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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
การอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มคนอีสานไปยังพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากนโยบายผสมกลมกลืน
ชาติ ประกอบกับการต้องการให้ผู้คนบางส่วนที่ยากจนไม่มีที่ดินทากินได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้
จัดสรรพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิว าส ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านหนึ่งติดพรมแดนรัฐ
มาเลเซีย การอพยพ เคลื่อนย้ายและตั้งถิ่นฐานเป็นไปด้วยความยากลาบากต้องอาศัยความอดทนต่อ
สภาพภูมินิเวศที่ไม่คุ้นเคย แต่อย่างไรก็ตามผู้คนเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ และดารงชีวิตอยู่ ได้อย่าง
มีความสุข การอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนถึงแม้หน่วยงานภาครัฐจะไม่อนุญาตให้นาสิ่งของติดตัวมาด้วย
เนื่องจากเป็นการเดินทางไกล และเป็นช่วงบุกเบิก แต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายเดินทางของผู้คน
ได้น าอุ ดมการณ์ความคิด ความเชื่อ ความเป็นอีส านติดตั ว มาด้ว ย สิ่ งส าคั ญคือ วัฒ นธรรมอีส าน
จัดเป็นภูมิปัญญาที่คนอีสานถือเป็นวัฒนธรรมได้นาติดตัวมาจากภาคอีสาน ซึ่งได้ผ่านการสั่งสมความรู้
และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย
ผ่านการเรียนรู้ในลักษณะชุมชนปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ การละเล่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม การประกอบอาชีพ ประเพณีบุญบั้งไฟ อาหาร ภาษา และการ
แสดงของชาวอีสานที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จึงทาให้คนอีสานยังคงมีการดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อยู่อย่างเหนียวแน่นถึงแม้เวลาจะผ่านมาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางความคิดที่
มีค่าซึ่งไม่สามารถตีราคาเป็นตัวเงินแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านั้นมีไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ดู
ได้ชมและได้ศึกษาน้อยมาก เพราะไม่มีการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ อันมีผลพวงมาจากความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคมและเทคโนโลยี ทาให้การร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านั้นสูญ
หายไปพร้อมกับบรรพบุรุษ แต่อย่างไรก็ตามยังมีให้เห็นอยู่บ้างตามชุมชนชนบท แต่ในชุมชนเมือง
แทบจะไม่มีให้เห็ น เลย ถึงแม้ภ าครัฐ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดงานอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้านออกมาบ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่ จึงมีความเสี่ยงสูงที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านั้นจะสูญหายไป หาก
ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
การมีส่ว นร่ วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านถือเป็นแนว
ทางการรักษาความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมชนบทที่อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง
ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรักษาภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง เอาไว้ในท้องถิ่น
ซึ่งหากขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมา
ก็จะสูญหายไป ในการนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า ชาวอีสานในพื้นที่ภูเขาทองมีการดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร และแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานควรเป็น
อย่ า งไร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เสนอแก่ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการร่ ว มกั น สื บ สาน
วัฒนธรรมของชาวอีสานให้คงอยู่ต่อไป และสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอื่นต่อไป
วิธีการศึกษาใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ๒๔๐ ชุด จากชาวบ้านที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลเป็นตารางและอธิบายใต้ตารางเป็นร้อยละ และใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก สังเกตแบบไม่มี
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ส่วนร่วม สนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูล จานวน ๔๕ คน นาข้อมูลที่ได้นามาจัดหมวดหมู่ตามประเด็น
ตีความ สร้างข้อสรุป และนาเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
๑. การดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ พบว่ามีการดารงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีการจัดงานบุญบั้งไฟในช่วงเดือน ๖ ตามประเพณีที่
เชื่อมโยงกับภาคอีสาน โดยจัดเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน การจัดงานบุญบั้งไฟเป็นไปเพื่ อสืบสานความ
เป็นอีสานให้คงอยู่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตาบลภูเขาทอง และเพื่อขอให้ฝนหยุดตก การจัดทา
บั้งไฟจุดมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เหมาะกับวัสดุที่หาได้ เนื่องจากวัตถุดิบบางอย่าง เช่น ดินประสิว
เสี่ยงต่อความมั่นคงการสั่งซื้อหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้สั่งซื้อให้ การจัดทาและสืบทอดเด็กจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาบั้งไฟจุด การเอ้บั้งไฟ และขบวนเซิ้งได้ประยุกต์ในลักษณะบูรณาการกับท้องถิ่น
ภาคใต้ เช่น การเอ้บั้งไฟจะมีรูปแบบผสมผสานระหว่างบั้งไฟเอ้ของอีสานกับเรือพระของภาคใต้ การ
เซิ้งจะมีการประยุกต์ท่าราเซิ้งให้เข้ากับการดารงชีวิตของคนในพื้นที่มีการนาการร่อนทองมาประยุกต์
ในท่าเซิ้ง มีอิทธิพลของนาฏศิลป์อีสาน แม้เป็นท่าเซิ้งร่อนทองก็ยังคงปรากฏความกระฉับกระเฉง
ว่องไว แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือการแต่งกายของนางรา การแต่งกายเซิ้งร่อนทอง นางราใส่ผ้าซิ่นอีสาน
แต่หากใส่เสื้อเกาะอก สวมกรองคอ เปลือยไหล่คล้ายระบาศรีวิชัย เป็นการดัดแปลงเครื่องแต่งกาย
ตามความคิดของคนในท้องถิ่น
การแสดงเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ที่ได้รับการถ่ายทอด และฝึกฝนทักษะจนชานาญ ซึ่งมีการแสดงหลายด้าน ทั้งการราเซิ้ง และการเล่ น
พิณ การเป่าแคน หรือการเล่นโปงลาง ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถแสดงได้ และได้ถ่ายทอดผ่าน
โรงเรียน และชมรม หรือเวลามีงานบุญบั้งไฟของตาบลภูเขาทอง มหาดิ่งมีความสามารถเกี่ยวกับการ
เล่นโปงลาง ซึง่ เป็นเครื่องดนตรีสาหรับตีหรือเคาะ คล้ายระนาดของดนตรีไทย แต่การวางขึ ง สาหรับ
ตีแตกต่างกัน ส่วนอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านดนตรีคือ การเป่าแคน ในชุมชนภูเขาทองมีคนที่เป่าแคน
ได้เพียง ๑ คนคือ ตามี เป็นหมอแคน พอเป่าเป็น ก็ได้เริ่มสอนคนอื่นเป่าแคน ถูกเชิญไปเป็นวิทยากร
สอนให้นักเรียนในโรงเรียนหลายคน แต่เด็กไม่ค่อยสนใจ นักเรียนส่วนใหญ่บ อกว่ามันเชย สู้เครื่อง
ดนตรีอย่างกีต้าร์ไม่ได้ เรียนการดีดกีต้าร์ยังสนุกกว่าอีก ส่วนการแสดงพิณพบว่า ผู้ที่มีความสามารถ
ด้านการดีดพิณคือ ลุงคาภา จาปาสิริ เป็นทั้งหัวหน้าค่ายบั้งไฟ และตั้งชมรมสอนและแสดงพิณ เพื่อ
สืบทอดให้กับบุตรหลาน และมีคนแก่เข้าร่วมร้องหมอลาด้วย คนที่มาเข้าร่วมชมรมและร้องหมอลาจะ
มีอายุ ประมาณ ๔๐ ปีขึ้นไป แรกจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุก่อน แล้วนาชมรมผู้สูงอายุมาทากิจกรรม
ร้องหมอลา เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยคนสูงอายุจะร้องเพลง และร้องหมอลาทุกคืนวันพุธ
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านทางภาษา พบว่า ภาษาที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันของชาวบ้ านตาบลภูเขาทอง จะเป็น ๒ ลั กษณะ คือในรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่จะ
สื่อสารกันเป็นภาษาอีสาน ที่ยังคงดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานไว้อย่างเหนียวแน่น แต่
ทั้งนี้จะขึน้ อยู่ว่ากลุ่มที่อพยพย้ายมาภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดใด สาเนียงจะแตกต่างกัน จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มที่พูดภาษาอีสานเหนือก็จะมาจากหนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น มหาสารคาม ส่วนอีสานใต้
จะเป็นกลุ่มที่มาจากโคราช สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สาเนียงก็จะแตกต่างกันไป นอกจากนั้นใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทองก็จะพบภาษาโคราชอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกันกับ
คนที่มาจากบุรีรัมย์
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ส่วนในอีกรุ่นหนึ่งคือ รุ่นลูกและรุ่นหลานจะมีบางครอบครัวที่สามารถพูดภาษาอีสาน
ตามแบบฉบับของรุ่นพ่อแม่ได้ แต่บางครอบครัวจะไม่พูดภาษาอีสาน จะสื่อสารกันเป็นภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาใต้ผสมปนเปกันไป ซึ่งคณะผู้วิจัย และชาวบ้านในตาบลภูเขาทอง
เห็นพ้องต้องกันว่า ต่อไปอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาอีสานจะค่อย ๆ สูญหายไปจนกลายเป็นคนใต้
หรือคนใต้ที่พูดภาษาไทยกลาง ทั้งนี้เนื่องจากรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะเกิดที่อาเภอสุคิริน
การด ารงอัต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านผ่ า นอาหารอี ส าน พบว่ า อาหารจะมี
ความสัมพันธ์อยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม อาหารพื้นบ้าน จึงอยู่ในฐานะที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับ
ชีวิตโดยตรง เนื่องจากชุมชนแต่ละถิ่นผลิตอาหารขึ้นด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งซึ่งเชื่อมโยงกับ
ระบบนิเวศ ฤดูกาล สภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่แค่
ความสามารถในการจัดการอาหารเพื่อความอยู่รอดและสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนโลกทัศ น์หรือ
โลกชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นมิติคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงมุมมองความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับ
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า ชาวตาบลภูเขาทอง มีการทาอาหารอีสานรับประทานในครัวเรือน
ทุ ก วั น เนื่ อ งจากท ากิ น กั น มานานตั้ ง แต่ เ กิ ด และก็ คุ้ น กั บ การท าอาหารอี ส านอยู่ แ ล้ ว ส่ ว นใหญ่
ทาอาหารอีสานรับประทานกันในครอบครัว เมนูอาหารที่ทารับประทานกันในครอบครัวในพื้นที่ตาบล
ภูเขาทองยังมีความหลากหลาย ได้แก่ ปลาร้าบอง ป่นปลา (น้าพริก) ผักสด ผักดอง ส้มตาลาว แกง
หน่อไม้ดอง ซุปหน่อไม้ บางครั้งก็ทากินแบบง่าย ๆ ทาอาหารที่เด็กรับประทานได้ ในการรับประทาน
อาหารจะนิยมกินข้าวเหนียวมากที่สุด
๒. แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้
แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านประเพณีบุญบั้งไฟพบว่า
ควรจัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี และชาวบ้านควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขบวนราเซิ้งควรให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการเซิ้ง ทั้งคนสูงอายุ วัยกลางคน และเด็ก ไม่ต้องแข่งขั นเพื่อเอาชนะด้วยรางวัล
มากเกินไป หากทาเพื่อรางวัลจะทาให้คนส่วนน้อยเข้ามาร่วม ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในแต่
ละกิจกรรม และส่งต่อวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อไป โดยให้ครูและนักเรียนได้ร่วมทากิจกรรม ก่อนงาน
บั้งไฟของทุกปีต้องเตรียมงานหลายอย่าง เช่น การประดิษฐ์บั้งไฟ การซ้อมนางราหน้าขบวน การให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมจะทาให้เด็กและเยาวชน สามารถซึมซับเอาวัฒนธรรมอีสานไปฝั่งลึกในจิตใจได้
โดยเฉพาะวันจัดงานประเพณีบั้งไฟอีสาน โรงเรียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมคือ ทั้ง ครูและนักเรียน
ควรมีบทบาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การทาอาหารจาหน่าย การช่วยเหลือด้านแรงงาน การขน
ย้ายอุปกรณ์สาหรับเตรียมการแสดงภาคกลางคืน ในช่วงจัดงานมหรสพที่จัดขึ้นประจานั้น การแสดง
ที่มาจากภาคอีสาน เช่น การเชิญนักร้องหมอลาชื่อดัง การเชิญดนตรีหมอลาซิ่ง การหยุดโรงเรียนก็
เพื่อให้ ครู นั กเรี ยนได้ช มมหรสพเหล่ านี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักเรียนที่มักตามผู้ ปกครองไปชม
นอกจากความบันเทิงแล้ว นักเรียนได้รับการซึมซับวัฒนธรรมอีสานเพื่อให้เกิดสานึกรักบ้านเกิด ทั้งใน
แง่ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ กล่าวคือ สามารถบูรณาการวัฒนธรรมอีสานแขนงต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยให้เกิดความภูมิใจใจมรดกวัฒนธรรมของตนเอง ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่คนอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคต
แนวทางในการดารงอัตลักษณ์ด้านการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอีสาน พบว่า ควรมี
การเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาสอนพิเศษ ในการสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน มีการส่งเสริมให้

(๖)

นักเรียนในชุมชนได้รับความรู้โดยตรงจากปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมอีสาน การเป่า
แคน ร้องหมอลา การเล่นพิณ การราเซิ้ง ในโรงเรียนจัดชั่วโมงพิเศษเป็นการเฉพาะ เน้นเด็กโตชั้น
ประถมปีที่ ๕-๖ ที่สามารถถ่ายทอดสู่ชั้นเด็กเล็กได้ และควรจะเก็บเรื่องราวของความเป็นอีสาน การ
รา และ ท่าเซิ้ง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวิชานาฏศิลป์จัดเก็บข้อมูลและเรื่องราวบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือบันทึกท่ารา เพื่อใช้สอนให้ลูกหลานได้สืบทอด ทางหน่วยงาน โรงเรียนควรจัดให้มี
การละเล่นพื้นบ้านเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม การสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานในสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครูสามารถแทรกเนื้อหา
โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอาเซียนศึกษา กลุ่มศิลปะ ในวิชาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมีการถ่ายทอดภาพประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ การสอดแทรกท่ารานาฏศิลป์อีสานจะทาให้
นักเรียนภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของตนเอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือจัดโครงการ
วัฒนธรรมอีสานควบคู่กับวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น ภาคใต้ชิงเปรต อีสานบุญบั้งไฟ สืบเนื่องจากนักเรียน
บุตรหลานคนอีสานส่วนใหญ่อยู่อาศัยปะปนกับคนใต้ หรือเป็นบุตรที่เกิดจากคนภาคใต้แต่งงานกับคน
อีสาน การแทรกวัฒนธรรมข้ามถิ่ นจะทาให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลาย โดยเฉพาะกับวัฒนธรรม
มุสลิม ซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่จานวนหนึ่งเป็นมุสลิม การสอดแทรกวั ฒนธรรมอีสานในสาระการ
เรียนรู้จึงเป็นการจัดการบูรณาการทางวัฒนธรรม
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านภาษาอีสาน พบว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านบอกว่าควร
ให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดคือ ทางโรงเรียนควรให้การบ้านโดยการให้เขียนภาษาอีสานซึ่ง
เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่ นมาส่งทุกวัน พ่อแม่ควรสอนให้ลูกพูดกันในครอบครัว จัดตั้งชมรม
ภาษาอีสาน และจัดให้มีการสอนภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาถิ่นในหลักสูตรของโรงเรียน อยู่ในรายวิชา
อาเซียนศึกษา ในระดับนโยบายควรมีการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา โดยจัดใน
วลารู้ โดยให้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น และวิถีปฏิบัติ ก็จะทาให้สามารถดารง กิจกรรมลดเวลาเรียน เสริมเ
สามารถสื่อสารภาษาอีสานได้ให้สอ ภาษาอีสานอยู่ได้ การสอนอาจเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือครูที่ น
หรือพูดภาษาถิ่นวันละคา เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนไม่ลืมภาษาถิ่น และไม่อายที่จะพูดภาษาอีสาน
แนวทางการอนุรักษ์ วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านอาหาร พบว่า แนวทางการดารงอัต
ลั กษณ์วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านผ่ า นอาหารเป็นสิ่ งที่ ทาได้ไ ม่ยาก เนื่อ งจากในชี วิตประจาวั นทุ ก
ครัวเรือนจะรับประทานอาหารอีสานอยู่เป็นประจา แต่ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือ เด็กมักจะชอบรับประทาน
อาหาร fast food เนื่องในกระแสบริโภคนิยม ดังนั้นทั้งครู ผู้ปกครอง จึงควรร่วมกันส่งเสริมให้เด็กหัน
มาสนใจอาหารอีสาน สร้างจิตสานึกปลูกฝังความเป็นอีสาน โดยการให้ครอบครัว โรงเรียนช่วยกันฝึก
ให้เด็กทาอาหารอีสาน และนาอาหารอีสานมารับประทานในโรงเรียน โดยไม่อายที่จะรับประทาน
อาหารอีสาน
คณะผู้วิจัย
ธันวาคม ๒๕๖๐
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ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
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การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ : กรณีศึกษาตาบล
ภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
ธรรมนูญ บุญปราการ
อรัญญา ทิพย์อักษร
นันทิยารัตน์ สุริโย
นันทรัฐ สุริโย
๒๕๖๐

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) การดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่
ชายแดนใต้ ๒) แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานในพื้นที่ชายแดน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จานวน
๒๔๐ ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยกาหนดโควตา หมู่บ้านละ ๓๐ ตัวอย่าง
หลังจากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และสนทนากลุ่ ม จากผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก จานวน ๔๕ คน ได้แก่ ผู้ นาชุมชน แกนนาชุม ชน ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการประมวลข้อมูลทางสถิติ
หาค่าร้อยละ นาเสนอผลการวิจัยด้ว ยตาราง ส่ว นข้อมูลเชิงคุณภาพนาข้อมูล มาจาแนกหมวดหมู่
ตีความ และสร้างข้อสรุป นาเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานพบว่า ชาวบ้ านในตาบลภูเขาทองมีการดารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอีสาน ด้านการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ การมีส่วนร่วมในการทาบั้งไฟจุด บั้งไฟเอ้ ขบวน
แห่เซิ้งบั้งไฟ และการแสดง การสื่อสารใช้ภาษาอีสานเป็นส่วนใหญ่ในคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย แต่ใน
รุ่นลูกหลานไม่ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร ส่วนอาหารการกินพบว่าชาวอีสานในพื้นที่ภูเขาทองมีการ
ทาอาหารอีสานกินในครอบครัว และในหมู่บ้าน คนที่สอนการทาอาหารเป็นคนในครอบครัว
แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพบว่า ควรมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี ให้หน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณและวัตถุดิบ การจัดงานควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ทุกเพศ ทุก
วัย โดยไม่หวังการแข่งขันมากเกินไป การอนุรักษ์การแสดงราเซิ้ง การเล่นดนตรี การสื่อสารภาษา
อีสาน และอาหารอีสาน โรงเรียนเป็นกลไกสาคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสาระการเรียนรู้สอดแทรกวัฒนธรรมข้ามถิ่น และพหุวัฒนธรรมในชั่วโมงอาเซียน ลดเวลาเรียน
เสริมเวลารู้ ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสานึกรักบ้านเกิดรื้อฟื้นวัฒนธรรมอีสานตั้ง
เป็นชมรม หรือกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอีสานเพื่อให้ดารงอยู่ส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
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Abstract
The objectives of the study were to investigate ๑) Isan (Northeastern) cultural
identity maintenance in the Southern border area, and ๒) guidelines for preservation
of Isan culture in the Southern border area, using quantitative and qualitative
research methods. The sample group was ๒๔๐ people living in Phukhao Thong Subdistrict, Sukhirin District, Narathiwat Province selected through multi-stage sampling to
recruit ๓๐ subjects from each village in the sub-district. Qualitative data were
gathered through in-depth interviews and focus group discussions with ๔๕ key
informants consisting of community leaders, community core leaders, local wise
men, government officials, and villagers. Quantitative data were analyzed in
percentage, and presented with tables while qualitative data were classified,
deciphered, and concluded before presented with analytical description. The study
found as follows.
It was found that villagers in Phukhao Thong maintain Isan cultural identities
in Bun Bang Fai (Rocket Festival) by participating in making the Bang Fai (rockets)
both Bang Fai Chut (ordinary rockets) and Bang Fai Eh (decorated rockets), doing
Serng traditional dancing to accompany Bang Fai Procession and doing other
performances. Regarding communication, the Isan dialect is spoken by the older
generations but not the younger generations. For food, Isan dishes are usually
prepared for consumption in the family and in the village and Isan cooking is taught
at home by family members.

(๑๐)

Regarding guidelines for preservation of Isan culture, it was found that Bun
Bang Fai (Rocket Festival) should be organized every year and should be supported
by the government sector in terms of finance as well as raw materials. Participation
by people of all genders and ages should be encouraged in thinking and doing for
the festival without overemphasizing competitions. Furthermore, preservation
should be carried out on Ram Serng (Serng Dancing), Isan music, Isan dialect, and Isan
dishes. Schools are important mechanisms in preserving and passing down these
cultural traditions which can be incorporated in the subjects related to cross cultural
and multi-cultural education in the ASEAN studies classes. Teaching time should be
reduced and learning time increased for students to exchange knowledge, to build
awareness and appreciation for their ancestral hometown, and to revive and
maintain Isan culture for younger generations.
Keywords:

Isan cultural identity, Isan in the Southern border area, Bun Bang
Fai tradition, Isan costumes, Isan performance, Isan dialect, Isan
food

(๑๑)

