยายอาณาจักรต่างๆ ในบริเวณแหลมทองของทวีปเอเชีย 

ได้แก่ อาณาจกัรสโุขทยั ทวาราวด ีศรวีชิยั ล้านนา ล้านช้าง อโยธยา ฯลฯ  

ซึ่งสามารถขยายดินแดนให้กว้างใหญ่ขึ้นได้ โดยการยกทัพสู้รบกัน และ

ฝ่ายที่ชนะเป็นฝ่ายที่สามารถขยายอาณาจักรได้ 

	 ๔)	เกิดจากการย้ายถิ่น	

 ความแตกต่างทางชาติพันธุ์อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีคนจำานวน

หนึ่งอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในสังคมอื่น โดยที่คนกลุ่มนี้มีลักษณะทาง
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วัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคมท่ีตนย้ายเข้าไปอยู่ รูปแบบของการ

ย้ายถิ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่น กลุ่มชาติพันธุ ์จีนและแขก (อินเดีย)  

ในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

	 ๕)	เกิดจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม	

 ความแตกต่างทางชาติพันธุ ์ในประเทศอาณานิคม มีลักษณะ 

แตกต่างจากกรณต่ีางๆ ทีก่ล่าวมาแล้วทัง้ 4 กรณ ีทัง้นี ้เพราะอาณานคิม

เกิดจากการที่มหาอำานาจเข้ามามีอำานาจในการเมืองการปกครองของ

ประเทศอื่น ผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้ที่มีอำานาจมากกว่า และสามารถออก

กฎหมายบังคับต่างๆนานา ทำาให้เจ้าของประเทศ ซึ่งมีจำานวนประชากร

มากกว่า มีลักษณะของผู ้อยู ่ใต้ปกครอง และต้องยอมจำานนต่อข้อ 

เรยีกร้องของประเทศมหาอำานาจ ประเทศมหาอำานาจมกัจะจับจองทีดิ่น

ขนาดใหญ่ และว่าจ้างคนพื้นเมืองไปเป็นกรรมกรในไร่นา มีผลทำาให้ 

คนพื้นเมืองมีลักษณะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง หรือลูกจ้างในอาณัติของ

มหาอำานาจ ทั้งๆ ที่มหาอำานาจเป็นผู้บุกรุกเข้ามาในดินแดนของตน  

โดยทั่วไปจำานวนของผู้ที่อพยพมาจากประเทศมหาอำานาจมีไม่มากนัก  

แต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถจับจองท่ีดิน และทำาธุรกิจจนถึงขนาดเป็นผู้กุม

อำานาจทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้ อย่างกรณีประเทศซิมบับเว 

ปรากฏว่า ในปี ค.ศ. 1931 คนผวิขาวเป็นเจ้าของทีดิ่นเกอืบร้อยละ ๕0 

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[1 ส.ค.
2๕๕๘].
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แนวคิดการมีส่วนร่วม
 Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2๕4๕: ๖) ไต้ให้ความหมาย

เก่ียวกับการมี ส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วน

เก่ียวข้องในการดำาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกึ่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้วทิยาการท่ีเหมาะสมและสนบัสนนุ ติดตามการ ปฏบิติังาน

ขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 9

 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี ๕ ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ 10
 

ได้สรุปไว้ดังนี้

	 ๑)	ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน	(Mass	Persuation)

  Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2๕27: 7-๘) กล่าวว่า  

การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คำาพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิด 

ความเชื่อถือและการกระทำา ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อม

จะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะ

ในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่า 

ลำาดับขั้นความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการ 

ของคนจะเป็นไปตามลำาดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้  

1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs)  

เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่  

ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

   9 ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำานักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบ
ราชการ”,วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2๕4๕)
   10 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม	และ
วัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2๕27).
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และความต้องการทางเพศ 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

ของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัย 

อย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำาร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน 

หรือความมั่นคงในการทำางานและการมีชีวิตอยู ่อย่างมั่นคงในสังคม  

3) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการ

ความรกั ความต้องการทีจ่ะให้สงัคมยอมรบัว่าตนเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม 

4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ 

ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่อง

จากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการระดับสูงท่ีเกี่ยวกับ

ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสำาคัญของบุคคล  

๕) ความต้องการความสำาเร็จแห่งตน (self-actualization needs)  

เป็นความต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสำาเร็จในทุกสิ่ง

ทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่

จะทำาได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะ

พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด

	 ๒)	 ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ	 (National	

Morale)

 คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของ 

การทำางานจะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ตำ่าไปด้วย ทั้งนี้

เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรม

ต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดี 

ต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่เอารดัเอาเปรยีบ การให้ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบังาน 

การเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็ เป็นต้น และเมือ่ใดกต็ามถ้าคนทำางาน 

มีขวัญดีจะเกิดสำานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน 

ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นขวญัส่วนบคุคล และขวญัของกลุ่ม ดังนัน้ จะเป็นไปได้ว่า
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ขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำาไปสู่

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, 2๕4๕: ๘)

	 ๓)	ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม	(Nationalism)

 ปัจจัยประการหนึ่งที่นำาสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึก

ชาตินิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ 

เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของ

ตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น 

	 ๔)	ทฤษฎีการสร้างผู้นำา	(Leadership)

 การสร้างผู้นำาจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทำางานควยความเต็มใจ 

เพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นำาเป็นปัจจัย

สำาคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์โดยท่ัวไปแล้วผู้นำา 

อาจจะมีทั้งผู้นำาที่ดีเรียกวำา ผู้นำาปฎิฐาน (positive leader) ผู้นำาพลวัต 

คือ เคลื่อนไหวทำางานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้นำาไม่มีกิจ  

ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่เรียกว่า ผู้นำานิเสธ (negative leader) ผลของ

การให้ทฤษฎกีารสร้างผูน้ำา จงึทำาให้เกดิการระดมความร่วมมอืปฏบิติังาน

อย่างมีขวัญกำาลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วม

รับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นำาที่ดี ยอมจะนำาไปสู่การมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง 

	 ๕)	ทฤษฎกีารใช้วธิแีละระบบทางการบรหิาร	(Administration	

and	Method)

 การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่าย

เพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดำาเนินการ  

แต่อย่างใดกต็ามผลของความร่วมมอืยงัไม่มรีะบบใดดทีีช่ดุในเรือ่งการใช้

บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทำางานตามความสมัครใจอย่างต้ังใจ

ไม่มีใครบังคับก็จะทำางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไป 
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ตามนโยบายและความจำาเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร  

เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวัง 

ผลประโยชน์ 

 ความหมายและขอบเขตของการอยู่ร่วมกัน

 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หมายถึง การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎ

ระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูล

กนั การมส่ีวนร่วมกจิกรรมต่างๆ ของสงัคม เช่น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

การเมืองการปกครอง  การมส่ีวนร่วมในการคุม้ครองสทิธมินษุยชน  และ

การปฏิบตัติามคณุธรรมของการอยูร่่วมกนัตามหลกัศาสนาทีต่นเองนบัถอื 

จะทำาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

	 ๗.	แนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันใน

สังคมสันติสุข

 พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่สำาคัญท่ีหล่อหลอมให้พุทธ 

ศาสนิกชนเป็นคนรักสันติ รักอิสระเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตา 

กรุณาต่อกัน ได้แก่

		 ๑.	หลักสังคหวัตถุ	๔

 การเสริมสร้างสังคม คือ การจัดระเบียบสังคมให้สันติสุขเพื่อการ

อยู่ร่วมกันได้ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการเสริม

สร้างสังคมสันติสุข เนื่องจากหลักธรรมมะนี้เป็นหลักแนวคิดท่ีเป็นกำาลัง

แห่งการสงเคราะห์ หรอืมนษุยสมัพนัธ์11 ซึง่มนียัยะแห่งหลกัการของการ

ครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้  วิธีทำาให้คนรัก หลักสังคหวัตถุจัดได้