กิตติกรรมประกาศ
การเคลื่อนย้ายชาวอีสานไปยังพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นปรากฏการณ์ที่สาคัญของสังคมร่วม
สมัย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้นอกจากจะให้ความสาคัญกับการดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชาวอีสานผู้ย้ายถิ่นแล้ว ยังมีคุณูปการในการศึกษาการย้ายถิ่น (Mobility) ของผู้คน
สิ่งของ อุดมการณ์ ทุน และเทคโนโลยีในช่วงที่รัฐบาลได้นาผู้คนจากภาคอีสานอพยพย้ายถิ่นมายัง
พื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นพื้นที่กันชน การเคลื่อนย้ายดังกล่าวมี
นัยสาคัญต่อการทาความเข้าใจมิติของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยน
ผ่าน (Transformation) การเคลื่อนย้ายดูเหมือนจะเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันที่แก้กันไม่ออกในยุคสมัยใหม่
ตอนปลายและจุดจบของรัฐชาติ ความรู้สึกของการเคลื่อนย้ายที่ทาให้ คณะผู้วิจัยคิดถึงการหลั่งไหล
ของการอพยพของผู้คน ผู้ค้า แรงงาน และการท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้มีความหลากหลาย
และทับซ้อน ตั้งแต่จุดประสงค์ของการเดินทาง แรงดึงดูด แรงผลัก พื้นที่ปลายทาง จานวนของผู้
เคลื่ อ นย้ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น และก้ า วข้ า มกั น ไปมาทั่ ว โลก สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่
คณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงการเคลื่อนย้ายที่มีการนาวัฒนธรรม ประเพณื ความเป็นอยู่จาก
พื้นที่ต้นทางมายังพื้นที่ป ลายทาง จากผู้นาท้องถิ่น นายก อบต. สมาชิก อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู อาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านทั้ง ๘ หมู่บ้านในตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ชลิต ชัยครรชิต กรรมการตรวจรับผลการวิจัย ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
งานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ เขมคุณาศัย ที่ปรึกษา
งานวิจั ย ที่กรุ ณาให้ ข้อคิดเห็ น ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเขียนงานวิจัย เสมอมา และขอขอบพระคุณ
คุณพุทธิพงษ์ นิลใบ ที่ได้กรุณาติดตามงานด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เสมอมาจนงานสาเร็จลง
ด้วยดี
สาหรับผู้ที่มีคุณูปการต่อวงวิชาการและต่อคณะผู้วิจัยอย่างใหญ่หลวงที่จะต้องกล่าวถึง
คื อ แหล่ ง ทุ น คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ ส นั บ สนุ น
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับคณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้
ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ที่ให้โ อกาสและสนั บสนุนให้คณะผู้ วิจัยได้ทาวิจัยเรื่องนี้จนสาเร็จด้วยดีนับตั้งแต่ การ
อนุญาตให้คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่จังหวัดนราธิวาส เขียนรายงานผลการวิจัย
และเขียนบทความเพื่อเผยแพร่งานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ
คณะผู้วิจัย
ธันวาคม ๒๕๖๐
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บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาของการวิจัย
ตาบลภูเขาทอง ตั้งอยู่ในอาเภอสุคิริน ในแง่ภูมิศาสตร์ ตาบลภูเขาทองอุดมสมบูรณ์ไป
ด้ ว ยทรั พ ยากรในผื น ดิ น มี สิ น แร่ ท องค า จนเป็ น ที่ ม าของการร่ อ นหาแร่ ท องค า หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
"ร่อนทอง"เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ในหมู่บ้านมีคลองสายเล็ก ๆ ไหลผ่าน
ซึ่งเป็น ต้นกาเนิดของแม่น้าสายบุรีที่ไหลมาจากภูเขาโต๊ะโมะและเป็นชุมชนที่มีลักษณะพิเศษของ
ประชากร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานที่ อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาปักหลักอยู่กันนานกว่า ๓
ชั่ว อายุคน ตั้งแต่ส มัยที่รั ฐ บาลจั ดสรรพื้นที่ช ายแดนใต้บริเวณอาเภอสุคิรินให้ แก่ช าวอีส าน เพื่อ
เดินทางข้ามแดนเข้าไปทามาหากินในนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้ ตามนโยบายแก้ปัญหาความยากจน
การอพยพข้ามแดนเข้ามายังพื้นที่ชายแดนใต้ดังกล่าว ชาวอีสานได้ นาวัฒนธรรมอีสานติดตัวมาด้วย
จึงทาให้เห็นว่าในพื้นที่อาเภอสุคิรินมีประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจัดขึ้นทุกปี มีการจัดขบวนแห่ การเซิ้งบุญ
บั้งไฟ การแต่งกาย อาหารการกิน ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ได้สานต่อมา
นานกว่า ๓๐ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ มีชาวบุรีรัมย์ ประมาณ ๑๐ ครอบครัว ได้เดินทางอพยพมายังพื้นที่
ภาคใต้ เพื่อมาตั้งถิ่นฐาน ด้วยโครงการพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในช่วงเวลานั้น ทาให้ปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านภูเขาทอง ซึ่งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาสันกาลาคีรี มีชาวอีสานอาศัยอยู่รวมกันนับพันครัวเรือน และยังมีอีกจานวนไม่น้อยที่หอบลูกจูง
หลานมาตั้ง ถิ่น ฐานทามาหากิ น ที่ต าบลภู เขาทอง จนปัจจุ บันเริ่ มมีค นรุ่นใหม่ ก้ าวเข้ ามาสานต่ อ
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสานให้ปรากฏสืบต่อบนดินแดนภาคใต้
เมื่อถึงฤดูการทานา ในช่วงเดือนหกของทุกปี จะมีประเพณีที่สืบสานมาแต่โบราณโดย
ชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้จะทาพิธีกรรมแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี
ดังกล่าวประกอบไปด้วยการแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟ การเซิ้งแบบชาวอีสาน ซึ่งมีเสียงดนตรีจากแคน
และพิณเป็นองค์ประกอบสาคัญ ท่วงทานองจากแคน สอดประสานเสียงพิณ อันเป็นดนตรีที่สะท้อน
ความเป็ น อัตลั กษณ์ และตัว ตนของชาวอีส าน ดัง กึกก้องกั งวานทั่ว หมู่บ้านภูเ ขาทอง เสมือนเป็ น
สัญญาณบอกให้หนุ่ม สาว คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยชุดผ้าซิ่น สไบเฉียง และ
ผ้าขาวม้าพาดเอวเพื่อเข้าร่วมประเพณี
อัตลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้คนที่มาจากอีสานได้เป็นอย่างดีคือ การที่
แต่ละคนกระเตง และหิ้วกระติบข้าวเหนียว กับอาหารประจาถิ่นกาเนิด อย่างเช่น ส้มตาปลาร้า ลาบ
หรือแกงอ่อม มารวมตัวกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทาบุญร่วมกัน โดยนิมนต์พระมาสวดสะเดาะ
เคราะห์หมู่บ้านทาพิธีรดน้ามนต์ นอกจากนั้นยังพบว่าบั้งไฟลูกปฐมฤกษ์จะมีการรวมเอาเศษผมและ
เล็บของคนทั้งหมู่บ้านไว้ภายในบั้งไฟเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคล ชาวบ้านจะนิมนต์พระมาทาพิธีจุดบั้งไฟ
ลูกแรกขึ้นสู่ท้องฟ้า หลังจากนั้นเสียงดนตรีของคณะ "พิณพาเพลินย้ อนยุค" จะมีเสียงแทรกขึ้นมา
พร้อมกับท่วงท่าลีลาการร่ายราของกลุ่มผู้สูงอายุ นักเดินทางรุ่นบุกเบิกแห่งชุมชนริมเขาสันกาลาคีรี ที่
วาดลวดลายอย่างเต็มที่พร้อมกับเสียงเพลงที่ดังขึ้น โดยมีลูกหลานคอยให้จังหวะปรบมืออย่างพร้อม
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เพรียงไปกับเสียงเครื่องดนตรีอีสานทามือ โปงลาง และพิณ จนท้ายที่สุด คนหนุ่มสาวอดใจไม่ไหวต้อง
ลุกขึ้นมาร่วมฟ้อนราไปตามท่วงทานองเพลงอีสาน ทาให้บรรยากาศรอบสนามครึกครื้นสนุกสนาน
(บุญบั้งไฟสุคิรินหนึ่งเดียวที่ปักษ์ใต้, ๒๕๕๘)
ในการทาบั้งไฟ ส่วนประกอบที่สาคัญคือดินประสิว แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ทาให้คนทาบั้งไฟต้องสั่งซื้อดินประสิวมาจากภาคอีสาน โดยการขออนุญาตหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพื่อนามาใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ ทาให้ต้นทุนในการทาบั้งไฟสูงขึ้น โดยบั้งไฟขนาด ๘๐ เซนติเมตร ที่
นิยมทากันที่นี่ มีต้นทุนตกอันละ ๘๐๐บาท สูงกว่าการทาบั้งไฟในภาคอีสานซึ่งจะอยู่ที่ ๔๐๐-๕๐๐
บาท แต่ชาวบ้านภูเขาทองก็ยังคงสืบสานการทาบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ๓๐ ปี เพราะทุก
คนต้องการให้อัตลักษณ์ของคนอีสานยังคงอยู่ดังคาพูดของคนที่ทาบั้งไฟดังนี้
"…ตัวตนของความเป็นอีสานที่แท้จริงคือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามที่ไม่มี
วันสูญหาย นี่คือสิ่งที่ลูกหลานจะต้องร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เพราะนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์อันสาคัญที่อยู่คู่สั งคมไทยมาช้านานและต้องคงอยู่ต่อไป..."
(บุญทัน แก้วสุโพธิ์, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในช่วงนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเต็มไปด้วยความไม่สงบ แต่
ผู้คนหลายร้อยชีวิตแห่งบ้านภูเขาทอง กลับยังคงทามาหากินตามปกติ แม้บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะสร้ า งความหวาดหวั่ น วิ ต กอยู่ บ้ า งก็ ต ามยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น งานบุ ญ บั้ ง ไฟ ยั ง ช่ ว ยคลายความคิ ด ถึ ง
บรรยากาศที่บ้านเกิดได้ไม่น้อย แม้ว่าจุดประสงค์ของงานนี้จะเป็นการขอฝนแต่สาหรับที่ภาคใต้กลับมี
ปริมาณน้าฝนที่ล้นเหลื อ ดังนั้นการจัดกิจกรรมประเพณีอันดีงามของชาวบ้านตาบลภูเขาทอง จึง
เป็นไปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและเป็นการสร้างบรรยากาศเสมือนอยู่ในดินแดนบ้านเกิด
สาหรับการประดิษฐ์บั้งไฟของคนในตาบลภูเขาทอง ได้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
การทาบั้งไฟจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อหวังให้ภูมิปัญญาของอีสานยังคงสืบสานต่อไปในดินแดนแห่งนี้งานบุญบั้ง
ไฟที่เกิดขึ้นที่บ้านภูเขาทอง ได้ทาตามแบบฉบับของแหล่งกาเนิดทุก ประการ เพื่อให้เต็มไปด้วยกลิ่น
อายของความเป็นอีสาน ดังนั้นงานบุญบั้ง ไฟจึงเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ของคน
อีสาน ประเพณีนี้เป็นเหมือนสิ่งเดียวที่คอยย้าเตือนให้คนที่นี่ไม่ลืมรากเหง้าของตนเองว่าเป็นใคร มา
จากที่ไหน ส่วนที่ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานและยังดารงอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้และพื้นที่ตาบล
ภูเขาทองคือภาษาอีสานที่ยังคงใช้สื่อสารกันในหมู่บ้าน และในชุมชน เช่นเดียวกับอาหารของชาว
อีสานที่ยังคงกินข้าวเหนียว ส้มตา ลาบ ก้อย แม้แต่การแสดงเซิ้งกระติบข้าว และการแสดงอื่น ๆ ของ
ชาวอีสานในประเพณีต่าง ๆ ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างเหนียวแน่น ทาให้เห็นว่าใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทองชาวอีสานยังคงดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและยังคงสืบทอดอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่ ที่
สาคัญเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตในถิ่นฐานแห่งนี้ จะได้รับรู้ว่ารากเหง้าของบรรพบุรุษที่เป็นคนอีสาน
มีความเป็นมาอย่างไร เป็นการสร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด ถึงแม้ ว่าจะเป็นคนอีสานข้ามแดนมาอยู่ที่
นราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังสืบสานประเพณีของชาวอีสานไว้ได้อย่าง
เหนียวแน่น
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ประเพณีบุญบั้งไฟ อาหารอีสาน ภาษาอีสาน และการแสดง จัดเป็นภูมิปัญญาที่คนอีสาน
ถือเป็นวัฒนธรรมที่นาติดตัวมาจากภาคอีสาน ซึ่งได้ผ่านการสั่งสมความรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือรุ่นทวด ผ่านการ
เรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะชุ ม ชนปฏิ บั ติใ นการด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ไม่ว่ า จะเป็ น ความเชื่ อ การละเล่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม การประกอบอาชีพ อาหาร ภาษา และการแสดงของชาวอีสานที่
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ยังคงมีการดารงอยู่อย่างเหนียวแน่นถึงแม้เวลาจะผ่านมาอย่างยาวนานแล้วก็
ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางความคิดที่มีค่าซึ่งไม่สามารถตีราคาเป็นตัวเงินแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาเหล่านั้นมีไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ดู ได้ชมและได้ศึกษาน้อยมาก (ประมวล พิมพ์เสน, ๒๕๕๕, น.
๒๕) เพราะไม่มีการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ อันมีผลพวงมาจากความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และเทคโนโลยี ทาให้การร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านั้นสูญหายไปพร้อมกับบรรพบุรุษ
แต่อย่างไรก็ตามยังมีให้เห็นอยู่บ้างตามชุมชนชนบท แต่ในชุมชนเมืองแทบจะไม่มีให้เห็นเลย ถึงแม้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดงานอนุ รักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านออกมาบ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) จึงมีความเสี่ยง
สูงที่ภูมิปัญญาชาวบ้ านเหล่านั้ นจะสูญหายไป หากขาดการมีส่ว นร่ว มของคนในชุมชน (ทิพย์ทิว า
สัมพันธมิตร และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี, ๒๕๕๒, ๓๐)
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (พิชัยยุทธ สิงห์สหาย, ๒๕๔๖, ๓๒) ในการร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านถือเป็นแนวทางการรักษาความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นการรักษา
ความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมชนบทที่อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรักษาภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง เอาไว้ในท้องถิ่นซึ่งหากขาดการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาก็จะสูญหายไป
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเกิดคาถามว่าชาวอีสานในพื้นที่ภูเขาทองมีการ
ดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร และแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาว
อีสานควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเสนอแก่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันสืบ
สานวัฒ นธรรมของชาวอี ส านให้ คงอยู่ต่อไป และสามารถนาข้อมูล ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอื่นต่อไป
คาถามของการวิจัย
๑. ชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสมีการดารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอย่างไร
๒. วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสมี
แนวทางในการอนุรักษ์อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาการด ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของชาวอี ส านในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้
กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
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๒. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้
กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ประโยชน์ของการวิจัย
๑. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ อาหารอีสาน
ภาษาอีสาน การแสดง และแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีส านในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๒. เป็ น ข้อ มูล ส าหรั บหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง เช่น คณะกรรมการส่ งเสริมวั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ส าหรับ ใช้กาหนดนโยบายในการพัฒ นาพหุสั งคมซึ่งมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในโอกาสต่อไป
๓. ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
มีการรวมกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการที่จะช่วยลดความขัดแย้งและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ร่วมกัน
๔. เป็นข้อมูลสาหรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญา
ของขาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดคงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม
๕. บทความภาษาไทยที่ตีพิมพ์ในหนังสื อรวมเล่ มการประชุมสัมมนา (proceeding)
หรือตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ
นิยามศัพท์เฉพาะ
วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ หมายถึงการที่ชาวอีสานอพยพจากภาค
อี ส านข้ า มแดนมาตั้ ง ถิ่ น ฐานบริ เ วณต าบลภู เ ขาทอง อ าเภอสุ คิ ริ น จั ง หวั ด นราธิ ว าส และได้ น า
วัฒนธรรมติดตัวมาด้วย เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ อาหาร ภาษา และการแสดงของชาวอีสาน
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน หมายถึง การที่ชาวอีสานในพื้นที่ตาบล
ภูเขาทองมีการเรียนรู้ สืบทอดอัตลักษณ์หรือตัวตน และวัฒนธรรมเพื่อดารงอัตลักษณ์ให้คงอยู่ และ
อาจมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์วัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการดารงชีวิตประจาวัน ในที่นี้
เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานที่เชื่อมโยงกับประเด็นประเพณีบุญบั้งไฟ อาหารการกิน ภาษา
และการแสดงของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้
แนวทางการอนุรั กษ์วัฒนธรรมอีส าน หมายถึง การหาแนวทาง วิธีการที่ จะทาให้
วัฒนธรรมอีสานด้านประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดง การใช้ภาษา และอาหารการกินของชาวอีสานใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทองได้รับการสืบทอดและปฏิบัติต่อไป
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บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาเพื่ อ ท าความเข้ า ใจการด ารงอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านในพื้ น ที่
ชายแดนใต้ เพื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณี อาหาร ภาษา
และการแสดง ว่ามีการดารงอยู่อย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง และหาแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชาวอีสาน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ๓ แนวคิด มาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
ขอบเขตการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ต อบโจทย์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา คื อ
๑) แนวคิดอัตลักษณ์ ๒) แนวคิดวัฒนธรรมและความหมาย ๓) แนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
และบริบทพื้นที่อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เห็นพื้นที่ภาพรวมของชาวอีสาน และชุมชนใน
ตาบลภูเขาทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอสุคิรินดังนี้
แนวคิดอัตลักษณ์
Hall (๑๙๙๗) ได้นิยามเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ต้นแบบว่า หมายถึง การเลือกดึงเอา
คุณสมบัติบางอย่างของบุคคลที่เด่นชั ด มีชีวิตชีวามองแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นที่รับรู้ของคน
ทั่วไป ลดทอนอัตลักษณ์ที่หลากหลายของบุคคลลงไปให้เหลือไว้แค่คุณสมบัติไม่กี่อย่าง โดยวิธีการชู
คุณสมบัตินั้นให้เกินจริง เพื่อให้เข้าใจและสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามขึ้นมากดทับ และที่สาคัญทาให้อัต
ลักษณ์ของคนหยุดนิ่ง กลายเป็นคุณสมบัติแก่นแกนและการสร้างภาพตัวแทนมักจะสอดคล้องกับ
รสนิยมของชนชั้นของกลุ่มเป้าหมาย และไม่สนใจความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม
ส่วน Barthes (๑๙๗๒ อ้างถึงใน จตุพร ดอนโสม, ๒๕๕๕) ได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ
ของการสร้างภาพแทนความจริงว่า หมายถึงการดึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากบริบทที่เป็นอยู่ จากนั้นใส่
บริบทใหม่และความหมายใหม่เข้าไป เช่น การยกตัวอย่างในเรื่องของชาวเขาที่รัฐและอานาจทุนได้
เคลื่อนย้ายบริบท และได้สร้างภาพตัวแทนของชาวเขาได้หลากหลายลักษณะจากผู้บ่อนทาลายความ
มั่นคง มาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม นั่นหมายถึงการทาให้เรามองเห็นถึงการสร้างภาพแทนแฝงเร้นไป
ด้วยอานาจและการยึดครองพื้นที่ในการสร้างความหมาย มองเห็นความขัดแย้งกันเองในเชิงตรรกะ
ของความหมาย กล่าวคือชาวเขาถูกทาให้เป็นผู้คุกคามความมั่นคง ในขณะเดียวกันชาวเขากลับเป็นผู้
ที่มีความบริสุทธิ์ มีชีวิตที่เรียบง่าย น่าเข้าไปสัมผัส หรือท่องเที่ยว
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความเป็นตัวเรามีลักษณะคล้ายกับเหรียญสองด้าน
ซ้อนทับกันอยู่ วาทกรรมหยิบยื่นภาพตัวแทนของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นคนใต้ ความ
เป็นคนอีสานมาให้ อัตลักษณ์เหล่านี้ถูกหล่อหลอม ยัดเยียดตาแหน่งแห่งที่ทางสังคม และเป็นสิ่งที่
การันตีความเป็นตัวเรา ในแง่มุมต่าง ๆ ให้อีกด้านหนึ่ง หรือต่อรองปฏิเสธบทบาทเหล่านั้น สร้าง
ตาแหน่งแห่งที่ของปัจเจกขึ้นมาภายในวาทกรรม แนวคิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธปั จเจกภาพที่มีมาก่อน
สังคมหรือที่อยู่นอกวาทกรรม หมายความว่าปัจเจกภาพเป็นเพียงโครงหรือรูปแบบที่ปราศจากแก่น
แกน โครงหรือรูปแบบนี้คือตาแหน่งแห่งที่ของตัวเราในวาทกรรม การรื้อถอนแก่นแกนของปัจเจก
ภาพมิไ ด้ท าลายปั จ เจกภาพ แต่ กลั บชี้ ให้ เ ห็ น กระบวนการที่ปั จเจกภาพถู กสร้างขึ้ น มา และการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของ Identity นั้น จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน
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อย่างมาก คือในสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีการสื่อสารทาให้ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างหลากหลายซับซ้อน มาตรฐานระบบคุณค่าและการนิยามอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็ นคุณค่า
ทางศาสนา ค่านิยมต่างโดนกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากแบบเดิม
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ๒๕๔๖)
ดังนั้ น การน าแนวคิด อัตลั ก ษณ์ไปศึกษาในงานครั้ งนี้จึง หยิบเอาความหมายของอั ต
ลักษณ์ที่ชี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน และอัตลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมี
หลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็น
สิ่งที่ถูกสร้างโดยสังคม มักมีการลื่นไหล ผลิตซ้า เปลี่ยนแปลงหรือมีกระบวนการตอบโต้ต่อรองได้
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คนหนึ่ ง ๆ อาจจะนิ ย ามตั ว ตนและเลื อ กที่ จ ะแสดงตนเองแตกต่ า งออกไปตาม
สถานการณ์ บริบท และช่วงเวลาที่กาลังเผชิญอยู่ เมื่อพิจารณาความหมายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
พบว่า ไม่ใช่ผลผลิตของเชื้อชาติ ชนชาติ หากแต่ถูกสร้างขึ้นและสร้างใหม่เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์
กับบริบทและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา และการเลื่อนไหลของเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์
เชิงอานาจ
เมื่อศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์พบว่า จะต้องทาการวิเคราะห์วาทกรรม การสร้างภาพแทน
ความจริง การถูกทาให้กลายเป็นอื่นควบคู่กันไป อัตลักษณ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาและมีการปรับเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้างเป็นวิธีที่เรียกว่า การศึกษาแบบวงศาวิทยา เป็นการศึกษาถึงชุด กฎเกณฑ์และบริบทที่เป็น
ตัวกาหนดหรือสร้างความหมายให้กับสิ่งที่ศึกษาในรูปวาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรม
ดังนั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงไม่อาจดารงอยู่อย่างโดด ๆ หรือแยกออกต่างหากจากความสัมพันธ์
กับคนอื่น ๆ กระบวนการก่อร่างสร้างอั ตลักษณ์ในบริบทของความเป็นวัฒนธรรม จึงไม่อาจแยกออก
จากความสัมพันธ์เชิงอานาจ และโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
Goffman (๑๙๖๓) นักสั งคมวิทยาที่มีความส าคัญในวงวิชาการ ได้แบ่งอัตลั กษณ์
ออกเป็น ๒ ประเภท และอธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันไว้ ดังนี้
อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปัจเจกในสายตาคนอื่น ในฐานะ
ที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกันไป เช่น
สั ง คมสมั ย ใหม่ใ ช้ บั ต รประชาชนหรือ การพิม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ระบุ อั ตลั ก ษณ์ บุค คล เป็ น ต้ น ในขณะที่
Littlejohn & Foss (๒๐๐๘) อธิบายว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่เกิดขึ้น
จากการมองตนเอง และเกิดขึ้นจากเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ในช่วงเริ่มแรกของ
ชีวิต และจากสังคม (ศราณี เวศยาสิรินทร์, ๒๕๕๔)
อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ
ชนชั้น เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่ สังคมจะมีความคาดหวังหรือเรียกร้องว่า
ปัจเจกบุคคลในวัย เพศ ชนชั้นนั้นๆ ควรวางตนอย่างไร (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , ๒๕๔๖) นอกจากนั้น
ยั งพบว่ าในงานศึกษาของเก็ ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙) ได้ศึก ษาถึงอั ตลั กษณ์ ทางสั ง คมของ
ผู้บริโภคเสื้อผ้าข้ามแดนที่มองว่า การสวมใส่เสื้อผ้าข้ามแดนของไทยเป็นการยกสถานภาพทางสังคม
ของผู้สวมใส่ ทั้งนี้เนื่องจากมองว่าเสื้อผ้านาเข้าจากไทยคุณภาพดี ทันสมัย ทาให้คนที่สวมใส่ดูดีและ
เป็นคนทันสมัย
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จากคาอธิบายดังกล่าวจะเห็นว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีส่วนที่
ซ้อนทับกันอยู่ เพราะอัตลักษณ์เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างความเป็นปัจเจก (Individual) และสังคม
(Social Aspect) การที่สังคมกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ทาให้มีระบบคุณค่าติดมากับบทบาท
หน้าที่นั้น เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นศิษย์-อาจารย์ เป็นต้น ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้
สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย เพราะการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบต่างๆ
กระทาผ่านระบบสัญลักษณ์หลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ความเป็นตัวตนยังมีความแตกต่างจากบุคลิกภาพโดยประเด็นสาคัญหลาย
ประการ เราอาจมีบุคลิกภาพร่วมกับบุคคลอื่น แต่ความเป็นตัวตนร่วมมีนัยของการเกี่ยวพันกับการ
ตื่นตัวบางอย่างในตัวเราของเรา เช่น เราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุ่ม หรือ อัตลักษณ์ที่เฉพาะ ซึ่ง
บางครั้งเราอาจมีตัว เลือกมากกว่าคนอื่น และความเป็ นตัวตนต้องการความตระหนักบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นของเรา บุคลิกภาพอธิบายลักษณะภายใน แต่ความเป็นตัวตนต้องการพื้นฐาน
บางอย่าง ซึ่งอาจถูกจัดประเภทด้วยบุคลิกภาพ ดังเช่นการตกอยู่ในภาวการณ์ที่แตกต่าง บุคคลย่อม
แสดงตนที่แตกต่างเพื่อการอยู่รอดและเพื่อการยอมรับจากสภาวการณ์นั้นๆ
Browfrain (๑๙๕๒) กล่าวว่า ตัวตนประกอบด้วยความเข้าใจหรือภาพพจน์ที่เรามีต่อ
สภาวะทางกาย และสภาวะทางจิ ตใจของตนเอง ภาพพจน์ที่มีต่อสภาวะทางกาย ประกอบด้ว ย
ความรู้สึกเข้าใจเกี่ยวกับเราเองในแง่ที่เกิดจากการได้เห็น ได้รับรู้ และได้ประเมินค่าส่ วนต่างๆของ
ร่างกายว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เราแสดงออก ส่วนภาพพจน์ที่เรา
มี ต่ อ สภาวะทางจิ ต ใจของตนเองนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ความรู้ สึ ก ของเรา ซึ่ ง เป็ น
ความรู้สึกอิสระที่เราสร้างขึ้นเองภายในจิตใจ (วิศิษฐ์ศักดิ์ ไทยทอง, ๒๕๔๒)
Cooley (๑๘๖๔) ได้ให้ความหมายความเป็นตัวตนว่า ความเป็นตัวตนของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาที่บุคคลอื่นแสดงต่อตัวเราเอง หรือจะเกิดขึ้นโดยการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่น หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยการสื่อสารจากสัญลักษณ์ที่สาคัญที่เ รียกว่าภาษา
(คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ๒๕๓๙)
จักรพันธ์ ขัดชุมแสง (๒๕๔๓) ได้ศึกษาเรื่องของการธารงรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และ
การข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์ ในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย-พม่า ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของแพร
ศิริศักดิ์ดาเกิง (๒๕๔๖) ซึง่ เป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนจีนและเมื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับคนมุสลิมแล้วคนจีนมีการธารงอัตลักษณ์หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์อย่างไร ทาให้
เห็ น ถึ ง การข้ า มพรมแดน และการรั ก ษาพรมแดนทางชาติ พั น ธุ์ ร ะหว่ า งคนจี น กั บ มลายู ใ นการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างการค้ า ในตลาดยะลา ในขณะที่ สุ ท ธิ ว รรณ กองทอง และเก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ
(๒๕๕๖) พบว่าอัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ภายในตนเองของเบลล์บอยมีความคาบเกี่ยวกัน
อย่างมิอาจปฏิเสธได้ กล่าวคือการตระหนักรับรู้ของเบลล์บอยต่ออัตลักษณ์ที่สังคมมอบให้ ส่งผลให้
เกิดความสามารถในการแสดงตัวตนอย่างแตกต่างหลากหลายในแต่ละบริบทของเบลล์บอย กล่าวคือ
สังคมภายนอกจะมีการตระหนักรับรู้ต่ออัตลักษณ์ของเบลล์บอยเพียงภาพเท่าที่เบลล์บอยได้นาเสนอ
เท่านั้น แต่การเห็นคุณค่าต่ออัตลักษณ์ภายในตนเองของเบลล์บอย อันเป็นแรงเสริมที่ทาให้เบลล์บอย
มีความตระหนักในตนเองว่า แท้จริ งนั้นตนเองมีความสามารถในด้านใดบ้าง ส่งผลให้เบลล์บอยได้รับ
โอกาสและช่องทางในการหารายได้เสริม เพื่อการดารงชีพในสังคมทุนนิยม แม้ว่าอาชีพใช้แรงงานเช่น
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เบลล์บอยจะได้รับค่าตอบแทนจากการทางานในอัตราขั้นต่า ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่นับวั นค่าครองชีพยิ่งสูงขึ้น ไม่เพียงแต่เบลล์บอยเท่านั้นที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการ
ดารงชีวิต บุคคลทุกคน ทุกอาชีพต่างก็ต้องดิ้นรนต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยเช่นกัน แต่เนื่อง
ด้วยสภาพหน้าที่ของเบลล์บอยที่มีความใกล้ชิดกับแขกผู้เข้าใช้บริการ ทาให้เบลล์บอยมีโอกาสในการ
หารายได้เสริมด้วยการเสนอสินค้าและบริการ โดยนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายและกระจายรายได้ไปสู่
กลุ่มอาชีพอื่นในสังคมได้อีก เช่น ร้านค้า หมอนวดแผนโบราณ คนขับรถรับจ้าง และบริษัททัวร์ เป็น
ต้น ซึ่ง ทาให้ เบลล์ บ อยเป็ น อาชีพหนึ่ งที่มีค วามส าคัญต่ อระบบเศรษฐกิจ ของสั งคมอย่างไม่มีใคร
ตระหนักถึง
ในงานของจตุเอก ภูมพฤทธิ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๖). อธิบายถึงการสร้างอัต
ลักษณ์ของผู้ คนที่เข้ามาใช้บ ริการภายในสนามฟุตซอลหญ้าเทียมทั้ง ๔ สนาม โดยแต่ล ะกลุ่ มคน
ภายในสนามฟุตซอลหญ้าเทียมนั้น จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามสถานะและการปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คน ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์แต่ละผู้คนนั้นก็จะส่งผลไปถึงการสร้างอั ตลักษณ์กลุ่มที่มีการเล่นกีฬาฟุต
ซอลภายในสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเดียวกันจึงทาให้อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มภายในสนามหญ้าเทียม
นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ส่วนในงานศึกษาของภาวินี จันทร์พุ่ม และเก็ตถวา บุญปราการ.
(๒๕๕๙). ศึกษาถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่มีมุมมองหลากหลายทั้ง
ที่เป็น อัตลักษณ์ปั จเจก และอัตลั กษณ์ทางสั งคมที่สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่โดยมีการนิยามความ
หมายถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนว่าเป็นผู้ช่วยเหลือประชาชนทั้งในการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยว การแฝงตัวเข้าจับคนร้ายในคดียาเสพติด การเป็นฮีโร่ของคนในครอบครัว และการ
เป็นคนที่สู้ชีวิตซึ่งแตกต่างจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องของการดารงวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในงานศึกษาของเนติ สุนทราวราวิทย์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๔) ศึกษาถึง
ภาพลักษณ์และตัวตนของ “เกย์” ในพื้นที่ไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่แตกต่างจากพื้นที่ทางกายภาพที่มีการ
สลับร่างสร้างตัวตนเกย์ได้โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แต่ในพื้นที่ไซเบอร์ เกย์สามารถ
สร้างอัตลักษณ์และตัวตนได้อย่างเปิดเผยในพื้นที่สิบแปดบวก หรือพื้นที่ชาวสีม่วงที่มีการกาหนด
สัญลักษณ์ให้แตกต่างจากคนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันก็มิได้เปิดเผยเรือนร่างที่แท้จริงให้กับคนในพื้นที่
ไซเบอร์ได้รับรู้ จึงทาให้เกย์ในพื้นที่ไซเบอร์มีการเลือก และคัดสรรอัตลักษณ์ที่จะแสดงออกมาผ่านการ
สื่อสารบนพื้นที่ไซเบอร์
พัฒนา กิติอาษา (๒๕๔๖, ๑๓๙) ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อหาสาคัญของอัตลักษณ์ คือจิตสานึก
ส่ว นตัว และจิ ตส านึกส่ ว นรวมในระดับสั งคมที่เกิดจากการนิยามตัว เองว่าคือใคร มีความเป็นมา
อย่างไร แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นหรือสังคมอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึงความรู้สึกหรือ
วัฒนธรรมร่วมของกลุ่มหรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือการได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่ม
นั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัดฐานของสังคม
(Norms) ซึ่งบุคคลต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลัษณ์ของกลุ่มให้ได้ ความสาคัญของการ
สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทาให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้ งนี้ความ
แตกต่างดังกล่าวควรได้รับการยอมรับมากกว่าการตาหนิหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เพราะเกิด
จากความแตกต่างและการไม่ยอมรับวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้ การยอมรับในอัต
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ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มทาให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ง่ายมากขึ้น
ด้วย
ในกรณีพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ชาวอีสานได้เดินทางข้าม
แดนมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมายังภาคใต้ ไม่เพียงแต่ร่างกายที่เดินทางข้าม
แดนเท่านั้น แต่ชาวอีสานยังมีวัฒนธรรม อุดมการณ์ โลกทัศน์ที่หล่อหลอมชาติกาเนิดความเป็นคน
อีสานห่อหุ้มร่างกายเดินทางข้ามแดนมาด้วย ดังนั้นจึงพบว่าชาวอีสานส่วนใหญ่ยังคงดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมเดิมอยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งมีการปรับตัวให้เข้ากับ ภูมินิเวศ และภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้
จึงทาให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของชาวอีสานข้ามแดนเปลี่ยนแปลงไปรับวัฒนธรรมของคนใต้ ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายอัตลักษณ์บางอย่างหากไม่มีการสืบทอดจะสูญหายไป
แนวคิดวัฒนธรรมและความหมาย
ในทศวรรษที่ ๑๙๗๐ Geertz ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการหลายคน ว่าเป็นนัก
มานุษยวิทยาที่มีความสาคัญคนหนึ่งในการสร้างแนวคิดแบบสมัยใหม่ (Postmodernism) ในปัจจุบัน
การตีความหมายของวัฒนธรรม (The Interpretation of Cultures) จากหนังสือรวมบทความของ
Geertz ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ.๑๙๗๓) และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เฟร์ด
อิงกลิสผู้เขียนประวัติและแนวคิดของ Geertz (๑๙๗๓) ให้เหตุผลว่าในช่วง ๑๕ ปี ก่อนหน้าการ
พิมพ์หนังสือเล่มนี้ สังคมศาสตร์ถูกโจมตีอย่างหนักจากนักปรัชญาทางวิทยาศาสตร์กายภาพและนัก
ปรัชญาสังคม นักปรัชญากลุ่มแรก กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีกฎเกณฑ์มาตรฐานหลายอย่างที่ศาสตร์
ทางสังคมไม่สามารถตอบสนองได้ ดังนั้น สังคมศาสตร์จึงไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ส่วนนักปรัชญาสังคม
ได้โจมตีลัทธิปฏิฐานนิยม (Positivism) แทบไม่มีชิ้นดี หนังสือเล่ม นี้ของ Geertz จึงเข้ามากู้หน้า
สังคมศาสตร์ไว้ ด้วยการมองในมุมใหม่ แนวคิดใหม่
ทศวรรษ ๑๙๗๐ นั ก วิ ช าการหลายคนเห็ น ว่ า ได้ ก้ า วเข้ า สู่ โ ลกหลั ง สมั ย ใหม่
(Postmodern) Geertz น่ าจะได้ รับการยกย่องให้ เป็ นนักวิ ช าการคนส าคั ญคนหนึ่งในการสร้ า ง
แนวคิดที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลังสมัยใหม่ในปัจจุบัน Geertz เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นแนวคิดหลักในวิชา
มานุษยวิทยา แต่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมมากเกินไป ที่จะนามาใช้ให้มีประสิทธิภาพในการ
ศึกษาวิจัยได้ นักวิชาการหลายคนได้พยายามจากัดขอบเขตของแนวคิดนี้ Geertz กล่าวว่า บทความ
ทั้งหลายที่รวบรวมไว้ในหนังสือ The Interpretation of Cultures เป็นการพยายามทาเช่นเดียวกัน
เพื่อให้แนวคิดนี้มีประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎี และคงความสาคัญปัจจุบันมีการถกเถียงกันถึงจุดเริ่มแรก
และที่มาของแนวคิดนี้มาก และเกิดความสงสัยว่า คาจากัดความของ Tylor (๑๘๓๒ - ๑๙๑๗ )ที่
ได้รับการยอมรับกันมานานว่าเป็นที่มาของแนวคิดนี้นั้นไม่เป็นความจริง (Kraber, ๑๙๖๓, ๖๐) แต่
หนังสือเล่มนี้ (เหมือนกับ Geertz) อ้างคาจากัดความของ Tylor จึงเป็นความพยายามแรกเริ่มที่
จะให้คานิยามของ “วัฒนธรรม”
วัฒนธรรม หรืออารยธรรม คือองค์รวมที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ
ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและลักษณะนิสั ยอื่น ๆ ที่คนได้รับมาในฐานะที่เป็น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม (Tylor, ๑๘๗๑, ๑)
Keyes (๑๙๘๗) ได้อธิบายไว้ว่า วัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
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๑. วัฒนธรรม คือ รูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่ได้สังเกตเห็น (Pattern of
Observed Events) เป็นทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) และวัตถุนิยม Keyes กล่าว
ว่ า ในกรณี นี้ วั ฒ นธรรมมี อ ยู่ เ พื่ อ ให้ ค นข้ า งนอกมอง ไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ส าหรั บ ผู้ ถู ก ศึ ก ษาวิ จั ย (เจ้ า ของ
วัฒนธรรม) ใช้
๒. วั ฒ นธรรมในฐานะเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพ เป็ น ความหมายที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาส านั ก
“วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ” (Culture and Personality) ใช้ นักจิตวิทยาจานวนหนึ่งก็ใช้ด้วย
๓. วัฒนธรรม คือ การรับรู้ นักมานุษยวิทยากลุ่ม ที่เรียกตนเองว่า “นักมานุษยวิทยา
สานักการรับรู้” (Cognitive Anthropologists) ยึดถือความหมายนี้
๔. วัฒนธรรม คือ โครงสร้างพื้นฐานของจิตมนุษย์ นี่เป็นความหมายที่เลวีสโตรส นัก
มานุษยวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสใช้
๕. วัฒนธรรม คือ ความหมาย อันเป็นที่รู้กันทั่วไปหรือเป็นความรู้สาธารณะKeyesได้
กล่าวไว้เป็นภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งว่า “Culture as (Public) Meaning” Geertzและเทอร์เนอร์
และนักมานุษยวิทยาอื่น ๆ หลายคนใช้ความหมายนี้
Geertz เขียนไว้ว่า เขามีความเห็นเหมือนเวเบอร์ ที่มีความคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ (คล้าย
แมงมุม) ที่ห้อยตัวอยู่ในสายใยของความหมายที่เขาถักทอขึ้น Geertz ถือว่าวัฒนธรรม คือ สายใย
เหล่านั้น ดังนั้นการวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงไม่ใช่การวิเคราะห์หากฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์กายภาพ หากแต่เป็นการเสาะหาความหมายและการตีความหมาย มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
ความแตกต่ า งระหว่ า ง Geertz กั บ เวเบอร์ มี เ พี ย งว่ า ในขณะที่ ค วามหมายของเวเบอร์ คื อ
ความหมายของพฤติ ก รรม การกระท าของมนุ ษ ย์ โ ดยตรง แต่ ค วามหมายของ Geertz คื อ
ความหมายของสัญลักษณ์ (Symbol) ที่มนุษย์สร้างขึ้น
หนังสือเรื่อง ชะตาของแนวคิดวัฒนธรรม (The Fate of “Culture”: Geertz and
Beyond) Ortner ได้กล่าวถึงทฤษฎีวัฒนธรรมของ Geertz ว่ามีสองมิติ มิติแรกเป็นประเด็นเรื่อง
ภววิทยา (Ontology) เป็นการตอบคาถามว่า “วัฒนธรรม คือ อะไร” (What is Culture ) และมิติที่
สองเกี่ ย วกั บ ญาณวิ ท ยา (Epistemology) ซึ่ ง เป็ น การตอบค าถามว่ า เราจะรู้ จั ก และเข้ า ใจ
วัฒนธรรมได้อย่างไร (Ortner, ๑๙๙๗, p.๖)
ในมิติแรก กล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ โลกทัศน์ ค่านิยมและคุณสมบัติอื่น ๆ ของกลุ่มคน
กลุ่มหนึ่ง (หรือสังคมหนึ่ง) โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่น ๆ แนวคิดแบบนี้เป็น
แนวคิดหลักในแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของสานักมานุษยวิทยาอเมริกันมาตั้งแต่อดีต เป็นแนวคิดแบบ
ของโบแอสมี้ดและเบเนดิก (Boas ค.ศ. ๑๘๕๘ - ๑๙๔๒)
แนวคิ ดแบบนี้ ถู กวิ จ ารณ์ โ จมตี อย่ างมากในช่ว ง ๔๐-๕๐ ปี มานี้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ความคิดที่ว่าคนแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมของตนโดยเฉพาะ และความคิดที่ว่าวั ฒนธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิก
ของกลุ่มมีร่วมกันทั้งหมด ผู้วิจารณ์เห็นว่าแนวคิดเช่นนี้เอาสิ่งที่แตกต่างกันมารวมกันว่าเป็นอย่าง
เดียวกันมากเกินไป ในเมื่อมีความแตกต่างทางสังคมและความเหลื่อมล้าในสังคมมากมายเช่นนี้ จะ
กล่าวได้อย่างไรว่า คนทุกคนในสังคมหนึ่งสังคมใดมีโ ลกทั ศน์และทัศนะที่มีต่อโลกเหมือนกันหมด
นอกจากนั้นแล้ว การที่แนวคิดวัฒนธรรมแบบนี้ปราศจากความแบ่งแยกแตกต่าง มีแต่ความเป็นหนึ่ง
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เดียวกัน ทาให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับความคิดที่บรรยายสังคมด้วยการบ่งชี้ลักษณะอันเป็นพื้นฐาน
อย่างเดียวซึ่งเรียกกันว่าสารัตถะนิยม (Essentialism) เช่น คนญี่ปุ่นมีวินัย คนไทยชอบสนุก ฯลฯ
Geertz ได้พยายามตอบโต้คาวิจารณ์ในหนังสือ After the Fact โดยการเปรียบเทียบ
สังคมชวากับสังคมโมร็อกโก อาทิเช่น จากความแตกต่างระหว่างเพศ และความเหลื่อมล้าของสถานะ
สังคมหนึ่งได้สร้างทัศนะที่มองความแตกต่างระหว่างเพศเป็นความเหลื่อมล้าของสถานะทางสังคมชวา
อีกสังคมหนึ่งได้สร้างทัศนะที่มองความเหลื่อมล้าทางสังคมเป็นความแตกต่างทางเพศ ในโมร็อกโค
นอกจากนั้นแล้ว Geertz ได้อ้างถึงอับดุลลอฮ์ เทาฟิก (Abdullah Taufic) นักประวัติศาสตร์ของ
อินโดนีเซีย ที่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างความ
เชื่อ ความเข้าใจ (History of Notion Formation) Geertz ได้อธิบายว่า เพราะบริบทที่แตกต่าง
กันตั้งแต่การเข้ามาของศาสนาอิสลาม การนับถือศาสนาอิสลามในชวาจึงแตกต่างจากในโมร็อกโก
อย่างมากมาย ในถ้อยคาที่ติดตลกของเขา “ชาวชวาและชาวโมร็อกโกแสดงความเคารพทางศาสนา
โดยหันหน้าไปหากรุงเมกกะเหมือนกัน แต่เขาหันหน้าไปคนละทางกัน คือ คนหนึ่งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก ส่วนอีกคนหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก” (Clifford Geertz. After the Fact)
ปัจจุบันมิตินี้ของแนวคิดวัฒนธรรมยังคงมีใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาโลกของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกดขี่หรือถูกทาให้เป็นอื่น (Marginalized) และพยายามที่จะเสาะหาชีวิตที่มี
ความหมายสาหรับพวกเขา Ortner เองก็ยังใช้แนวคิดนี้ในงานของเธอ (Ortner, ๒๐๐๓, pp.๗-๙)
แนวคิดวัฒนธรรมของ Geertz ยังมีอีกมิติหนึ่งที่สาคัญมาก ซึ่งเป็นมิติที่ตอบคาถามว่า
เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างไร Geertz เขียนไว้ว่า “แนวคิดวัฒนธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือ
บ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย (Pattern of Meaning) ที่ได้รับสืบต่อกันมาในรูปของสัญลักษณ์ เป็น
ระบบของแนวคิดที่ได้รั บ สื บ ทอดกันมา (Inherited Conceptions) และแสดงออกในรูปของ
สัญลักษณ์ ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร เก็บรักษาไว้ และพัฒนา เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ชีวิตและทัศนะที่มีต่อชีวิต” (Geertz, ๑๙๗๓, ๘๙)
การที่เ ราจะรู้ จั กและเข้า ใจวัฒ นธรรมได้ ก็ ด้ ว ยการตีค วามหมาย แปล หรือ ดึง เอา
ความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ที่คนได้สร้างออกมา เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต Ortnerยังเสริมอีกว่า “แม้ว่าความคิดเรื่อง ‘ความหมาย’ อาจตีความไป
ได้หลายทาง จุดสนใจของเกียร์ซมุ่งไปที่รูปแบบของอัตวิสัย หรือความรู้สึกส่วนตัวที่การสนทนาและ
การกระทาทั้งสองอย่างสะท้อนและรวบรวมจัดระเบียบขึ้น ” ตัวอย่างที่Ortnerนามาแสดงคือ เรื่อง
“Person, Time, and Conduct in Bali” และ “Deep Play : Notes on the Balinese
Cockfight”
งานศึกษาเรื่องแรกเป็นการวิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์อันซับซ้อนของบาหลี โดยพยายาม
ที่จะค้นหาลักษณะอัตวิสัย ความรู้สึก จิตใจที่สัญลักษณ์เหล่านี้รวมถึงคาที่แสดงตัวบุคคล เช่น ชื่อตัว
(Personal Name) และคากาหนดสถานภาพ (Status Titles) นอกจากนั้นแล้ว Geertz พิจารณา
การนับเวลา (เช่น ปฏิทิน) และกฎระเบียบ มารยาทสังคม Geertz แปลและอธิบายความหมายของ
สั ญลั ก ษณ์เหล่ านี้ โดยในชั้น แรก วิเคราะห์ ความหมายของแต่ล ะอย่า งโดยเฉพาะ และขั้น ต่อไป
พิจารณาว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร ทั้งนี้โดยมุ่งหาประเภทหรือ
ชนิดของความรู้สึกนึกคิด (Consciousness) ที่สัญลักษณ์เหล่านี้ผลิตขึ้นโดยรวม
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Geertz ได้อธิบายถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลมีผลต่อการกลบเกลื่อนลบล้างของตัว
บุคคล (Anonymization of Person) ระบบการคานวณเวลาทาให้เวลาหยุดนิ่ง ในระดับของการ
วิเคราะห์นี้ แสดงให้เห็นรูปแบบทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งที่ Geertz เรียกว่า “เป็นการเล่นละครอย่าง
เล่นๆ” (Playful theatricality) แต่ Geertz ได้วิเคราะห์ลงไปอีกระดับหนึ่งถึงลักษณะอัตวิสัยโดย
พิจารณาถึงภาวะความรู้สึกที่ชาวบาหลีเรียกว่า “เล็ก”(lek) คานี้ Geertz แปลว่า กลัวเวที โดย
Geertz กล่าวว่า สิ่งที่พวกเขากลัว คือการทาอะไรเปิดเผยที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามกฎระเบียบ
อาจสับสน และผิดไปจากที่ควร (Geertz, ๑๙๗๓)
งานศึกษาอีกเรื่องหนึ่งของ Geertz คือ บทความเรื่องการตีไก่ “Deep Play: Notes
on the Balinese Cockfight) แปลเป็นไทยได้ว่า “การเล่นที่ลึกซึ้ง:ข้อสังเกตเรื่องการตีไก่ของชาว
บาหลี” เป็นการเข้าร่วมวงตีไก่ของ Geertz กับชาวบาหลี เรื่องนี้เป็นการแสดงให้คนดูได้เห็นตนเอง
พลังความรู้สึก ตัวตนอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน บทความเรื่องการตีไก่ได้แสดงให้เห็นว่า ภายใต้
ความสงบเสงี่ยมและเรียบร้อย มีมารยาทอันดี ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการปะทะขัดแย้งนั้น มีอีกด้าน
หนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน แย่งชิงตาแหน่ง และอานาจ ความโหดเหี้ยม
รุนแรงก้าวร้าว ตัวตนที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้เผยโฉมให้ชาวบาหลีได้เห็นในการชนไก่ที่เป็นการละเล่น
ยอดนิยมของชาวบาหลีเองการตีไก่นั้นผิดกฎหมาย แต่ก็เล่นกันอยู่บ่อยครั้ง ในทุกหนทุกแห่ง การตีไก่
ในบาหลีนั้นได้มีการผูกใบมีดโกนอันคมกริบไว้ที่แข้งของไก่ที่ต่อสู้กัน ดังนั้นการตีไก่ที่บาหลีจึงโชก
เลือด ดุเดือด รุนแรง ไม่รวมถึงความรู้สึกที่ผิดกฎหมาย กลิ่นคาวเลือดและความตาย อย่างทารุณ และ
โอกาสที่ตารวจจะบุกมาจับ แถมด้วยการล้อเลียนเปรียบเทียบเครื่องเพศของผู้ชายกับไก่ชน ฝุ่นที่ฟุ้ง
ไปทั่ว เสียงตะโกนที่ดังสับสน ความตื่นเต้นทั้งหมดทาให้เรื่องเล่าของ Geertz มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะ
ในช่วงที่นักตีไก่ถูกตารวจบุกจับ ทุกคนในที่นั้นรวมทั้ ง Geertz วิ่งหนี และได้รับการช่วยเหลือจาก
ครอบครัวของชาวบาหลีให้รอดพ้นจากการถูกจับกุม การที่เขาได้ร่วมผจญภัยร่วมกับชาวบาหลีเขา
ได้รับการยอมรับจากคนที่นั่นเป็นอย่างมาก (Geertz, ๑๙๗๓)
ในบทความเรื่ อง “ผลกระทบของมโนทัศน์ วัฒ นธรรมที่ มีต่อมโนทัศ น์มนุษ ย์ ” (The
Impact of Culture on the Concept of Man) Geertz เห็นว่า มนุษย์ที่ปราศจากวัฒนธรรมจะ
เป็นสัตว์ที่ทาอะไรไม่ได้เลย เพราะมนุษย์ขาดสัญชาตญาณที่จาเป็นสาหรับการดารงอยู่ในโลก ต่างจาก
สัตว์อื่นๆ ที่มีสัญชาตญาณเพื่อการดารงอยู่ เช่น การสร้างรังของผึ้ง มนุษย์ได้วิวัฒนาการขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคน้าแข็งนั้น ทาให้เราจาเป็นต้อง
ทิ้งสัญชาตญาณอันได้รับสืบทอดมาทางพันธุกรรม เพื่อความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว
ทาให้ได้ความรู้มาช่วยให้เรากระทาการต่าง ๆ เพื่อให้อยู่รอดได้ เราต้องพึ่งพาวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อย
ๆ ดังนั้นสัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตทางสังคมในทุกๆ ด้าน Geertz สรุปว่า
หากไม่ มี ค นก็ ไ ม่มี วั ฒ นธรรม เช่น เดี ยวกั น และส าคั ญกว่ า คื อ ว่า ถ้า ไม่ มีวั ฒ นธรรมก็ ไ ม่ มีม นุ ษ ย์
(Geertz, ๑๙๗๓, ๔๙)
Ortner ได้ ส รุ ป ความคิ ด ของ Geertz ที่ ป รากฏใน “ศาสนาในฐานะที่ เ ป็ น ระบบ
วัฒนธรรมหนึ่ง” (Religion as a Cultural System) Geertz เสนอภาพว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่
เปราะบาง ผู้ต้องการ “ความหมาย” ที่เป็นนัยของความเป็นระเบียบ จุดมุ่งหมายและเหตุผล ทั้งนี้เพื่อ
ความอยู่รอด นั่นคือ เพื่อต่อสู้กับการคุกคามของความสับสนวุ่นวาย ไร้ระเบียบ และความชั่วร้าย
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ศาสนาเป็นระบบของความหมายที่มีอยู่แล้ว และกาลังรอคอยการตีความให้ลึกและกว้างขึ้น มนุษย์
กาลังผลิตสิ่งซึ่ง Geertz เรียกว่า สายใยแห่งความหมาย อยู่ตลอดเวลาด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรม
อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือ
ดังนั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นองค์รวมที่บูรณาการ และหยุดนิ่ง
อย่างที่นักมานุษยวิทยาในอดีตคิดกัน และแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะไม่มีวัฒนธรรมที่เราจะเห็นได้ชัด และรู้แน่ว่า
เป็นวัฒนธรรมอย่างที่นักวิชาการบางคนอ้างก็ตาม ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่ว่า มนุษย์กาลังพยายาม
สร้างความหมายของชีวิต กาลังถักทอความหมาย ไม่ว่าจะเปราะบางและเป็นเศษเล็กเศษน้อยอย่างไร
ก็ตาม เป็นข้อสันนิษฐานที่ยังใช้ได้อยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นในงานของนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาคนชายขอบที่
ต่อสู้กับความโหดร้ายรุนแรง ในสภาพเช่นนั้น กระบวนการสร้างความหมายมีความสาคัญยิ่ง หาก
ปราศจากกระบวนการนี้จะมีแต่ความโกรธแค้น การแบ่งแยกและความบ้าคลั่ง (Ortner, ๑๙๘๔, ๙)
การกระทาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างการเข้าใจและการใช้รูปแบบของสัญลักษณ์ถือ
เป็นกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นความหมายของสัญลักษณ์จึงมีความเป็นสาธารณะ ซึ่งแปลง่าย ๆ ว่ารู้กัน
ทั่วไป เป็นของส่วนรวม การที่คนในกลุ่มใช้สัญลักษณ์ใดในการสื่อสารระหว่างกันได้ ความหมายของ
สัญลักษณ์เหล่านั้นก็ต้องเป็นที่รู้กันในกลุ่มคนเหล่านั้น (Geertz, ๑๙๗๔, ๓-๓๐)
วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสาน
ในการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตหลายเรื่องดังนี้
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวยสุจิตฺโต แก้วหานาม) (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมการทาบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง ตาบลท่าสองคอน
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาของ
ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้างตาบลท่าสอง
คอนอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและ ๓) เพื่อศึกษาคุณค่าของพุทธธรรมที่ปรากฏในบุญบั้งไฟที่มี
ต่อวิถีชีวิตชาวบ้านหนองเขื่อนช้างตาบลท่าสองคอน อาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่าความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านหนองเขื่อนช้างมีคติความเชื่อทางสังคมของชาวอีสาน
ทั่วไปที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและมีความเชื่อตามนิทานปรัมปราที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟ๒เรื่องคือ
เรื่องท้าวผาแดง–นางไอ่และเรื่อ งผญาคันคากและตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง
เชื่อว่าบั้งไฟเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสัญญาณส่งขึ้นฟ้าเพื่อขอฝนจากผญาแถนซึ่งจะบันดาลให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูกาลทานาโดยจะจัดขึ้นในเดือน๖เป็นประจาทุกปีหลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในพิธีกรรมการทาบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้างได้แก่หลักศรัทธาความเชื่อซึ่งชาวบ้าน
น าความเชื่ อ ที่ ผ สมผสานระหว่ า งความเชื่ อ แบบดั้ ง เดิ ม ของชาวอี ส านและหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ฆราวาสธรรม ๔ ชาวบ้านทุกคนจะเสียสละเวลาไม่ไปทาไร่ทานาแต่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่ว นรวมในการจัดเตรียมประเพณีบุญบั้งไฟ สังคหวัตถุ ๔ มีการ
สงเคราะห์แขกผู้มาร่วมงาน บุญกิริยาวัตถุ ๓ ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามหลักทานศีลและภาวนาในทุก
กิจกรรม,หลักความสามัคคีหลักอิทธิบาท ๔ ความชอบความเพียรความเอาใจใส่และการใช้ปัญญา
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ชาวบ้านในการทาประเพณีบุญบั้งไฟในทุกกิจกรรมงานจึงสาเร็จออกมาได้ หลักการให้ทานชาวบ้านมี
การทาบุญบริจาคทรัพย์เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หลักของศีลและหลักสมาธิในการทาบั้งไฟต้อง
ใช้ส มาธิตั้ งแต่ขึ้ น ตอนแรกจนถึ งขั้น ตอนสุ ดท้ ายประเพณี บุญ บั้ง ไฟมี คุณ ค่า ต่อ การด ารงชี วิต ของ
ชาวบ้านหนองเขื่อนช้างเป็นอย่างมากซึ่งชาวบ้านได้รับคุณค่าและประโยชน์จากประเพณีบุญบั้งไฟใน
ด้านต่างๆได้แก่ด้านจิตใจซึ่งทาให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเชื่อว่าจะ
มีน้าทานาข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจทาให้เกิดรายได้ในชุมชน ด้านการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นชาวบ้านจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
งาน ด้านความสามัคคีของชุมชนทาให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมจัดบุญบั้งไฟยังเป็น
การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานให้เป็นมรดกสืบต่อไป
ปฐม หงส์สุวรรณ (๒๕๕๖, ๓๒-๕๘) เขียนบทความเรื่องการช่วงชิงความหมายเนื่อง
ด้วยประเพณีบุญบั้งไฟในกลุ่มชาติพันธุ์อีสานผลการวิจัยพบว่า มีการนาเอาบุญบั้งไฟเข้าไปผสมรวม
กับงานบุญอื่นๆในฮีตสิบสองของชาวอีสานด้วยนั้นเกิดจากผลพวงของนโยบายการพัฒนาหรือกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามาในสังคมอีสานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้มีการนาประเพณีมา
ประดิษฐ์ภายใต้กระแสการท่องเที่ยว จึงทาให้มีการจัดบุญประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาค
อีสาน เพื่อรับใช้การท่องเที่ยว แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะรู้จักประเพณีบุญบั้งไฟกันอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนั่นคืองานบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรดังจะเห็นได้จากมีนิตยสารของ
อั ง กฤษแนะน ากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกที่ ผู้ ไ ปเยื อ นไม่ ค วรพลาดการศึ ก ษาถึ ง การช่ ว งชิ ง
ความหมายของงานประเพณีบุญบั้งไฟในวิถีวัฒนธรรมอีสานในยุคปัจจุบันดังกล่าวปฐม หงส์สุวรรณ
ได้ชี้ให้เห็น ถึงปรากฏการณ์ ของประเพณีที่มีการแปรรูปเปลี่ยนความหมายไปมากกว่าแต่ก่อนโดย
ผู้เขียนอาศัยทัศนะของ Hobsbawm & Ranger (๑๙๘๓) มาช่วยขยายความเข้าใจในการประดิษฐ์
สร้างประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานในยุคสมัยใหม่ว่าประเพณีใหม่หรือประเพณีประดิษฐ์นี้ถูกทาให้
เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนในจินตนาการซึ่งเป็นการสถาปนาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในกลุ่มคน
นอกจากนี้ยังสร้างความชอบธรรมแก่ความสัมพันธ์เชิงอานาจของกลุ่มชนที่ปลูกฝังค่านิยมความเชื่อใน
การปฏิบัติของคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชนด้วยโดยการอ้างอิงอดีตที่มีนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ประเพณีประเพณีประดิษฐ์ก็จะทาให้ประเพณีดังกล่าวสามารถสถาปนาอดีตของตนเองว่ามีความ
ต่อ เนื่ อ งมาอย่ างยาวนานกับ สถานการณ์ ในประวัติ ศ าสตร์ “ การประดิ ษ ฐ์ ป ระเพณี ” โดยเฉพาะ
ประเพณีใหม่ที่ใช้วัตถุเก่าในอดีต (Ancient Materials) ที่สามารถกาหนดการประดิษฐ์ภาษาใหม่หรือ
เครื่องหมายใหม่สัญลักษณ์ให้กลายเป็นความหมายที่ดารงอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องชาติและรัฐ
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการขัดเกลาทางสังคมที่พร่าสอนระบบคุณค่าบางอย่างแก่สมาชิกของชาติหรือ
กลุ่มให้ยินยอมรับรูปสัญลักษณ์นอกจากนี้ Keyes (๑๙๘๗) ยังเสนอให้เห็นว่าสิ่งที่ทาให้เกิดความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองที่
จาแนกเรื่องราวต่างๆที่แสดงออกมาในรูปของศิล ปะพิธีกรรมละครวรรณคดีนิทานพื้นบ้านและอื่นๆ
ประชาชนพูดถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมเฉพาะเรื่องที่ได้รับอนุญาตและสนับสนุนจากทางการที่ยืนยัน
ว่าเป็นมรดกร่วมกันของคนที่เป็นชนชาติเดียวกันการเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในทุกแห่งทุกถูกสร้างเป็นรูป
เป็นร่างขึ้นโดยวิธีการที่ชุมชนระดับชาติได้สร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างของรัฐสมัย
ใหม่
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๓๖, ๔) กล่าวถึงประเพณีบุญบั้งไฟที่มีเรื่องราวของผาแดงนางไอ่
พญาคันคากล้วนเกี่ยวกับการที่จะให้แถนบันดาลฝนให้ตกลงมาตามฤดูกาลทั้งสิ้นตานานนิทานเหล่านี้
คงจะเป็ นเรื่ องเล่ าเพื่ออธิบ ายบุญบั้งไฟในสมัยหลังในขณะที่พิธีกรรมนี้คงมีอายุมายาวนานในหมู่
ประชาชนกลุ่ มไทย-ลาวในอีส านจนเกินจะอธิบายถึงต้นกาเนิดอันแท้จริงของพิธีกรรมนี้ได้ในเชิง
พิธีกรรมเกี่ยวกับบุญบั้งไฟสันนิษฐานได้ว่ามีรูปสัญลักษณ์หรือเหตุการณ์การกระทาที่เกี่ยวเนื่องกับ
พญาคันคากแต่เมื่อกลับไปดูการละเล่นการแสดงที่อยู่ในขบวนแห่บั้งไฟในหลายพี้นที่ของจังหวัดใน
ภาคอีสานก็พบว่า เรื่องพญาคันคากนั้นเป็นที่รู้จักหรือรับรู้กันน้อยมากหากเทียบกับเรื่อง “ผาแดงนาง
ไอ่” เป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาที่ไปของประเพณีการจุดบั้งไฟดังมีทัศนะว่าเรื่อง
การทาบุญบั้งไฟนี้มีหลักฐานบันทึกไว้ในวรรคดีอีสานเรื่อง “ท้าวผาแดงนางไอ่” ซึ่งให้ความสาคัญใน
การทาบุญบั้งไฟแข่งขันถวายพญาแถนเพื่อชิงนางไอ่ธิดาพญาขอมดังปรากฏในเรื่องว่า
“ท้าวจึงบอกให้ไพร่น้อยข้ามหาดเสนายินว่า พารานางไอ่คา ภายพุ้นเขาจักทาบุญสร้าง
ไฟหางบั้งหมื่นปุนคาดมื้อเดือนหน้าจุดเส็งเดือนหก ขึ้นวันเพ็งสิบห้าค่าเฮามาตกแต่งตั้งไปสร้ างฮ่วม
บุญ” (ยูรกมล เสรีรัตน์, ๒๕๔๖, ๔๕)
นอกจากนี้ในขบวนแห่บุญบั้งไฟหลายๆพื้นที่ในปัจจุบันก็มักจะมีรถแห่ท้าวผาแดงกับนาง
ไอ่ขี่ม้ามณีกาบร่ วมในขบวนแห่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นงานบุญบั้งไฟที่อุดรธานีอุบลราชธานียโสธร
มุกดาหารขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและในอีกหลายพื้ นที่รวมทั้งยังมีการประกวดท้าวผาแดงนางไอ่
เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้เข้าร่วมในกิจกรรมบุญประเพณีนี้ด้วยอีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันให้เกิดความ
สนุกสนานด้วยเหตุที่การประกวดหนุ่มสาว ตานานที่ถูกนามาจัดไว้ในขบวนแห่บุญบั้งไฟผู้เขียนมองว่า
อานาจของความงามได้เข้ามาบดบังอาพรางภาพของพญาคันคากซึ่งยังคงถูกตอกย้าและซ้าความว่า
เป็นเรื่อง “อัปลักษณ์” อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความไร้อารยธรรมเพราะมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ยิ่งเป็น
คางคกที่ดูอุจาดน่าเกลียดและสกปรกไม่เจริญเหมือนดั่งอารยธรรมประเทศซึ่งหากเทียบเคียงกับท้าว
ผาแดงนางไอ่ที่เป็นคู่หนุ่มสาวมีรูปร่างโสภาหน้าตาสวยสดงดงามทั้งคู่แล้วอีกทั้งยังสื่อถึงร่างกายที่ผ่าน
กระบวนการทาให้เป็นอารยชน (Civilizing Processes) ในโลกของประเพณีพิธีกรรมที่จะต้องดาเนิน
ไปด้วยกิจกรรมของการแห่แหนเพื่อให้ปรากฏแก่สายตาแก่สาธารณชน
ในงานศึกษาของปิ่นวดี ศรีสุพรรณ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และกนกวรรณ มะโน
รมย์ (๒๕๕๔) นาเสนอการถกเถียงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์
ในฐานะที่เป็นประเพณีที่ผ่านกระบวนการรื้อสร้างประเพณี โดยอธิบายผ่านแนวคิดของ Anthony
Giddens เรื่อง “สังคมหลังจารีตประเพณี” ความเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟที่ต่างไปจากประเพณี
ดั้งเดิมอย่างมากได้ถูกตั้งคาถามจากคนทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการสูญสลายของประเพณี
ในขณะที่บุญบั้งไฟก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนอีสาน ในกรณีของเมืองยโสธร พบว่า ชาวชุมชน
และเทศบาลเมืองมีบทบาทค่อนข้างสูงในการบูรณาการความคิดแบบทันสมัย ระบบการจัดการแบบ
สมัยใหม่ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟ ทาให้คนในท้องถิ่นรื้อฟื้นกิจกรรมบางอย่างขึ้นมาใหม่
พร้อมกับพยายามรักษาพิธีกรรมเก่า และมีการสร้างองค์ประกอบใหม่ขึ้นมา ซึ่งทาให้แนวคิดในการจัด
งานบางอย่างไม่ได้เชื่อมต่อกับกิจกรรมหรือความเชื่อในอดีต โดยเกิดการผสมผสานรูปแบบของความ
บันเทิงที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในเชิงเศรษฐกิจของชาวชุมชนมากขึ้น อย่างไรก็ดี บุญบั้งไฟก็ยังไม่สูญ
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สลายไปและยั งคงเป็ น ประเพณีของคนในท้องถิ่นโดยจะถูกปรับเปลี่ ยนให้ เหมาะสมตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
แนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานชายแดนใต้
วัฒนธรรมมีคุณค่าด้านความสวยงาม จริยธรรม จิตใจสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และ
ประโยชน์ใช้สอย วัฒนธรรมมีหลายประเภท และแต่ละประเภทจะมีคุณค่าเฉพาะแต่มีบางประเภทที่
ให้คุณค่าได้หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ (พัทยา สายหู , ๒๕๓๔; คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๕)
๑. คุณค่าของวัฒนธรรมด้านความสวยงาม เป็นเรื่องของความซาบซึ้ง ปิติ ยินดี และอิ่ม
ใจ ที่ได้เห็นได้ประพฤติ ปฏิบัติ ได้สัมผัส จะเกิดความสุข ความภาคภูมิใจความประทับใจคุณค่าทาง
วัฒนธรรมด้านความสวยงาม ได้แก่ ความงามด้านวัตถุที่มองเห็นได้ชัด เช่น ผ้ามัดหมี่ และผ้าแพร
เบี่ยง ผ้าขิด และผ้าอื่นๆความงามด้านการแสดงออก เช่น การกราบ การไหว้ความงามด้านเสียง เช่น
การบรรเลงเพลง การขับร้อง ความงามที่กล่าวมานี้จะทาให้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจและความ
ประทับใจ
๒. คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านจริยธรรม เป็นคุณค่าที่เกิดจากพฤติกรรมของคนที่
แสดงออกกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นบ้านและจะกาหนดจริยธรรมที่ดีงามไว้แตกต่างกันไป คน
อีสานกาหนดค่าผู้มีจริยธรรมดี ให้เคารพเชื่อฟังผู้มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา คุณค่าวัฒนธรรม ด้าน
จิตใจ วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าแก่จิตใจของคนอันเป็นผลดีต่อร่างกาย ได้แก่คุณค่าด้านความมั่นคง
และกาลังใจ เช่น เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตได้ประกอบพิธีกรรมก็สบายใจว่าได้ตอบแทนบุญคุณบิดา
มารดาทาให้จิตใจเบิกบานเมื่อได้ชมภาพสวยๆการฟ้อนรา และการฟังดนตรีที่ไพเราะได้คติดาเนินชี วิต
เช่น อย่าเลี้ยงคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า
๓. คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านสังคมและการปกครองมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขคือ คุณค่าทางสังคมเช่น การอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมต้องคบเพื่อนการอยู่รวมกันในสังคม
ต้องมีศีลธรรมต่อกัน การได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะผู้มีความรู้และประสบการณ์ เช่นผู้สูงอายุ
เจ้าอาวาส ครูอาจารย์คุณค่าด้านการปกครอง มีคุณค่าโดยให้การปกครองด้วยพระคุณมากกว่าพระ
เดช
๔. คุณค่าวัฒ นธรรมด้านการศึกษาวัฒ นธรรมเป็นแหล่ งข้อมูล ที่ศึกษาแล้ ว สามารถ
นาไปใช้งานได้หลายด้านอย่างน้อยผู้มีความรู้ความสามารถได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีหน้ามีตาแต่ละ
สังคม คนที่มีการศึกษาดี มารยาทดี แม้เป็นเด็กก็ได้รับการนับถือ
๕. คุณค่าวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมพื้นบ้านสามารถนาไปประกอบอาชีพทาง
เศรษฐกิจให้มีรายได้เลี้ยงชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การทาให้เป็นสิน ค้า เช่น ผ้ามัดหมี่
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหางกระรอก การทากิจกรรมทาให้เพิ่มรายได้ เช่น หมอสู่ขวัญ หมอแคน นักเทศ
นักแสดง ใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ในครัวเรือน เช่น การทาหมอนหนุน ทาหมอนขิด ผ้าห่ม ปลาร้า
๖. คุณค่าวัฒนธรรมด้านประโยชน์ใช้สอย คือการมุ่งประโยชน์ตามสภาพและโอกาส
เป็นที่อยู่อาศัยเช่น บ้าน กุฏิ ตูบเป็นที่เก็บผลผลิตเช่น เล้า (ยุ้งข้าว) เป็นที่ประกอบพิธีกรรม และจัด
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งานประเพณี เช่นอุโบสถศาลากลางบ้าน ปราสาท กู่เป็นยารักษาโรค เช่น ตาราต่างๆ สมุนไพรต่างๆ
และการนวดแผนโบราณ
๗. วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีส าน เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจ และความผู กพันกับท้องถิ่น สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี สาหรับสถานที่ที่มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมควรจัดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจาจังหวัด พิพิธภัณฑ์สถานในท้องถิ่นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เป็นการทานุบารุง และการป้องกันรักษาไว้ คงสภาพเดิมซึ่งอาจทาได้โดยการบูรณะ ซ่อมแซม วิธีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมทาได้หลายรูปแบบดังนี้คือ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม คือการจัดกิจกรรมหรือ
ดาเนินการให้มีการเริ่มสร้างสรรค์ บุกเบิก การประดิษฐ์คิดค้นการวิจัย และการพัฒนาทางวัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุน คือการจัดกิจกรรมและดาเนินการใดๆ ที่ช่วยให้นักบริหาร นักวิชาการ หรือ
ผู้ ป ระกอบการทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนสามารถด าเนิ น งานวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดงบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมด้านต่างๆ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติและการอุปถัมภ์ศิลปิน นักประดิษฐ์คิดค้น และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ เป็นการจัดกิจกรรมหรือดาเนินการเพื่อนาวัฒนธรรมไปสู่ประชาชน
ทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ เช่นการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุ การใช้
สื่อมวลชนประเภทต่างๆเพื่อความรู้ทางวัฒนธรรม การจัดบริการทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมหรือ
ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้งและ
การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การบริการ
ห้องสมุด การจัดการแสดงนิทรรศการการสาธิต การจัดงานมหกรรมทางวัฒนธรรมตามเทศกาลและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกิจกรรมที่สามารถให้ประชาชนได้รับการบริการต่างๆ เหล่านั้น
สาหรับการอนุรักษ์ ทานุบารุง และฟื้นฟูวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมหรือดาเนินการ
เพื่ อ การพิ ทั ก ษ์รั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้ สั่ ง สมสื บทอดมาจากอดี ต แม้ บ างอย่ า งอาจไม่ ใ ห้
ประโยชน์ ใ ช้ ส อยในปั จ จุ บั น แล้ ว ก็ ต าม เช่ น โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แหล่ ง โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาร่องรอยของความเจริญทางวัฒนธรรมใน
อดีต รวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยศิลปากร ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์และสถานที่ใดๆ เพื่ออนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวัฒนธรรม เป็นการจัดการกิจกรรมหรือ
ดาเนิ น การให้ ประชาชนส่ วนใหญ่หรือทั้งหมดได้มีโอกาสมีส่ ว นร่วมในการแสดงความคิดเห็ นการ
ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกัน เป็นการจัดกิจกรรมหรือ
ดาเนินการทางวัฒนธรรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาคต่างๆซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดและลดภาวะความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้น ในการเสริมสร้างความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของกันและกัน
แล้วย่อมรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่
เป็นพิษเป็นภัยหรือกระทบกระเทือนความมั่นคงของสังคมไทยโดยส่วนรวม
ส่วนการจัดการศึกษาเพื่อวัฒนธรรมคือการจัดกิจกรรมหรือดาเนินการเพื่อพัฒ นาให้
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถอ่านออกเขียนได้สื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการลดอัตรา
ไม่รู้หนังสือ การบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง การจัดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในหลักสูตรการเรียนการ
สอนโดยตรงและโดยอ้อม การเตรียมและการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการศึกษาเพื่อฝึกอบรมนัก
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บริ ห าร นั กวิช าการ ศิล ปิ น และนั กเรียน นักศึกษา ด้ว ยวิธีการในระบบและนอกระบบโรงเรีย น
รวมทั้งการจั ดศิล ปะทุกแขนง ส าหรับเด็กและเยาวชน การสร้างเอกลั กษณ์ของชาติ เป็นการจัด
กิจกรรมหรือดาเนินการให้ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะดีเด่นของ
หมู่ ค ณะและสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละชั ก น าให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่คณะและของประเทศการปรับปรุงวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจาวัน เป็นการจัดกิจกรรมหรือดาเนินการในการปรับปรุงชุมชน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
เครื่องอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภครวมทั้งการบริการอนามัยการเพิ่มพูนสิ่งดีงามและสิ่ง
บันเทิงใจในชีวิตประจาวันให้แก่ประชาชน การจัดระบบงานและสิ่งแวดล้อมในสานักงานโรงเรียน ใน
เรือกสวน ไร่นา ตลอดจนที่ส าธารณะต่างๆ ให้เรียบร้อยสะอาด สวยงามและมีความพอเพียงทั้งใน
ปริมาณและคุณภาพ และการธารงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรม
หรือดาเนินการให้ประชาชนรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของความดีงามทางวัฒนธรรมด้วยการ
จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งการป้องกันไม่ให้ความดีงามเหล่านั้นถูกบ่อนทาลาย
๘. การอนุรักษ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมตะวันตกและความเจริญก้าวหน้าที่ทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาเกือบ ๔ ทศวรรษที่ผ่าน
มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมไทย การรับวัฒนธรรมต่างชาติ โดยไม่ได้ปรับให้
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต ทาให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยสูญหายไปเกิดการรับค่านิยมและแนว
ปฏิบัติที่อาจไม่เหมาะสม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและหลากหลายในสังคมสูญหายไป หรืออาจถูก
บิดเบือนไปจากหลักการดั้งเดิมที่ดี รวมทั้งอาจถูกละเลยมิได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเท่าที่ควร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแนวคิดการอนุรักษ์
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่นคือ การพัฒนาศักยภาพของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
การพัฒนาสถานภาพของผู้ทางานเชิงวัฒ นธรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมประจาแต่ละชาติพันธุ์การส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๔๗, ๑)
เนื่องจากสภาวัฒนธรรมมีความได้เปรียบด้านจานวนและการครอบคลุมพื้นที่ เพราะ
กระจายอยู่ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอาเภอ สภาวัฒนธรรม
ตาบล และสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพฯ หากได้รับการส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมในเขตกรุงเทพฯ ย่อมสามารถขับเคลื่อนการใช้ศักยภาพทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ให้
ปรากฏออกมาได้ สภาที่ป รึ กษามีความเห็ นว่า สภาวัฒ นธรรมควรได้รับการส่ งเสริมบทบาทการ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ อาทิการได้รับการอบรมพื้นฐานการทางานด้าน
วัฒนธรรม กลุ่มคนทางานด้านวัฒนธรรมจาเป็นต้องได้รับการอบบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะพื้นบ้าน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสามารถใช้ฐานความรู้ความเข้าใจดังกล่าวในการต่อยอดความรู้
เดิมและถ่ายทอดสู่ทีมงานรุ่นต่อไปทั้งยังเอื้อต่อการคิดริเริ่มสร้างสรรค์แผนงานหรือโครงการส่งเสริม
พัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้อย่างมีพลวัต สอดคล้องและเท่าทันกับกระแสวัฒนธรรมโลกการสร้าง
เครือข่ายเพื่อระดมสรรพกาลังต่างๆ จากภาคีทุกฝ่าย รัฐควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบเครือข่าย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ า ถึ ง และสามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ จากประชาชนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า ง
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ครอบคลุม “ทุกกลุ่ม ” อย่างแท้จริง เพื่อให้ ระดมสรรพกาลั งและทรัพยากรประเภทต่างๆภายใน
ท้องถิ่นได้เต็มศักยภาพสูงสุด และเพียงพอต่อการดาเนินโครงการด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นใน
ระยะยาวการสนับสนุนสื่อเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น รัฐควรสนับสนุนให้มีสื่อด้านวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิ่น โดยใช้สื่อของรัฐ และจัดสรรช่องทางและเวทีในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การ
จัดงานแสดงวัฒนธรรมการจัดสรรคลื่นหรือพื้นที่สื่อ หอศิลป์ ห้องแสดงงานทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
สัญจร นิทรรศการสัญจรทางวัฒนธรรม เพื่อให้งานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีพื้นที่ในการเผยแพร่มาก
ขึ้น
การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยรัฐควรกาหนดสัดส่วนงบประมาณสนับสนุน
สภาวัฒ นธรรมอย่ า งชัดเจนและเพียงพอต่อการดาเนินงานทั้งนี้รัฐ หรือส่ ว นการปกครองท้องถิ่ น
อาจจะต้องจัดกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มจากภาคธุรกิจมา
สนั บ สนุ น งานสภาวั ฒ นธรรมการมอบหมายบทบาทในการฝึ ก อบรมและจั ด กิจ กรรมเพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถทางการคิดและการเรียนรู้ของประชาชนรัฐควรส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมทาหน้าที่จัด
ฝึกอบรมประชาชนทั่วไปตลอดจนประสานงานกับโรงเรียนในการนาหลักสูตรการคิดอย่างมีเหตุผลใน
การเลือกรับวัฒนธรรมต่างๆ และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมไปเป็นวิทยากรให้ความรู้
อบรมแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ส่วนการพัฒนาโดยอ้อม ควรให้ทุกๆกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
จัดขึ้นมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระในส่วนที่มีการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมไทยเข้ากับบริบทสังคมร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
สรุปได้ว่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ การศึกษาอบรมการสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับชุมชน การรักษาคุณภาพ การอนุรักษ์ การทานุบารุง ฟื้นฟู การพิทักษ์ รักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่ได้สั่งสมสืบทอดให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาร่องรอยของความเจริญ
ทางวัฒนธรรมในอดีตการพัฒนาศักยภาพของวัฒนธรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การสนับสนุนและเผยแพร่ เช่น การจัดงานแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการสัญจร
ทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
บริบทพื้นที่อาเภอสุคิริน
อาเภอสุคิริน เดิมเคยเป็นกิ่งอาเภอหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ชื่อ "กิ่งอาเภอ
ปาโจ" ขึ้นตรงกับอาเภอโต๊ะโมะ (อาเภอแว้งในปัจจุบัน) กิ่งอาเภอนี้จัดตั้งขึ้น เพราะมีชาวฝรั่งเศสได้
เข้ามาขอสัมปทานทาเหมืองแร่ทองคาบริเวณเทือกเขาลีซอ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลโต๊ะโมะ มีราษฎรอพยพ
เข้ามาอยู่เป็นจานวนมาก ทางราชการจึงได้พิจารณาจัดตั้งกิ่งอาเภอนี้ขึ้นมาเพื่อสะดวกในการปกครอง
ดูแลผลประโยชน์ของทางราชการในการจัดเก็บภาษีอากรและให้บริการประชาชน โดยแบ่งเขตการ
ปกครองเป็น ๒ ตาบล คือ ตาบลโต๊ะโมะ และตาบลมาโมง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เกิดสงคราม
อินโดจีนขึ้น ชาวฝรั่งเศสเจ้าของกิจการเหมืองแร่ทองคาได้หนีภัยสงคราม จึงทิ้งเหมืองแร่ทองคา
ดังนั้นรัฐบาลไทยโดยกรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้ง พระอุดมธรณีศาสตร์ มาเป็น
ผู้ดาเนินการเหมืองแร่ทองคาดังกล่าวแทน ประมาณปีเศษเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบริเวณเหมืองแร่
ทองคา และต่อมาได้ล้มเลิกกิจการไป คนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้อพยพออกหมด
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งนิคมพัฒนา
ตนเองภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เพื่ออพยพราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่ดินทากินของตนเองจาก
ท้องที่ต่าง ๆ เข้ามาประกอบอาชีพ โดยมีอาณาเขตท้องที่สองอาเภอ คือ อาเภอสุคิริน และอาเภอ
จะแนะ เนื้อที่ประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ ไร่ และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เขตนิคมคลุมพื้นที่ ๒ อาเภอ คือ
อาเภอสุคิริน และอาเภอจะแนะเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ
จัดตั้งกิ่งอาเภอสุคิริน ขึ้นประกอบด้วย ๒ ตาบล คือ ตาบลมาโมง และตาบลสุคิริน และเมื่อวันที่ ๒๐
มีน าคม พ.ศ. ๒๕๒๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะกิ่งอาเภอสุ คิริน เป็นอาเภอสุ คิริน
จังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน
คาว่า "สุคิริน" เป็นชื่อตาหนักที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเมื่อ
คราวเสด็จมาประทับแรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งหมายความว่า "พรรณไม้งามเขียวชอุ่ม" ซึ่งสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยป่าและ
ภูเขา มีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่อย่างงดงาม (ประวัติอาเภอสุคิริน, ๒๕๕๘)
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอสุคิรินตั้งอยู่ทางตอนล่างด้านใต้สุดของจังหวัดนราธิวาส มีสภาพเป็นป่าและภูเขา
โอบล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑๙,๘๔๙ ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับอาเภอใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอจะแนะ อาเภอระแงะ และอาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ติดต่อกับ อาเภอเจอลี รัฐกลันตัน และ อ.กริก รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับ อ.สุไหงปาดี และ อ.แว้ง จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอจะ
แนะ จ.นราธิวาส อ. กริก รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ ๑ แผนที่จังหวัดนราธิวาสแสดงอาเภอสุคิริน
ที่มา: ข้อมูลแผนที่จาก Google Map, ๒๐๑๖
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ภาพที่ ๒ แผนที่อาเภอสุคิรินแสดงตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, ๒๕๕๙
ประชากรของอาเภอสุคิรินและตาบลภูเขาทอง
ประชากรของอาเภอสุคิริน ตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ชาย ๑๐,๘๓๐ คน หญิง ๙,๙๑๐
คน รวม ๒๐,๗๔๐ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๐.๑๑ คน/ตารางกิโลเมตร จานวนหลังคาเรือน
๖,๐๑๖หลังคาเรือนความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ ๑๑.๖๔ หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร
ส่วนในตาบลภูเขาทอง ซึ่งมีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน มีประชากรจานวน ๒,๐๓๕ คน จานวน
ครั ว เรื อ น ๘๐๔ หลั ง คาเรื อ น (ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประเทศไทย, ๒๕๕๙) ดั ง นี้ คื อ หมู่ ๑ บ้ า นไอปาโจ
ประชากร จ านวน ๔๓๙ คน มี น ายนฤพนธ์ โมงปราง เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ๒ บ้ า นภู เ ขาทอง
ประชากร ๔๘๓ คน ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายมนัส ตั้งใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อนายจรูญ พรหมเดชา หมู่ ๓
บ้านโต๊ะโมะ ประชากร ๙๒๗ คน อยู่จริง ๔๑๐ คน ๑๗๙ ครัวเรือน นายอุดม ด่านวันดีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ ๔ บ้านไอกาเปาะ ประชากร ๓๐๘ คน ผู้ใหญ่บ้านและกานันเป็นคนเดียวกันดูแลหมู่บ้านนี้ และ
ดูแลทั้งตาบลคือกานัน พันธ์ ตั้งอยู่ หมู่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ประชากร ๓๔๗ คน ผู้ใหญ่บ้านชื่อนาย
วิโรจน์ อินทกาญจน์ หมู่ ๖ บ้านชุมทอง ประชากรจานวน ๒๓๕ คน มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางจุภาลักษณ์
หิรัญ หมู่ ๗ บ้านต้นทุเรียน ประชากร จานวน ๑๙๘ คน มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุบัน เปิมรัมย์ หมู่ ๘
บ้านวังน้าเย็นมีประชากร ๑๘๔ คน มี ๕๔ ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายกฤษฎิ์ เสนาพันธ์
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปเป็ น ภู เขาสู ง ชั น และป่ า ทึ บ มี ที่ ร าบระหว่ า งภู เ ขาบ้ า งเล็ ก น้ อ ย
ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขามีเทือกเขาที่สาคัญ ได้แก่เทือกเขาตูแวกั้น
พรมแดนระหว่างอาเภอสุคิรินกับอาเภอจะแนะ และอาเภอสุไหงปาดี มีเทือกเขาบาตูกาเตาะกั้น
พรมแดนระหว่างอาเภอสุคิรินกับประเทศมาเลเซีย มีเทือกเขาบาลากั้นพรมแดนระหว่างอาเภอสุคิริน
และอาเภอแว้ง และประเทศมาเลเซียเป็นต้นน้าของแม่น้าสายบุรี และแม่น้าสุไหงโกลกมีแม่น้าที่
สาคัญคือ แม่น้าสายบุรี และมีคลองที่สาคัญ ๑๒ สาย ลาธารสายสาคัญ ๗ สาย
ลักษณะภูมิอากาศ อาเภอสุคิริน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจากมหาสมุทรอินเดีย ประกอบกับพื้นที่ทั่วไป เป็นภูเขาสูงชันและป่าทึบจึง
ทาให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี มีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู คือฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-
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เมษายน ช่ว งร้อนที่สุ ดช่ว งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ ย ๓๐ องศาเซนเซียส
ปริมาณน้าฝน ๕๐ มิลลิเมตร ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม - ธันวาคม ฝนจะตกชุกในเดือน
กันยายน - ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐ องศาเซนเซียส ปริมาณน้าฝน ๒๖๕ มิลลิเมตร
พื้นที่การใช้ประโยชน์
พื้นที่ทั้งหมด ๓๑๙,๘๔๙ ไร่ เป็นพื้นที่ป่า ๒๔๖,๑๒๙ ไร่ พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
จานวน ๘๑,๖๔๘ ไร่ พื้นที่ทาการเกษตรจริง ๗๒,๒๕๖ ไร่ โดยการถือครองที่ดินในอาเภอสุคิริน
ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ โดยจะมีเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของทางนิคมสร้าง
ตนเอง และทางนิคมได้ออกเอกสารสิทธิ ซึ่งได้นามาเปลี่ยนเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์แล้ว มี
จานวนเพียง ๑๕๖ แปลงเท่านั้น
สภาพเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ส่ ว นใหญ่อิงอยู่กับ การเกษตรจากการศึกษาพบว่ามีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้ น
๘๑,๖๔๘ ไร่ ครอบครัวเกษตรกร ๓,๖๒๓ ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ ได้แก่
ยางพารา มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๕๗,๔๕๕ ไร่เงาะมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๔,๕๓๘ ไร่ลองกองมีพื้นที่
ปลูกประมาณ ๓๙,๑๗๓ ไร่ ทุเรียนมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๓,๒๔๒ ไร่มังคุดมีพื้นที่ปลูกประมาณ
๑,๓๔๖ ไร่ สะตอมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๘๗๗ ไร่การปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ
สุกร ไก่ เป็ด ห่านมีสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ ธนาคาร สหกรณ์
ส่วนสถานทีท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่เหมืองทองคาโต๊ะโมะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะตั้งอยู่หมู่ที่
๓ตาบลภูเขาทองตาหนักสุคิรินตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลสุคิรินน้าตกธารหินงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลเกียร์
ต้นกระพงยักษ์ น้าตกศรีทักษิณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตาบลภูเขาทอง
งานประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
เนื่องจากอาเภอสุคิริน อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองสุคิริน ประชาชนเคลื่อนย้ายมาจากต่าง
ภูมิภาค ต่างถิ่น ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรม
หลากหลายคือ
๑. วัฒ นธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ เช่น ประเพณีส งกรานต์ การทาบุญบั้งไฟ
ประเพณีบวชนาค การทาบุญวันสาร์ท และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
๒. วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม เช่น ประเพณีถือศีลอด ประเพณีมาแกปูโล๊ะ
งานเมาลิดการเข้าสุนัต
การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น ๕ ตาบล
๔๑ หมู่บ้าน ดังนี้คือตาบลสุคิริน มี ๑๓ หมู่บ้าน ตาบลมาโมง มี ๑๐ หมู่บ้าน ตาบลเกียร์ มี ๕
หมู่บ้าน ตาบลภูเขาทอง มี ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ๑ บ้านไอปาโจ หมู่ ๒ บ้านภูเขาทอง
หมู่ ๓ บ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ ๔ บ้านไอกาเปาะ หมู่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ บ้านชุมทอง หมู่

๓๖

๗ บ้านต้นทุเรียน หมู่ ๘ บ้านวังน้าเย็น ตาบลร่มไทร มี ๕ หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตาบล
๕ แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตาบลมาโมง องค์การบริหารส่วนตาบลสุคิริน องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกียร์ องค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง องค์การบริหารส่วนตาบลร่มไทร มีเทศบาล ๑ แห่ง
คือ เทศบาลสุคิริน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิจั ย น าแนวคิดอั ตลั กษณ์ มาอธิบายถึงการนิย ามตัว ตนของชาวอีส าน การผลิ ตซ้ า
ความหมายใหม่ การปรับเปลี่ยน การลดทอนบางอย่างลงในการใช้ชีวิตประจาวันผ่านปรากฏการณ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดง การใช้ภาษาในการสท่อสาร และอาหารการกอน ของชาวอีสานที่อพยพ
มาจากดิน แดนบ้านเกิดมาอยู่ ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง และวัฒนธรรมคือความหมายของ Geertz.
(๑๙๗๓) มาอธิบายถึงการดารงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานด้านประเพณีบุญบั้งไฟ การ
แสดง อาหาร และภาษาในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง และนาแนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อนามา
อธิบายถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่
ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ว่ามีวิธีการหรือแนวทางในการดารงอัตลักษณ์อย่างไร
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บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องนี้ใช้วิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยมีขั้นตอน
ในการดาเนินงานวิจัยดังนี้
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยเป็นพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นกลุ่ม
ชาวอีสานอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทามาหากินในพื้นที่ ซึ่งมีการดารงชีวิต และวัฒนธรรมของชาวอีสานใน
พื้นที่ มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กับประเพณีบุญบั้งไฟ อาหารการกิน ภาษา และการ
แสดงที่เป็นของชาวอีสานตาบลภูเขาทอง เดิมเป็นที่ตั้งของกิ่งอาเภอโต๊ะโมะ เมื่อ ๖๑ ปีที่ผ่านมา และ
เป็ นที่ตั้งของเหมืองแร่ ทองคาโต๊ะโมะ โดยมีช าวฝรั่งเศสเป็นผู้ ดาเนินการรับสัมปทาน ต่อมาในปี
๒๔๗๔ ได้เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา เหมืองทองคาโต๊ะโมะจึงถูกปิดกิจการลง เจ้าของสัมปทานได้
หนีสงครามกลับประเทศฝรั่งเศส กิ่งอาเภอโต๊ะโมะได้สลายยุบตัวลง ซึ่งในเวลาต่อมา พื้นที่ดังกล่าวก็
ขึ้นอยู่ในความปกครองของตาบลมาโมง อาเภอแว้ง โดยมีนายเจ๊ะลาเต๊ะ เจ๊ะเงาะ เป็นกานัน คนแรก
สภาพความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนในสมั ย นั้ น จะเป็ น ที่ อ ยู่ ข องชนเผ่ า ซาไก และขบวนการกองโจร
คอมมิวนิสต์มลายู และขบวนการโจรพูโล
ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ จั ดตั้งตาบลมาโมงเป็นกิ่งอาเภอสุ คิริน และต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๒๙ กิ่ ง อ าเภอสุ คิ ริ น ได้ ถู ก ยกระดั บ การปกครองเป็ น อ าเภอ โดยมี น ายมนตรี สิ ท ธิ พ ล เป็ น
นายอาเภอคนแรกของอาเภอสุคิริน ตาบลภูเขาทอง ซึ่งเป็นตาบลหนึ่งในห้าตาบลของอาเภอสุคิริน
ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอาเภอสุคิริน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่
เป็นภูเขาและมีเนินสูง มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๔,๙๕๘ ไร่ อาณาเขตของตาบลภูเขาทองทิศเหนือ ติดกับ
ตาบลมาโมง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซียทิศตะวันออก ติดกับ
เทือกเขาฮาลา-บาลาทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาสันกาลาคีรี และประเทศมาเลเซีย ชาวบ้านมีอาชีพ
หลัก ทาสวนทาไร่ ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้าไหม เลี้ยงเป็ดไก่หมูปลาปลูกผักสวนครัวทาไร่นา
สวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ร่อนทอง
วิธีการศึกษา
คณะผู้วิจัยแบ่งวิธีการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเป็น ๒ แบบโดยมีวิธีการดังนี้
๑. วิธีการเชิงปริมาณ
คณะผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้
๑.๑ ประชากร และการสุ่ มตัว อย่าง ผู้ วิจัยกาหนดขนาดตัว อย่าง โดยใช้ระบบ
โควตา จากทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ ๑ บ้านไอปาโจ หมู่ ๒ บ้านภูเขาทองหมู่ ๓
บ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ ๔ บ้านไอกาเปาะ หมู่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ บ้านชุมทอง หมู่ ๗ บ้าน
ต้น ทุเรี ย น หมู่ ๘ บ้ านวังน้าเย็ น โดยกาหนดโควตา หมู่บ้านละ ๓๐ ครัว เรือน รวมเป็น ๒๔๐
ครัวเรือน การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธี Stratified Random Sampling ในลักษณะกาหนดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยเท่ากัน หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในแต่ละหมู่บ้านโดยใช้วิธีเขียน
บ้านเลขที่ของแต่ละหมู่บ้าน และนามาจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืน เนื่องจากแต่ละหลังคาเรือนบ้าน
ของชาวบ้านจะอยู่ไกลกันมาก จึงต้องตระเวนไปจนเจอบ้านเลขที่จนครบ หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างได้จากตัวแทนของครัวเรือนที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ สาหรับตัวแทนครัวเรือน
ผู้วิจัยสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานปัญหา และความ
ต้องการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ศึกษา
๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม มี
ทั้งหมด ๖ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตอนที่ ๒ ภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง ภูมิลาเนาเดิม การ
อพยพ สภาพความเป็นอยู่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ ภูมิลาเนาเดิม
ก่อนอพยพ ปี พ.ศ.ที่อพยพ วันเวลาในการเดินทาง สมาชิกที่ร่วมอพยพ ค่าใช้จ่าย ปัญหาของการ
อพยพ ความต้องการในช่วงแรกของการอพยพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน
ตอนที่ ๓ ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟของชาวอี ส านในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ การเตรียมการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ สถานที่ การทา
บั้งไฟจุด การเอ้บั้งไฟ การซ้อมร าเซิ้ง การแต่งกาย การเซิ้งบั้งไฟ ขบวนแห่ แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมด้านประเพณีบุญบั้งไฟและการสืบทอด
ตอนที่ ๔ การแสดงของชาวอีสานลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการการ ได้ แก่ การแสดง การราเซิ้ง การดีดพิณ เป่าแคน โปงลาง หมอลา ปัญหา และความ
ต้องการในการแสดง แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการแสดง การเล่นดนตรีและการสืบทอด
ตอนที่ ๕ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ การใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอีสาน
แนวทางการอนุรักษ์ภาษาอีสานและการสืบทอดภาษาอีสาน
ตอนที่ ๖ อาหารอีสาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่
การทาอาหารอีสาน เมนูของอาหารอีสานที่ทาในหมู่บ้าน ปัญหาการทาอาหารอีสาน แนวทางการ
อนุรักษ์และการสืบทอดอาหารอีสาน
คณะผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจาก
การสารวจพื้นที่ของตาบลภูเขาทอง เสร็จแล้ว นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๓ ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา นาข้อคาถามไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น
นาแบบสอบถามไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๒๔๐ ชุด
๑.๓ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามมาบันทึกข้อมูล แล้ววิเคราะห์ หาค่า
ร้อยละ นาเสนอด้วยตาราง และอธิบายตาราง
๒. วิธีการเชิงคุณภาพ
คณะผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้

๓๙

๒.๑ ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คณะผู้วิจัยเลือก รวมทั้งสิ้นจานวน ๔๕ คน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๒.๑.๑ นักปราชญ์ชาวบ้านที่สัมพันธ์กับประเด็นประเพณีบุญบั้งไฟ ทาบั้งไฟจุด
บั้งไฟเอ้ การแสดง หมอแคน หมอพิณ ภาษา และ อาหารการกิน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน
เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในเรื่องการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรม การเรียนรู้ การสืบทอด และการ
ปรับเปลี่ยน ตลอดจนหาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน
๒.๑.๒ แกนนาชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน ทั้งที่
เป็นผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มร่อนทอง ชมรมพิณพาเพลิน กลุ่มค่ายการ
ทาบั้งไฟจุด กลุ่มผู้นาศาสนา เช่น พระสงฆ์ และผู้นาท้องถิ่น เช่น กานัน สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน การ
เรียนรู้ การสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดง ภาษา และอาหาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน
๒.๑.๓ ตัว แทนของหน่ว ยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล ครู
หรือผู้อานวยการโรงเรียนในชุมชน หน่วยงานการท่องเที่ยว และคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็น และการหาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่
ศึกษา
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๒.๒.๑ บั น ทึ ก การสั ง เกต โดยการสั ง เกตแบบมีส่ ว นร่ ว มจากกิ จ กรรมของ
ชาวบ้านในกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในด้านสภาพภูมิ
ทัศน์ สภาพชุมชน และประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีบุญบั้งไฟ
อาหารการกิน ภาษา และการแสดงของชาวอีสานในพื้นที่ศึกษา
๒.๒.๒ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นเพียงแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีประเด็นคาถามสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแกนนาชุมชน
ที่ไม่ เป็ น ทางการ และเป็ น ทางการ เช่น กลุ่ มแม่บ้ าน กลุ่ มชมรมการท าบั้ งไฟ กลุ่ มผู้ นาศาสนา
ผู้ใหญ่บ้าน กานั น กานั น สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน จานวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เช่น หน่วยงานการท่องเที่ยว หน่วยงานวัฒนธรรมท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน ๑๐ คน ส่วนกลุ่มที่ ๓ ปราชญ์ชาวบ้าน ๕ คน เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดารงอัตลักษณ์และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ศึกษา
๒.๒.๓ การสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื่อให้ ได้ข้อมูล ตามประเด็นที่
ต้องการในภาพรวม และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยมีปราชญ์ช าวบ้าน ผู้ นาชุมชน ตัว แทนชาวบ้า น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อหาแนวทางการการอนุรั กษ์วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านข้ามแดนในประเด็ น
ประเพณีบุญบั้งไฟ อาหาร ภาษา และการแสดง
๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นเก็บข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
ดังนี้
๒.๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน
วิจัย บทความ และผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตารา สารานุกรม ปริทัศน์
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งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยค้นคว้าจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน การเรียนรู้และการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวอีสาน และ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน
๒.๓.๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตสภาพความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิต วัฒ นธรรม สั มภาษณ์โ ดยใช้แบบสอบถาม ๒๔๐ ชุด สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ ให้ ข้อมูล
จนกว่าข้อมูลแต่ละด้านจะอิ่มตัว และมีการตรวจสอบข้ามูลแบบสามเส้า ด้านแหล่งข้อมูล และด้าน
บุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในประเด็นประเพณีบุญบั้ง
ไฟ อาหารการกิน ภาษา และการแสดง ตลอดจนสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษาเชิงคุณภาพจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งทาการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นและความ
น่าเชื่อถือ ทั้งด้านสถานที่ บุคคล และเวลา จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้าง
ข้อสรุป และนาเสนอข้อค้นพบด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์
การนาเสนอผลงานวิจัย
บทที่ ๑ บทนา นาเสนอความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ทาไมคณะผู้วิจัยจึงสนใจทา
วิ จั ย เรื่ อ งนี้ เลื อ กพื้ น ที่ นี้ เพราะเหตุ ใ ด น าไปสู่ ค าถามของการวิ จั ย อย่ า งไร วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ประโยชน์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม นาเสนอถึงแนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้ในการวิจัย การ
ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาในประเด็นที่สัมพันธ์กับการวิ จัย บริบทของพื้นที่ศึกษาคือตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และกรอบแนวคิดของการวิจัย
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย นาเสนอถึงพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูลที่ถูกศึกษา วิธีการศึกษาทั้งที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
บทที่ ๔ และบทที่ ๕ นาเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็นสองประเด็นตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยโดยบทที่ ๔ นาเสนอถึงการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้
ด้านประเพณีบุญบั้งไฟ ด้านการแสดง ด้านภาษาอีสาน และด้านอาหารอีสาน โดยก่อนที่จะนาเสนอ
ถึงการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน คณะผู้วิจัยได้นาเสนอถึงที่มาที่ไปของกลุ่มชาวอีสานที่
อพยพเข้ามาในพื้นที่ว่ามาจากพื้นเพใด อพยพมาอย่างไร มาตั้งถิ่นฐานอย่างไร ปัญหาก่อนและหลัง
การอพยพ สภาพภูมินิเวศ และภูมิวัฒนธรรมของคนที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง เพื่อให้เห็นถึง
รากเหง้าและภูมิปัญญาทั้ง ๔ ด้านซึ่งได้จากแบบสอบถาม ๒๔๐ ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล ส่วนบทที่ ๕ เป็นการนาเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน
ในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งได้จากแบบสอบถาม การสั มภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดย
เสนอแนวทางการอนุรักษ์เป็น ๔ ด้านคือ ด้านประเพณีบุญบั้งไฟ ด้านการแสดง ด้านภาษาอีสาน และ
ด้านอาหารอีสาน

๔๑

บทที่ ๖ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการนาเสนอภาพรวมของข้อค้นพบ
นามาอภิปรายผล ถกเถียงกับแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

๔๒

บทที่ ๔
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้
ในการนาเสนอผลการวิจัยคณะผู้วิจัยจะนาเสนอในส่วนทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเด็นข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยในส่วนนี้จะนาเสนอถึง
ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ภูมินิเวศ ภุมิวัฒนธรรมของชุมชนในตาบลภูเขาทอง
ภูมิลาเนาเดิม การอพยพ การรับรู้ข่าวสาร สภาพความเป็นอยู่ ปัญหาและความต้องการในช่วงแรก
ของการอพยพ และปัญหาที่พบในปัจจุบันซึ่งต่อเนื่องมาจากอดีต เพื่อให้เห็นที่มาที่ไป โดยนาเสนอ
เป็ น ตาราง และพรรณนา ส่ ว นการด ารงอัตลั ก ษณ์วัฒ นธรรมของชาวอีส านในพื้นที่ภูเ ขาทองจะ
นาเสนอด้านประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดง การใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร และอาหารการกินของคน
ในพื้นที่ นาเสนอในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ และความสามารถพิเศษ เพื่อให้เห็นภาพรวมของประชากรที่ศึกษาว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ดัง
ตาราง ๑
ตาราง ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปว.ช.
ปว.ส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
อาชีพ
เกษตร ทาสวน

จานวน

ร้อยละ

๘๑
๑๕๙

๓๓.๘
๖๖.๓

๒๒๖
๑๔

๙๔.๒
๕.๘

๑๐๙
๓๗
๕๑
๖
๑๖
๑๙
๒

๔๕.๔
๑๕.๔
๒๑.๓
๒.๕
๖.๗
๗.๙
๐.๘

๒๐๓

๘๔.๖

๔๓

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
รับจ้าง
เลี้ยงสัตว์
ค้าขาย
รับราชการ
ทอผ้า
หาของป่า
ร่อนทอง
ก่อสร้าง
ท่องเที่ยว
ทางานในฟาร์มตัวอย่าง
ความสามารถพิเศษ
เป่าแคน
ดีดพิณ
ทาบั้งไฟจุด
ทาบั้งไฟเอ้
ทอผ้า
ทาอาหารอีสาน
ร้องหมอลา
ตีกลอง
โปงลาง
เซิ้ง

จานวน
๖๕
๔๙
๑๑
๒๘
๖๓
๘๗
๑๗๐
๗๑
๑๑
๑๑๐

ร้อยละ
๒๗.๑
๒๐.๔
๔.๖
๑๑.๗
๒๖.๓
๓๖.๓
๗๐.๘
๒๙.๖
๔.๖
๔๕.๘

๔๐
๔๐
๑๙๑
๑๖๒
๑๖๐
๑๙๙
๑๘๔
๙๒
๓๖
๑๕๕

๑๖.๗
๑๖.๗
๗๙.๖
๖๗.๕
๖๖.๗
๘๒.๙
๗๖.๗
๓๘.๓
๑๕
๖๔.๖

จากตาราง ๑ พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๓ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา คิดเป็น
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔ รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ทาสวน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ รองลงมา ร่อนทอง คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๘ และทางานในฟาร์มตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๘ สาหรับความสามารถพิเศษ คนส่วนใหญ่จะ
มีความสามารถทาอาหารอีสานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙ รองลงมา ได้แก่ ทาบั้งไฟจุด คิดเป็นร้อยละ
๗๙.๖ ร้องหมอลา คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗ และทาบั้งไฟเอ้ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕
สภาพภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ตาบลภูเขาทองภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขา
ครั้ ง แรกที่ ค ณะผู้ วิ จั ย เดิ น ทางเข้ า ไปในพื้ น ที่ ต าบลภู เ ขาทอง อ าเภอสุ คิ ริ น จั ง หวั ด
นราธิวาส เริ่มต้น ออกจากอาเภอหาดใหญ่ช่ว งเวลาประมาณ ๗.๐๐ น. เราเดินทางกันไปเรื่อย ๆ
เพราะรู้ว่าจะต้องนั่งรถเป็นเวลานาน จอดพักรถตามปั๊มน้ามันเป็นระยะ ผ่านไปยังจังหวัดปัตตานี และ
มุ่งหน้าสู่จังหวัดนราธิวาส ไปตามเส้นทางผ่านสุไหงปาดี ระหว่างทางที่นั่งรถผ่านไปยังสุไหงปาดี และ

๔๔

เริ่มตัดเข้าไปยังอาเภอสุคิรินพื้นที่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินสูง ๆ ต่า ๆเรามาถึงอาเภอสุคิริน เวลา
ประมาณ ๑๖.๐๐ น. หลังจากที่แวะถ่ายรูปและสารวจบริเวณอาเภอสุคิรินแล้วจึงเดินทางข้ามภูเขาไป
ยังตาบลภูเขาทอง รถแล่นไปเรื่อย ๆ ตามเส้นทางของภูเขาสูง ๆ ต่า ๆ แทบไม่เห็นหมู่บ้าน มองเห็น
แต่ต้นไม้สองข้างทางที่รกทึบ รถแล่นไปได้ประมาณเกือบ ๒๐ กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้าน สภาพหมู่บ้าน
ห่างกันเป็นระยะแซมด้วยต้นไม้ หมู่บ้านที่คณะผู้วิจัยเห็ นปรากฏในสายตาคือหมู่ที่ ๑ บ้านไอปาโจ
คณะผู้วิจัยแวะที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อหาที่พัก เพราะใกล้ค่า ถึงแม้เวลาจะประมาณ ๑๗.๐๐ น. แต่ด้วย
ความที่มีฝนตกตลอดทาง จึงทาให้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ทางฟาร์มตัวอย่างได้จัดที่พักให้คณะผู้วิจัย และ
จาเป็นต้องสั่งอาหารเลย เพราะหากค่ากว่านี้แม่ครัวจะกลับบ้าน แถวนั้นจะไม่มีอาหารจาหน่ายเลย
คณะผู้วิจัยจึงสั่งอาหารตามสั่งจานเดียวอย่างง่าย ๆ ในตอนเย็น และสั่งข้าวต้มในตอนเช้า หลังจากนั้น
จึงแยกย้ายกันเข้าที่พักเพื่ออาบน้าและนัดกันมาทานข้าวเย็นในเวลา ๑๙.๐๐ น. บริเวณฟาร์มตัวอย่าง
มีไฟให้เห็นเฉพาะที่พักและครัว ภายในที่พักจะมีไฟฉายให้ ๒ กระบอก ไว้เดินเข้าห้องน้า หรือเดินไปที่
ครัวเพื่อทานอาหาร หลังจากคณะผู้วิจัยทานอาหารเสร็จแล้วจึงได้พูดคุยกันเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์
ในวันถัดไป หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันพักผ่อน คณะผู้วิจัยนอนฟังเสียงฝนตกและเสียงกบเขียดที่แข่ง
กันบรรเลงเพลงอย่างมีจังหวะจะโคนสอดรับประสานเสียงกันช่างไพเราะจับใจ ซึ่งไม่ค่อยได้ยินเมื่อ
ต้องมาพานักอยู่ในเมือง

ภาพที่ ๓ บริเวณตาหนักสุคิริน อาเภอสุคิรินก่อนเข้าสู่ตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๔ เรือนแพ บ้านพักสาหรับนักท่องเที่ยวที่ฟาร์มตัวอย่างไอร์ปาโจ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันรุ่งขึ้นคณะผู้วิจัยลุกขึ้นจัดการกับภารกิจส่วนตัวแล้วก็มานั่งทานข้าวต้ม เวลาประมาณ
๐๗.๐๐ น. หลังจากนั้นจึงเตรียมตัวออกเดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสารวจรอบ ๆ ตาบลภูเขา
ทอง ทาความรู้จักพื้นที่และผู้คน หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกถึงความเป็นมาของคนอีสานที่
อพยพโยกย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิด มายังตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน คณะทีมวิจัยนั่งรถส ารวจ
เส้นทางตั้งแต่หมู่ที่ ๑ จนถึงหมู่ที่ ๘ พบว่า ภูมินิเวศของตาบลภูเขาทองมีลักษณะเป็น ป่าดงดิบสอง
ผืนที่เรียกว่า ฮาลา-บาลา ที่ไม่ต่อเนื่องกันแต่มีชื่อเรียกคู่กัน ประกอบด้วย“ป่าฮาลา” ที่ครอบคลุม

๔๕

พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส กับ “ป่าบาลา” ที่ครอบคลุมพื้นที่ อ.แว้ง และ อ.สุ
คิริน จ.นราธิวาส โดยชาวบ้านจะเรียกป่าในฝั่งนราธิวาสว่าป่า “บาลา-ฮาลา” และในฝั่งยะลาว่าป่า
“ฮาลา-บาลา” ป่าบาลา-ฮาลา มีพื้นที่บางส่วนเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ มีการ
ตัดถนนสายความมั่นคง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖) ไปตามเทือกเขาสันกาลาคีรี จากบ้านบูเก๊ะตา
อ.แว้ง ผ่านป่าบาลา เชื่อมระหว่างอาเภอ สู่บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน เป็นป่าที่สมบูรณ์มาก อุดมไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่นเขียวครึ้ม แถมยังมีพันธุ์ไม้หายากอย่างเฟินมหาสดาขึ้นอยู่ ๒ ข้างทางเป็นจานวน
มากภูเขาสูง ๆ ต่า มีสภาพเป็นป่าแก่ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ และน้าตก สังเกตได้
จากต้นกะพงยักษ์ซึ่งอยู่ในเขตป่าต้นน้า เดินไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ผ่านสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นธาร
น้าไหลจากภูเขาลงสู่เบื้องล่าง บริเวณสะพานดังกล่าวชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ใช้เป็นที่กักเก็บน้า เพื่อทา
น้าประปาภูเขาปล่อยลงไปให้ชาวบ้านทั้ง ๘ หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นยังเป็นการกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีก

ภาพที่ ๕ สะพานข้ามคลองธารน้าไหลทาชลประทานกักเก็บน้าไว้ใช้ฤดูแล้งและน้าตก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เมื่อเดินทางเข้าไปในป่าลึกจะพบว่ามีต้นไม้ใหญ่เป็นจานวนมาก มีลักษณะชื้น มีลาธาร
ไหลผ่านเย็นชื่นใจ ในเส้นทางสายนี้ไม่ไกลจากต้นกะพงยักษ์เท่าใดนัก ยังมีอีกหนึ่งความน่าทึ่งจาก
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่นั่นก็คือ “เนินพิศวง”(บ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง) กับสถานที่ที่มี ลักษณะ
พิเศษมีความยาวประมาณ ๓๐ เมตร ดูผิวเผินเหมือนเป็นเนินที่มีความลาดเอียงตามปกติ แต่เนินนี้มี
ความพิศวงน่าทึ่งตรงที่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ วัตถุ สิ่งของที่ไปตั้งวางที่เนินแห่งนี้ จะดูเหมือนมันกาลัง
ไหลขึ้น (ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงวัตถุต้องไหลงลงจากที่สูงลงที่ต่า) ไม่ว่าจะเป็นการทดลองวางลูก
บอลไว้ ลูกบอลก็จะไหลจากที่ต่าจะกลิ้งไหลไปยังที่สูง หรือแม้กระทั่งการทดลองให้รถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ ดับเครื่องและไม่ได้เข้าเบรก (โดยมีคนบังคับทิศทาง) นาไปจอดที่เนินพิศวงก็จะได้ ผล
เช่นเดียวกัน คือ รถจะค่อยๆเลื่อนไหลจากเนินที่ต่ากว่าไปสู่เนินที่สูงกว่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ภาพ
หลอกตาของธรรมชาติ เพราะเมื่อเปลี่ยนมุมมองไปมองอีกฝั่งหนึ่งของเนินพิศวงก็จะเห็นเป็นเนินไหล
ลาดลงตามปกติ

๔๖

ภาพที่ ๖ ต้นกะพงยักษ์เป็นป่าต้นน้าของตาบลภูเขาทองที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเนินพิศวง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๗ สภาพภูมินิเวศของพื้นที่ภูเขาทองภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขา
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ส่วนภูมิวัฒนธรรม พบว่า สภาพบ้านเรือนของผู้คนในตาบลภูเขาทอง ปลูกบ้านเรือนอยู่
ห่างกันเป็นระยะๆ มีทั้งที่ปลูกบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูน ส่วนที่ปลูกเป็นสองชั้นด้านบนเป็นไม้ ด้านล่าง
ทาเป็นปูน รั้วที่กั้นไว้บางหลังเป็นไม้ที่หาได้จากบริเวณพื้นที่ในป่าที่ใกล้เคียง แต่ก็มิได้ใช้กันขโมย
เป็นเพียงทารั้วขึ้นเพื่อกั้นบอกอาณาเขตของบ้านแต่ละหลังเท่านั้น แต่บางพื้นที่จะเป็นชุมชนมีบ้าน
ปลูกกันอย่างหนาแน่น อย่างเช่น หมู่บ้านโต๊ะโมะ

ภาพที่ ๘ สภาพบ้านเรือนของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ที่สร้างชั้นเดียว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔๗

ภาพที่ ๙ สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านที่ปลูกสองชั้น และป้ายชื่อที่ติดไว้หน้าบ้าน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
คณะผู้วิจัยได้รู้จักผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ชื่อผู้ใหญ่อุดม ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับ บริเวณศาลาประจา
หมู่บ้านเป็นชุมชนหนาแน่น ต่างจากพื้นที่ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่อุดมได้พาคณะผู้วิจัยสารวจจนทั่วหมู่บ้าน
และพาขึ้นไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ซึ่งอยู่บนเขา การตั้งศาลเจ้าจีนโต๊ะโมะบนเขาแสดงให้เห็นถึง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนจีนที่จะต้องจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ อยู่ในพื้นที่สูงของ
ชุมชน เพื่อกาหนดกฎกติกาในการดูแลชุมชน หรือการเป็นที่พึ่งในด้านความปลอดภัย ความมั่นคงของ
คนในชุมชน ในชุมชนมีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่สองแห่งคือโรงเรียนบ้านรักไทย และโรงเรียนบ้าน
ภูเขาทอง สาหรับโรงเรียนบ้านภูเขาทองมีนักเรียนประมาณ ๑๔๐ คน มีครู ๑๐ คน มีนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.๖ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นคนอีสาน ซึ่งเสียงสะท้อนจากชาวบ้านใน
ชุมชนพบว่า โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ หล่อหลอมเยาวชนของคนอีสานให้เป็นวัฒนธรรมเดียว ทั้ง ๆ ที่
ในชุมชนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ภาคอีสาน แต่วัฒนธรรมทุกภาคที่ดารงอยู่ใน
ชุมชน โรงเรียนกลับหล่อหลอมให้เหลือเพียงวัฒนธรรมเดียวกันนั่นคือให้เป็นวัฒนธรรมชาติ สังคม
พุทธ หากท่าทีข องโรงเรี ย นที่ทาเช่นนั้ นก็ไม่ ผิ ด ทั้ งนี้เนื่ องจาก อุด มการณ์ของโรงเรียนคื อสอน
วัฒนธรรมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน แต่ก็อยากที่จะให้ ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากคนใน
ชุมชนท้องถิ่นว่าต้องการให้โรงเรียนปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติไปพร้อมกัน เพื่อ
ดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างหลากหลาย
ส าหรั บ การแสดงออกทางวัฒ นธรรมของชุ ม ชนพบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะดาเนิ น ชี วิ ต ตาม
รากฐานดั้งเดิม ผนวกกับการรับวัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่ภาคใต้นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่น มีการดารงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาว
อีสาน แต่ก็ไม่ได้ยึดถือครบทั้ง ๑๒ เดือน เนื่องจาก เป็นพื้ นที่ภาคใต้ที่ชาวบ้านไม่ได้ทานา จึงทาให้
เลือกสรรเฉพาะฮีตสาคัญที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้น ฮีตมาจากคาว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีตสิบสองในหนึ่งปี ถือกันว่าเป็นมรดก
ทางวั ฒ นธรรมที่สื บ ทอดกัน มาถึง ปั จจุบั น คติความเชื่ อในวิถีชี วิตความเป็นอยู่ที่เ กี่ยวพันกั บการ
เกษตรกรรม เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจต่อการดารงชีวิตชาวอีสานจึงมีงานบุญพื้นบ้านมากมายจนได้
ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีงานประเพณีพื้นบ้านมากที่สุดในประเทศ
ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น ได้แก่ เดือนอ้าย หรือเดือนเจียง ชาวบ้าน
จะมีงานบุญเข้ากรรม มีงานบุญดอกผ้า (นาผ้าห่มหนาวไปถวายสงฆ์) ประเพณีเส็งกลอง ทาลานตี
(ลานนวดข้าว) ทาปลาแดก (ทาปลาร้าไว้เป็นอาหาร) เกี่ยวข้าวในนา เล่นว่าว ชักว่าวธนู นิมนต์
พระสงฆ์เข้าประวาสกรรม ตามประเพณีนั้นมีการทาบุญทางศาสนา เพื่ออนิสงฆ์ทดแทนบุญคุณต่อ
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บรรพบุรุษ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมข้าวปลาอาหารไว้กินในยาม
แล้ง แต่ในพื้นที่ภูเขาทองไม่สามารถปลูกข้าวได้ ชาวบ้านทาสวนผลไม้ สวนยางพารา ไม่ทาปลาร้า
เพราะไม่มีปลาที่นามาทาปลาร้า เนื่องจากภูมินิเวศเป็นภูเขาฝนตกตลอด ไม่มีฤดูหนาวมีแต่ฤดูร้อนกับ
ฤดูฝน จึงไม่มลี มว่าวหรือลมหนาว จึงมักไม่เห็นมีชาวตาบลภูเขาทองเล่นว่าวธนู
สาหรับเดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทาบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ทาพิธีปลงข้าว
ในลอมและฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเปลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเชื่อในการบารุงขวัญและสิริ
มงคลทางเกษตรกรรม มีทั้งทาบุญที่วัดและบางครั้งทาบุญที่ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้วมักไป
ทาบุญที่วัดในกรณีพื้นที่ตาบลภูเขาทองไม่มีให้เห็นถึงประเพณีนี้ เนื่องจากไม่ได้ปลูกข้าว แต่มีบางคน
ยังระลึกถึง และไปทาบุญที่วัด ส่วนเดือนสาม บุญข้าวจี่ มีพิธีเลี้ยงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขน
ข้าวขึ้นยุ้งแล้ว งานเอิ้นขวัญข้าวหรือกู่ขวัญข้าว เพ็ญเดือนสามทาบุญข้าวจี่ตอนเย็นทามาฆบูชา ลงเข็น
ฝ้ายหาหลัวฟืน (ไม้เชื้อเพลิงลาไม้ไผ่ตายหลัว กิ่งไม้แห้ง-ฟืน) ตามประเพณีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้ ง
แล้ว มีการทาบุญเซ่นสรวงบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่าตาแฮก และทาบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ย่า
ตายาย อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยการทาข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนสอดไส้
น้าตาลหรือน้าอ้อยชุบไข่ปิ้งจนเหลือง) นาไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวานอื่นๆ เช่นเดียวกันใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทอง งานเดือนยี่ และเดือนสาม ชาวบ้านจะไม่ได้ทาบุญลานนวดข้าว เพราะไม่ได้ทา
นา และไม่ได้ทาบุญข้าวจี่ แต่จะทาบุญที่วัดตามปกติ หรือเมื่อพระมาบิณฑบาตรในชุมชน
เดือนสี่ บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟังเทศน์มหาชาติ) แห่
พระอุ ป คุ ต ตั้ ง ศาลเพี ย งตา ท าบุ ญ แจกข้ า วอุ ทิ ศ ให้ ผู้ ต าย (บุ ญ เปตพลี ) ประเพณี เ ทศน์ ม หาชาติ
เหมือนกับประเพณีภาคอื่นๆ ด้วย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติทาบุญถวายภัตตาหารแล้ว
ตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก ตามประเพณีวัดติดต่อกัน ๒-๓ วันแล้วแต่กาหนดในช่วงที่จัด
งานมีการแห่พระอุปคุตเพื่อขอให้บันดาลให้ฝนตกด้วย เดือนห้า บุญสรงน้า หรือเทศกาลสงกรานต์
ชาวอีสานเรียกกันว่า สังขานต์ตามประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น บางแห่งจัดกัน ๓ วัน บางแห่ง ๗ วัน
แล้วแต่กาหนด มีการทาบุญถวายภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพลตลอดเทศกาล ตอน
บ่ายมีสรงน้าพระ รดน้าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์ทราย
เดือนหก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) บุญวิสาขบู
ชา วันเพ็ญเดือนหกเกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแล้วแต่คณะกรรมการ
หมู่บ้านกาหนดถือเป็นการทาบุญบูชาแถน (เทวดา) เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดม
สมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปีต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีสาคัญทางพุทธ
ศาสนา มีการทาบุญฟังเทศน์และเวียนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า แต่ในการจัดบุญบั้งไฟของ
ชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทองจะจัดเพื่อทาตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน และจัดประเพณีบุญ
บั้งไฟเพื่อขอให้ฝนหยุดตกซึ่งแตกต่างจากภาคอีสานที่มีความแห้งแล้ง การทาบุญบั้งไฟจึงเป็นพิธีกรรม
แห่งความอุดมสมบรูณ์
ส่วนเดือนเจ็ด มีบุญชาฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิกเมือง
งานเข้านาคเพื่อบวชนาค คติความเชื่อหลังจากหว่านข้าวกล้าดานาเสร็จ มีการทาพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่
นา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้าในนางงอกงาม บ้านที่กุลบุตรมีงานอุปสบททดแทนบุญคุณบิดา
มารดาและเตรียมเข้ากรรมในพรรษา เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญ
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เทศกาลเข้าพรรษา แต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวนแห่เพื่อน
นาไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการทาบุญถวายภัตตหาร เครื่องไทยทานและผ้าอาบน้าฝน เพื่อพระสงฆ์จะ
ได้นาไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน จั ดงานวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๙
นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ นาไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้
ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพื่อเป็น การให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยาก ตอนสายมีการ
ทาบุญที่วัด ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์
เดือนสิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญสลากภัตใน
ภาคกลาง จัดงานวันเพ็ญเดือน ๑๐ นาสารับคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก (กระยาสารท) ไปทาบุญที่
วัดถวายผ้าอาบน้าฝนและเครื่องไทยทาน แต่ก่อนที่จะถวายนั้นจะทาสลากติดไว้ พระสงฆ์องค์ใดจับ
สลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของสารับนั้น ตอนบ่ายฟังเทศน์เป็อานิสงส์ เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตรเทโว พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีลอยเรือไฟ นับเป็นช่วง
ที่จัดงานใหญ่กันเกือบตลอดเดือน นับแต่วันเพ็ญ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ์ วันแรม
๑ ค่า งานบุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น ๑๔ ค่า มีพิธีกวนข้าวทิพย์ มีงานช่วงเฮือ (แข่งเรือ) ในวัน
เพ็ญมีงานแห่ปราสาทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟ (ไหลเรือไฟ) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้งงานบุญกุศลและ
สนุกสนานรื่นเริง ในกรณีพื้นที่ตาบลภูเขาทองจะไม่มีการแข่งเรือ เพราะไม่มี แม่น้าลาคลอง มีเฉพาะ
เป็นน้าไหลจากป่าต้นน้า ที่ชาวบ้านไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว และจัดให้มีการตักบาตรเทโวในวันออก
พรรษาเท่านั้น เดือนสิบสอง บุญกฐิน ทาบุญข้าวเม่าพิธีถวายกฐิน เมื่อถึงวันเพ็ญจัดทาข้าวปลา
อาหารคาวหวานไปถวายพระแทนข้าวเม่า (ข้าวใหม่) เพราะไม่มีการทานา ตอนบ่ายฟ้งเทศน์เป็น
อานิสงส์จัดพิธีทอดกฐินตามวัดที่จองกฐินไว้ งานบุญในฮีตสิบสองนั้น ตามหมู่ที่เคร่งประเพณียังคงจัด
กันอย่างครบถ้วนบางแห่งจัดเฉพาะงานบุญใหญ่ๆตามแต่คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัด ในกรณี
ของชาวบ้านตาบลภูเขาทองจะเลือกจัดงานบุญเฉพาะบางเดือนที่ สาคัญเพื่อการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมของชาวอีสานให้ดารงอยู่ และมีการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นภาคใต้เข้าไป
ด้วย
พ่อวันอายุ ๗๒ ปี ได้กล่าวถึงประเพณีที่สาคัญอีกประเพณีหนึ่งในเดือน ๑๐ คือการจัด
ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๑๐ มีลักษณะคล้ายวันตรุษจีน แต่เป็นพิธี
ของคนไทยเชื้อสายเขมร ความสาคัญของพิธีนี้ คือ เมื่อถึงวันงานไม่ว่าคนในครอบครัวจะไปทางานที่
ใดก็ ต ามก็ ต้ อ งกลั บ มาประกอบพิ ธี นี้ ที่ บ้ า นเป็ น ประจ าทุ ก ปี เ พื่ อ แสดงถึ ง ความส านึ ก รั ก บ้ า นเกิ ด
ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีของคนอีสานแถบจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ (พ่อวัน, สัภาษณ์
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) ส่วนครองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม ๑๔ อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่
ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่ วไป เพื่อความสงบ
สุขร่มเย็นของ บ้านเมือง

๕๐

ภาพที่ ๑๐ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนจีนและคนอีสานในพื้นที่ภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
จากปรากฏการณ์ภูมิวัฒนธรรมที่พบในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มชาติ
พันธุ์อีสานที่อพยพเดินทางมายังพื้นที่ตาบลภูเขาทองยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีทั้งกลุ่มไทย
ลาว ไทยสุรินทร์ ไทยโคราช กลุ่มไทยอีสานเหนือ กลุ่มไทยอีสานกลาง กลุ่มไทยอีสานใต้ กลุ่มมลายู
มุสลิม และกลุ่มชาติพันธุ์จีน วัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยพุทธ
นับถือศาสนาพุทธ จึงทาให้เห็นว่าในพื้นที่ตาบลภูเขาทองมีวัดโต๊ะโมะ” (บ้านโต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง) วัด
หลวงที่ในหลวงและพระราชินี โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและศูนย์รวม
จิตใจของชาวตาบลภูเขาทองและสานักสงฆ์ที่มีพระมาจาพรรษา และเดินลงมาบิณฑบาตในชุมชน
หลายกิโลเมตร ส่วนอีกหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งใหม่ เพราะเพิ่งสร้างได้ไม่นานก็คือ “เจดีย์
ภูเขาทอง” แห่งวัดภูเขาทองที่องค์เจดีย์มีสีทองอร่าม เป็ นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานมา
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและพึ่ง
ทางจิตใจของชาวชุมชน รองลงมาเป็นกลุ่มมุสลิมซึ่งมีวิถีอิสลาม และวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้วัฒนธรรม
ส่วนน้อยจะเป็นมุสลิม และจีน ที่ตั้งถิน่ ฐานอยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง วัฒนธรรมจีนสังเกตได้จากการ
มี “ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ” ที่อยู่บริเวณเชิงเขาโต๊ะโมะ ซึ่งเดิมประดิษฐานเจ้าแม่โต๊ะโมะที่มีคนเคารพนับ
ถือกันมาก ก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปไว้ยังศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะที่ อ.สุไหงโกโลก แต่ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะที่นี่
ยังมีเทพเจ้าอื่นๆให้สักการะบูชากัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น และญาติพี่น้องของคนใน
พื้นที่เดินทางเข้าออกข้ามแดนเป็นประจา ทาให้มีการรักษาพรมแดน และมีการลดการรักษาพรมแดน
ทางชาติพันธุ์อยู่ตลอดเวลาที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
ภูมิลาเนาเดิม การอพยพ และการดูแลผู้คนที่อพยพมาของหน่วยงานภาครัฐ
คณะผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านอุดมและชาวบ้านอีกหลายคน (อุดม, สัมภาษณ์วันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) พบว่า ชาวบ้านอพยพมาครั้งแรกคือ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ การย้ายมาของกลุ่มผู้
บุกเบิกพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่ทากิน มีการสร้างบ้าน ทาสวนยางพารา สวนผลไม้ เพื่อรอเวลาสาหรับผู้ที่
อพยพเข้ามาใหม่ จะได้มีที่พานักและที่ทากิน ผู้ใหญ่บ้านอุดมเล่าว่า ผู้คนมาจากภาคอีสาน แทบทุก
จังหวัดทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ผู้คนต่างได้รับการประชาสัมพันธ์จากกรมประชาสงเคราะห์ว่ามี
พื้นที่ทากิน และสร้างเป็นนิคมสร้างตนเอง ใครต้องการอพยพโยกย้ายก็จะให้ที่ทากิน ๑๖ ไร่ ให้ปลูก
บ้าน ๒ ไร่ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้

๕๑

“...ครั้งแรกโดยสารมาโดยรถไฟ ทหารมารับ …มาครั้งแรก ก็มีการแจกข้าวสาร ๑๕กิโลกรัม
ต่อเดือน ตอนมาอยู่ใหม่ เขาให้เราเบิกของหลายอย่างที่จาเป็น เช่น กระทะ เตาถ่าน และ
รถจักรยานให้ด้วย แต่ละเดือนเค้าจะให้เงิน ยังชีพ เดือนละ ๔๐๐บาท แต่ถ้าเป็นเด็กๆเค้าจะ
ให้น้อยลง ตอนมาใหม่ๆ นั้น เข้านิคมไปเขามีข้าวของเครื่องใช้ให้หมดไม่ได้เสียเงินซื้ออะไร
เลย เวลาไปทางานก็จะมีรถจากนิคมเป็นรถ ๖ล้อ มารับ ๒ คัน เพื่อไปทางาน แต่ช่วงหลังๆ
ถ้าเดินทางไปตลาดโก-ลก รถ๖ล้อของนิคมจะไปรับไปส่งโดยจะเก็บค่าโดยสาร ไป-กลับ ๒๕
บาทในสมัย โน้ น ค่าใช่จ่ ายส่ ว นใหญ่เป็นค่า กู้ห นี้มาจ่ายหนี้เป็นเงิน ๕๐๐๐-๖๐๐๐ บาท
โดยประมาณก็ไปกู้มาจากกองทุนหมู่บ้านธนาคารออมสินออมทรัพย์...”(คาพา, สัมภาษณ์
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
“...รุ่นที่ ๑ ที่ได้รับพระราชทานที่ดิน พวกที่ไม่มีหนี้บ้านที่อยู่อาศัยทางนิคมก็สร้างให้ มี
ที่ดินให้ทาสวนทาไร่...” (สอน, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
“...รุ่นหลัง ๆ ที่มากันไม่มีที่ดินทากินให้ เพราะอพยพมากันเอง ลาบากมาก ในช่วง ปี ๒๕๓๒
จึงได้ร่วมกันถวายฎีกาสมเด็จพระราชินี ยื่นถวายพระเทพ ผมเป็นคนเขียนหนังสือยื่นถวาย
เอง ภาษาที่ใช้เขียนก็เป็นภาษาชาวบ้านเพื่อขอที่ดิน ปลูกบ้าน ตอนนั้นผมยื่นไปในปี ๒๕๓๖
หลังจากนั้นสมเด็จพระราชินีก็ได้เสด็จมาผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ตอนที่ได้หนังสือฎีกา ตอนนั้น
ผมอยู่เบตง มันไกลบ้านเกินไป พ่อแม่ผมไม่ได้ไป ผมมีครอบครัวแล้ว พ่อแม่ผมมีลูกเยอะ พ่อ
แม่มีที่ดิน แต่ผมไม่มี จากนั้นก็ได้ที่ดิน จากที่ผมได้ขอถวายฎีกาไป ผมขอจัดสรรที่ไอปาโจ
หมู่ ๑และอีกคนที่ได้คือผู้ช่ว ยผู้ใหญ่บ้าน ที่ดินที่เขาได้คือ หมู่ ๑...”(นนท์, สัมภาษณ์วันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ยายอานาจ โมลานอก อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านหนองปรื่อ อาเภอพิมาย โคราช จบ. ชั้น ป.๔
สามีเดินทางอพยพมาก่อนเมื่อ ปี ๒๕๒๓ ยายอานาจอพยพมาเมื่อปี ๒๕๒๔ ปัจจุบันอยู่ร่วมกัน ๗
คน ลูกของลูกชาย ๔ คน อาชีพทาเกษตร ทาสวนยาง ผลไม้ แต่ก่อนนี้ยายทอผ้า และร่อนทอง ตอนนี้
ไม่ทอผ้าแล้ว ทอไม่ไหว อายุมากขึ้น ลูกชายตัดยาง ลูกสะใภ้ เป็นครู ชื่อมะลิ โมลานอก (คนพัทลุง)
การทามาหากินนอกจากจะปลูกพืชแล้วยังเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่ด้วย แรก ๆ ที่มายายมาอยู่
บ้านคนที่เขากลับไปภูมิลาเนาเดิมซ่อมต่อจากเจ้าของเดิม เราไปสมัครที่นิคม สุคิริน เขาก็ให้บ้านหลัง
นี้มาอยู่ต่อจากเจ้าของคนเดิม หนี้ที่ค้างไว้ของคนเดิมก็โอนมาให้ยาย ต้องมารับหนี้และซ่อมบ้านหลังนี้
เพื่อให้อยู่อาศัยได้ สามียายมาทาอาชีพรับจ้าง คนมาก่อนหน้าชวนมาดู รับจ้างถางป่า เสร็จแล้วอยู่ที่
ได้ก็เลยไปรับครอบครัว มาอยู่ด้วยกัน มีที่ดิน ๑๖ ไร่ ทีทากิน ๒ ไร่ต้องจ่าย ๑๓๕๐๐๐ บาท จ่ายเดือ
นะ ๑๓๐๐ บาท ให้นิคม บางครั้งก็ร้องให้อยากกลับบ้าน เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย ตรงนั้นก็มี
ระเบิด ตรงนู้นก็ยิงกันตาย มีแต่ป่าแก่ เขายกบ้านให้อยู่ ปัญหาทุกวันนี้ ยางราคาถูก ไม่มีคนทา ยาย
ปลูกผลไม้ เงาะมังคุด ทุเรียน ได้ กิโลกรัมละ ๑๖ บาท แกะหมากขายด้วย กว่าเงินเดือนลูกสะใภ้จะ
ออก และส่งเงินไปให้ลูกคนที่อยู่โคราช เรียนหนังสืออยู่ ปี ๓ พอมีงานบุญต่างๆ ยายก็กลับพิมาย

๕๒

บ่อย ปีละครั้ง เช่น ไปงานบวช บาวชหลาน เยี่ยมญาติ งานศพ น้องสาว ๓ คน น้องชาย ๒ คน อยู่
ทีพ่ ิมาย (ยายอานาจ โมรานอก, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ชาวบ้านตาบลภูเขาทองอีกคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ชื่อน้อยเป็นคนอุบลราชธานี อยู่อาเภอ
วารินชาราบ มาอยู่ที่ตาบลภูเขาทอง เพราะโครงการ ADB จัดให้คนมาอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
เพื่อป้องกันตะเข็บชายแดน เขาไปบอกว่าจะจัดสรรที่ดินให้ ตอนที่มาก็นั่งรถไฟฟรีมีข้าว หม้อ มุ้ง
หมอนให้ แต่พอมาช่วงที่นิคมจะปิดตัวทางภาครัฐเขาบอกว่าให้ไปเคลียร์หนี้กับ ธกส. ตนเองไม่มีเงิน
มีแต่เงินคนชรา ก็ได้คนละ ๘๐๐x๒ คน ค่าใช่จ่ายกินกับลูกที่ดินทากิน ๒ไร่ อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ
๐.๕ กิโลเมตร มีประมาณ๑๐ไร่ก่อนนี้มีปัญหากลัวขบวนการโตรจีนก่อการร้ายมลายา มา ๑๐ คน ลูก
๘ คน พ่อ แม่ อายุ ๔ ขวบก่อนนี้ไม่มีอะไร ปัจจุบันมีปัญหาความมั่นคง ความไม่ปลอดภัยในการ
เดินทางไปไหนมาไหนความต้องการคือ ไม่ต้องการให้แบ่งแยกแผ่นดิน กลับ (น้อย, สัมภาษณ์วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
นอกจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกันกับผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่จังหวัด
นครราชสีมามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ รองลงมาได้แก่ มีภูมิลาเนาเดิมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๔ มาจากจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๔ และ ๕.๐ มีข้อที่น่า
สังเกตคือในส่วนนี้จะมีที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่พะเยา พระนครศรีอยุธยา และนราธิวาสอยู่บ้าง ซึ่งคนเหล่านี้
ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเขยหรือสะใภ้ของคนอีสาน
คนส่วนใหญ่อพยพมาเมื่อปี ๒๕๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ รองลงมาอพยพมา เมื่อ ปี
๒๕๒๐ และ ปี ๒๕๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ และ ร้อยละ ๗.๙ สาหรับผู้ที่อพยพมาพร้อมกัน ส่วน
ใหญ่แล้วเป็นพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒ รองลงมา ได้แก่ สามีภรรยา ร้อยละ ๔๔.๒ เพื่อนบ้าน
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘
ผู้ ที่แจ้ งข่า วการอพยพเพื่อ ให้ ที่ ดินทากินแก่คนอีส านที่จะอพยพไปยั งสุ คิริ น คื อกรม
ประชาสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗ รองลงมา ได้แก่ ผู้นาชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ และเพื่อน
บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ ผู้ที่อพยพมาพร้อมกัน ส่วนใหญ่มีจานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘
รองลงมาได้แก่ มาพร้อมกัน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และมาพร้อมกัน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๓
วิธีการเดินทางมายังสถานที่อพยพ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน ส่วนใหญ่นั่งรถยนต์ของ
ทางราชการคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓ รองลงมา นั่งรถไฟไปสุไหงโก-ลก และมีรถยนต์ของทางการไป
รับมาที่สุคิริน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓ จานวนวันที่เดินทางอพยพมาที่สุคิริน ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ
๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓ และใช้เวลาประมาณ ๓ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ในการอพยพมาครั้ง
นี้ผู้คนได้นาสิ่งของติดตัวมาด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ รองลงมาคือ ภูมิปัญญา
อีสาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑ และเสื้อผ้า คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘ หน่วยงานของรัฐให้อะไรบ้างเมื่อมา
ครั้งแรก เครื่องนอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมาได้แก่ อาหาร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ ที่พักสร้าง
บ้านให้ ๘๘.๓ ให้เครื่องมือทาการเกษตร ๘๖.๗ และให้ที่ดินทากิน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓ ดังตาราง
๒ ดังนี้

๕๓

ตาราง ๒ ภูมิลาเนาเดิม การอพยพ และการดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
การอพยพ
จังหวัดภูมิลาเนาเดิม
ขอนแก่น
บึงกาฬ
อุบลราชธานี
เลย
นราธิวาส
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สกลนคร
พระนครศรีอยุธยา
มหาสารคาม
สุรินทร์
หนองคาย
พะเยา
ปี พ.ศ.ที่ผู้คนอพยพเข้ามา
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๔๒

จานวน

ร้อยละ

๙
๖
๘
๖
๕
๔๙
๑๑๕
๘
๒
๒
๒
๑๓
๑๒
๓

๓.๘
๒.๕
๓.๓
๒.๕
๒.๑
๒๐.๔
๔๗.๙
๓.๓
๐.๘
๐.๘
๐.๘
๕.๔
๕.๐
๑.๓

๑๗
๖๗
๔๔
๑๙
๘
๑๖
๔
๑๑
๑๒
๕
๘
๓
๓
๕
๒
๕
๓

๙.๒
๒๗.๙
๑๘.๓
๗.๙
๓.๓
๖.๗
๑.๗
๔.๖
๕.๐
๒.๑
๓.๓
๑.๓
๑.๓
๒.๑
.๘
๒.๑
๑.๓

๕๔

การอพยพ
๒๕๔๕
ผู้ที่อพยพมาพร้อมกับท่าน
ปู่ย่า ตายาย
พ่อ แม่
สามีหรือภรรยา
ลูก
หลาน
ญาติพี่น้อง
เพื่อนบ้าน
อพยพมาคนเดียว
ผู้ที่แจ้งข่าวการอพยพเพื่อให้ที่ดินทากิน
กรมประชาสงเคราะห์
พ่อแม่บอกข่าว
สามี/ภรรยาบอกข่าว
ญาติพี่น้องบอกข่าว
ผู้นาชุมชน
เพื่อนบ้าน
ประกาศของทางการ
จานวนคนที่อพยพพร้อมกับท่าน
๑ คน
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน
๖ คน
๗ คน
๘ คน
๙ คน
๑๐ คน
๒๐ คน
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ของทางราชการ
นั่งรถมาเอง
เดินทางโดยรถไฟไปโก-ลก และมีรถรับมาที่สุคิริน

จานวน
๓

ร้อยละ
๑.๓

๒๕
๑๗๘
๑๐๖
๗๐
๑๕
๕๐
๙๐
๒๐

๑๐.๔
๗๔.๒
๔๔.๒
๒๙.๒
๖.๓
๒๐.๘
๓๗.๕
๘.๓

๑๘๔
๓๕
๒๐
๖๗
๑๔๔
๑๐๔
๓๖

๗๖.๗
๑๔.๖
๘.๓
๒๗.๙
๖๐.๐
๔๓.๓
๑๕.๐

๗
๓๒
๓๔
๓๐
๖๒
๒๓
๒๑
๑๗
๓
๘
๓

๒.๙
๑๓.๓
๑๔.๒
๑๒.๕
๒๕.๘
๙.๖
๘.๘
๗.๑
๑.๓
๓.๓
๑.๓

๑๙๕
๔๘
๑๔๗

๘๑.๓
๒๐.๐
๖๑.๓

๕๕

การอพยพ
จานวนวันที่เดินทางอพยพมาที่สุคิริน
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน
๔ วัน
สิ่งที่นาติดตัวมาเมื่ออพยพครั้งแรก
เสื้อผ้า
เงิน
ของใช้ที่จาเป็น
ภูมิปัญญาอีสาน
การดูแลของหน่วยงานภาครัฐเมื่ออพยพมาครั้งแรก
อาหาร
ที่ดินทากิน
ที่พัก สร้างบ้านให้
เครื่องมือทาการเกษตร
รถจักรยาน
ปุ๋ยการเกษตร
เครื่องนอน

จานวน

ร้อยละ

๑๖
๑๑๑
๙๐
๒๓

๖.๗
๔๖.๓
๓๗.๕
๙.๖

๑๘๙
๒๒๐
๑๐๑
๑๙๗

๗๘.๘
๙๑.๗
๔๒.๑
๘๒.๑

๒๑๕
๑๗๖
๒๑๒
๒๐๘
๑๒๖
๑๖๗
๒๔๐

๘๙.๖
๗๓.๓
๘๘.๓
๘๖.๗
๕๒.๕
๖๙.๖
๑๐๐.๐

ภาพที่ ๑๑ ครอบครัวของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลภูเขาทอง นายนิพนธ์ เหล็กเพชรผู้บุกเบิก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครอบครัวของนายก อบต.ภูเขาทองได้อพยพมาอยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทองเป็นกลุ่ม
แรก โดยเข้ามาหักร้างถางพง สร้างบ้านเรือนให้กับทางนิคม

๕๖

ปัญหา และความต้องการของชาวอีสานที่อพยพมายังพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ปัญหาและความต้องการในช่วงแรกของการอพยพ
ในช่วงแรกของการอพยพของชาวอีสานข้ามแดนมายังพื้นที่ชายแดนใต้ ตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่องไม่มีที่ดินทากินมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ รองลงมาเป็นปัญหา ไม่มีบ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑ สภาพอากาศฝนตกตลอด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๐ ภูมิประเทศเป็นเขาน่ากลัว คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒ ไม่มีรถประจาทาง คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๗ ส่วนความต้องการในช่วงแรกที่อพยพเข้ามาชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการบ้าน คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๗ รองลงมาต้องการที่ดินทากิน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘ รถประจาทาง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔
โรงพยาบาลสาหรับรักษาโรคยามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕ ดังตาราง ๓
ตาราง ๓ ปัญหาและความต้องการในช่วงแรกของการอพยพ
ปัญหาและความต้องการในช่วงแรกของการอพยพ
ปัญหาในช่วงที่อพยพมาครั้งแรก
ไม่มีบ้าน
ไมมีที่ดินทากิน
ไม่มีข้าวสาร
ไม่มีเงิน
สภาพอากาศฝนตกตลอด
ไม่มีรถประจาทาง
ภูมิประเทศเป็นเขาน่ากลัว
มีโจร มีสัตว์ร้ายน่ากลัว
คิดถึงบ้าน มีแต่ป่า
ไม่มีไฟฟ้าใช้
เดินทางไม่สะดวก
มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีที่รักษา
ความปลอดภัย
ความต้องการในช่วงที่อพยพมาครั้งแรก
รถประจาทาง
งานประจา
บ้าน
ที่ดินทากิน
อาหาร
โรงพยาบาล

จานวน

ร้อยละ

๒๓๓
๒๔๐
๑๓๐
๑๘๘
๒๑๖
๒๐๘
๒๑๔
๑๔๑
๑๗๗
๑๔๓
๑๗๐
๑๖๖
๑๘๑

๙๗.๑
๑๐๐.๐
๕๔.๒
๗๘.๓
๙๐.๐
๘๖.๗
๘๙.๒
๕๘.๘
๗๓.๘
๕๙.๖
๗๐.๘
๖๙.๒
๗๕.๔

๒๐๕
๑๗๓
๒๒๐
๒๐๖
๗๐
๑๗๔

๘๕.๔
๗๒.๑
๙๑.๗
๘๕.๘
๒๙.๒
๗๒.๕

๕๗

ปัญหา และความต้องการของชาวอีสานในช่วงปัจจุบัน
หลังจากที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่เป็นเวลาหลายปี สามารถปรับตัวได้แล้ว แต่อย่างไรก็
ตามปัญหาก็ยังคงมีอยู่นั่นคือปัญหาการเป็นหนี้เงินกู้แล้วพบว่าดอกเบี้ยสูงมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘
รองลงมาเป็นปัญหาในเรื่องสภาพฝนตกตลอดปี คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗ ซึ่งการที่สภาพอากาศเป็น
ลักษณะนี้ส่งผลต่อการคมนาคมให้ลาบาก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขายอาจเน่าเสียเพราะสภาพ
ของฝนฟ้าอากาศ นอกจากนั้นยังมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบเข้ามารุมเร้า คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖
ส่วนความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการให้ลดดอกเบี้ยที่เ กิดจากการเป็นหนี้นิคมสร้าง
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้มีรถประจาทางเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๗ ทั้งนี้เนื่องจากรถประจาทางจะจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่สุคิริน เมื่อชาวบ้านจะเข้าเมืองสุไหงโก-ลก
จะต้องหารถไปส่ งยั งคิวรถสองแถว ไม่มีรถประจาทางวิ่งในตาบลภูเขาทองภายในหมู่บ้าน และ
ต้องการความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ และต้องการให้มีตลาดขายผลผลิต คิดเป็นร้อยละ
๕๕.๐ ดังตาราง ๔ ดังนี้
ตาราง ๔ ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในช่วงปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในช่วงปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน
ไม่มีที่ดิน
ดอกเบี้ยสูงมาก
เป็นหนี้นิคม
ผลผลิตไม่ดี ไม่มีตลาด
ค่าครองชีพสูง
อาหารต้องซื้อ ปลูกข้าวไม่ได้
สภาพฝนตกตลอดปี
สถานการณ์ความไม่สงบ
ความต้องการในช่วงปัจจุบัน
ตลาดขายผลผลิต
รถประจาทาง
ลดดอกเบี้ยหนี้นิคม
ให้มีหมอที่เชี่ยวชาญมาดูแล
อาชีพเสริม
ความปลอดภัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จานวน

ร้อยละ

๗๐
๒๓๐
๑๓๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๓๓
๑๗๒
๑๕๕

๒๙.๒
๙๕.๘
๕๕.๐
๔๖.๗
๔๖.๗
๕๕.๔
๗๑.๗
๖๔.๖

๑๓๒
๑๙๖
๒๔๐
๑๑๘
๑๑๐
๑๓๔
๗๔

๕๕.๐
๘๑.๗
๑๐๐.๐
๔๙.๒
๔๕.๘
๕๕.๘
๓๐.๘

๕๘

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ยายมา (แม่ของนิพนธ์) และนิพนธ์ เหล็กเพชร (สัมภาษณ์
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้เล่าให้ฟังว่า ยายเป็นคนโคราชยายมาเมื่อปี ๒๕๒๖ ช่วงนั้นมีถนนมี
ไฟฟ้าแล้ว ก่อนหน้านั้นตาได้มา เมื่อปี ๒๕๑๙ และได้มาบุกเบิก ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๔
ก่อนมาได้แต่งงานกันแล้ว แต่ตามาคนเดียวก่อนกลัวว่าจะลาบาก มาบุกเบิกถนนทางานร่วมกับนาย
ประเสริฐ ศรันธา เขาให้ที่ดินทากิน ๑๖ ไร่ ให้ปลูกบ้าน ๒ ไร่ รวมเป็น ๑๘ ไร่ ๑ แปลง อยู่ที่
๒๓๕ ผัง ๑๖ ปัจจุบันเป็นหนี้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ต้นทุน ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นดอกเบี้ย ๙๐,๐๐๐
บาท ต้องจ่ายหนี้ให้นิคมสร้างตนเองให้จ่ายภายใน ๑๐ ปี ยายเป็น อสม.ได้ที่ดิน ๑๖ ไร่ เอามาทา
สวนผลไม้ ยางพารา ต้องจ้างเขาตัดหญ้า มีค่าใช้จ่ายค่าสารเคมีปุ๋ย ตอนช่วงที่มาอยู่ เมื่อปี ๒๕๒๖
ลาบากมาก ยางยังไม่ได้กรีด เพราะยังโตไม่เต็มที่ ต้องร่อนทอง หาไม้กฤษณา ไม้หอม ร่อนทองช่วง
นั้นได้ กรัมละ ๒๐๐ กว่าบาท แต่ก่อนขาดแคลนมากปัจจุบัน ลูกโตแล้วฐานะค่อยดีขึ้น ไม่ได้ทอผ้า
กลับโคราช ๓ ปีต่อครั้ง ไปเยี่ยมญาติ ไปงานศพพ่อแม่ กลับโคราชก็จะเอาข้าวสารมาด้วยเป็นข้า วเจ้า
คนในบ้านจะพูดภาษาโคราชกัน พูดไทยกลาง ภาษาอีสานพูดไม่เป็น บ้านไอกะเปาะ เด็กรุ่นใหม่ พูด
กลางหมดเลย พูดโคราช ๓๐%
การกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากอพยพมาอยู่ที่ภูเขาทอง
จากการศึกษาพบว่า หลังจากที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่ตาบลภูเขาทองแล้วส่วนใหญ่จะเคย
กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ จานวนครั้งที่กลับบ้านเกิดพบว่าส่วนใหญ่ ไปกัน ๒ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕ รองลงมากลับไปเยี่ยมบ้าน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗ การกลับไปเยี่ยมบ้าน
เกิดส่วนใหญ่จะไปเยี่ยมญาติ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ รองลงมา ได้แก่ ไปงานแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๘ และงานศพญาติคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖ หลังจากกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมแล้ว ส่วนใหญ่มักนา
ผ้าซิ่นติดตัวกลับมาด้วย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗ รองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์ทาบั้งไฟ ลายบั้งไฟ และของ
ฝากพวกผลไม้ น้าพริกปลาร้า และหมี่โคราช คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ โดยเท่ากัน (ตาราง ๕)
ตาราง ๕ การกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากที่อพยพมาอยู่ภูเขาทอง
การกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
หลังจากที่อพยพมาอยู่ภูเขาทอง
หลังจากที่อพยพมาเคยกลับบ้านหรือไม่
เคย
ไม่เคย
จานวนครั้งที่กลับบ้านเกิด
.๐
๑.๐
๒.๐
๓.๐
๔.๐

จานวน

ร้อยละ

๒๑๒
๒๘

๘๘.๓
๑๑.๗

๒๘
๑๒
๗๘
๕๒
๒๑

๑๑.๗
๕.๐
๓๒.๕
๒๑.๗
๘.๘

๕๙

การกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
หลังจากที่อพยพมาอยู่ภูเขาทอง
๕.๐
๖.๐
๗.๐
๘.๐
๑๐.๐
กิจกรรมทีท่ าเมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
เยี่ยมญาติ
งานบวช
งานศพญาติ
งานบุญบั้งไฟ
ทาธุระขายที่ดิน
สงกรานต์
งานแต่ง
สิ่งที่นากลับมาด้วยหลังจากกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
ผ้าซิ่น
อาหารผักปลาร้า
ข้าวสาร
วิธีการทอผ้าลายทอ
อุปกรณ์ทาบั้งไฟ
ลายบั้งไฟ
ของฝากผลไม้น้าพริกปลาร้า หมี่โคราช

จานวน

ร้อยละ

๒๑
๘
๕
๖
๙

๘.๘
๓.๓
๒.๑
๒.๕
๓.๘

๑๙๘
๓๗
๑๐๗
๕๗
๔๐
๑๐๔
๑๔๑

๘๒.๕
๑๕.๔
๔๔.๖
๒๓.๘
๑๖.๗
๔๓.๓
๕๘.๘

๑๔๘
๖๔
๔๙
๕๙
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓

๖๑.๗
๒๖.๗
๒๐.๔
๒๔.๖
๔๒.๙
๔๒.๙
๔๒.๙

ฟาร์มไอร์ปาโจ ฟาร์มป่าของพระราชินี

ภาพที่ ๑๒ บริเวณด้านหน้าของฟาร์มตัวอย่างไอร์ปาโจ มีตลาดนัดที่หน้าฟาร์ม
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ฟาร์มตัวอย่างเป็นพื้นที่ทากินภายใต้โครงการพระราชดาริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ภายในฟาร์มตัวอย่าง สามารถปลูก บ้าน ปลูกแพได้ แต่ส่วนหนึ่งจะต้องจัดเป็นสวัสดิการให้ กับฟาร์ม