ว่าเป็นหลกัสงัคมสงเคราะห์ ซึง่เป็นเครือ่งประสานใจและเหนีย่วร้ังใจคน

   11 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕49), หน้า 70-7๕.
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ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัได้ และทำาให้อยูก่นัด้วยความรักความปรารถนา

ดต่ีอกนั12  ทัง้นี ้ธรรมดาแล้วทกุชวีติต่างดำารงอยูไ่ด้ด้วยการให้ หากมนษุย์

ทกุคนในโลกรูจ้กัให้ทาน เสยีสละแบ่งปันให้อภยัซึง่กนัและกนั ไม่พยาบาท

ปองร้ายกัน โลกนี้ย่อมจะเกิดความสงบสุข อย่างแน่นอน 

 สงัคหวตัถ ุแปลว่า หลกัการสงัเคราะห์ หรือหลักสังคมสงเคราะห์13  

หมายความว่า เมือ่มนษุย์อยูร่วมกนัเป็นหมู ่เป็นสังคม คนในสังคมจะต้อง

รู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์กันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมีความรักใคร่

ปรองดองกัน ซึ่งทำาให้สังคมราบรื่น มีความสงบ ธรรมที่เป็นหลักการ

สงเคราะห์นี้ มีอยู่ 4 อย่าง ดังนี้

  ๑)	ทาน คือ การให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เฉลี่ยเจือจานแจกจ่าย 

ช่วยเหลือด้วยสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง เสียสละ แบ่งปัน ตลอดถึงให ้

ความรู้และแนะนำาสั่งสอน วิชาความรู้ ช่วยด้วยทุน สิ่งของ หรือความรู้ 

คนเราถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกัน ต้องปันกันกินปันกันใช้ หามาได้แล้วควร 

รวมกันไว้เป็นกองกลาง แล้วจึงแบ่งกันใช้ หากไม่เอามารวมกัน อาจเกิด

การระแวงกันได้  

  ๒)	ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่ม

นำ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ14 พูดอย่างรักกัน ใช้คำาสุภาพ ให้เกียรติกัน  

พูดด้วยความหวังดี มีนำ้าใจ แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ และรู้จักพูดให้เป็น 

ผลดี คอยช่วยช้ีทาง แนะนำาหลักความจริง ความถูกต้องดีงาม แก่ 

ผู้ที่ต้องการ หรืออีกนัยยะหน่ึง ปิยวาจา คือ การเจรจาวาจาอ่อนหวาน 

ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน อาจเป็นคำาพูดดุ คำาตักเตือน การพูดคำาสัตย์ 

คำาจริง พูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ พูดแต่วจีสุจริต อ่อนโยน ทำาให ้

   12 ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) 11/140/1๖7.
   13 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา	๒๐๑	พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์โอเดียน
สโตร์,2๕3๘), หน้า 2๘9.
   14 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 
12, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง-กรณราชวทิยาลยั, 2๕๕1) หน้า 412.



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

ผู้ฟังเกิดความเบิกบานสำาราญใจ สรุปก็คือ พูดด้วยความเมตตา ทักทาย

ปราศรัย แสดงนำ้าใจไมตรี พาทีสุภาพ พูดด้วยกรุณา เห็นใจ ปลอบใจ 

แนะนำาให้คำาปรึกษา บอกทางแก้ปัญหา พูดด้วยมุทิตา พูดให้กำาลังใจ 

แสดงความส่งเสริมสนับสนุน

	 	 ๓)	อตัถจรยิา คอื ทำาประโยชน์ คอื ช่วยเหลอืด้วยแรงกาย และ 

ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ บำาเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไข

ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม1๕ ช่วยเหลือผู ้อื่น 

ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนแก้ไข 

ปรบัปรงุ ส่งเสรมิในทางจรยิธรรม หรอืกล่าวอกีนยัยะหนึง่ กค็อื การฝึกฝน

ตนให้เป็นคนที่มีเป็นประโยชน์ คือ มีความรู้ความสามารถ แล้วนำาความ

รูค้วามสามารถนัน้มาช่วยเหลอืกนัประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกนัในทุก

ด้านเม่ือรู้ว่าอะไรด ีหรอืไม่ด ีควรหรอืไม่ควร กน็ำามาเล่าสูก่นัฟัง พยายาม

ศึกษาหาความรู้ทางธรรม เอาใจมาเกาะกับธรรมให้มาก กล่าวโดยสรุป

ดังนี้
  1. ช่วยด้วยเมตตาแสดงนำ้าใจไมตรี แบ่งเบาภาระ ร่วมมือ 
ร่วมใจ แสดงนำ้าใจไมตรี
  2. ช่วยด้วยกรุณา นำาพาผู้อ่อนแอ หรือตกอยู่ในอันตรายให้
หลุดรอดพ้นภัย
  3. ช่วยด้วยมุทิตา ให้กำาลังใจสนับสนุนร่วมมือแก่ผู้ทำาความดี
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
  4. การทำาตนให้มีราคา มีความดี ที่พอจะเป็นประโยชน์แก่คน
อื่นได้ด้วย คือเป็นคนที่มีกำาลังในตัว คือ กำาลังกาย กำาลังความคิด กำาลัง
ปัญญาเป็นต้น

   1๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘2, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทพิมพ์สวย จำากัด, 2๕๕0), หน้า 2๕.
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  ๕. การทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน เร่ืองนี้เป็นเร่ืองจ่ายกำาลัง

ออกไปช่วยคนอื่น คนใจกว้างจึงจะทำาได้ คนใจแคบก็เห็นแก่ตัวย่อม 

ทำาไม่ได้ การบำาเพ็ญประโยชน์ เช่น ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ช่วยเหลือ 

บอกกล่าว สั่งสอนวิชาความรู้ ช่วยหางาน ช่วยแนะนำาทางอาชีพให้ 

เป็นต้น

 สรุป อัตถจริยา คือทำาประโยชน์แก่เขา สละเรี่ยวแรงกำาลังกาย  

กำาลังความสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่น และบำาเพ็ญประโยชน์ แก่ท้องถิ่น

ตนเองและประชาชนในท้องถิน่นัน้ๆ ของตน ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชนได้อยูดี่

กินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จากการเสียสละกำาลังกาย กำาลัง 

ความคิด กำาลังความสามารถอย่างเต็มท่ีขององค์การอันนำาซ่ึงประโยชน์

สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

	 	 ๔)	สมานัตตตา คือ การวางตนสมำ่าเสมอ เอาตัวเสมอสมาน  

ร่วมหมู่ ร่วมมือ ร่วมจุดหมาย ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสุขร่วมทุกข์ ปฏิบัติ

ต่อกันโดยเสมอภาค  เสมอต้นเสมอปลาย ด้วย เมตตา กรณุา มทุติา และ 

อุเบกขา ให้เหมาะกับสถานการณ์ (ช่วยด้วยการร่วมสร้างสรรค์และ 

แก้ปัญหา) ไม่เอาเปรียบ ไม่ถือสูงตำ่า ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ไม่ถือตัว 

การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรจะเป็น 1๖

	 ๒.	พรหมวิหาร	๔	

   พรหมวิหาร 4  หมายถึง ธรรมประจำาใจที่ทำาให้เป็นพรหมหรือให้

เสมอด้วยพรหมในทางปฏิบัติ หมายถึง คุณธรรมของผู้ใหญ่ ซ่ึงต้องมี

ประจำาในอยู่ตลอดเวลา มี 4 ประการ ดังนี้

   1๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), คู่มือมนุษย์และธรรมนูญชีวิต, หน้า 21.
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 (1) เมตตา คอื ความปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ ปรารถนาให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุ

 (2) กรุณา คือ ความสงสาร มีความปรารถนาช่วยผู้อื่นหรือสัตว์ 

ที่ประสบความทุกข์ ให้พ้นทุกข์

 (3) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

 (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย หรือความรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่ดีใจ 

ไม่เสียใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสุข หรือความทุกข์

 ๓.	สาราณียธรรม	๖ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง 

ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน หรือหลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 

   (1) เมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปต้ังกายกรรมประกอบด้วย 

เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระทำาดีต่อกัน ไม่เบียดเบียน 

ทำาร้ายกัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อ 

ความผาสุกของมวลมนุษย์ เป็นต้น

    (2) เมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปต้ังวจีกรรมประกอบด้วย

เมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสี

กัน เป็นต้น

     (3) เมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตัง้มโนกรรมประกอบด้วย

เมตตา คือการไม่คิดทำาร้ายซึ่งกันและกัน มีความซ่ือสัตย์เคารพใน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกันเป็นต้น

     (4) แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่ 

เพื่อนมนุษย์ ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านอาหาร 

เครือ่งอุปโภคบรโิภคเครือ่งมอืการเกษตรตลอดจนวทิยาการความรูต่้างๆ 

ให้แก่เพื่อนมนุษย์รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

ไม่ทำาลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์  

เป็นต้น
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     (๕) รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การดำาเนิน

นโยบายต่างๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือหลักการ 

ขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศไม่ฝ่าฝืนมติ 

หรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน

  (๖) มคีวามเหน็ร่วมกนั ไม่ววิาทเพราะมคีวามเหน็ผิดกนั ได้แก่ 

การอยูร่่วมกนัจะต้องยอมรบัในกฎกตกิาทางสงัคมทีก่ำาหนดไว้ ไม่กระทำา

ตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลกไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือ

ข่มเหงกีดกันผู้อื่น มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคม 

ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	(นิธิบุณยากร) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะห์ 
กรณีลุ่มนำ้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่” จากการศึกษารูปแบบในการจัดการ 
ความขัดแย้งโดยสนัตวิธิใีนลุม่นำา้แม่ตาช้าง จ.เชยีงใหม่ พบว่า ความขดัแย้ง 
ในลุม่นำา้แม่ตาช้างน้ัน เป็นความขัดแย้งทีเ่กีย่วกบัการแย่งชงิทรพัยากรนำา้ 
การจัดการความขดัแย้งด้วยการเจรจากนัเอง การเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในลุ่มนำ้า จนทำาให้การแย่งชิง
นำ้าดำาเนินไปสู่การแบ่งปัน และการยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ไปสู่ 
การสลายและทำาลายความเป็นอัตลักษณ์ ส่วนการบูรณาการรูปแบบ 
การจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ และสนทนา 
กลุ่มประชาชนในลุ่มนำ้าเห็นว่า “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” ข้อปฏิบัติหรือชุดวิธี 
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้ง และวิธีการเสริมและป้องความขัดแย้ง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในลุ่มนำ้า17

   17 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดย	
พุทธสันติวิธี:	ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มนำ้าแม่ตาช้าง	จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
ดุษฏีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕4๘.     
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	 ชลากร	 เทียนส่องใจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลางเชงิพทุธ: หลกัการและเครือ่งมอืสำาหรบัการจดัการความขดัแย้ง” 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะโดดเด่นของการเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย 
ของพระพุทธเจ้าคือการตระหนักรู้ถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นจากข้อพิพาท 
ของคู่กรณี โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี 
ซึ่งจะทำาให้บานปลายและทำาให้สงฆ์แตกแยกกัน เรียกว่า สังฆเภท และ
พระองค์เข้ามาไกล่เกลี่ยโดยไม่ต้องให้เขานิมนต์ พระองค์ถือเป็น 
ความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้นำาองค์กรสงฆ์และอีกประการหนึ่ง
ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จในการจัดการความขัดแย้งคือ การมีต้นทุน
ทางสังคมสูง ทำาให้เกิดความไว้วางใจของคู่พิพาทนั้นเอง 1๘

	 มุฑิตา	แซ่ซ้ง	และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
และการส่งเสริมความสามัคคีเพื่อความปรองดอง” กรณีศึกษา: สาขา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า 
“ความสามัคคี” ถือเป็นคุณธรรมท่ีสำาคัญประการหนึ่งที่คนในสังคม 
พึงมี สำาหรับการทำางานร่วมกันอย่างมีพลังและประสิทธิภาพ และทำาให้
คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างเป็นปกตสิขุ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 
ได้ทรงมีพระราชดำารสั ถงึความสำาคญัของความสามคัคเีอาไว้ในคณุธรรม 
4 ประการว่า “การท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน 
ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำาสำาเร็จผล ท้ังแก่ตน แก่ผู้อื่นและแก่
ประเทศชาติ” และในทางพุทธศาสนายังได้กล่าวถึงผลความสามัคคีนี้ว่า
เป็นหลกัธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความพร้อมเพรยีงกนัของหมูค่ณะ ดงัหลกั
สามคัคธีรรม 4 ท่ีว่าด้วย การรูจ้กัประนีประนอมยอมกนั ไม่ทะเลาะววิาท
แก่งแย่งกัน รู้จักตกลงกันด้วยไมตรีจิต มีความร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่ง 
อนัเดยีวกนัแห่งหมูค่ณะ และหลกัสาราณียธรรม ๖ ทีว่่าด้วยการอยูร่่วมกนั 
ของคนในสังคมด้วยความรักความเข้าใจ และสามัคคีกัน อย่างปรองดอง 

   1๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), คู่มือมนุษย์และธรรมนูญชีวิต, หน้า 21.
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ดังนั้น ความสามัคคีจึงเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมพึง
ม ีเพือ่ให้สงัคมมคีวามเป็นปกตสิขุ ไม่เกิดความแตกแยก ขดัแย้งทีรุ่นแรง
ตามมาจนกลายเป็นปัญหาสังคม19

	 อรปรียา	 วสุมหันต ์ ได ้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีจัดการ 
ความขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล” พบว่า ความขัดแย้งมี  
2 ประเภท คอื ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ภายในจิตใจกบัความขัดแย้งภายนอก 
โดยเกิดจากการทำางานร่วมกันระหว่างเหตุปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่  
อกุศลมูลปปัญจธรรม กับ เหตุปัจจัยภายนอก การจัดการความขัดแย้ง
ด้วยหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถกระทำาได้ทั้งเชิงรับ เชิงรุก หรือ  
ทั้งสองอย่างประกอบกัน โดยนำาหลักพุทธธรรมสำาคัญมาใช้เป็น 
เครื่องมือสำาคัญ เช่น หลักขันติธรรม หลักอนัตตา หลักอปริหานิยธรรม 
หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำามาประยุกต์ใช ้
กับวิธีการจัดการความขัดแย้งในยุคปัจจุบัน เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย 
การประนีประนอมยอมความ การโน้มน้าว การหลีกเลี่ยง หรือการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น20	
	 พระครูนิกรสุนทรกิจ	 (สมพงษ์	 นุ ่มสกุล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท” พบว่า แนวความคิดและคุณลักษณะในเร่ืองความสามัคคี 
ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และความหมายโดยอรรถ 
ในพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของความสามัคคีใน 3 ลักษณะ คือ 

   19 มฑุติา แซ่ซ้งและคณะ, รปูแบบการจัดการและการส่งเสริมความสามคัคเีพ่ือความปรองดอง 
: สาขาเศรษฐกจิพอเพยีง คณะบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, รายงานวิจยั, โครงการ
เสริมสร ้างการรับรู ้และการมีส ่วนร ่วมของพลเมืองในการปกครองท ้องถิ่น ภายใต ้ 
การสนับสนุนของโครงการสะพาน และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
(คณะรัฐศาสตร์): มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2๕๕4.
    20 อรปรยีา วสุมหนัต์, พทุธวิธีจัดการความขดัแย้งในทศันะของพระไพศาล วสิาโล, วทิยานพินธ์
พทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 2๕๕4.)
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สังฆราชี (ความร้าวฉานของหมู ่คณะ) สังฆเภท และ สังฆสามัคคี  
ในพระสตุตนัตปิฎกได้ให้ความหมายสามคัคว่ีา หมายเอาการตัง้กายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในมิตรสหายและ 
คนทั้งหลายในสังคม โดยไม่ถือว่าตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น ให้เกียรติ 
ให้ความสำาคัญต่อผู้อื่นด้วยจึงจะถือว่าได้เป็นการบำาเพ็ญสามัคคีธรรม  
ในพระอภิธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงความสามัคคีในลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง 
กบัการเกดิข้ึนของอนัตรายท่ีเกดิจากไฟท้ัง 3 อย่างคอื ราคะ โทสะ โมหะ 
ซึ่งสามสิ่งนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกของความสามัคคีในหมู่ 
ชนคณะ ส่วนความหมายโดยอรรถ สรุปได้ว่า ความสามัคคีเป็นการ
แสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปฏิบัติงานให้สำาเร็จลุล ่วง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน เสียสละ  
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และตระหนักในปัญหาร่วมกัน โดย 
จะต้องมีการทำางานร่วมกันบ่อยๆ ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลียวกันและก็สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้สำาเร็จ21