๖๐

ตัวอย่าง ร้อยละ ๑๐ ชาวบ้านที่ปลูกบ้านในฟาร์มตัวอย่างสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ หลังละ
ประมาณ ๓๐๐ บาท ภายในฟาร์มตัวอย่าง มีบ้านที่ทาเป็นรีสอร์ท ๒ หลัง บ้านแพ ๒ หลัง คนงาน
ในฟาร์มตัวอย่างจะมีหน้าที่ทางาน และปลูกพืชผัก สวนครัว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับเงินเดือนละ
๔,๐๐๐ บาท มีคนงานในฟาร์มตัวอย่างที่คอยดูแลฟาร์ม ประมาณ ๔๕ คน คนที่เป็น ธุรการ ทางาน
Office ได้รั บ เงิน เดือนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท หัว หน้า คนงาน ได้เงินเดือนประมาณ ๖๐๐๐๗๐๐๐ บาท คุณวันชัย เป็นรองหัวหน้าฟาร์ม เกิดที่ จังหวัดเลย ย้ายมาอยู่ที่โคราช และหลังจากนั้น
ได้ตามครอบครัวมาอยู่ที่ไอร์ปาโจ ปี ๒๕๒๕ โดยชักชวนกันมาหลายครอบครัวคุณวันชัยเล่าว่าที่มา
พร้อมกับครอบครัวของเขามีประมาณ ๔ ครอบครัว โดยนั่งรถทัวร์มาจากโคราช มาลงกรุงเทพฯ และ
นั่งรถไฟจากธนบุรีมาถึงสุไหงโก-ลกประมาณ ๔ โมงเย็น ตอนที่มาครั้งแรกมีกระเป๋าเสื้อผ้า ๑ ใบ ติด
ตัวมา ได้ข่าวจากกลุ่มคนที่มาก่อนหน้านั้นประมาณปี ๒๕๑๙ หน่วยงานภาครัฐจะให้ทุกอย่าง เช่นให้
รถจักรยาน ข้าวสาร-อาหาร จอบ เสียม พร้า พันธุ์ไม้พันธุ์ยาง ไม่มีค่าใช่จ่ายแต่ย่างใดเลย รายได้
๒๐,๐๐๐ บาท เป็ น รายได้ จ ากฟาร์ม และผลผลิ ต พวกสวนยาง สวนผลไม้ รายจ่า ย ๑๕,๐๐๐๑๖,๐๐๐ บาท ส่งให้น้องเรียนหนังสือ เดือนละ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท ผ่อนรถมอเตอร์ไซต์ ค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ ค่าน้ามันรถเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ถ้ามีรถยนต์ก็จะต้องใช้ในการเป็นพาหนะสาหรับเดินทาง
เพื่อซื้อของอุปโภค บริโภค การเดินทางเดือนละ มากกว่า ๑๐ เที่ยว คิดค่าใช้จ่ายประมาณ เที่ยวละ
๕๐๐ บาท ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์จะสูง แต่ก็สามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วกว่ารถประจา
ทาง เพราะส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไกลถึงสุไหงโก-ลก

ภาพที่ ๑๓ การเลี้ยงวัวของชาวบ้านตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๑๔ การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองในครอบครัว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖๑

ภาพที่ ๑๕ การร่อนทอง และเลียงหรือจานที่ใช้ร่อนทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๑๖ ทองที่ร่อนได้
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๑๗ ชาวบ้านกาลังร่อนทองในสายธาร
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๑๘ สายแร่ทองคาที่ติดอยู่กับหิน และร่อนทองจนกระทั่งได้ทองในเลียง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖๒

สาหรับอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของคนตาบลภูเขาทองคือ การร่อนทอง บ้านภูเขาทอง
พิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่เป็นแหล่งแร่ทองคาสาคัญ ในอดีตที่นี่เคยมีเหมืองทองคาที่ชาวฝรั่งเศสเคย
มารับสัมปทานขุดหาทอง มาวันนี้แม้จะเลิกสัมปทานไปแต่ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ทองคายังคงอยู่
ซึ่งได้กลายเป็นอีกหนึ่งวิถีของชาวอีสานในพื้นที่ภูเขาทอง การร่อนทองก็จะเหมือนกับที่อื่นๆ ด้วยการ
นาอุปกรณ์ร่อนทองที่ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกว่า “ชะเลียง” เป็นอุปกรณ์ร่อนทองรูปร่างคล้ายกระทะทา
จากไม้หลุมพอ แล้วลงไปหาตาแหน่งน้าไหลที่น่าจะมีแร่ทองคาลงไปร่อนแร่ ร่อนไปเป็นรอบๆไม่นานก็
ได้ทองคาขึ้นมาให้รวบรวมนาไปขายได้แล้วการร่อนทองต้องรู้จุด รู้ตาแหน่งน้าไหล แล้วก็วิธีการใน
การแยกทองออกจากเศษดินทราย ซึ่งถ้าทาเป็น โอกาสได้ทองที่นี่มีถึง ๘๐-๙๐ % เลยทีเดียว (สาย
ใจ, สัมภาษณ์วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
คณะผู้วิจัยนั่งรถเลียบไปตามลาคลองที่ได้ข่าวว่ามีการร่อนทองจานวนมาก เพื่อที่จะดู
วิธีก ารร่ อนทองของชาวบ้ านที่นี่ ซึ่งก็พบคนมาร่อ นทองหลายคนในช่ว งที่ส ายของวัน หลั งจากที่
ชาวบ้านทาภารกิจหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเวลาประมาณ ๑๐ โมงเช้า ก็จะชวนกันมาร่อนทอง
จึงทาให้เห็นว่าตลอดสายน้ามีคนร่อนทอง ขับรถมอเตอร์ไซต์ กันเป็นคู่ๆ หาทาเลที่เคยมาร่อนทอง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านดังนี้
“...เดิมเป็นคนปัตตานี แต่งงานกับคนบ้านวังน้าเย็นซึ่งเป็นคนอีสานมาจากขอนแก่น ได้มา
ร่อนทองในช่วงสาย ๆ หน่อย เพราะต้องเข้าสวนไปดูพืชผักที่เราปลูกไว้ก่อน...ช่วงแรกก็จะ
ร่อนทองอยู่คนเดียว หลังจากนั้นภรรยาจะนาข้าวมาส่ง และก็ช่วยกันร่อนทอง เพราะภรรยา
จะต้องทางานบ้านให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมาช่วย แต่เขาจะเอาขนมกับน้ามาก่อนเผื่อหิว...
ร่อนทอง บางวันได้ ๑กรัม ขายได้ประมาณ ๑๒๐๐ บาทบางวันได้ ๒-๓ กรัม ได้เงินประมาณ
๒๔๐๐บาท…”(คาทอง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙)
“...อพยพมาจากบ้านวังน้าเชิงอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ อายุได้ ๑๕ ปี
และมีพ่อแม่ เนียง น้อง พี่ชาย มาพร้อมกันรวมทั้งหมด ๙ คน มีลูก ๗คน เรียนจบชั้น ป.๔ ก็
ไม่ได้เรียนต่ออีกเลยเพราะอพยพมาก็ไม่ได้เรียน...มาร่อนทองทุกวันหลังจากว่างเว้นจากงาน
ในบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่องทองก็มีอีเตอร์พลั่วจอบแชลงหน้ากากเลียงถ้วย ตักทราย มา
ใส่เลียง แล้วร่อนทอง...” (เนียง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙)
“...วิรัตน์ เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ ช่วงปี ๒๕๑๘ พ่อแม่ ทาสวนมาตั้งแต่เป็นป่า มีทหารช่างมาทา
ถนนให้ เดิน ทางไปวัดได้ส ะดวกขึ้น คุณวิรัตน์ จบ ม.๖ ที่ภูเขาทอง จากโรงเรียนรักไทย
จากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนสุคิริน หลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพ ไปทางานเป็นพนักงานขาย อยู่
ที่เซ็นทรัลเดอะมอลล์บิ้กซี จนไปรู้จักกับ สุภาภรณ์ซึ่งเกิดที่ อุบลเรียนจบ แปดริ้ว ป.๔ อ.ม่วง
สายสิบ จังหวัดอุบลราชธานีมาได้ ๒-๓เดือน มาร่อนทอง ปลูกสวน ถั่ว ผัก ปู่กับย่าก็ไปกรีด
ยางพารา กระทะร่ อนทองนั้นทามาจากไม้ห ลุ มพอ ทองที่ ร่อนที่ไ ด้ก็ประมาณ๒,๐๐๐๓,๐๐๐บาท ส่วนใหญ่เวลาไปร่อนก็จะไม่ได้เจาะจงที่นั้นๆ จะร่อนที่ไหนก็ได้ ตอนนั้นไม่แน่ใจ
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ว่ากระทะที่ ใช้ ร่ อนทองเค้ าทามาจากไม้ อะไร…” (วิรัต น์, สั ม ภาษณ์วั นที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๙; สุภาภรณ์, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙)
การร่อนทองเป็นอาชีพเสริม ในช่วงปี ๒๕๒๐ งานหลักคือการปลูกยางพารา ลองกอง
เงาะ มังคุด ทุเรียน กล้วย เมื่อร่อนทองได้ก็จะมีผู้นาชุมชนหลายคนรับซื้อไว้ และผู้นาชุมชนก็จะนาไป
ขายที่สุไหงโก-ลกให้ร้านทอง หรือเวลามีงานบุญหล่อพระพุทธรูป เมื่อมีงบประมาณจากทางราชการ
หรือผู้บริจาคให้ซื้อทองมาหล่อพระพุทธรูปก็จะรับซื้อทองจากคนที่ร่อนทอง ที่บ้านวังน้าเย็นก็จะมี
ผู้ใหญ่เล็กเป็นคนรับซื้อทองของชาวบ้านที่ไปร่อนมาได้
การทอผ้า วิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้
การทอผ้าของชาวอีสานในพื้นที่ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่มีภูมิ
ปัญญาการทอผ้ายังคงดารงอัตลักษณ์ และสืบทอดการทอผ้าตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าวัย
ของผู้ทอจะโรยราไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการทอผ้าให้เห็นอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากการทอผ้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแต่งกายของชาวอีสานที่ไม่สามารถทอดทิ้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมในส่วนนี้ได้ ช่วงที่ชาวอีสาน
อพยพมาจากดินแดนบ้านเกิด โดยเฉพาะผู้หญิงจะนาวัฒนธรรมการทอผ้าติ ดตัวมาด้วย ซึ่งชาวอีสาน
จะทอผ้ามัดหมี่ และทอผ้าไหม ใช้กันตามบ้านของใครของมัน แต่ปัจจุบันนี้มีคนทอผ้าให้เห็นเป็นส่วน
น้อย จะเหลืออยู่เฉพาะชาวบ้านที่เป็นคนสูงอายุที่ยังคงทอผ้า เนื่องในโครงการพระราชดาริของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิต ฯ ซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า
“...สมเด็จ พระราชินี ท่านเสด็จมาทุ กปี แต่ ช่ว งนี้พระองค์ท รงพระประชวร เลยไม่ได้ม า
สมเด็จฯ ท่านทรงให้ยายที่เป็นผู้หญิงตั้งเป็นกลุ่มการทอผ้า...ก็ตั้งมาหลายปีแล้ว เราจะได้
อุปกรณ์ ไหมจากทางวังส่งมาให้ เมื่อทอเสร็จแล้วยายก็จะส่งไปให้พระองค์ที่วัง...” (ยายทิน,
สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...ถ้าสมเด็จพระราชินี ฯ ท่านไม่มาตั้งกลุ่มป่านนี้ยายก็ค งทิ้งหูกทอผ้าไปนานแล้ว เพราะ
ลูกหลานซื้อผ้าจากโรงงานให้ใส่ มันไม่สวยเท่าผ้าทอ แต่มันก็สะดวกสบาย...” (ยายหลาด,
สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...ยายทอผ้า หูกนี้จะเก็บไว้สาหรับสมเด็จพระราชินีฯ ของพระองค์ท่านจะทอผ้าไหม ส่วน
จะทอลายอะไรทางวังจะระบุมาให้ ถ้ายายจะทอใส่เองหรือทอขายในหมู่บ้านหรือในงานของ
ดีเมืองนรา ก็จะทาหูกใหม่ ไม่เอามาปนกัน (ว่าแล้วยายก็ยกมือไหว้ท่วมหัว) ของเจ้าของ
นายยายจะเก็บไว้ใช้โดยเฉพาะ...” (ยายทรง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...ยายทอผ้าซิ่นใส่เอง ทอผ้าไหมบ้าง ผ้ามัดหมี่บ้าง แต่ผ้ามัดหมี่มันทายุ่งยากจะต้องผูกให้
เป็นลาย เดี๋ยวนี้ทอแต่ผ้าไหม ทอผ้าโสร่งให้ตาใส่ ตอนนี้ก็สอนให้ลูกชายลองทอผ้าขาวม้าดู
แต่ก่อนการสืบทอดการทอผ้าจะให้ลูกผู้หญิง แต่ยายไม่มีลูกผู้หญิงก็เลยสอนให้ลูกชายลอง
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ทาดู เขาทาได้ทาเป็น ทาผ้าขาวม้าส่งขายในเมือง ก็พอได้เงินมาใช้ มีกรมพัฒนาชุมชนเขามา
ส่งเสริม มาบอกให้ทอไปขายที่นรา...” (ยายส่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การทอผ้าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้หญิงและ
เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ปัจจุบันผู้ชายก็สามารถสืบ
ทอดภูมิปัญญาดังกล่าวได้ การทอผ้าในอดีตเพื่อทาเครื่องนุ่งห่ม ไว้ใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ปัจจุบัน
สามารถเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าทอข้ามท้องถิ่น การทอผ้าหากให้สามารถดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลวงเข้ากับ
วัฒนธรรมราษฎร์ เพื่อยกระดับให้ผ้าทอสามารถขายได้ในกระแสบริโภคนิยมที่เอื้อานวยต่อความ
สะดวกสบาย
ในช่วงแรกที่ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทองมีการทอผ้า ไหมมัดหมี่สวมใส่ แต่
เนื่องจากการทอมีความยุ่งยากกว่า จึงทาให้การทอผ้า ไหมมัดหมี่ได้หายไป แต่ก็ยังมียายหลายคนได้
เล่าถึงเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานไว้ สาหรับอุปกรณ์ในการทอผ้าไหม
มัดหมี่ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดแสดงถึงความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์
ผลงานอันเป็นงานศิลปะ ขั้นตอนในการเตรียมเส้นไหมใช้สาหรับทอ การเลี้ยงไหม ไหมที่จะนามาทอ
เป็นผืนผ้าไหมนั้น ส่วนใหญ่จะได้มาจากการเลี้ยงไหมของชาวบ้าน โดยเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า "การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม" ตัวไหมที่ชาวบ้านนามาเลี้ยงนั้น มีลักษณะคล้าย ๆ กับตัวหนอนกินใบหม่อนเป็น
อาหาร ใบหม่อนนั้นจะได้มาจากการปลูกหม่อนของชาวบ้านตามไร่นาหรือตามสวน เมื่อตัวไหมหรือ
ตัวหนอนแก่เต็มที่ จะสร้างฝักไหมขึ้นมาห่อหุ้มตัวเอง มีสีเหลือง (ไหมเหลือง) หรือสีขาว (ไหมขาว)
ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ฝักหลอก (ฝักไหม) เป็นไยไหมที่ตัวไหมหนึ่งตัวจะสร้างฝักไหมได้หนึ่งฝัก การ
สาวหลอก คือกรรมวิถีสาว (ดึง) เอาไยไหมออกมาจากฝักหลอก (ฝักไหม) มาเป็นเส้นไหม โดยนาเอา
ฝักหลอก (ฝักไหม) ต้มใส่หม้อดินขนาดใหญ่ มีเครื่องมือคีบดึงเส้ นไหมออกมาเป็นเส้นยาวติดต่อกัน
เป็นเส้นเดียวกันตลอดจนหมดทุกฝัก เมื่อดึงเอาเส้นไหมออกมาจนหมดทุกฝักแล้วจะเหลือแต่ตัวไหม
(ตัวหนอน) ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ดักแด้" เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและอร่อยมาก เป็นของโปรดของชาว
อีสาน ไหมที่ได้จากการสาวหลอกนี้เป็นไหมเส้นแข็ง เรี ยกกันว่า ไหมดิบ ในตาบลภูเขาทองชาวบ้าน
จะใช้วิธีซื้อเส้นไหมจากตลาด หรือไม่ก็สั่งซื้อจากญาติพี่น้องที่อยู่ภาคอีสาน ส่วนกลุ่มที่รวมตัวกันทอ
ผ้าไหมในโครงการพระราชดาริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะได้รับวัตถุดิบเส้ นไหมจากสานัก
พระราชวังส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้ ชาวบ้ านเพียงแต่ลงแรงทอผ้า (สมชาย, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๙)
อุป กรณ์ ทอผ้ า ไหม เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ใช้ ใ นการทอผ้ า เรี ย กว่า กี่ ท อผ้ า หรื อหู ก เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าที่พบโดยทั่วไป มี ๒ ชนิด คือ กี่ตั้งและกี่กระตุก ซึ่งประกอบด้วย กระสวย
หลอดด้าย ไม้เหยียบหูก ไม้หาบหูก ไนสาหรับปั่นหลอด กงสาหรับใส่ไจด้าย ฟืม ผังสาหรับดึงผ้า ส่วน
หลักในการทอผ้าไหม คือใช้หลักของการขัดกันของเส้นไหม ที่เรียกว่า เส้นยืนและเส้นพุ่ง (ประทับใจ
สิกขา ๒๕๕๕)
๑. กี่ทอผ้าไหม เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญยิ่งอีกอันหนึ่ง ลักษณะของกี่ จะมีโครงสร้างเป็นรูป
สี่เหลี่ยม ประกอบด้วยเสาหลัก ๔ เสา มีไม้ยึดติดกัน เป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้มาในอดีตและปัจจุบันยัง
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นิยมใช้อยู่ เพราะกี่ชนิดนี้ใช้ทอผ้าที่มีลวดลายต่างๆ ได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ กี่กระตุก เป็นกี่แบบใหม่ที่ได้
วิวัฒนาการให้มีคุณภาพในการทอรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.. กระสวย ทาจากไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๑ ฟุต หัวหน้าท้ายเรียวงอน ตรงกลางเป็น
รางสาหรับใส่หลอดด้ายทางต่า (เส้นพุ่ง) เป็นเครื่องมือที่บรรจุหลอดไหมเส้นพุ่ง เพื่อนาเส้นไหมไปขัด
กับ เส้นไหมยืน เดิมมักจะทาด้วยไม้แต่ปัจจุบันมีทั้งทาด้วยไม้และพลาสติกคือ ท่อพีวีซี
๓. หลอดด้าย (ไหม) นิยมทาจากเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า เครือไส้ตัน เครือไส้ตันนี้จะมี
รูกลวงตลอด ตัดเป็นท่อนๆ ท่อนละประมาณ ๓ นิ้ว อาจจะใช้ไม้อย่างอื่นก็ได้ที่มีรูตรงกลาง เช่น ลา
ปอแก้ว เพื่อใช้ไม้สอดยึดติดกับกระสวย ไม้นี้เรียกว่าไม้ขอหลอดพลาสติก
๔. ไม้เหยียบหูก เป็นไม้กลม ๆ ยาวประมาณ ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร สาหรับสอดกับเชือก
ที่ผูกโยง จากด้านล่างของเขาลงมาทาเป็นห่วงไว้เมื่อจะให้เขาขึ้น - ลง ในกรณีเปลี่ยนสีของเส้นไหมก็
เหยียบไม้นี้ ไม้เหยียบหูก จะมีจานวนเท่ากับจานวนของฟืมนั้นๆ
๕. ไม้หาบหูก เป็นไม้ที่สอดร้อยกับเชือกที่ผูกเขาด้านบน เพื่อให้หูกยึดติดกับกี่ไม้หาบหูก
จะมีอันเดียว ไม่ว่าจะใช้ฟืมที่มี ๒ เขา ๓ เขา หรือ ๔ เขา
๖. ฟืม เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทอผ้า มีตัวฟืมที่ทาจากไม้ เนื้อแข็ง เป็นกรอบสี่เหลี่ ยม
มีฟันซี่เล็ก ๆ เรียงกันเป็นตับอยู่กลางและระยะห่างของฟันเป็นที่ใช้สาหรับสอดเส้นไหมผ่าน ความ
กว้างของฟืม ประมาณ ๕-๖ เซนติเมตร ส่วนความยาวของฟืมคือความกว้างของผืนผ้า ในการใช้ฟืม
เนื่องจากการทอครั้งต่อไปจะต้องเหลือเส้นไหมที่ทอครั้งก่อนไว้เพื่อนามาผูกกับเส้น ไหมที่ต้องการทอ
ครั้งต่อไปโดยไม่ให้เส้นไหมจากการทอครั้งก่อนหลุดออกจากฟืม ไม่เช่นนั้นจะต้องนาเส้นไหมมาสอด
ผ่านฟันของใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมาก
๗. ฮงหมี่ เอาใว้มัดหมี่ การมัดหมี่ เป็นกรรมวิธีที่สาคัญที่สุดที่จะทาผ้าไหมให้เป็นลาย
และสีสรรต่าง ๆ ในการมัดหมี่ ให้เป็นลายและสีต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีและความนิยมของผู้ใช้
เป็นสาคัญ เพราะลายและสีของผ้าไหมมีมากมาย เช่น ถ้าต้องการผ้าไหมมีลายเล็ก ๆ เต็มผืนและ
หลาย ๆ สี ต้องใช้ผู้ที่มีฝีมือปราณีตในการมัดหมี่ ขณะเดียวกันค่าแรงงานในการจ้างมัดหมี่ก็แพงขึ้น
ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการมัดหมี่ คือ มีดบางเล็ก ๆ หรือใบมีดโกนชนิดมีด้าม เชือก ฟาง (สมัยก่อนใช้
กาบกล้วยแห้ง) "ฮงหมี่" และ "แบบลายหมี่" การมัดลายเต็มตัว (เต็มผืน) ผู้มัดจะต้องมัดลายตามแบบ
ลายหมี่ให้เต็มปอยหมี่ (ผู้ที่ชานาญในการมัดหมี่จะไม่ดูแบบลายหมี่) ส่วนการมัดลายครึ่งท่อน (ครึ่ง
ผืน) ผู้มัดหมี่จะมัดเพียงครึ่งเดียวของปอยหมี่เท่านั้น ขั้นตอนการหมัดหมี่จะเริ่มจาก เอาปอยหมี่ที่ค่น
เสร็จแล้วใส่ "ฮงหมี่" ใช้เชือกฟางที่ซอยเล็ก ๆ มัดลาหมี่แต่ละลาไปตามแบบลายหมี่ ส่วนของไหมที่ถูก
เชือกฟางมัดนี้เวลานาไปย้อมสี สีอื่นจะไม่สามารถเข้าไปในส่วนนั้น ๆ ได้ จะคงสีไว้ตามเดิม และส่วนที่
ไม่ถูกมัดจะมีสีตามที่ย้อม ถ้ามัดหมี่และย้อมสีสลับกันหลายครั้งจะทาให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สี
ชาวอีสานมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือ หญิงมักจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิง ผู้สูงอายุ มักตัดผมสั้นไว้
จอน ส่วนผู้ชายไม่ค่อยมีรูปแบบที่ แน่นอนนัก มักนุ่งกางเกงมีขาครึ่งน่องหรือนุ่งโสร่งผ้าไหม ปัจจุบัน
การแต่งกายดังกล่าวพบน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามชาวอีสานถือว่า การทอผ้าสาหรับใช้ทาเครื่องนุ่งห่ ม
เป็นกิจกรรมยามว่างหลังฤดูกาลทาสวนผลไม้ และสวนยางพารา หรือว่างเว้นจากงานประจาอื่นๆ
ผู้หญิง ในวัยต่างๆ จะสืบทอดต่อกันมาผ่านการจดจาและปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็ก ผ้าที่ทอจาแนกออกเป็น
๒ ชนิด คือ ผ้าทอสาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการความ

๖๖

คงทนจึงทอด้วยฝ้ายย้อมสีตามต้องการ และผ้าทอสาหรับ โอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญประเพณี
ต่างๆ งานแต่งงาน งานฟ้อนรา งานเซิ้งบุญบั้งไฟ ผ้าที่ทอจึงมักมีลวดลาย วิจิตรตระการตา มีลวดลาย
สีสัน นอกจากนี้ในอดีต ยังมีประเพณีที่คู่กันมากับการทอผ้า คือ การลงข่วง โดยบรรดาสาว ๆ ใน
หมู่บ้านจะพากันรวมกลุ่มก่อกองไฟ บ้างก็ส าวไหม บ้างก็ปั่นฝ้าย กรอฝ้าย ฝ่ายชายก็ถือโอกาสมา
เกี้ยวพาราสี ในภาคอีสานมีคนหลายกลุ่มวัฒนธรรม การผลิตผ้าพื้นเมืองจึงแตกต่างกัน ไปตามกลุ่ ม
วัฒนธรรม เช่นกลุ่มอีสานเหนือ อีสานตอนกลาง และอีสานตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากฝ้าย
และไหม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนาเอาเส้นใยสังเคราะห์มาทอร่วมด้วย ผ้าที่นิยมทอกันในแถบอีสาน
เหนือและอีสานตอนกลาง คือ ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าแพรวา ส่วนกลุ่มอีสานใต้ คือ กลุ่มคน ไทยเชื้อ
สายเขมรที่กระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบจังหวัดสุรินทร ์ศรสีะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าที่มีอัตลักษณ์โดยเฉพาะของตนเอง มีสีสันที่แตกต่างไปจากกลุ่มไทยลาว ที่นิยม
ใช้แม่สีหลักสามสี คือ เขียว เหลือง และแดง ลวดลายผ้าพื้นเมืองอีสานทั้งสองกลุ่มนิยมใช้ลาย ขนาน
กับตัว ซึ่งต่างจากผ้าซิ่นล้านนาที่นิยม ลายขวางตัว ในขณะที่ชาวไทย–ลาว และชาวล้านนา นิยมนุ่ง
ผ้าซิ่นกรอมเท้าเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังนิยมการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ซึ่งจะต่อด้วยผ้าชนิดเดียวกัน
ส่วนหัวซิ่นนิยมทอด้วยผ้าไหมชิ้นเดียว ทอเก็บขิดเป็นลาย บัวคว่าและบัวหงาย มีสีแดงเป็นพื้น ส่วน
การต่อ ตะเข็บและลักษณะการนุ่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากภาคอื่นคือ การนุ่งซิ่นจะนุ่งป้าย
หน้าเก็บซ่อนตะเข็บ ยกเว้นกลุ่มไทยเชื้อสายเขมรในอีสานใต้ มักจะทอริมผ้าเป็นริ้วๆ ต่างสีตามแนว
ตะเข็บซิ่น จนดูกลมกลืนกับตะเข็บและเวลานุ่งจะให้ตะเข็บอยู่ ข้างสะโพก ศิลปะการทอผ้าพื้ นเมือง
อาจสูญหายไป เนื่องจากคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวหันมาแต่งกายตามสมัยนิยม ประกอบกับความยุ่งยาก
ในการผลิ ต มีเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่สร้างความสะดวกสบายในการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมเข้ามา
ทดแทน (ประทับใจ สิกขา, ๒๕๕๕) ทาให้การทอผ้ามีเพียงไม่กี่ครัวเรือน และกลุ่มที่อยู่ ภายใต้
โครงการพระราชดาริ เท่านั้นที่ยังคงทอผ้าอยู่

ภาพที่ ๑๙ การแต่งกายของคนแก่ที่เป็นชาวอีสานชายแดนใต้
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖๗

ภาพที่ ๒๐ การทอผ้าของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๒๑ ลายผ้าที่ใช้ทอของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๒๒ ลายผ้าที่ใช้ทอของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๒๓ สีด้ายหรือไหมที่ใช้ทอผ้าของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖๘

ภาพที่ ๒๔ ผ้าขาวม้า และผ้าคลุมไหล่ที่ทอเป็นผืนเสร็จแล้วเพื่อนาไปจาหน่าย
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๒๕ ยายกวมแต่งกายแบบผู้ไทให้คณะผู้วิจัยดู
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๖ อุปกรณ์ทอผ้าของยายกวมที่ยังทออยู่ที่บ้าน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๗ ยายกวมแต่งกายแบบผู้ไทและร้องเซิ้งบั้งไฟให้คณะผู้วิจัยฟัง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๙

ภาพที่ ๒๘ ยายเอาผ้าที่ทอมาวางให้ดู (แม่ยายผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑)
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๙ ผ้าซิ่นไหมที่ทอเป็นลวดลายสีต่าง ๆ ไว้ใช้สวมใส่ในงานบุญ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๓๐ ผ้าซิ่นไหมที่ทอเป็นลวดลายสีต่าง ๆ ไว้ใช้สวมใส่ในงานบุญ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๓๑ ผ้าโสร่งผ้านุ่งของผู้ชายอีสานที่นิยมสวมใส่
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๐

การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง
เพราะที่นี่มีการสืบทอดอัตลักษณ์การทาบั้งไฟไว้อย่างเหนีย วแน่น หากมองถึงโครงสร้างทางสังคม
แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมด้านอื่น เช่น การ
แสดง การแต่งกาย ภาษา อาหาร ในส่วนของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขา
ทอง ส่ วนที่ส าคัญของงานคือ การทาบั้งไฟจุด และการจัดขบวนแห่ บุญบั้งไฟ ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
พิธีกรรมแห่งความอุดมสมบูณ์ของชาวอีสานที่จะต้องจุดบั้งไฟ เพื่อบอกกล่าวพญาแถนให้ฝนตกตาม
ฤดูกาล เพื่อให้สามารถทาการเกษตรได้ แต่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทองได้หยิบสัญลักษณ์ของบุญบั้งไฟมา
จัดตามจารีต หรือฮีต ๑๒ แต่ได้นิยามความหมายใหม่ว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนอีสานที่พลัด ถิ่น
จากบ้านเมืองมาอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ และการขอให้ฝนหยุดตก เนื่องจากในพื้นที่ตาบลภูเขาทองภูมิ
นิเวศเป็นภูเขา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ฝนตกตลอดปี ทาให้การคมนาคมลาบาก การทามาหากินลาบาก
ไม่สามารถกรีดยางได้เต็มที่เนื่องจากฝนตก จึงต้องทาพิธีเพื่อให้ฝนหยุดตก
การทาบั้งไฟจุด
ในงานประเพณีบั้งไฟของตาบลภูเขาทอง คนในชุมชนที่มีเลือดเนื้ออีสานร่วมกันเตรียมบั้งไฟ
จุ ดเป็ น แรมเดือ น บั้ ง ไฟจุ ด ถือ เป็ น หั ว ใจส าคัญ ของงาน เพราะบั้ง ไฟจุด จะอยู่ ในทุ กขั้ นตอนของ
พิธีกรรมตั้งแต่บั้งไฟล้านที่ใช้เป็นบั้งไฟจุดลูกปฐมฤกษ์ในพิธีเปิด และบั้งไฟจุดของแต่ละค่ายที่ถูกส่ง
เข้าแข่งขันตลอด ๓ วัน ๓ คืนที่มีการจัดงาน การจัดงานประเพณีบั้งไฟ นับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ ๓๘
การทาบั้งไฟจุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบั้งไฟหลายครั้งตามกาลเวลา ในรุ่นแรกๆ การทาบั้งไฟจุด
วัสดุของบั้งไฟตัวกระบอกทาจากไม้ไผ่ ต่อมาเป็นเหล็กแป๊บ ปัจจุบันใช้ท่อ PVC จะได้ไม่อันตราย
น้าหนักเบา อุปกรณ์สาหรับตาให้ดินประสิว และถ่านละเอียด ใช้สาก ครกและใช้ค้อนทุบ เวลาจะ
อัดพวกดินประสิว ทราย ถ่าน จะใช้พื้นที่ใต้สะพานในหมู่บ้านเป็นที่ อัดบั้งไฟปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาใช้ท่อพีวีซีทาให้การอัดบั้งไฟง่ายขึ้นมีการนาเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกมาใช้อัดบั้งไฟจุดการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุนี้เหตุผลหนึ่งเกิดจากการป้องกันอันตราย ความเบาบางและความทนทานของบั้ งไฟ
ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“...ไม้ไผ่ เหลายาก คนรุ่นใหม่ใช้ท่อเหล็กแป๊บ แทนไม้ไผ่ อันตรายเวลาระเบิด
ปัจจุบันใช้ท่อ PVC มาเป็นบั้งไฟ เพราะน้าหนักเบา...” (นฤพนธ์ โมงปราง, สัมภาษณ์
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ประเภทของบั้งไฟจุด
การทาบั้งไฟแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ มีการเรียกชื่อหรือจาแนกประเภทบั้งไฟจุดขึ้นอยู่ตาม
เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกบั้งไฟ ความกว้างและความยาวของท่อพีวีซีที่ใช้อัดส่วนผสมของการทา
บั้งไฟจุด บั้งไฟธรรมดาหรือบั้งไฟร้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อหรือมีความกว้าง ๒ นิ้วยาวประมาณ ๓๒
นิ้วบั้งไฟหมื่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือกว้าง ๓ นิ้วยาวประมาณ ๗๒ นิ้วบั้งไฟแสนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
กว้าง ๖ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๒๐ นิ้วหรือ ๓ เมตรบั้งไฟล้านมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๘ นิ้วยาว

๗๑

๑๖๐ เมตรหรือ ๔ เมตรแต่ละขนาดใส่ดินประสิวแตกต่างกันด้วย เช่น บั้งไฟหมื่นบรรจุดินประสิว
ราว ๑๒ กิโลเมตร บั้งไฟแสนบรรจุดินประสิวราว ๒๔ กิโลกรัม ส่วนผสมของดินประสิวบั้งไฟ
ประกอบด้วย ถ่านไม้ ๓ ขีดต่อดินประสิว๑กิโลกรัม ถ่านไม้ ๑๐ สลึง ต่อดินประสิว ๑ กิโลกรัม
นอกจากนี้มีดินคอ ดินปืน ปริมาณของดินประสิวมีส่วนผกผันกับขนาดบั้งไฟ ดินประสิวผสมกับ
ถ่านแล้ว ปริมาตรบรรจุน้อยกว่า ๖ กิโลกรัม เป็นบั้งไฟขนาด ๘๐ เซนติเมตร บรรจุ ๖– ๑๕ กิโลกรัม
เป็นบั้งไฟหมื่น บรรจุ ๑๕-๑๐๐ กิโลกรัมเป็นบั้งไฟแสน ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป เป็นบั้งไฟล้าน (นฤ
พนธ์ โมงปราง, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
แต่ละชนิดหรือแต่ละขนาดหรือกรรมวิธีการบรรจุตามสูตรของแต่ละค่าย ขึ้นอยู่กับการได้รับ
การถ่ายทอดจากช่างคนใด คนทาบั้งไฟมักเรียนรู้ต่อๆ กันจากเดิมที่เคยเป็นลูกมือมาก่อน และมักเก็บ
เป็นความลับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งขัน ดังคาสัมภาษณ์ว่า
“ความจริงใจและความรัก สูตรบั้งไฟ ค่ายใครค่ายมัน บั้งไฟจุดเป็นวิชาที่ไม่สืบ
ทอดจากพ่อแม่ แต่ไปเป็นลูกมือ สืบทอดจากคนรุ่นก่อน โดยการเป็นลูกมือทาบั้งไฟจุด ”
(อุดม, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
การทาบั้งไฟจุดแต่ละค่ายมีสูตรแตกต่างกัน จะยกตัวอย่างของบ้านโต๊ะโมะ ค่ายบักคาผาน
หรือค่ายสาวน้อยนั่งตอ ค่ายอโยธยาเอฟซี ที่พบว่า การทาเชื้อไฟหรือดินประสิวประกอบด้วยดินเผา
๑ ถุง ผสมสารกามะถัน ประมาณ ๑ กระป๋องกาแฟเบอร์ดี้ (ราว ๑ ขีด) ผสมถ่านไม้เนื้ออ่อน
เกลี่ยตาเข้ากับดินประสิว ผสมผสานกันใส่เข้าไป ๔๖ สัดหรือราว ๔.๕ กิโลกรัม (๑ สัดเท่ากับ ๑
ขีด) ใส่น้าตาลหรือน้าเชื่อม น้าเชื่อมจะช่วยชะลอไม่ให้เกิดการเผาไหม้เร็วเกินไป
อีกค่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบบั้งไฟล้านด้วย คนทาเดินทางมาช่วยเหลือจากศรีสะเกษใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทาบั้งไฟล้านเขาเห็นเช่นเดียวกับการเรียกบั้ งไฟตามขนาด บั้งไฟที่กว้าง ๕
นิ้วเรียกว่าบั้งไฟหมื่นซึ่งมีความยาว ๓.๕ เมตร กว้าง ๖ นิ้วเรียกว่าบั้งไฟแสน มีความยาว ๓.๕๔ เมตร กว้าง ๘ นิ้วเรียกว่าบั้งไฟล้าน บั้งไฟล้านวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีที่ก่อให้เกิดการปะทุไฟ
ประกอบด้วยฝอยขัดหม้อผูกกับสายไฟ ใส่ไม้ห่อด้วยดินประสิว ผูกด้วยถุงพลาสติก ห่อด้วยฟรอยด์
หรือซองยาสูบ หรือเทปดา พันแล้วแหย่เข้าไปในกระบอกบั้งไฟ การเผาไหม้จะเริ่มจากข้างบนลง
ข้างล่าง ข้างล่างจะเผาไหม้ไฟหมดเร็วกว่า (ตี๋, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...ปี ๒๕๑๙ คนอีสานมาจากสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น เพิ่งมาอยู่ทีไอ
ปาโจ คนกลุ่มนี้ได้นาบั้งไฟ มาในปี ๒๕๒๗ ส่วนบั้งไฟจุด ปั้งไฟเอ้ เริ่มมีปี ๒๕๓๘ อุปกรณ์ใน
การทาปั้งไฟ อบต จะเป็นคนจัดสรรอุปกรณ์ให้ งบประมาณจากอบต จะมีให้หมู่บ้านละ ๑
กล่อง ดินประสิวหมูบ้านละ ๑ กล่อง ของพวกนี้เอามาจากอีสาน จังหวัดศรีษะเกษ การทา
บั้งไฟ เอาดินประสิวมาจาก อบต. แต่เวลาอัดจะเอามาอัดที่สนามแข่งขันของตาบล มี ๘
หมู่บ้าน ๔ ปี ย้ายแต่ละหมู่บ้าน สนาม ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ อยู่ที่ หมู่ ๕ โนนสบรูณ์ ปี๒๕๒๗
จุดบั้งไฟกันที่บ้านโต๊ะโมะ เป็นบั้งไฟเหล็ก อันตรายก็เลยเปลี่ยนเป็นบั้งไฟที่ทาจากท่อ PVC
ในปี ๒๕๓๘ (นฤพนธ์ โมงปราง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗๒

ส่วนประกอบของการทาบั้งไฟจุด
ตัวบั้งไฟหรือกระบอกบั้งไฟที่ทาจากท่อพีวีซีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนกลาง
และส่วนหาง ดังนี้
๑. ส่วนหัวของบั้งไฟจุด
การใส่ ส่ ว นประกอบของส่ ว นหั ว ของบั้ง ไฟจุ ดมีดั งนี้ (อุ ดม, นฤพนธ์ , ตี๋ , นายกจาน
สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑.๑ ส่วนหัวของบั้งไฟเป็นจุดสาคัญของการทาบั้งไฟ ลาดับแรกนาท่อพีวีซีมาอุดด้วยก้น
ขวดน้า โดยปกติท่อพีวีซีจะมีรูกลวง ดังนั้นจึงต้องหาวัสดุมาปิดช่อง คนในชุมชนนิยมใช้ก้นขวดน้าดื่ม
พลาสติกทั่วไป โดยผ่าเป็นวงกลมนามาใช้อุดรูท่อพีวีซี เชื่อมปิดให้แน่นเรียกว่า เขียด เขียดบั้งไฟนี้จะ
เป็นตัวทดตัวขับบั้งไฟให้ขึ้นสูงตอนเชื่อมปิดจะไม่ให้คับมากนักมิฉะนั้นจะไม่มีแรงขับ ขณะใส่เขียดจะ
มีการรีดลมออกการใช้แรงอัดเขียดบั้งไฟต้องแช่น้า เพื่อให้หล่อลื่น เวลาเอาแม่แรงอัด ต้องมีน้า
ออกมาด้วย เขียดบั้งไฟที่เป็นไม้จะได้ไม่แตก

ภาพที่ ๓๒ ขวดน้าที่นามาตัดให้เป็นวงกลมเพื่อทาเป็นเขียดอุดส่วนหัวของท่อพีวีซี
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๓๓ ท่อพีวีซีเชื่อมกับก้นขวดน้าเรียกว่าเขียด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๒ เมื่อปิดช่องหรือใส่เขียดแล้วจะนาเข้าเครื่องไฮดรอริก ที่ใช้พลังไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เครื่องเก่ามือสองที่ซื้อมาจากภาคอีสาน เพื่อเข้ากระบวนการใส่ดินประสิวที่บดละเอียดและกดดิน
ประสิวให้แน่นใส่ดินปืนแล้วอัดทีละชั้นๆ ไปเรื่อยๆ จนเต็ม แรงดันสูงของไฮดรอลิก จะทาให้ดินประ
สิวอัดเข้าไปจนแน่นที่สุด โดยนาท่อที่ปิดก้นเรียบร้อยแล้ววางหงายอยู่ภายในกระบอกโลหะ โดยเว้น
ช่องว่างโดยรอบไว้เพื่อบรรจุทราย ป้องกันไม่ให้ท่อพีวิซีที่ถูกบีบจากเครื่องอัดแรงไฮดรอริกโป่งออกท่อ
กระบอกจะวางก้นลงล่าง เปิดช่องข้างบนเพื่อเตรียมใส่ดินประสิว

๗๓

ภาพที่ ๓๔ เครื่องไฮดรอริกและทรายสาหรับใส่รอบท่อพีวีซีป้องกันไม่ให้ท่อพีวีซีโป่งออก
และก้นขวดหลุดออก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๓ การเตรียมดินประสิว ดินประสิวที่บรรจุส่วนหัวนี้มีส่วนผสมพิเศษระหว่างดินประสิว
ถ่านบด และกามะถัน (มาด) จะใช้กามะถันเพียงเล็กน้อยเพราะอาจทาให้เกิดระเบิดได้ง่ายดินประสิว
ที่ผสมและบดแล้วจะเป็นสีเทา ส่วนถ่านบดก่อนผสมต้องตาถ่านให้ละเอียดก่อน ถ่านจะใช้ไม้กระถิน
ไม้เพกา (ภูไม้เทียว) ไม้มะขามเทศ ไม้จามจุรี บักดั่งขั่ง (เป็นไม้ที่เผาถ่านมีคุณภาพดี ) นาไม้ไปเผาเป็น
ถ่านแล้วนาถ่านไม้นั้นมาตาให้เนียนเมื่อผสมเข้ากันแล้วจากนั้นนามาตาผ่านเครื่องกรองตะแกรงผ้าใบ
บัวเพื่อให้ได้เฉพาะผงละเอียด เมื่อตาผสมละเอียดเรียกว่า หมื่อ ดินประสิวบางคนเรียกขี้เกียเป็น
ส่วนประกอบสาคัญทาให้เกิดเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเนื้อที่ละเอียดจะใช้กับส่วนหัว ส่วนลาตัวใช้ดินประสิว
ที่หยาบกว่า ในการตาดินประสิว จะต้องแยกดินประสิวที่มีระดับความแรงแตกต่างกัน ดินประสิว
หนึ่งส่วน หากผสมถ่านไม้มากจะได้เนื้อดินปะทุไฟอย่างอ่อน กล่าวคือยิ่งใส่ถ่านน้อยก็ยิ่งมีความแรง
มาก ส่วนนี้มักบรรจุในส่วนหัว เมื่อตาถ่ านผสมเข้ากันกับดินประสิวละเอียดดีแล้วจะใส่ภาชนะแยก
เก็บไว้อย่างมิดชิดดินประสิวส่วนมากสั่งซื้อเป็นกล่อง กล่องหนึ่ง ๑๒ กิโลกรัมราคา ๑,๒๕๐ บาท
ก่อนชื้อต้องทาหนังสือขออนุญาต หากนามาบรรจุบั้งไฟล้านต้องใช้ ๕ ลัง

ภาพที่ ๓๕ กล่องดินประสิวที่ต้องขออนุญาตก่อนสั่งซื้อภาพที่
ดินประสิวที่มีส่วนผสมดินประสิวถ่านบด และกามะถัน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๔

ภาพ ๓๖ การตาดินประสิวด้วยครกไม้และตะแกรงกรองดินประสิว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๓๗ ดินประสิวที่ผสมและบดแล้วจะมีสีเทา
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๔ คลุกเคล้าดินประสิว ถ่าน กัมมะถันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนาไปเทใส่ส่วนหัว
ของท่อพีวีซีหรือส่วนหัวของบั้งไฟจุดหรือดินหัวปริมาณที่ใช้บรรจุส่วนหัวประมาณ ๑ กระป๋องไอซ์
เบอร์ดี้หรือเท่ากับ ๑ ขีด หรือ ๑ กระบอก ดินประสิวส่วนหัวจะเป็นตัวนา หรือใช้ประโยชน์ เผา
หัวหรือทาลายบั้งให้เหลือแต่หางเวลาจุดบั้งไฟ ก่อนการใส่ดินประสิวมักใส่น้าเชื่อมเพื่อทาให้สิ่งที่เราใส่
เข้าไปในบั้งแน่น ไหลลื่นง่ายต่อเวลาล้าง

ภาพที่ ๓๘ หัวบั้งไฟที่ต้องใส่ดินเผาขนาดเท่ากับขีดสีน้าเงินที่วัดไว้
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๕

ภาพที่ ๓๙ ขนาดบรรจุในการใส่ดินคอประมาณ ๔ ขีด และต่อด้วยดินลาตัว ๔๗ ขีด ของท่อพีวีซี
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ส่วนกลางของบั้งไฟจุด
ส่วนกลางของบั้งไฟหรือท้องบั้งไฟจะต้องใสส่วนผสมดังนี้
๒.๑ การใส่ดินคอ ช่างทาบั้งไฟจุดจะใส่ดินคอประมาณ ๔ ขีดหรือ ๔ สัด ดินคอเป็น
ตัว ทาให้ บั้ งไฟแรงขึ้น เรี ย กว่าดิน ท้องบั้งอัด จากนั้นใส่ ดินล าตัว ส่ ว นนี้ใช้ดินประสิว ที่ผ สมแล้ ว
ประมาณ ๔๗ กระป๋องแต่มีความแรงปานกลาง ดินลาตัวจะเป็นตัวขับบั้งไฟ ดินลาตัวประกอบด้วย
ดินประสิวผสมถ่านผสมน้าหรือน้าตาลและผสมขี้เถ้า ๑ กระป๋อง เพื่อป้องกันไฟไม่ให้ไฟกินไม้เร็ว
เกินไปและไม่ให้รูหลึง (รูโตขึ้น)จากนั้นทาการปิดกระบอกบั้งไฟด้วยเขียดไม้ การปิดกระบอกส่วนท้าย
จะใช้ไม้ที่เจาะรูกลวงเพื่อให้ชนวนไฟสอดผ่านได้

...
ภาพที่ ๔๐ ความยาวของขนาดบรรจุที่ต้องใส่ดินคอ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๔๑ ช่วงความยาวขนาดบรรจุดินลาตัว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๖

ภาพที่ ๔๒ กระป๋องไอเบอร์ดี้ที่ใช้ตวงและส่วนประกอบที่ใช้ในแต่ละช่วงของท่อพีวีซีที่เป็นบั้งไฟจุด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๔๓ เขียดไม้ปิดส่วนหางกระบอกบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ดินลาตัวประกอบด้วยดินประสิว ถ่าน กามะถัน
ภายในมีรเู ฟีอง ยาว ๙๓ ซม

ใส่ขี้เถ้ากันไม่ให้กินไม้ ใส่ขี้เถ้า ๑ สัด หรือ
๑ ขีด หรือ ๑ กระป๋อง เรียกว่ารูไฟกิน

ดินเผา ๑ กระป๋อง
เขียดพลาสติก

ส่วนนี้จะรูให้เล็ก
ที่สุดเป็นรูยอด ๑
หุน/๑๖-๑๗ ซม

ดินลำตัวใส่ ๔๗-๕๐ กระป่ อง (ขีด)

ดินคอใส่ ๔ กระป๋อง (๔
ขีด) เป็นตัวทาให้บั้งไฟแรง
ขึ้น เรียกรูไฟ เจาะให้ไฟกิน
ไปกินมา ๒ หุนครึ่ง

เขียดไม้ เป็นตัวทดหรือตัว
ช่วยขับบั้งไฟขึ้น ก่อนใส่ต้อง
แช่น้า เพื่อให้หล่อลื่น เวลา
เอาแม่แรงบีบเข้าไป ต้องมีน้า
ออกมาจะได้ไม่แจก

ภาพที่ ๔๔ ส่วนประกอบของการทาบั้งไฟจุดส่วนหัวกับส่วนลาตัว
ที่มา: วาดจากคาบอกเล่าของนฤพนธ์ โมงปาง โดยปัญญา เทพสิงห์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๗

๓. ส่วนหางของบั้งไฟจุด
การใส่ส่วนหางจะใช้ไม้ไผ่เท่านั้น โดยการวัดความยาวขนาดเหมาะสมกับขนาดของบั้งไฟ
ถ้าหางยาวเกินไป ถ้าไม่มีรูต้านลมหรือเผาไหม้ไม่หมดจะปักหัวลงเร็ว หางไม้ไผ่มัดด้วยไม้ที่เรียกว่า
หนวดกุ้ง การใส่หางไม้ไผ่ช่วยให้บั้งไฟไม่แกว่งไปมา และช่วยประคองปีก ไม่ให้ลงเร็วส่วนหางบั้งไฟ
จะทาหน้าที่คล้ายหางเสือของเรือ จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับบั้งไฟคอยบังคับบั้งไฟให้มีทิศทางตรง
และสูง บั้งไฟในตาบลภูเขาทองนี้นิยมทาจากไม้ไผ่ทั้งลา
ไม้ไผ่ที่ใช้ต้องต้มในน้าเดือดวางให้จมน้าใส่เกลือและน้าตาลเพื่อทาให้ไม่ไผ่เหนียว เกลือช่วย
ป้องกันแมลง มอด (ต้นไม้ไผ่) เนื้อไม่ไผ่นุ่มเหนียว ไม่แก่เกิน ต้มครั้งแรกทางถก (ลาต้น) เอาใส่
๑๐๐ ทาง บั้งไฟ ต้มไปเลย หางบั้งไฟเล็ก ยาว ๓ เมตร ๓ ท่อน ใส่เต็ม ใส่เกลือ ๒-๓ กก.
ใช้ไม่ไผ่เหนียว เมื่อต้มราว ๑ ชั่วโมง เอาหัวลง กลับเอาหาง ต้มต่อ เอียง ๔๕ องศา ไม้ไผ่
สั่งซื้อมาจากอีสานเพราะเหนียวดี ราคาทางละ ๔๐๐ บาท ทางไม่ไผ่ต้มขายที่บ้าน ถ้านาไม้ไผ่มา
ขายถึงภาคใต้ ราคาทางละ ๓๐๐๐-๔๐๐๐ บาท คนทาจะรู้ว่าจะต้องซื้อไม้ไผ่มาจากมหาสารคาม

ภาพที่ ๔๕ บั้งไฟที่เตรียมใส่หางและการวัดระยะส่วนหางของบั้งไฟจุด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙.

ภาพที่ ๔๖ การมัดไม่ไผ่เข้ากับตัวบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๘

ภาพที่ ๔๗ บั้งไฟจุดที่ใส่ปีกใส่หางเรียบร้อยแล้ว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนวดกุ้งเป็นตัวประคองยั้งไม่ให้หางบิดเบี้ยวงอ

หางบั้งไฟ

เมื่อทาส่วนหางเสร็จแล้วนามามัดเข้ากับท่อพีวีซี ในบั้งไฟสอดลวดเพื่อให้เป็นชนวนปะทุไฟดังภาพ
มัดด้วยลวด

หนวดกุ้ง

หางบั้งไฟ
ท่อพีวีซี ที่บรรจุทุกอย่างแล้ว

เปิดหัวสู้

สายไฟฟ้า

ช๊อตให้เต็ม

ปลายสายที่ใช้จุด

ภาพที่ ๔๘ ส่วนประกอบของการทาบั้งไฟจุดส่วนหัว ส่วนลาตัว และส่วนหาง
ที่มา: วาดจากคาบอกเล่าของนฤพนธ์ โมงปาง โดยปัญญา เทพสิงห์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๙

ภาพที่ ๔๙ บั้งไฟล้านที่บ้านนายกนิพนธ์ เหล็กเพชร ที่จะต้องจุดเป็นลูกปฐมฤกษ์
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ค่ายบั้งไฟจุดและการตั้งชื่อค่ายในแต่ละหมู่บ้าน
ในแต่ละหมู่บ้านชาวบ้านที่ทาบั้งไฟจุดเพื่อแข่งขันจะมีการตั้งชื่อค่ายบั้งไฟ สมาชิกในแต่ละ
ค่ายจะมีประมาณ ๖-๒๐ คน โดยแต่ละหมู่บ้านมีชื่อค่ายดังนี้ (อุดม, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ และ นฤพนธ์ โมงปราง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
หมู่ ๑ ตั้งชื่อค่ายตามชื่อช่าง คนทา
หมู่ ๒ มี ๓ ค่าย ได้แก่ ค่ายแก้วสุโพธิ์ คนในหมู่บ้านนี้รวมตัวกันประมาณ ๑๐ กว่าคน อายุ
ของคนในค่าย ประมาณ ๑๑-๖๖ ปี ค่ายแก้วสุโพธิ์ก็ได้จากนามสกุลของหัวหน้าค่าย คือ นายบุญ
ทัน แก้วโพธิ์ และค่ายพิณพาเพลิน มีสมาชิกค่ายประมาณ ๑๐ กว่าคน ตั้งเมื่อปี ๒๕๓๐ อ.คาภา
จาปาสิริ เป็นหัวหน้าค่าย และยังได้ตั้งวงดนตรีพิณพาเพลินด้วย รวมทั้งนาชื่อวงดนตรีมาตั้งชื่อ ค่าย
ส่วนค่ายสาวน้อยลอยลม ความหมายของชื่อค่าย ลอยลมหมายถึงให้บั้งไฟลอยลมสูงขึ้นไป ตั้งเมื่อ ปี
๒๕๔๙ นายคาน ทักษ์ขุ่ย เป็นคนตั้งชื่อค่าย มีสมาชิกค่าย ๗ คน เฉลี่ยอายุสมาชิกค่ายประมาณ
๔๐-๕๗ ปี
หมู่ ๓ บ้านโต๊ะโมะ ผู้ใหญ่อุดมอธิบายให้ฟังว่า มี ๔ ค่ายคือ ค่ายบักคาผาน ค่ายนี้ บักฉิบ
หายค่าย ส.เสนา ค่ายอโยธยา FC และค่ายลูกลาน้าปาว (ค่ายของเด็ก) กาลังทาบั้งไฟ อัดบั้งไฟ
กับแท่น ส่วนค่ายสาวน้อยนั่งตออยู่กับนายกจาน และค่ายกีร์ต้าทอง
หมู่ ๔ กานันพัน ไม่มีชื่อค่าย
หมู่ ๕ ผู้ใหญ่โรจน์ ๒ ค่ายได้แก่ ค่ายลูกเทวดาและค่ายสาวน้อยเมืองอุบล
หมู่ ๖ ไม่มบี ั้งไฟจุด ทาไม่เป็น เป็นคนสงขลา
หมู่ ๗ มี ๒ ค่ายคือ ค่าย ส. สุบรรณ และค่ายเมืองนนท์
หมู่ ๘ มี ๒ ค่ายคือ ค่ายผู้ใหญ่เหล็ก และค่ายพ่อใหญ่สมบูรณ์ พ่อใหญ่บักป้อม
สถานที่สาหรับแข่งขันบั้งไฟจุด และการจัดงานบุญบั้งไฟ
สถานที่จุ ดบั้ งไฟและจั ด งานเลื อกท าเลที่ ห่ างจากชุม ชน ที่ ใช้อยู่ ประจ าอยู่ที่ ห มู่บ้า นโนน
สมบูรณ์ แต่อาจจะหมุนเวียนไปจัดที่หมู่อื่นด้วยหากพื้นที่นั้นมีทาเลเหมาะสม

๘๐

ภาพที่ ๕๐ ป้ายหมู่บ้านโนนสมบูรณ์และป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๕๑ สถานที่สาหรับจุดบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๕๒ กาลังเตรียมจุดบั้งไฟร้อย (ซ้าย) และบั้งไฟที่จุดแล้วกาลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า (ขวา)
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๕๓ เด็กเล็กสามารถทาบั้งไฟจุดอันเล็ก ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นการสืบทอด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๘๑

การจัดสถานที่วันงานชาวบ้านที่เป็นกลุ่มแกนนาจะมาช่วยกันปรับพื้นที่สนามให้โล่ง และ
สร้างขาตั้งบั้งไฟจุดให้แข็งแรง ในปี ๒๕๕๙ ใช้พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ส่วนในปี ๒๕๖๐ ใช้พื้นที่บ้าน
โต๊ะโมะ ซึ่งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน มีสนามกว้างโล่ง แต่เนื่องจากฝนตกจึงทาให้พื้นที่เปียกแฉะไม่มีร่มไม้
สาหรับหลบแดดเหมือนกับสนามที่บ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่สวนยางให้ร่มเงา จึงต้องนาเต็นท์มากาง
ให้กับค่ายต่าง ๆ ได้วางบั้งไฟจุด เพื่อรอคิวเข้าแข่งขัน ในวันงานซึ่งเป็นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มี
ขบวนแห่ มีพิธีกรรมเปิดงานจากท่านนายอาเภอสุคิรินที่มาแทนผู้ว่าราชการจังหวัด มีผู้สื่อข่าวช่อง ๕
มาถ่ายทอดและทาข่าว มีเวทีการแสดงดนตรี และหมอลาในช่วงกลางคืน มีการขายสินค้าทั้งอาหาร
สิ่งของเครื่องใช้ และของที่ระลึกในวันงาน ขบวนแห่จะเริ่มตั้งแต่เช้า จะมีการฟ้อนราเป็นระยะเพื่อให้
กรรมการตัดสิน และจะรามาจนสิ้นสุดปะราพิธีที่มีผู้เปิดงานนั่งรออยู่ แล้วก็จะมีการราเซิ้ง การแสดง
โชว์หน้าพิธี หลังจากนั้นก็จะเป็นการจุ ดบั้งไฟลูกปฐมฤกษ์ เป็นบั้งไฟล้าน และมีการประกาศรางวัล
ขบวนแห่ บั้งไฟเอ้ และจุดบั้งไฟแข่งขันตลอดงาน ก่อนจุดบั้งไฟจะล้างรูก่อนการทาบั้งไฟจุดจะนับเป็น
วินาทีจับเวลานับจากเวลาที่จุดปีที่แล้วบั้งไฟจุดที่อยู่ได้นานที่สุดใช้เวลา ๓๖๐ วินาที จนถึงพื้นการ
แข่งขันจะนับเวลาตั้งแต่จุดจนถึงพื้นดิน ใช้วินาที และบั้งไฟจุดค่ายไหนอยู่นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
ตอนกลางคืนก็จะมีหมอลา และดนตรีแสดงให้ชาวบ้านได้ชม

ภาพที่ ๕๔ เวีจัดแสดงตอนกลางคืนในวันงานบุญบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕๕ บรรยากาศในงานบุญบั้งไฟ ร้านค้า และของที่ระลึก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘๒

ภาพที่ ๕๖ บรรยากาศในงานบุญบั้งไฟ พิธีเปิดงาน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕๗ บรรยากาศในงานบุญบั้งไฟ การแสดงในพิธีเปิด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕๘ บรรยากาศในงานบุญบั้งไฟ การตั้งขบวนแห่บั้งไฟช่วงเช้า
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘๓

ภาพที่ ๕๙ บรรยากาศการจุดบั้งไฟลูกปฐมฤกษ์ บั้งไฟล้าน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมการจัดขบวนแห่บั้งไฟและการเอ้บังไฟ
การเอ้บั้ งไฟเป็น กิจกรรมหนึ่งของงานประเพณีบั้งไฟการเอ้คือการตกแต่ง หรือการทาให้
สวยงามของขบวนแห่ห รื อรถบั้ งไฟ เพื่อสื บทอดประเพณีและดึงดูดนักท่องเที่ยวบั้งไฟเอ้แต่งโชว์
เหมือนภาคใต้ที่มีเรือพระ ส่วนวัฒนธรรมอีสาน บั้งไฟเอ้ในอดีตเป็นบั้งไฟจุด ตกแต่งให้สวยงาม เมื่อ
ถึงเวลาจุดจะเอาที่เอ้ออก เมื่อก่อนผู้คนจะทาบั้งเดียวกันทั้งเอ้และจุด แต่ปัจจุบันจะแยกเป็นบั้งไฟเอ้
ส่วนหนึ่ง และบั้งไฟจุดอีกส่วนหนึ่ง การเอ้บั้งไฟมีสิ่งแสดงอัตลักษณ์อีสานแยกเป็น ๒ ส่วนคือ การ
จัดขบวนแห่บั้งไฟ และการตกแต่งรถบั้งไฟ หรือเอ้รถบั้งไฟโดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดขบวนแห่บั้งไฟ
การจัดขบวนแสดงถึงวัฒนธรรมอีสานเด่นชัด คือ การแต่งกายและการราเซิ้ง โดยปกติการ
จัดขบวนมี ๓ ส่วน คือ ขบวนนา ซึ่งมีคนเดินถือป้ายระบุชื่อหมู่บ้านอยู่ตาแหน่งหน้าสุด ตามด้ว ย
ขบวนพานพุ่มซึ่งถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ป้ายผ้าแสดงถึงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ป้ายถัดมาเป็นป้ายคติประจาหมู่บ้าน
ซึ่งอาจเป็นคาสั้นๆหรือบทกลอน ส่วนนี้การแต่งกายไม่แสดงถึงวัฒนธรรมอีสาน แต่เป็นชุดประจาชาติ
ชุดย้อนยุคอาจเลือกแบบใดแบบหนึ่งมาผสมผสาน ส่วนที่สองเป็นขบวนราเซิ้งมีเสียงดนตรีประโคม
จังหวะ การราเซิ้งแสดงออกถึงวัฒนธรรมอีสานด้วยเครื่องแต่งกายที่เลือกผ้าซิ่นสั้น การใส่สไบเฉียง
ชุดเหล่านี้บางขบวนเช่ามาจากภาคอีสานรวมเครื่องประดับ ชุดละ ๕๐๐-๑๐๐๐ บาท บางขบวนขอ
ยืมมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนประจาเมืองสุไหงโก-ลก ที่มีชุดแต่งกายพื้นเมืองให้เลือก
หลายแบบ บางส่วนมีการซื้อมาใช้ประจาสาหรับจัดขบวนบั้งไฟซึ่งมีประจาทุกปี บางส่วนซื้อผ้าจาก
ตลาดในเมืองสุไหงโก-ลก และจ้างตัดเย็บด้วยราคาไม่แพง ประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ บาท ตอนหน้า
ขบวนนางราบางหมู่บ้านจัดให้มีขบวนแฟนตาซี แสดงถึงวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น บางขบวนมีชาวมุสลิม
มาเดินร่วมขบวนด้วย นางราเซิ้งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจาหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านเกณฑ์มาฝึก การ
ร ามี ห ลายแบบ เช่ น เซิ้ง กระติ บ เซิ้ งร่อ นทอง เซิ้ง แหย่ไ ข่มดแดง ราตัง หวาย เซิ้ งยิ งธนูซึ่ งน ามา

๘๔

ประยุกต์ใหม่ หลังชุดนางราเป็นขบวนกลองยาว ซึ่งบางขบวนแต่งตัวล้อเลียนคนดัง การราให้ตลก
ขบขัน แต่งตัวแบบซาไก หรือหนังตะลุง และปิดท้ายด้วยรถบั้งไฟเอ้ การจัดขบวนได้วางแผนรูปแบบ
แต่ละชุด และการฝึกซ้อมนางราเป็นเวลานาน ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน บางหมู่บ้านจะใช้เวลาเตรียม
งานนานถึง ๒ เดือนก็มี (กานัน พัน ตั้งอยู่, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และอนงค์นาถ,
สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) นอกจากนั้นยังมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
“ก่อนที่จะออกมาเป็นวันนี้ ต้องฝึกซ้อมไม่ต่ากว่าเดือน แต่เด็กเหล่านี้ก็ตั้งใจมาก
เป็ น โอกาสของเขาให้ โ ชว์ ความสามารถที่ฝึ ก ฝนมาปีล ะครั้ง ” (เพชรี , สั ม ภาษณ์ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...เตรียมการก็จะมีว่าขบวนแห่เราจะต้องจัดขบวนกี่ชุดอะไรบ้าง เช่น ขบวนเซิ้ง
ขบวนกลองยาว ขบวนคาขวัญประจาหมู่บ้าน ขบวนที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เช่น
ขบวนร่อนทอง ขบวนซาไก ขบวนวิถีชีวิต มีหาบผลไม้ มีร่อนทอง มีชาวสวนยางแต่งตัวตาม
อาชีพ มีขบวนเซิ้งแบบตลกๆ ขบวนรณรงค์ลดโลกร้อน ขบวนต้านยาเสพติด การเอ้บั้งไฟก็มี
อีกกลุ่มทา การซ้อมเซิ้งก็มีอีกกลุ่มคิดท่ารา ชาวบ้านบางคนก็บ่นว่ามีแต่เด็กมาเซิ้ง น่าจะมี
คนแก่มาเซิ้งบ้ างจะได้ส นุ กสนานทั้งหมู่บ้าน...” (สุช าดา, สัมภาษณ์วันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๐)
ในรอบหนึ่ งโอกาสที่ลูกหลานคนอีส านได้แดงออกถึงวัฒ นธรรมของบรรพบุรุษไม่มีวันใด
สาคัญเท่างานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจัดเป็นประจาทุกปีในเดือนมิถุนายน ไม่เพียงแต่นักแสดงเท่านั้น
บรรดาเหล่านักแข่งบั้งไฟเอ้ บั้งไฟจุด ช่างศิลป์ ช่างร้อยพวงมาลัย ต่างรวมตัวกันด้วยความขยัน
ขันแข็ง เพื่อให้การเอ้บั้งไฟของหมู่บ้านตนได้รับรางวัล บางหมู่บ้านซ้อมราและจัดรถบั้งไฟเอ้หามรุ่ง
หามค่า พวกเขามองว่าการเอ้ บั้งไฟเป็นความต้องการรักษาอัตลักษณ์ มากกว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่อ
เอาชัยชนะ การได้ รางวัล ไม่ใช่สิ่งส าคัญเท่ากับการที่ทุกคนได้มารวมตัว กันเพื่อการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมของตน ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“เด็กเหล่านี้ซ้อมกันเกือบทุก วัน เราฝึกให้มีความพร้อมเพรียง อย่างน้อยได้รวมตัว
เพื่อความรักความสัมพันธ์ทาให้สามัคคีจาเป็นมากกว่าการเอาชนะกัน ” (สุพร, สัมภาษณ์
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“...คนฝึกท่าราเซิ้งให้เด็ก ชื่อคุณอนงค์นาถ อยู่ตรงศาลา ส่วนกานันพัน ตั้งอยู่ เป็นหัวหน้า
ค่าย ปั้งไฟเอ้ ปั้งไฟไม้ไผ่กระดาษสีใบตอง พญานาค เป็นโฟม...”(ยายมา, สัมภาษณ์วันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙)
ขบวนนางร าหรื อนางเอ้ เกณฑ์จากคนในหมู่บ้านแต่ละแห่ ง หากเด็กไม่เพียงพอมีผู้ ใหญ่
สมทบ ฝึกซ้อมโดยผู้รู้ประจาหมู่บ้าน ผู้เป็นปราชญ์ในหมู่บ้านด้านการราเซิ้งอีสาน ทีได้รับการยอมรับ

๘๕

คือยายก่วม ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านภูเขาทอง เป็นชาวนครพนม ปัจจุบันอยู่ในวัยชราภาพเป็นผู้สืบทอด
ภูมิปัญญาการราแก่บุตรหลาน เด็กๆที่ฝึกฟ้อนในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากศิษย์ของ
ยายก่วม อย่างไรก็ตามคนรุ่นหลังได้รับการถ่ายทอดมักนามาดัดแปลงขึ้นใหม่ตามยุคสมัยและบริบท
ของพื้น ที่ โดยเฉพาะการเซิ้ งร่ อนทองที่มีก ารผสมนาฎศิล ป์อีส านเข้า กับ วิถีชี วิต ในท้ องถิ่น การ
ดารงอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมการเซิ้ง นอกจากจะให้สอดคล้องกับ สมัยนิยมแล้ว ต้องปรับสภาพตาม
พื้นที่โดยเฉพาะการประดิษฐ์สร้างประเพณีเพื่อให้เห็นว่าวัฒนธรรมอีสานในตาบลภูเขาทองแห่งนี้ไม่
เพียงดารงรักษาไว้เท่านั้น แต่ยังเพื่อเป็นจุดขายด้านวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ของวิถีร่อนทอง ตาบล
ภูเขาทองถูกนามาผลิตขึ้นจากวัฒนธรรมให้สร้างอัตลักษณ์ที่ซับซ้อน ทาให้เกิดพลังในการพึ่งพาตนเอง

ภาพที่ ๖๐ บรรยากาศการซ้อมเซิ้งบั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖๑ คณะผู้วิจัยชมบรรยากาศการซ้อมเซิ้งบั้งไฟและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านไอปาโจ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
การเซิ้ ง ของนางร าแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนุ ก สนาน ความกระฉั บ กระเฉงและลี ล าการ
เคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ ท่าขยับสะโพกหรือยกเท้าให้ส่าย มีท่าการเดิน ท่าดู
ดาว ท่าโปรยดอกไม้ ท่าเตี้ย มีอิทธิพลของนาฏศิลป์อีสาน แม้เป็นท่าเซิ้งร่อนทองก็ยังคงปรากฏความ
กระฉับกระเฉงว่องไว แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือการแต่งกายของนางรา การแต่งกายของเซิ้งร่อนทอง
นางราใส่ผ้าซิ่นอีสาน แต่หากใส่เสื้อเกาะอก สวมกรองคอ เปลือยไหล่คล้ายระบาศรีวิชัย เป็นการ

๘๖

ดัดแปลงเครื่องแต่งกายตามความคิดของคนในท้องถิ่น การแต่งกายของนางเซิ้งหรือนางเอ้เป็นความ
พยายามสร้างอัตลักษณ์กลุ่มขึ้นใหม่เพื่อตอกย้าวัฒนธรรมชุมชนปรับถึงเข้ากับวัฒนธรรมแบบหนึ่งของ
ภาคได้ ซึ่งหากพิจารณาการแต่งกายของนางเซิ้งในงานแห่บั้งไฟ แยกออกเป็น๒ ประเภท คือ การแต่ง
กายที่แสดงลักษณะวัฒนธรรมอีสาน กับ การแต่งกายที่ประยุกต์ใหม่ ดังนี้
๑. การแต่งกายของนางเซิ้งที่แสดงวัฒนธรรมอีสาน ส่วนใหญ่เป็นเสื้อกระบอกแขนยาวหรือ
แขนสั้นคอกลมสีพื้น นุ่งผ้าซิ่น ห่มผ้าสไบเฉียงหรือพาดบ่า ผมเกล้ามวย ทัดดอกไม้ห้อยเฉียง ผ้าซิ่น
ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย คล้ายการแต่งกายเซิ้งกระดินข้าว แต่ไม่มีกระติบให้เหน็บเอว