 	 พระไพบูลย์	ญาณวิปุโล	 (พิศาลวชิโรภาส)	จากการศึกษา
แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการฟังอย่างลึกซ้ึงในสังคมปัจจุบัน พบว่า 
รูปแบบของการสานเสวนาหรือที่ เรียกว่าการทำา dialogue คือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นกระบวนการที ่
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่อ จุดยืนต่างกัน 
มีโอกาสพบปะพูดคุยแสดงความรู้สึก ฟังเงื่อนไขปัจจัยของกันและกัน  
อย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจกันอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้น การฟังเพื่อ 
เหน็อกเหน็ใจและเข้าใจกนันัน้ ต้องมองข้าม “กรอบอ้างองิ” ของตน เพ่ือ
เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู ้ พัฒนาและเข้าใจสถานการณ์ กระทั่ง 
อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด ความขัดแย้งไปเป็นความเข้าใจและ

   21 พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล), ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕๕3.)
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เห็นใจกันมากขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการสานเสวนา 
ที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้าใจป้องกันและ 
ลดปัญหาความขัดแย้ง โดยความเชื่อพื้นฐานว่ากระบวนการสานเสวนา 
สามารถนำามาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน และเป็นทางเลือก 
ที่สำาคัญในรูปแบบของ “สันติวิธี” ในการลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อ 
เสริมสร้างความชอบธรรม การมีส่วนร่วม กระทั่งสามารถพัฒนาสู่สังคม 
ทีเ่ข้าใจกนั สงบสขุ และย่ังยืน22

   22 พระไพบูลย์  ญาณวิปุโล (พิศาลวชิโรภาส), ศึกษาวิเคราะห์การฟังอย่างลึกซึ้งในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕๕4).    
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลาย 

ทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมและ 

แนวทางการอยูร่ว่มกนัของนสิติในกลุม่ประเทศ CLMV ของมหาวทิยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั คณะผูว้จิยัไดก้ำาหนดความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ตัวแปรได้ดังนี้

	  

แผนภาพที่	๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 แบบแผนการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยใช้วธิกีารวจิยัภาคสนาม (field study) และได้ออกแบบการวจิยั ดงันี้
	 ๑.	กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตบรรพชิตของ มจร 
ส่วนกลาง จำานวน ๕ ท่าน แบ่งเป็น ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์  
เวียดนาม จำานวนประเทศละ 1 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ คือ เป็นบรรพชิต
นิสิต มจร ส่วนกลาง และศึกษาอยู่ใน มจร ไม่ตำ่ากว่า 2 ปี เป็นสมาชิก
ตามประเทศที่กำาหนด
	 ๒.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดย ผู้เชี่ยวชาญประจำาหลักสูตรสันติศึกษา
	 ๓.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัลงพืน้ทีใ่นภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(in-depth interview) และสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม โดยใช้เคร่ืองมอืท่ีสร้าง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล  
	 ๔.	การวิเคราะห์ข้อมูล
     นำาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในภาคสนามมาดำาเนินการโดยการ
จำาแนกประเด็นสัมภาษณ์ตามหัวข้อ แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ 
เปรยีบเทยีบข้อมลู และการสร้างข้อสรปุแบบอปุนยั (analytic induction)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1) ทำาให้เหน็คณุค่าความสำาคญัของความแตกต่างทางชาตพินัธุใ์น
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 2) ทำาให้ได้แนวทางรปูแบบของการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุในกลุม่
ประเทศ CLMV นิสิต มจร ส่วนกลาง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุป
ประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑.	ความรูส้กึต่อการได้มาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย
  Y01 ได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ได้ทำาพบปะนสิิต
ต่างชาติมาก ได้ทำากิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน และที่สำาคัญ
ที่สุดกิจกรรมครั้งนี้ทำาให้ดิฉันเข้าใจได้ถึงคำาว่า “มิตรภาพไร้พรหมแดน”
   Y02 Y03 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคำาสอนในพระพุทธ
ศาสนา ในไทยอยากรู้พื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของไทย 
  Y04 มิตรภาพและความสงบสุข
	 ๒.	แนวทางการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
   Y01 วฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ไม่มกีารปรับอะไรมาก ท่ีหนกัใจ
คือ ต้องปรับตัวเองในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ
  Y02 Y03 วฒันธรรมไม่แตกต่างกนั มเีรือ่งกจิกรรมหรอืกจิวตัร
บ้างที่ต้องปรับเพื่อความประสมกลมกลืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   Y04 วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน คนไทยกับคนเวียดนามรู้สึกดี
ต่อกัน ส่วนท่ีเป็นปัญหาคือ นิสิตชาติอื่นๆ ในอาเซียนที่ต้องระวัง 
ความรู ้สึกในส่วนท่ีต้องเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ นั้น ต้องการเพื่อ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณี 
เพื่อต้องประสมกลมกลืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 	 ๓.	ข้อพึงระวังในความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกับนิสิตต่างชาติ
ด้วยกัน
   Y01 ความเป็นชาตนิยิมทำาให้ยงัรวมกลุม่เฉพาะนสิติในประเทศ 
ต้องอาศัยเวลา
   Y02 นำาเอาประวัตศิาสตร์ในอดตี มาทบัถมกนั ห้ามทำาเดด็ขาด 
เราต้องเป็นผู้ฟังอย่างเดียว
   Y03  ไม่ควรโต้ตอบกัน ต้องระวังแม้กระทั้งเรื่องแจกใบปลิว 
พึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษาคำาพูด หรือเล่าเรื่อง 
เชิงตลกขบขันที่ส่อไปในทางที่ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน
   Y04 ระวงัเรือ่งของประวตัศิาสตร์ความขดัแย้งในอดีตระหว่าง
ประเทศ	
	 ๔.	หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  Y01 1) หากจิกรรมทำาร่วมกนั 2) เปิดใจกว้างต่อต่างชาตมิากขึน้ 
3) เรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกันให้มาก 4) ไม่นำาศาสนา ประวัติศาสตร์ 
มาเปรียบเทียบกัน ๕) การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ๖) การช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 7) การให้อภัยซึ่งกันและกัน ๘) ต้องระวังคำาพูด พูดแต่สิ่งที่ดี
เกี่ยวกับประเทศของเขา 
  Y02 1) เห็นผู้อื่นเปรียบเสมือนญาติ 2) มีกิจกรรมร่วมกัน   
3) อยู ่อย่างสามัคคีและพี่น้องกัน 4) อยู ่ด ้วยความเห็นอกเห็นใจ  
๕) เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อทำาความเข้าใจ ๖) มีความจริงใจ
ต่อกัน  7) การเรียนรู้ซึ่งและกัน ๘) เคารพในความแตกต่าง แบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกัน 9) มีกิจกรรมจิตอาสาประสานงานกัน  10) มีจุดร่วม
ในการแก้ปัญหารวมกัน  และ 11) ร่วมกันปฏิบัติตามศาสนาของตนเอง  
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  Y03 1) เหน็ผูอ้ืน่เปรยีบเสมอืญาติ  มกีจิกรรมร่วมกนั อยูอ่ย่าง
สามัคคีและพี่น้องกัน อยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เรียนรู้วัฒนธรรมของ
กันและกัน เพื่อทำาความเข้าใจ มีความจริงใจต่อกัน การเรียนรู้ซึ่งและกัน 
เคารพในความแตกต่าง แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน มีกิจกรรมจิตอาสา
ประสานงานกัน มีจุดร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติตาม
ศาสนาของตนเอง 2) อยากให้มหาวิทยาลัยจัดวิชาที่สอนให้นิสิต 
ได้ทราบข้อปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
แต่ละประเทศ เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ ควรแสดง 
ความเคารพและบุคคลสำาคัญของแต่ละประเทศที่ เคารพยกย่อง 
อย่างเหมาะสม
  Y04 1) เข้าใจ-เปิดใจ ทำาความเข้าใจ เรยีนรู ้แบ่งปัน ช่วยเหลอื 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ปิดกั้นความเชื่อและความเชื่อแตกต่าง  
ให้การศึกษา ความเชื่อและให้ความรู ้ที่ถูกต้องในแต่ละศาสนาโดย 
เชื่อมโยงผสมผสานวัฒนธรรม 2) จะต้องมีศูนย์กลางการสื่อสารระหว่าง
นิสติด้วยกนั เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้ทกุคนสามารถสือ่สารและปรบัตวัเข้ากนั
ได้การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสัมมนา ศึกษาดูงาน เเลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ พูดคุยกัน 3) อย่าแยกตัวหรืออย่าสร้างกำาแพง ควรสร้างสะพาน
เข้าหากัน ด้วยการทำากิจกรรมร่วมกันระวังเรื่องของประวัติศาสตร์ 
ความขัดแย้งในอดีตระหว่างประเทศ
	 ๕.	หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการอยูร่่วมกันอย่างสนัติสขุ
  Y01 หลกัเมตตา กรณุา ปิยวาจา รกัษาใจไม่ให้โกรธ การไม่คดิ
ทำาร้ายซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น
  Y02 เสียสละช่วยทำาประโยชน์ ทำากิจกรรม อยู่ในศีล ไม่ทำาตน
เย่อหยิ่ง วางตน สมำ่าเสมอ เอาตัวเสมอกัน ไม่ให้แตกสามัคคี
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  Y03 รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ด้วยการทำากิจกรรม
ไม่ขาดร่วมกัน ทำาตามกฎของมหาวิทยาลัย 
  Y04 มคีวามเหน็ร่วมกนั ไม่ววิาท ยอมรับในกฎกติกาทางสังคม
ที่กำาหนดไว้ ไม่กระทำาตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลก 
ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อื่น  

สรุปผลการวิจัย
 รูปแบบการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุขของนิสิต CLMV มจร 
(ส่วนกลาง) 
 1. สานรวมอุดมการณ์ร่วมกัน ด้วยการสืบสานพระพุทธศาสนา 
และสร้างสังคมสันติสุข
  2. สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย 4 เอื้อเฟื้อ
การเรียนรู้ และให้โอกาสการมีส่วนร่วมพัฒนา
  3. กระตุ้นจิตสำานึกประพฤติตนในศีลและวินัย ด้วยการยึดหลัก
ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน และการเคารพในกฎระเบียบ
 4. การสื่อสารด้วยเมตตาและเข้าใจ  ด้วยการรับฟังอย่างต้ังใจ  
รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งกรุณา และเอื้อนเอ่ยวาจาแห่งมิตรภาพ
  ๕. เปิดเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเปิดพื้นที่สานเสวนา
แลกเปลี่ยน และจัดกิจกรรมการรวมพลังสามัคคี
  ๖. ฝึกการให้ความเคารพ ขจัดความอคติ สร้างสะพานสันติภาพ
ในกลุ่มชน ด้วยการเคารพความเชื่อส่วนบุคคล ไม่วิพากษ์ด้วยอคติ และ
มองเห็นหัวใจของมนุษย์ด้วยความกรุณาสากล
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ควรขยายจำานวนกลุ่มเป้าหมาย
 2. ควรสัมภาษณ์กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นคฤหัสถ์ และอาจารย์
มหาวิทยาลัย
 3. ควรนำารูปแบบที่ได้ เปิดรับฟังเวทีสาธารณะกับผู ้มีส ่วน
เกี่ยวข้อง

แนวทางการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจำาเป็นต้องมีหลักการและแนวทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว หลักการข้อสรุปจากการวิจัย
ดงักล่าวเป็นหลกัปฏบิตัทิกุประเทศสามารถนำาไปปฏบิตัไิด้ ซึง่กส็อดคล้อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักสังคหวัตถุ 4 และหลัก 
พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักการที่เราคุ้นเคยและเข้าใจกันเป็นอย่างดี  
เพียงแต่ไม่ได้น้อมนำามาปฏิบัติอย่างเป็นทางการ  แต่ในกรณีศึกษาวิจัยนี้
ได้สะท้อนให้เหน็ว่าหลกัการแนวคดิหรอืหลกัธรรมดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีนำามา
ปฏิบัติได้จริง
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ชื่อผู้วิจัย	 พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ, ดร. 

  พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วิทยาเขตสุรินทร์

ปีการศึกษา 255๘

การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำาบุญถวายสังฆทาน

ร่วมมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา
An Analytical Study the Way of Sharing Merit 
to Sangha for Thai - Cambodia Relationship
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 งานวิจัย เรื่ อง  “การศึกษาวิ เคราะห์วิถีการทำาบุญ 

ถวายสงัฆทาน รว่มมติรภาพไทย - กมัพชูา” ของ พระอธกิารเวยีง  

กิตฺติวณฺโณ, ดร., พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผลงานวิจัย

ที่ได้จากการทำากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพ

การวจิยัทางพระพทุธศาสนาเพือ่ความกา้วหนา้ในประชาคมอาเซยีน 

ประจำาปีงบประมาณ 255๘ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาสอดคล้องกับ 

เสาหลกัท่ี ๓ ของอาเซยีน คอื ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรม 

ของกันและกัน และเป็นการปฏิบัติงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เ พ่ือเ พ่ิม 

ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ในการนี้  

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยจากวิทยาเขตสุรินทร์  

ที่ได้นำาเสนอบทความวิจัยเรื่องน้ีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย 

ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการทำาบุญ 
ถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา และเพื่อเสนอแนวทาง 
การสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งพุทธศาสนกิชนทัง้สองประเทศ 
ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา  
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยภาคสนาม มีกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะอำาเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะอำาเภอสำาโรง จังหวัดอุดรมีชัย และฆราวาส  
ประกอบด้วย นายอำาเภอ และกำานันตำาบลกาบเชิง นายอำาเภอ และ 
กำานันตำาบลสำาโรง เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลกึ และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการสรา้งขอ้สรปุแบบอปุนยั ผลการวจิยั 
พบว่า 1) รูปแบบการทำาบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา  
จะดำา เ นินการผ่านกิจกรรมทางศาสนา โดยใช้หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้บุคคลอยู่ร่วมกัน คือ หลักทิศ ๖ และ 
สงัคหวตัถ ุ๔ เพือ่เชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนของท้ังสองประเทศ  
และ 2) การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชน 
ทั้งสองประเทศ โดยที่พระสงฆ์ได้ใช้ประเพณีและวัฒนธรรม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็นตัวกลางในสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
ฝ่ายฆราวาสคือนายอำาเภอของท้ังสองประเทศได้มีการเอื้ออำานวย 
ประโยชน์ระหว่างกัน มีการติดต่อกันโดยการลดขั้นตอนทางระเบียบ 
ราชการของท้ังสองประเทศ และฝ่ายพุทธศาสนิกชน ได้มีการมงคล 
จองได ระหว่างกัน มีการจองได ยัวเกลอ (ผูกเส่ียวกัน) รวมทั้งมีการ 
ไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศ

คำาสำาคัญ	: ทำาบุญถวายสังฆทาน, ร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
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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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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 เมื่อปลายปีพุทธศักราช 255๓ และต้นปีพุทธศักราช 255๔ 

ราชอาณาจกัรไทย ได้เกดิปัญหาวกิฤตกิารเมอืงภายในประเทศ ทำาให้เกดิ

กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ยุยง ใช้กลอุบายทางการเมืองภายใน

ประเทศ และมีกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปกดดันเรื่องพื้นที่

พพิาทในบรเิวณเขาพระวหิาร ทำาให้ฝ่ายความมัง่คงของประเทศไทย เกดิ

ความกระทบกระทัง่กบัราชอาณาจกัรกมัพชูา  และทำาให้เกดิการสูร้บกนั

บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนไทย  

ด้านจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ทำาให้ราษฎรของประเทศ 

ต้องอพยพหนีภัยการสู้รบทิ้งบ้านเรือนบริเวณที่กระสุนปืนใหญ่เข้ามา 

ตกบริเวณหมู่บ้าน ทำาให้บ้านเรือนของชาวบ้าน วัด โรงเรียน ได้รับ 

ความเสียหาย การสู้รบใช้ระยะเวลาประมาณ สองสัปดาห์ เหตุการณ์ 

จึงได้บรรเทาเบาบาง จากการเจรจาของความมั่นคงของทั้งประเทศ  

ความมั่นคงได้ประสานงานผ่านผู้นำาชุมชนให้ราษฎรกลับเข้าบ้านเรือน

ตามเดิม ปรากฏความสัมพันธ์ของราษฎรของทั้งประเทศกลับไม่เกิด 

ความไว้วางใจแก่กันและกันการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้า 

ระหว่างกัน เกิดความหวาดระแวงไม่สนิทใจเสมือนดังเดิม

 พระครูประสาทปริยัติคุณ เจ้าคณะอำาเภอกาบเชิง พร้อมด้วย 

เจ้าคณะตำาบลในเขตอำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ราชอาณาจักรไทย 

และท่านพระครูสายลวด ธมฺมาภิรโต เจ้าคณะอำาเภอสำาโรง พร้อมด้วย

เจ้าคณะตำาบลในเขตอำาเภอสำาโรง  จงัหวดัอดุรมชียั ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมของสองประเทศโดยไม ่มีประเด็นทางการเมืองและ 

ความมั่นคง โดยนัดประชุมวาระแรกที่วัดบ้านกาบเชิง และวาระที่สอง 

ที่วัดพนมโอเสม็ด เพื่อกำาหนดการทำาบุญสังฆทานร่วมมิตรระหว่าง 
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สองประเทศ เช่น การทำาบุญถวายเทียนพรรษา ทำาบุญร่วมวันสารทเล็ก 

วันสารทใหญ่ และ ร ่วมเป็นเจ ้าภาพทอดกฐิน ร ่วมกัน โดยให ้

เจ้าคณะตำาบลประสานงานประชาสมัพนัธ์ให้อบุาสก อบุาสิการ่วมทำาบญุ

ตามวาระ และขอความร่วมมอืให้นายอำาเภอของทัง้ประเทศประสานงาน

กับตำารวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายทหารประจำาชายแดนเพื่ออำานวย 

ในการเดินทางไปร่วมทำาบุญของประเทศ เพื่อประสานความสัมพันธ์

ระหว่างราษฎรของทั้งประเทศให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดิม 

โดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมของ

มิตรภาพ

 พระสงฆ์ มีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมากทั้งให้การศึกษาและ 

การอบรมพระธรรมวินัยเพื่อให้บุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม  

แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมทำาให้บทบาท

หน้าที่ของพระสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนไป โดยมีข้าราชการเข้ามาแบ่งเบา

ภารกจิทางโลกของพระสงฆ์ไปทัง้ทางด้านการให้การศกึษาและการอบรม 

พระธรรมวินัยเพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองดีจนบทบาททางสังคมของ 

พระสงฆ์ดวู่าจะมเีพยีงแค่การทำาศาสนพธิเีท่านัน้ อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนั

บทบาทหน้าที่ต่างๆ ของพระสงฆ์ก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในชนบท เช่น 

การทำาโครงการที่มุ ่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ของ

ประชาชนในท้องถ่ินท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ และเป็นการให้ความ 

ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก 

ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต ให้การฝึกอบรม

อาชีพแก่สตรีและมีการเทศนาสั่งสอนอบรมจิตใจให้รู้จักการดำารงชีวิต

อย่างเป็นสุขโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า 

พระสงฆ์ยังคงเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนาและของสังคมโดยรวม  

ทีส่ามารถทำาหน้าท่ีในการถ่ายทอดทางสงัคมด้วยการให้การอบรมสัง่สอน 
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ชี้แนะแนวทางในการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก 

ในสังคมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ชีวิตทางสังคม

ของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะทำากัน 

ที่วัด งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพ พระสงฆ์ 

เป็นผู ้นำาทางจิตใจเป็นครูสอนลูกหลานผู ้ชายซึ่งรับใช้พระสงฆ์หรือ  

“บวชเรียน” ทั้งนี้ก่อนนี้ยังไม่มีโรงเรียนวัดจึงเป็นท้ังโรงเรียนและ 

หอประชุมเพื่อกิจกรรมต่างๆ ต่อเมื่อโรงเรียนมีขึ้นและแยกออกจากวัด

บทบาทของวัดและของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป

 ศาสนาทุกศาสนาล ้วนมีแนวคำาสอนที่ส ่งเสริมการพัฒนา

ปัจเจกบุคคลด้านจิตสำานึก เจตคติ และส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคล

ในการดำารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถ

ช่วยตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสงบสุขและนำาตนไปสู่

ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ปัจจุบันศาสนามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา

บุคคลด้านต่างๆ (ป.อ.ปยุตฺโต, 255๐) และในการพัฒนาบุคคลในการ

ดำาเนินชีวิตร่วมกับผู ้อื่น พุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อที่ส่งเสริม 

ให้บุคคลดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี โดยมีหลักการว่าหากบุคคลคิดดี

มีใจเป็นกุศลแล้วย่อมพูดดีและทำาดี บุคคลผู้พัฒนาความคิดจิตใจ 

ของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและทำาให้

สังคมเจริญก้าวหน้าได้ บุคคลท่ีดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดีคือบุคคล 

ผู ้ไม่เห็นแก่ตัวและรู ้จักทำาตามหน้าที่ของตน มิใช่มุ ่งกอบโกยเพื่อ 

ความอดุมสมบูรณ์ของตนเอง รูจ้กัเสยีสละและทำาประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้บุคคลอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นด้วยดี 

มีอยู่หลายประการ เช่น หลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ โดยที่หลักทิศ ๖ 

สอนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามหน้าที่และฐานะของตนให้เหมาะสม 

และหลักสังคหวัตถุ ๔ สอนให้บุคคลปฏิบั ติตนให ้เป ็นที่รักและ 
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เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเห็นได้ว่า หลักคำาสอนทางศาสนาเป็นสิ่งที ่

จะช่วยให้บุคคลผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำาสอนนั้นๆ เป็นบุคคล 

ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ ซึ่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ก็คือ การที่บุคคลเห็นความสำาคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตาม 

หลักคำาสอน และนำาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติ และการดำารงชีวิตใน

สังคมต่อไปซึ่งวิธีการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย

หลักคำาสอนทางศาสนาขึ้นอยู ่กับหลักคำาสอนของแต่ละศาสนาว่ามี 

สาระสำาคัญและมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บุคคลเป็นผู ้ที่มี

คุณธรรมจริยธรรม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำาให้ คณะผู้วิจัยสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับการทำาบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย – กัมพูชา  

ซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีมีความแตกต่างกันในด้าน 

สัญชาติแต่มีการนับถือในพระพุทธศาสนาเหมือนกันและอาศัยอยู่ใน

บริบททางสังคมที่ใกล้เคียงกัน 

คำาถามการวิจัย
 1. รูปแบบการทำาบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพไทย - กัมพูชา 

ควรเป็นอย่างไร

 2. แนวทางการส ่งเสริมการสร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่าง

พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศควรมีวิธีการอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการทำาบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพ 

ไทย - กัมพูชา

 2. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พุทธศาสนิกชนท้ังสองประเทศให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติ 

ทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาหลักธรรมทีใ่ช้การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศ

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าคณะอำาเภอ นายอำาเภอ 

เจ้าคณะตำาบล กำานัน ของอำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อำาเภอสำาโรง 

จังหวัดอุดรมีชัย

 ๓. ขอบเขตด้านพืน้ที ่อำาเภอกาบเชงิ จังหวดัสุรินทร์ อำาเภอสำาโรง 

จังหวัดอุดรมีชัย

 ๔. ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 255๘ 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
 การทำาบุญร่วมมิตรภาพ หมายถึง การท่ีพุทธศาสนิกชนของ 

ทั้งสองประเทศ มาทำาบุญร่วมกัน โดยใช้วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา

เป็นวันนัดหมายในการทำาบุญ

 ไทย – กมัพชูา หมายถงึ ชาวพทุธของทัง้สองประเทศทีม่วีฒันธรรม

การทำาบุญ ทั้งทางด้าน ศาสนพิธี ศาสนธรรม เป็นอันเดียวกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำาบุญถวายสังฆทาน

ร่วมมติรภาพไทย – กมัพชูา คณะผูว้จิยัได้สงัเคราะห์หลกัธรรมทีเ่กีย่วข้อง 

คือ หลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชน และได้เขียนการเชื่อมโยง 

ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษา ดังนี้

แผนภาพที่	๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ  โดยใชว้ธิกีารวจิยัภาคสนาม 

และได้ออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มพระสงฆ์ คือ เจ้าคณะอำาเภอ

กาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร ์เจา้คณะอำาเภอสำาโรง จังหวดัอดุรมชียั  กลุ่มที ่2 

เปน็กลุม่ฆราวาส คอืนายอำาเภอกาบเชงิ กำานนัตำาบลกาบเชงิ  นายอำาเภอ

สำาโรง กำานันตำาบลสำาโรง  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

โดยทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะผูว้จิยัไดล้งพืน้

ที่ในภาคสนามด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตแบบ 

มีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่คณะ 

ผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีภ่าคสนามสำารวจขอ้มลูของการกำาหนดสถานทีก่ารทำาบญุ

รว่มมติรของทัง้ประเทศ โดยที ่การทำาบญุคร้ังแรกเปน็วนัแหเ่ทยีน ถวาย

เทยีนพรรษา ณ ทีว่า่การอำาเภอกาบเชงิ โดยแจง้แกเ่จา้คณะอำาเภอสำาโรง 

นายอำาเภอสำาโรง กำานันตำาบลสำาโรง ไดน้ำาพทุธศาสนกิชนชาวกมัพชูาเดนิ

ทางมารว่มรบัถวายเทยีนพรรษา และการทำาบญุคร้ังท่ีสองเปน็การทำาบญุ

วนัสารทเลก็ โดยนมินตเ์จา้คณะอำาเภอกาบเชงิ นายอำาเภอกาบเชงิ กำานนั

ตำาบลกาบเชงิ และพทุธศาสนกิชนชาวไทย รว่มทำาบญุ ณ วดัปราสาทสำาโรง 

จังหวัดอุดรมีชัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ได้นำาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นท่ีในภาคสนามมาดำาเนินการสร้าง 

ข้อสรุปแบบอุปนัย แล้วสรุปเป็นความเรียง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ไดร้ปูแบบการทำาบญุถวายสงัฆทานร่วมมติรภาพไทย – กมัพูชา 

ตามบริบทของสังคมที่ใกล้เคียงกัน

 2. ได้แนวทางในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนของ 

ทั้งสองประเทศ

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำาบุญถวายสังฆทาน

ร่วมมิตรภาพไทย –กัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ (interview) การ

สังเกต (observation) โดยผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 ฝ่ายพระสงฆ์ มีความพอใจท่ีเห็นประชาชนของทั้งสองประเทศ

ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ไม่หวาดระแวงระหว่างกัน โดยใช้

ประเพณีและวัฒนธรรม หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา เป็นตัวกลาง 

ในสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 ฝ่ายฆราวาส โดยนายอำาเภอของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์

ระหว่างกันดีขึ้นในมิติทางด้านการเอื้ออำานวยประโยชน์ระหว่างกัน  

การตดิตอ่กนัโดยการลดขัน้ตอนทางระเบียบราชการของทัง้สองประเทศ

 ฝา่ยพทุธศาสนกิชน ไดม้กีารมงคลจองได ระหวา่งกนั มกีารจองได 

ยัวเกลอ (ผูกเสี่ยวกัน) มีการไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศ

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำาบุญถวาย

สังฆทานร่วมมิตรภาพ ไทย –กัมพูชา มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้

 การที่พระสงฆ์ผู้นำาในระดับการปกครองของทั้งสองประเทศได้
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ปรึกษาหารือกัน หลังจากท่ีประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับความ

เดือนร้อนจากเหตุการณ์การกระทบกระทั่งกันทำาให้เกิดการสู้รบกัน 

ระหว่างฝ่ายมั่นคงของทั้งสองประเทศประชาชนตามแนวชายแดน ต้อง

อพยพหนีภัยจากการสู้รบท้ิงบ้านเรือนของตน หลังจากเหตุการณ์กลับ

เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ที่มีความวัฒนธรรม ทางศาสนา การแต่งกาย การใช้ภาษาสื่อสาร เกิด

ความไม่ไว้วางใจกัน เมื่อพระสงฆ์ระดับผู้นำาการปกครอง คือเจ้าคณะ

อำาเภอกาบเชิง เจ้าคณะอำาเภอสำาโรง ได้พบปะสนทนากัน และกำาหนด

ให้ริเริ่มเอาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเร่ิมของการ

สานสัมพันธ์ โดยเป็นการนำาเอาประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทาง

ข้ามพรมแดนไปร่วมทำาบุญถวายสังฆทานร่วมมิตร มีการนำาไหว้พระ 

รับศีล ถวายสังฆทาน ร่วมรับประทานด้วยกัน ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกัน ร่วมแข่งขันกีฬานันทนาการร่วมกัน 

 ผลจากการรว่มทำาบญุถวายสงัฆทานรว่มกนั ทำาใหเ้กดิความเชือ่ใจ 

ไว้ใจกัน มีการไปมาหาสู่กันเป็นปกติ เกิดการค้าขายสินค้าตามฤดูกาล 

มีการนิมนต์พระสงฆ์ของทั้งสองประเทศร่วมทำากิจกรรมงานบุญร่วมกัน 

และมีการส่งพระภิกษุ สามเณร เข้ามาศึกษาปริยัติธรรม ทั้งฝ่ายสามัญ 

และฝ่ายปริยัติธรรม
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ข้อเสนอแนะจากวิจัย
 1. ด้านการเดินทางไปร่วมทำาบุญร่วมกัน ในบางช่วงการเดินทาง

ไปร่วมทำาบุญ ฝ่ายความมั่นคง เกิดการหวาดระแวงในหมู่ประชาชน 

ผู้ไปร่วมทำาบุญ ไม่อนุญาตให้เดินทาง ต้องขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจ

ข้อมูลประจำาตัวของผู้เดินทาง ทำาให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ทำาให้ขาด

มวลชนร่วมเดินทาง

 2. ฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทย ไม่มั่นใจในการเดินทางเข้า

มารว่มทำาบญุของกลุม่พระสงฆฝ์า่ยกมัพชูา โดยเกดิความหวาดระแวงวา่ 

พระสงฆ์ชาวกัมพูชาจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการทำาบุญ 

ในประเทศไทย ในบางชว่งเวลาอนญุาตใหพ้ระสงฆเ์ขา้มาเฉพาะพระสงฆ์

ที่มีตำาแหน่งทางการปกครองเท่านั้น

แนวทางการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมทางศาสนา โดยลดขั้นตอนทางฝ่ายบ้านเมืองให้น้อยลง

 2. เห็นควรให้หน่วยราชการประจำาท้องที่บริเวณชายแดนศึกษา

กิจกรรม ของประชาชนทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำาในการจัดกิจกรรม
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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 
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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 analyt ical 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 
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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

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ :	 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
	 	 เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน		 			

๒. ชื่อหน่วยงาน :	ศูนย์อาเซียนศึกษา 
	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :	พระราชวรเมธี,	ดร.	
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																																	พระมหาสมพงษ์		สนฺตจิตฺโต,	ดร.	
																																	พระอภิเชษฐ์	สุภทฺรวาที
																																	ดร.ลำาพอง	กลมกูล
																																	นางสาวอรเนตร	บุนนาค	

๔. แผนงาน :	 รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนานักวิจัยและ	
	 	 ผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
	 	 กับศาสตร์สมัยใหม่

๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:
	 	 องค์ประกอบที่	๔	การวิจัย
	 	 องค์ประกอบที่	๕	การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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๖. หลักการและเหตุผล
	 การส่งเสริมการทำาวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายวิชาการ 
มคีวามสำาคญัและจำาเปน็ในการพฒันาองคค์วามรูใ้หมใ่นองคก์ร	มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	ว่าด้วย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ	 ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำาให้การดำาเนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยท่ีกำาหนดไว้จำาเป็นต้องจัด
โครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นและการดำาเนนิงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็น
หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึน้เพือ่การบรหิารงาน	การวางแผนงาน	การพฒันาเครอืข่าย						
การศกึษาวจิยั	การจดัระบบสารสนเทศ	และการใหบ้รกิารวชิาการองคค์วามรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน	และประสานความร่วมมือกับส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ	ในประชาคมอาเซียน	แบ่งการบริหาร
งานเป็น	2	ส่วน	คือ	๑)	ส่วนงานบริหาร	และ	2)	ส่วนงานวิจัย	สารสนเทศ
และบริการวิชาการ	โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ	มีหน้าที่ใน
การปฏบิตังิานสง่เสรมิการทำาวจัิย	เพ่ือสรา้งองคค์วามรูพ้รอ้มนำาลงสูก่ารปฏบิตัิ
ที่จริง	บริหารและติดตามงานวิจัย	รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลัง
ขอ้มลูเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน	จากภารกจิของศนูยอ์าเซยีนศกึษา	และจาก
แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงเป็นประเด็นที่ทำาให้ศูนย์อาเซียนศึกษา	 ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพ 
ของคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 ได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ 
ร่วมกับสังคม	การศึกษา	ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 โดยการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการร่วมกับ
ศาสตรส์มยัใหม่	เพือ่รองรบัการเปดิตวัเขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน	ดงันัน้	
โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า 
ในประชาคมอาเซยีน	จงึเปน็โครงการทีเ่ปา้หมายทีส่ำาคญัเพือ่พฒันาศกัยภาพ
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ของบุคลากรในการทำาวิจัยและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลและมีความพร้อมในการ 
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

๗. วัตถุประสงค์
	 7.๑	เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการทำาวิจัยของบคุลากรให้สามารถพัฒนา
งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม	การศึกษา	ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน	ตามบริบทของวิทยาเขต	โดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
	 7.2	เพื่อผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
	 7.3	 เพื่อนำาเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย	

๘. ลักษณะของกิจกรรม
	 ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	2	ระยะ	
ดังนี้
	 ๑)	กจิกรรมเชงิปฏบิติัการ	เรือ่ง	“คน้หาอาเซยีนผา่นกระบวนการวจิยั”
	 2)	กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	“สะท้อนคิดผลการวิจัย 
	 					นำาสู่	รู้ผล	รู้ตน	รู้อาเซียน”	
หมายเหตุ :	เหตุผลที่แบ่งการดำาเนินงานเป็น	2	ระยะ	เนื่องจากกระบวนการ	
พัฒนางานวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการติดตามและปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง	ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำาเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ	และสามารถผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๙.๑	ทำาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม	 
การศึกษา	ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนตามบริบทของวิทยาเขต
	 ๙.2	ทำาให้ได้งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาท่ีเช่ือมโยงกับการก้าวเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน
	 ๙.3	ทำาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย	
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รายชื่อหัวข้อวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

ทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำาดับที่ หน่วยงานชื่องานวิจัย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตุง
ไทลื้อ	อำาเภอ	เชียงคำา	จังหวัดพะเยา	

การศึกษาเปรียบเทียบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ระหว่างหลวงพ่อพุทธโสธรในประเทศไทยและ
พระมหามัยมุนีในประเทศพม่า

วข.พะเยา

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
อำาเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	

ศึกษาวิเคราะห์หลักปฏิบัติของครูบาศรีวิชัย
ที่มีต่อการดำาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
พระพุทธบาทห้วยต้ม	อำาเภอลี้	จังหวัดลำาพูน

การศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในประชาคม
อาเซียนที่มาสักการะพระพุทธชินราช	จังหวัด
พิษณุโลก

การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธ
ศาสนาระหว่างนิสิตล้านนากับเมืองเชียงตุง

การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์ลาว

๑

2

3

๔

๕

6

7

วส.พุทธโสธร

วส.เลย

วส.ลำาพูน

วส.พุทธชินราช

วข.เชียงใหม่

วส.น่าน
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ลำาดับที่ หน่วยงานชื่องานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์วิถีการทำาบุญถวายสังฆทาน
ร่วมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาของนิสิต 
ชาวต่างชาติกับนิสิตชาวไทยที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
วิทยาเขตนครราชสีมา

การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับ
การดำารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศ
มาเลเซีย:	ศึกษากรณีชาวพุทธในรัฐเคดาห์และ
รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย		

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน:	กรณีศึกษา
นิสิตกลุ่มประเทศ	CLMV		ในมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง
เพื่อประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน

การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

การศึกษาวิถีชีวิตของพระนิสิตชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทย	(A	STUDY	OF	THE	WAY	OF	
LIFE	OF	CAMBODIAN	BUDDHIST	MONK	
STUDENT	IN	THAILAND)

8

๙

๑๐

๑๑

๑2

๑3

๑๔

๑๕

ความพร้อมของบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วข.สุรินทร์

วข.นครราชสีมา

วข.ปัตตานี

สันติศึกษา

มจร

วส.ลำาปาง

วส.บุรีรัมย์

วส.นครสวรรค์

วข.ขอนแก่น



27๙ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ลำาดับที่ หน่วยงานชื่องานวิจัย

วข.อุบลราชธานีการศึกษาผลงานและบทบาทของผู้นำาทาง
ความคิดแห่งดินแดน	ลุ่มแม่นำ้าโขง:	กรณีศึกษา
พระครูโพนสะเม็ก

รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านของ
ชนชาติพันธุ์		ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงราย

การศึกษาการอยู่ร่วมกันในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม	๔		เผ่าไทย	จังหวัดศรีสะเกษ

กระบวนการสร้างศรัทธาของพระเทพวิทยาคม	
(หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ)	ต่อผู้นับถือ 
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

บทบาทองค์กรสงฆ์ต่อการลดความรุนแรง 
ในกลุ่มพหุชนเผ่าของประเทศพม่า

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทำาบุญในพระพุทธ
ศาสนาของชาวพม่าในประเทศไทย

ศึกษาวิถีศรัทธาของพลเมืองอาเซียนใน
คาบสมุทรมลายูที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องประเพณีบุญข้าวสากที่มีอิทธิพล
ต่อประชาชนสองฝั่งโขง

ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบมหาสติ
ปัฏฐานของพระอาจารย์มหาสีสะยาดอ	อู
โสภณมหาเถระแห่งประเทศพม่า

๑6

๑7

๑8

๑๙

2๐

2๔

2๑

22

23

วข.บาฬีศึกษา

พุทธโฆส

วส.เชียงราย

วส.

ศรีสะเกษ

คณะพุทธศาสตร์

มจร.

วข.เชียงใหม่

วข.แพร่

วข.

นครศรีธรรมราช

วข.หนองคาย
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