ภาพที่ ๖๒ การแต่งกายนางเซิ้งที่แสดงวัฒนธรรมอีสาน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๖๓ การแต่งกายนางเซิ้งที่แสดงวัฒนธรรมอีสาน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. การแต่งกายนางเซิ้งที่มีลักษณะประยุกต์ เป็นการแต่งกายโดยผสมผสานแบบต่างๆ การ
ใส่ผ้าเกาะอกแทนเสื้อกระบอก บ้างดัดแปลงจากการแต่งกายประจาพื้นเมืองภาคใต้ นางราบาง
ขบวนนุ่งกระโปรงจีบผ้าใส่ลวดลาย การแต่งกายอาจเป็นเสื้อกระบอกแบบอีสาน แต่ใส่กระโปรง
ในทางกลับกันอาจเป็นเสื้อแบบอื่น แต่ใส่ผ้าซิ่นอีสาน
เครื่องแต่งกายที่ใส่เซิ้งเช่ามาจาก อาเภอบึงกาฬ กาฬสินธ์ บางค่ายเช่ามาจากหนองคาย
ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท แต่ถ้ามีเครื่องประดับอาจแพงกว่านั้น ถึง ๑๐๐๐ บาท บางค่ายหรือบาง
หมู่บ้ านก็จ ะซื้อ ผ้ า ที่สุ ไหงโก-ลก มาจ้า งคนที่สุ คิริ นตั ดเย็ บแบบง่าย ๆ ค่ า ตัด เย็ บ ราคาไม่ แพงนั ก
ประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ บาท การแสดง การละเล่นปกติจะมีการเรียนรู้มาจากคนในครอบครัว ใน
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หมู่บ้าน เด็ก ๆ ในหมู่บ้านไม่มีคนเป่าแคนเป็น ไม่มีคนเล่นพิณเป็นและไม่มีคนร้องหมอลาเป็น คนที่
เล่นพิณ เป่าแคน และร้องหมอลาเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ที่นับวันจะสูญหายไป
เมื่อมีงานก็กระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม การแสดง การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานในสุคิริน
คือการราเซิ้งบั้งไฟ (สมใจ, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖๔ การแต่งกายนางเซิ้งที่มีลักษณะประยุกต์
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
การแต่งกายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอีสานที่เลื่อนไหลตามสภาพสังคมโดยมีกิจกรรมบั้งไฟเป็น
แรงจูงใจ หากไม่มีบั้งไฟการแต่งกายพื้นเมืองนาขบวนตามประเพณีเดิมคงไม่ปรากฏ จึงอาจกล่าวได้
ว่า ประเพณีบั้งไฟของชาวภูเขาทอง คือพื้นที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอีส าน ซึ่งบางส่วนปรับตาม
สิ่งแวดล้อม ขณะที่บางส่วนคงรักษาไว้โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ดังพบว่าคนชราในหมู่บ้านยังแต่งกายด้วย
ผ้าซิ่นยาวถึงเท้า ลายมัดหมี่หรือตีนจก สะท้อนถึงภาวะความเสื่อมสลายตามกาลเวลา ขณะเดียวกัน
สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่ง ประกอบขึ้นมา
หรือเติมแต่งขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรมเดียวกัน หากพิจารณานางราและการเชิ้งมีความ
ความสัมพันธ์กัน ราเซิ้งในตาบลภูเขาทองจะคงไว้ซึ่งชุดไทยอีสาน ขณะที่คนอื่นๆอาจใส่เสมือนสไบ
หรือแต่งแบบแฟนตาซีสาหรับเครื่องดนตรีบรรเลงให้จังหวะท่าราจะเป็นการเปิดเสียงผ่านลาโพงขณะ
แห่ บางขบวนมีกลองยาวแต่ทิ้งห่างชุดนางราเซิ้งเพื่อไม่ให้รบกวนเสียงเพลงเซิ้งขบวนกลองยาวมีชุด
นางราต่างหากเป็นหญิงชายที่ชอบความร่าเริง สนุกสนานบางครั้งทาท่าตลก
การเซิ้งแห่ประกอบขบวนบั้งไฟที่ตาบลภูเขาทองอาจดูคล้ายกับภาคอีสาน ที่การดารงอั ต
ลักษณ์ไม่ใช่สิ่ งแน่ นิ่ งแช่แข็งอยู่ กับ ความเป็นวัฒ นธรรมอีส านตายตัว เพราะวัฒ นธรรมย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ก็มีสิ่งที่ต่างกันกล่าวคือ การแห่บั้งไฟของคนอีสานภูเขาทองมีลักษณะ
ท้องถิ่นนิยม (Localism) คือการสร้างความเข้มแข็งจากการเป็นคนกลุ่มน้อย การอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและพื้นที่สามจังหวัดที่มีปัญหาความไม่สงบ คนภูเขาทองสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา
หรือเพิ่มอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้หรือยกระดับวัฒนธรรมย่อยให้มีพื้นที่อยู่ในสังคม
พวกเขาสร้างสัญลักษณ์ออกมาเป็นรูปธรรมที่สะท้อนถึงวั ฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านความรู้
ท้องถิ่น และการบูรณาการทางวัฒนธรรม ดังเช่น ขบวนแห่ที่มีชาวมุสลิมมาร่วมขบวนแสดงให้เห็นถึง
การบูรณาการทางวัฒนธรรมพุทธและมุสลิมการผสมผสานทางอัตลักษณและสังคมแบบพึ่งพาอาศัย
กัน และกัน นั บ ตั้งแต่คนอีส านรุ่ น แรกๆอพยพเข้ ามาพื้นที่ช ายแดนไทย-มาเลเซียเผชิญกับปัญหา
มากมายเช่น เผชิญกับโจรจีนคอมมิวนิสต์จนถึงสัตว์ร้ายในป่าเขา การดารงอยู่รอดมาได้ส่วนหนึ่งเป็น
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การปรับตัวเข้ากับคนในท้องถิ่นคือชาวมุสลิม เพื่อร่วมกันสร้างบ้านแหล่งถิ่นจากการอาศัยร่วมกันมา
นานจนยุคของความร้าวฉานจากสถานการณ์ซึ่งมีความรุนแรงโดยรอบเป็นเหตุให้ เกิดการรวมพลัง
สร้างความเข้มแข็งที่ไม่ใช่นาความแตกต่างวัฒนธรรมมาสร้างความแตกแยกแต่ให้คนต่างวัฒนธรรมให้
มาร่ว มกิจกรรม ท้องถิ่นนิย มของตาบลภูเขาทองจึงไม่ใช่การปิดกั้นตนเอง แต่เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น ดึงคนต่างศาสนาให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้รับรู้รากเหง้าและอัตลักษณ์ของตน เรียก
ความมั่นใจกลับคืนมาท่ามกลางความแตกต่าง สถานการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพที่ ๖๕ ขบวนแห่บั้งไฟ ที่มีชาวมุสลิมร่วมด้วย
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
การเอ้บั้งไฟ การตกแต่งรถบั้งไฟ หรือเอ้รถบั้งไฟ
บั้งไฟเอ้ มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ และทาบั้งไฟเอ้สืบทอดมาอย่างยาวนานคือ พ่อใหญ่
บุญเต็ม ทีมงาน อายุ ๗๖ ปี อพยพมาจากสุรินทร์ สาหรับ การตกแต่งหรือการเอ้บั้งไฟในขบวนแห่บั้ง
ไฟประเพณีของตาบลภูเขาทองมี ๒ ลักษณะ คือ การตกแต่งบั้งไฟที่เป็นไปตามแบบเดิมและการ
ตกแต่งรถบั้งไฟที่มกี ารปรับเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้รถที่นามาตั้งบั้งไฟหรือเครื่องล่างมักเป็นรถกระบะ หากมี
การปิดบังซ่อนรถจนไม่เห็นเครื่องล่างที่อยู่ภายในบั้งไฟเอ้ที่นามาตกแต่งเป็นบั้งไฟขนาดกลางถึงเล็ก
บั้งไฟทั้งสองมีลักษณะ ดังนี้ (พ่อใหญ่บุญเต็ม, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑. การจัดและตกแต่งรถบั้งไฟที่เป็นไปตามแบบแผนเดิมเป็นการจัดบั้งไฟที่มีลักษณะคล้าย
รูปแบบที่จัดเป็นประจาในภาคอีสาน โดยที่ตัวบั้งไฟจะวางพาดตรงบนหลังคารถแนวเฉียงให้เชิดขึ้น
ตอนหน้าแล้วนาหัวพญานาคมาสวมลั กษณะของพญานาคจึงดูเหยียดยาวไปตามความยาวของบั้งไฟ
ลักษณะนี้พบจานวนน้อยเท่านั้น และใช้ประกอบกับการตัวพญานาคขดเลื้อย

ภาพที่ ๖๖ การจัดและตกแต่งรถบั้งไฟที่เป็นไปตามแบบแผนเดิม
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
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ภาพที่ ๖๗ การจัดและตกแต่งรถบั้งไฟที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. การจัดและตกแต่งรถบั้งไฟที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ เป็นการนาลักษณะเรือพระเข้าผสม
โดยจัดบั้งไฟพาดขึ้นตอนหน้าแนวเฉียงเช่นเดียวกันไม่มีการนาหัวพญานาคมาสวมใส่แต่จะสร้างขึ้น
ใหม่ทั้งตัวให้ ปรากฏอยู่เหนือบั้งไฟ ลักษณะนี้พบจานวนมากเป็นการนาบางส่ วนของเรือพระตาม
ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้นามาผสม การทารูปพญานาคคนในชุมชนให้ความทุ่มเทอย่างมาก ความ
สวยงาม ความประณีตของลวดลายประดับรถและการตกแต่งพญานาคส่วนนี้มักนามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินของขบวนแห่ โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์การเอ้บั้งไฟที่นาเอาลักษณะท้องถิ่นเข้า
มาผสมนี้จัดได้ว่าเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนอีสานในภูเขาทอง ซึ่งแตกต่าง
การจากแห่บั้งไฟในภาคอีสาน ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“บั้งไฟที่นี่ไม่เหมือนที่อีสาน เรานาเอาลักษณะเรือพระเข้ามาผสมด้วย ทาให้เรามีบั้งไฟที่มี
เอกลักษณ์ของเราเอง” (เก้า, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
การตกแต่งที่มีลักษณะผสมผสานนั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เป็นต้นว่า การนาอัตลักษณ์ของ
ภาคใต้มาออกแบบเป็นเพราะช่างที่ออกแบบโดยมากเป็นคนใต้ การออกแบบตกแต่งบั้งไฟเอ้ต้องใช้
บุคคลที่มีความถนัดด้านศิลปะ บุตรหลานคนอีสานบางคนในภูเขาทองมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะจึง
เป็นความโชคดีของคนในหมู่บ้านนั้นที่มีผู้ออกแบบรถบั้งไฟ แต่หากหมู่บ้านนั้นไม่มีคนที่มีฝีมือดังกล่าว
ชาวบ้านมักจะหาคนจากภายนอกมาช่วยออกแบบ เช่น การตกแต่งรถบั้งไฟของหมู่บ้านโต๊ะโมะ
ผู้ใหญ่บ้านได้ขอความอนุเคราะห์จากครูศิลปะจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอดากไป ครูเป็นคนสงขลา
มาสอนในจังหวัดนราธิวาสเป็นเวลานาน และเคยช่วยทาเรือพระ มักเดินทางมาช่วยเหลือคนหมู่บ้าน
โต๊ะโมะอย่างสม่าเสมอ ไม่รับค่าตอบแทน มาด้วยจิตอาสาดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
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“ผมมาช่วยออกแบบรถบั้งไฟโต๊ะโมะหลายครั้งแล้วมาเพราะผูกพันกับหมู่บ้านนี้ ผม
เห็นความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านแล้วอยากเข้ามามีส่วนช่วย ค่าจ้างไม่ได้หวัง เอาแค่
การได้ ช่ ว ยเหลื อ กั น ให้ เ ขาได้ สื บ ทอดประเพณี ก็ พ อแล้ ว ” (อาคม, สั ม ภาษณ์ วั น ที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๙)
การตกแต่งบั้งไฟเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในแต่ละหมู่บ้านเมื่อใกล้ถึงวันจัดงานคนใน
หมู่บ้านจะช่วยเหลือกันหามรุ่งหามค่าให้ทันเวลากาหนดการตกแต่งบั้งไฟดูเป็นงานมหกรรมไม่หยิ่ง
หย่อนไปจากวันประกวดแข่งขันวันจริง สามสี่วันก่อนจัดงานมีการแบ่งสรรหน้าที่ ผู้เป็นกาลังหลั กคือ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ระดมทีมเพื่อช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่อานวยการและประสานงาน บรรยากาศของ
ความเป็นอีสานได้หวนคืนมาตั้งแต่ก่อนเริ่มงานประเพณีบั้งไฟ การแกะลายหรือตกแต่งเอ้บั้งไฟ ลาย
โดยดูจากอินเทอร์เน็ต ลายไหนสวยแบบไหนสวยก็พิมพ์ (print) รูปออกมาดูแล้วทาตาม ดัดแปลง
บ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีหรือหาได้ในหมู่บ้าน เมื่อเลือกสถานที่สาหรับจัดทารถบั้งไฟแล้ว สิ่ง
ที่ตามมาคืออาหารซึ่งมักจะเป็นอาหารอีสาน เสียงเพลงอีสาน รวมทั้งเหล้ายา ก็มาในแบบอีสาน เพื่อ
หล่อเลี้ยงคนที่มาช่วยแล้ว คนในหมู่บ้านที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนปรุงอาหาร ผู้ชายเป็นฝ่ายตกแต่งหรือ
ยกของหนักๆ งานฝีมือ เช่น การเย็บกลีบดอก การจีบกลีบใบ ร้อยดอกไม้เป็นงานของฝ่ายหญิง เป็น
ข้อสังเกตว่าบางหมู่บ้านยังมีคนภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว หมู่บ้านหนึ่งได้
ชวนเพื่อนที่ทางานอยู่กรุงเทพฯ แต่มีความถนัดศิลป์มาช่วยคนในหมู่บ้านในการออกแบบตกแต่งรถบั้ง
ไฟของคนรุ่ น ใหม่ แ ละที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นเลื อ ดเนื้ อ อี ส านอาจเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ท าให้ ก ารตกแต่ ง รถบั้ ง ไฟ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไป ประกอบกับช่างทาบั้งไฟเหลือน้อยคน กาลังจะสูญหายไป ไม่ค่อยมีใคร
ให้ความสนใจที่สืบทอดการทาบั้งไฟชนิดต่าง ๆ ไว้ ช่างเอ้หรือตกแต่งบั้งไฟ ช่างตัดหรือสับลายต่างๆก็
กาลังจะสูญหายอีกเช่นกัน ครูช่างที่ตกแต่งหรือเอ้บั้งไฟก็เสียชีวิตแล้วคือคนทั้งหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน
การสืบทอด โดยมีครูสอนศิลปะมาจากต่างจังหวัด สิ่งที่ซ่อนอยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟ ได้แก่ ความเชื่อ
ความศรัทธา ความสามัคคีรักใคร่ปรองดองกัน การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน ก็กาลังจะสูญ
หายไปกับยุคสมัยของความเจริญทันสมัยนี้เช่นกัน

ภาพที่ ๖๘ ผู้ใหญ่และเด็กๆ ร่วมกันร้อยดอกไม้ตกแต่ง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๙๑

ภาพที่ ๖๙ ช่วยกันจับจีบใบตอง และสานไม้ไผ่ และใช้กระดาษสีหรือโฟมเพื่อนาไปเอ้บั้งไฟ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๗๐ ช่วยกันร้อยดอกไม้พลาสติกสาหรับตกแต่งบั้งไฟเอ้
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
หากพิจารณาการจัดทาบั้งไฟของวัฒนธรรมอีสานในตาบลภูเขาทองจะประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. พญานาค พญานาคมีสามส่วนคือ ส่วนหัว ลาตัว และหางส่วนหัวมักทาจากโฟม ช่าง
และชาวบ้านที่ช่วยกันทามักทาอย่างประณีตบรรจง ใส่ลายกนกเป็นเชิงชั้นโดยเฉพาะส่วนบน มีการ
สลักทาให้เห็นส่วนปากที่กาลังเผยอออกมา บางขบวนทาให้ส่วนหัวพ่นสายน้าได้ ทาให้พญานาคดูมี
ชีวิตชีวา ทาสีเน้นดวงตา ทาฝีปากด้วยสีที่สดใส เช่น เหลือง แดง ส้ม ดา ส่วนลาตัวพญานาคจะมี
การตกแต่งแตกต่างกันออกไป บางหมู่บ้านใช้โฟมทั้งตัวแล้ววาดลายเกล็ด กาหนดขนกนาคมากน้อย
แล้วแต่แนวคิดของช่างออกแบบ แกนในโดยมากเป็นโฟมหากตกแต่งพื้นผิวแตกต่างกันนอกจาก
ระบายสีลวดลายแล้วในงานที่ต้องการเพิ่มประณีตใช้วัสดุประเภทกระดาษมันพับเป็นจีบสามเหลี่ยม
และจั ดวางซ้อนพัน ไว้ทั้งลาตัวให้มีประกายแววาวออกมา บางหมู่บ้านใช้วัสดุธ รรมชาติที่หาได้ใน
ท้องถิ่นเช่น ใช้ใบตองพับเป็นรูปสามเหลี่ยมมาจัดเรียง นาใบโกศลมาแทรก ส่วนครีบหรือแผงตาม
ลาตัวใช้กลีบดอกปากนกแก้วมาซ้อนทับ แบบพื้นฐานสุดคือวางใช้โฟมตัดเป็นรูปครีบหรือไม้บ้างด้วยสี
ต่างๆ หางพญานาคขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาใช้บางตัวแสดงเนื้อโฟมทั้งหมดจนถึงหาง พญานาคถ้าตั วใช้
วัสดุธรรมชาติ ส่วนหางจะใช้วัสดุธรรมชาติด้วยเพื่อให้เป็นเอกภาพเดียวกัน
๒. ตัวบั้งไฟ บั้งไฟเป็นการนาท่อพีวีซีหลายปล้องมารวมกันเป็นมัดใหญ่แล้วตัดกระดาษทับ
กระดาษเป็นชนิดกระดาษดามันแววจาพวกกระดาษจังโกสีเงิน สีทองหรือสีแดง นามาเป็นพื้นก่อน
ติดกระดาษที่ฉลุล ายตกแต่งทับอีกชั้นหนึ่ง หรือเป็นลายกรรไกรที่ตัวลายมีขนาดเล็ก ลวดลายที่ใช้
ส่วนมากเป็นลายประจายาม ลายหน้ากระดาน

๙๒

๓. เครื่องแขวนช่อระย้า เครื่องแขวนมักนามาใช้ประกอบใต้ตัวบั้งไฟเรียงร้อยประดับรถ
โดยรอบ บางหมู่บ้านใช้ดอกไม้สด ประเภทดอกรัก ดอกเข็ม บางหมู่บ้านใช้ดอกไม้พลาสติกสาเร็จรูป
เพื่อสามารถน ามาใช้อีกในปี ต่อไป การร้อยดอกไม้เพื่อสร้างเครื่องแขวนนี้ต้องใช้เวลาและความ
พยายาม จะมีผู้หญิงเป็นแกนหลักแล้วระดมเด็กๆหรือผู้สูงวัยในหมู่บ้านมาช่วยกันร้อย
๔. โฟมตกแต่ง แผ่น โฟมนามาใช้เป็นวัสดุในการตกแต่งเกือบทุ กขบวน การเลือกใช้โฟม
เนื่องจากตัดดัดแปลงเป็นลวดลายง่ายและราคาถูก เป็นโฟมเนื้อละเอียดแกะลวดลายไทยเสริมความ
งามโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นลายกระจัง ลายประจายาม ลายกนกเปลว ลายหน้ากระดาน ลายก้านขด
๕. ผ้าจีบ การจีบผ้ามักประดับอยู่ระดับชั้นล่างสุดของบั้งไฟเอ้เพื่อปิดตั วถังรถ ผ้าพับเป็น
ช่วงๆ แบบต่างๆ สลับสีและดอกดวงโดยรอบ การจีบผ้ามีลักษณะต่างๆ การจีบผ้าแบบช่อดอก การ
จีบแบบยกชายเป็นช่วงๆ การจีบผ้าแบบธรรมดาปล่อยชายผ้าห้อยลง

ภาพที่ ๗๑ ส่วนประกอบของรถบั้งไฟเอ้
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ส่วนประกอบต่างๆของการจัดรถบั้งไฟเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี การออกแบบจัดวางบั้งไฟเอ้ไม่
อาจนามาใช้ในปีถัดไปยกเว้นบางสิ่ง เช่น เครื่องแขวนสาเร็จรูปหรือผ้าที่อาจนามาใช้ในรูปแบบ
ตกแต่งใหม่ๆ ส่วนโฟมหรือชิ้นส่วนพญานาคหลังจากงานประเพณีเสร็จสิ้นจะเก็บไว้ดู แต่ไม่นามา
วางบนรถใหม่ นอกจากผิดกฏระเบียบในการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์แล้ว คนในชุมชนเห็นว่า
การจัดทาเอ้บั้งไฟในแต่ละปีมิได้จัดขึ้นเพียงร่วมขบวนของหมู่บ้านเท่านั้น แต่ช่วยกระตุ้นหรือเรียก
วิญญาณความเป็นอีสานให้กลับมาอีกครั้ง ให้คนอีสานมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในอันที่จ ะแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ดังคาสัมภาษณ์ดังนี้
“…การเอ้บั้งไฟในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆ จะไม่เอาของเก่ามาแห่
ใหม่เ ราต้อ งการให้ ค นมาร่ว มกั นสร้า งทุก ปีค นอี ส านจะได้ รัก กั นผู กผั นกั นมากขึ้ น …”(ตี๋ ,
สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ในการจัดขบวนแห่บั้งไฟเอ้ของตาบลภูเขาทองบางหมู่บ้านจัดให้มีหญิงสาวและชายหนุ่ม
ประจ าหมู่ บ้ า นนั่ ง บนรถ ผู้ ห ญิ ง คั ด จากเด็ ก สาวที่ ส มั ค รใจขึ้ น มานั่ ง บนรถ แต่ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมาะสม การจัดงานบั้งไฟประเพณีของคนอีสานภูเขาทองยังมีความเชื่อในตานานเรื่องพญาแถน
พญาคางคก และผาแดง นางไอ่เช่นเดียวกับภาคอีสานที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีการขอฟ้า

๙๓

ขอฝนให้ตกตามฤดูกาล เนื่องจากเขตพื้นที่ภาคอีสานมีความแห้งแล้ง การจัดให้คนนั่งบนรถบั้งไฟเอ้จึง
เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งที่มาจากตานาน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสภาพพื้นที่ในตาบลภูเขาทองไม่ได้
ประสบปัญหาแห้งแล้งดังภาคอีสาน หากเป็นพื้นที่ฝนตกชุก เป็นไม่สามารถทาพืชสวน โดยเฉพาะสวน
ยางที่ต้องว่างเว้นจากฝน ดังนั้นการแห่บั้งไฟในภูเขาทองจึงไม่ใช่เพื่อขอฝน แต่เพื่อลดฝน ให้ฝนตก
น้อยลงเพื่อให้มีรายได้สม่าเสมอดังคาสัมภาษณ์ว่า
“…ในภาคอีส านเขาจัดงานบั้งไฟถวายพญาแถนให้ฝ นตกก่อนงานต้องทาพิธีไหว้
ของเราก็มีเซ่นไหว้เหมือนในอีสาน แต่เราขอให้ฝนตกน้อยลงมากกว่า …” (วันชัย, สัมภาษณ์
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
อาจกล่าวได้ว่าการดารงอัตลักษณ์การเอ้บั้งไฟเป็นการสืบทอดตามประเพณีให้เห็นตัวตนคน
อีสาน ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในภาคใต้ โดยไม่ได้ยึดติดกับตานานดั้งเดิม การเอ้บั้งไฟจัด
ประยุ กต์ขึ้น ใหม่ นารู ปแบบต่างๆ มาผสมผสาน ใช้ศิลปะหรือวัสดุท้องถิ่นมาประกอบ รวมถึง
เป้าหมายการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม จึงถือเป็นการดารงอัตลักษณ์ที่ให้ความสาคั ญกับการผลิต
หรือการประกอบสร้างขึ้นมา เพื่อนิยามความหมายใหม่ให้กับตนเองอันเกิดจากกระบวนการของ
กลุ่มอัตลักษณ์ของคนอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทองจึงดูเลื่อนไหล ไม่ ติดตรึงคงที่ ขึ้นอยู่กับสิ่งใหม่ๆ
ตามสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบริบททางสังคม
การเอ้บั้งไฟยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียกหาอัตลักษณ์ สร้างความสนใจจากกระแส
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการแสวงหาดึงดูดใจ สร้างพื้นที่ทางสังคมโดยใช้การเอ้บั้งไฟเป็น
สัญลักษณ์ ใช้บั้งไฟเป็นเครื่องมือที่เลือกสรรแล้วสาหรับแนวคิด เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเองออกมา
การเอ้บั้งไฟคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เป็นภาพตัวแทนโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแยกออกเป็นมิติ
ต่างๆ ดังนี้
๑. อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) การจัดงานประเพณีบั้งไฟของคนตาบลภูเขาทอง
ก่อให้เกิดคุณค่าตามมาคือการปลูกจิตสานึก หรือสร้างสานึกร่วมกันของคนอีส านอพยพ ท่ามกลาง
คนสวนมาก ซึ่งเป็นชาวมุสลิมพวกเขาได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มโดยนาเอาศิลปวัฒนธรรมมาสร้างเป็น
สัญลักษณ์เพื่อให้เห็นว่าวิถีคนอีสานมีลักษณะแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นอย่างไร ทั้งนี้ไม่ใช่แยกสังคม
ออกจากกั น แต่ เ พื่ อ ก่ อ พลั ง ร่ ว มสร้ า งอ านาจในการต่ อ สู่ ต่ อ รองด้ า นต่ า งๆดั ง เช่ น การได้ ม าซึ่ ง
สาธารณูปโภคที่อดีตหน่วยงานรัฐเพิกเฉย จัดเป็นชุมชนชายขอบการจัดงานบั้งไฟออกสื่อสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยภาพลักษณ์ที่ว่า “แห่งเดียวในภาคใต้”ทาให้หน่อยงานรัฐเห็นคุณค่า
ของตาบลภูเขาทองหลังจากนั้นโครงการพัฒนาต่างๆ จึงเกิดขึ้นเรื่อยมา
๒. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ประเพณีบั้งไฟจัดขึ้นทุกปีปัจจุบันจัดเป็นปีที่ ๓๑
การจัดมาอย่างต่อเนื่องมีเหตุผลจากความพยายามสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น การนาเด็กๆเยาวชน
มาร่วมกิจกรรมมีผลต่อการสืบสานประเพณีอย่างยั่งยืน อีกเหตุผลหนึ่งคือแบบฝึกหั ดของเด็กและ
เยาวชน การสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
เป็นผลผลิตของการสื่อสารไม่ว่าบ้านหรือโรงเรียน เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ที่จะทาตามแบบวัฒนธรรมอีก
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สาน เรียนรู้การราเซิ้ง การแต่งกายแบบอีสานการทาบั้งไฟ เหตุนี้อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง
ขึ้นมา ไม่ใช้เกิดโดยสัญชาติญาณเพื่อให้ดารงอยู่ได้ในสังคม
๓. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งแน่นิ่ง แต่เป็นพลวัต
การจั ดประเพณี บั้ งไฟอย่ างต่อเนื่ อง สะท้อนการเปลี่ ยนแปลงตามยุค สมัย ดัง นั้นอัตลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลไปตามบริบท สามารถรู้สึกหรือสัมผัสได้ การแสดงออกถึงฝีมือช่างศิลป์
นางเซิ้ ง การแต่ ง กายเป็ น การประกอบสร้ า งที่ รั บ รู้ ถึ ง ความหมาย ขณะเดี ย วกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงสัญญะ กล่าวคือการเอ้บั้งไฟไม่เพียงแสดงออกถึงศักยภาพของคนอีสานในตาบลภูเขาทองเท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น ส่ ว นประกอบย่ อ ยๆ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การด ารงอยู่ ข องวั ฒ นธรรมอี ส านทั่ ว ประเทศ
ขณะเดียวกันสภาพการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็ได้ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว ปัจจุบันการเอ้บั้งไฟไม่ว่าแห่งใดก็ตามมักถูกบิดเบื อนไปจากความหมายเดิมไปสู่การสร้าง
ความหมายใหม่ตามสมัยนิยม
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของอีสานชายแดนใต้ผ่านการแสดง
การแสดงก็เป็ น อัตลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรมของชาวอีส านอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นภูมิ
ปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด และฝึกฝนทักษะจนชานาญ ซึ่งมีการแสดงหลายด้าน ทั้งการราเซิ้ง และ
การเล่นพิณ การเป่าแคน การเล่นโปงลาง ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถแสดงได้ และได้ถ่ายทอด
ผ่านโรงเรียน และชมรม หรือเวลามีงานบุญบั้งไฟของตาบลภูเขาทอง ซึ่งการแสดงหรือการเล่นดนตรี
เหล่านี้ เมื่อคนอีสานได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากอีสานมาตั้งหลักแหล่งในตาบลภูเขาทอง คนอีสานพลัด
ถิ่น ยังนาเอาวัฒ นธรรมด้านดนตรีมาบรรเลงในยามว่างหรืองานรื่นเริงต่างๆ เครื่องดนตรีอีสานที่
ปรากฏ ได้แก่ พิณ แคน โปงลาง และหมอลา ในตาบลภูเขาทองมีผู้ชานาญด้านพิณคือ พ่อใหญ่คาภา
หรืออาจารย์คาภา จาปาสิริ สาหรับแคนมีผู้ชานาญคือ ลุงมี ส่วนโปงลางมีผู้ที่สันทัดคือ มหาดิ่ง ด้าน
แคนและโปงลางขาดผู้สืบทอด ผู้ชานาญด้านเป่าแคนปัจจุบันล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปงลางคือมหาดิ่งได้ย้ายไปทางานที่อื่น ยังคงเหลือเฉพาะผู้ชานาญด้านพิณ และการร้องเพลงพิณ
พาเพลิน รวมทั้งการร้องหมอลาชาวบ้านหลายคนร้องหมอลากลอน หมอลาซิ่ง และหมอลเรื่องได้ แต่
ก็ไม่มีพื้นที่ให้ขับร้องได้ นอกจากงานบุญที่จัดขึ้นนาน ๆ ครั้ง อาจารย์ คาภาเป็นชาวอุบลราชธานี
อพยพมาอยู่ในภาคใต้มากกว่า ๓๐ ปี ได้ตั้งรกรากครั้งแรกที่อาเภอสุไหงปาดี แต่งงานกับ ภรรยาซึ่ง
เป็นคนในพื้นที่ หลังจากย้ายมาอยู่ตาบลภูเขาทองประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว อาจารย์คาภามีใจรักในด้าน
ดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เริ่มเรียนการดีดพิณมาตั้งแต่อยู่อุบลราชธานี เมื่อย้ายมาตาบลภูเขาทอง เขานาเอา
พิณมาด้วยและเล่นในยามพักผ่อน ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า “ผมชอบมันมาตั้งแต่เด็ก มาอยู่นี่ก็ยังเล่นพิณ
ร่วมกับเพื่อนๆเพื่อนคลายเหงา” (คาภา จาปาสิริ, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ในส่วน
นี้ จ ะน าเสนอถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของชาวอี ส านผ่ า นการแสดง และการเล่ น ดนตรี โ ดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. อัตลักษณ์ด้านดนตรีและการแสดงโปงลางของมหาดิ่ง
โปงลาง เป็ นชื่อเรียกเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานชนิดหนึ่ง ซึ่งพัฒ นามาจากเกราะลอหรือ
ขอลอ โดยสมัยก่อนทุกหมู่บ้านจะมีเกราะลอ ไว้ตีสาหรับเรียกชาวบ้านมาประชุมกัน เสียงเกราะลอจะ
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ดังกังวานไกล ให้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้าน จากเรื่องเล่าของมหาดิ่ง เล่าให้ฟังว่า ท้าวพรหมโคตร ซึ่งอพยพ
มาจากประเทศลาว ได้นาเกราะลอหลายๆ ตัว มาขึงมัดรวมกันเป็นแถว ใช้ตีสาหรับไล่นกกาที่มากิน
ข้าวในนา โดยในสมัยแรกนั้น ไม่มีการเรียงตัวโน้ตใดๆ ตีให้เกิดเสียงดังเฉยๆ นอกจากนั้น บางครั้งเกิด
ความเบื่อหน่าย ก็ตีเล่นเป็นจังหวะเพลง จนต่อมาเกิดแนวคิ ดในการเรียงโน้ตเข้าไป แต่ยังไม่ได้เป็น
โปงลางแบบปัจจุบัน ต่อมา ท้าวพรหมโคตรได้ถ่ายทอดการทาและการตีเกราะลอให้นายปาน นาย
ปานถ่ ายทอดให้ น ายขาน ผู้ เป็ น น้ อง นายขาน ได้ถ่ายทอดให้ อาจารย์ เปลื้ อ ง ฉายรัศ มี ซึ่ง ต่อมา
อาจารย์เปลื้อง ได้คิดค้นพัฒนาต่อ จนเป็นโปงลางแบบที่เห็ นในปัจจุบัน อย่างสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๒ และตั้งชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า โปงลาง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (มหาดิ่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๙)

ภาพที่ ๗๒ การแสดงโปงลางของมหาดิ่ง หมู่ ๘
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โปงลาง มีชื่อเรี ย กอื่น ๆ อีก เช่น หมากกลิ้ ง กล่ อม หมากเตอะเติ่น หมากเติดเติ่ง หมาก
เกราะลอ แต่ชื่อเรี ยกที่คนรู้จั กโดยทั่ว ไป คือ โปงลาง ซึ่งอาจารย์เปลื้อง ฉายรัศมี เป็นผู้ ตั้งชื่อนี้
โปงลาง เป็น เครื่องดนตรี สาหรั บตีห รือเคาะ คล้ ายระนาดของดนตรีไทย แต่การวางขึง ส าหรับตี
แตกต่างกัน และระนาดมีกล่องเสียง แต่โปงลางไม่มีกล่องเสียง โปงลางแบบมาตรฐาน ประกอบด้วย
ลูกโปงลาง ๑๓ ลูก มีโน้ต ๖ โน้ต คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา โดยเรียงโน้ตจากเสียงต่า-สูง ได้ครบสอง
ช่วงทบเสียง ดังนี้ คือ “มี ซอล ลา โด เร มี ฟา ซอล ลา โด เร มี ซอล ” สามารถเล่นลายแคนได้ทั้ง
ลายใหญ่ ลายน้อย ลายสุดสะแนน และลายโป้ซ้าย โปงลาง นิยมทาจากไม้มะหาด โดยไม้มะหาด
ชนิดที่ให้เสียงกังวานใสดี คือไม้มะหาดทอง และไม้อื่นๆ ที่ทาโปงลางได้ เช่น ไม้พะยูง ไม้มะเหลื่อม
และไม้ไผ่ (มหาดิ่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) หลังจากที่มหาดิ่งได้เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับโปงลางให้คณะผู้วิจัยฟังแล้ว จึงได้แสดงโปงลางให้ฟัง ในขณะเดียวกันกับที่เด็ก ๆ ได้มารุม
ล้อมมหาดิ่งเพื่อฟังเสียงโปงลาง ซึ่งตีได้เร้าใจมาก คณะผู้วิจัยมองว่าน่าจะได้มีคนสืบทอดการเล่น
เครื่องดนตรีโปงลาง (มหาดิ่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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๒. อัตลักษณ์การเป่าแคน
คณะผู้วิจัยพยายามตามหาตามีที่ชาวบ้านเล่าขานว่า เป็นหมอแคนคนสุดท้ายแต่ป่วยเป็นอัม
พฤกษ์ โดยพยายามขับรถถามทางไปเรื่อย ๆ จนถึงบ้านตามีที่มีสวนผลไม้ พืชผัก ร่มรืน คณะผู้วิจัย
ตะโกนเรียกตามี ๆๆ ก็ไม่มีเสียงขานรับ จึงได้เดินเข้าไปจนถึงตัวบ้านที่มีประตูแง้มอยู่ ถือวิสาสะเปิด
เข้าไป เห็นมีชายแก่คนหนึ่งนอนอยู่ที่เตียงไม้ จึงเดินเข้าไปใกล้ ๆ ถามว่า ใช่ตามีมั้ย คนที่นอนอยู่บน
เตียงพยายามลุกขึ้นนนั่งและบอกว่าใช่ตามี ก็เลยถามว่าคุยได้มั้ย ซึ่งตามีบอกคุยได้ แต่ เสียงค่อนข้าง
เบา พวกเราเลยนั่งคุยกับตามี ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า เป็น หมอแคนชื่อตามี อายุ ๖๙ ปี เกิดปี ๒๔๙๐ ที่
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา อพยพมาเมื่อปี ๒๕๒๒ บ้านอยู่โคราช ยายอยู่สระบุรี เล่นแคนตั้งแต่ยัง
หนุ่มๆเมื่อก่อนยังเป่าไม่เป็น มีแคนแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ พอเป่าเป็น ก็ได้เริ่มสอยคนอื่นๆ เช่น นาย
ดิ่งลูกของยายหวี ไปอยู่ไอบู่แต สอนเป่าแคนให้นักเรียนในโรงเรียนหลายคน แต่เด็กก็ไม่ค่อยจะสนใจ
สอนนั ก เรี ย นไปนั ก เรี ย นก็ ไ ม่ รู้ รั บ สิ่ ง สอนให้ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ก็ บ อกว่ า มั น เชย สู้ เ ครื่ อ งดนตรี
อย่างกีต้าร์ก็ไม่ได้เรียนการดีดกีต้าร์ยังสนุกกว่าอีก เด็กนักเรียนกล่าว โรงเรียนแห่งนี้มีแคนตั้งหลายอัน
พอถึงเวลางานก็จะมีการนาแคนไปเป่าในงาน ปั้งไฟ พอถึงปี ๒๕๕๕ ก็ไม่ค่อยสบายไปหาหมอ หมอ
ให้กินยาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยดีขึ้น พอกินยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้นก็เริ่มที่จะหาวิธีรักษาแบบอื่น ก็เริ่มไปหาหมอ
บีบ ก็ไปเจอ หมอ อิสลาม ชื่อ ฮิแดะ มาบีบให้ หมอแกอยู่บ้านยาเด๊ะ ก็หลังจากนั้นก็พอจะเริ่มนั่งได้
บ้างมีลูกทั้งหมด ๕ คน มีครอบครัวไปอยู่กับพ่อและแม่ ๑ คน อีกคนเป็นทหารพรานอยู่ที่หนองจิก
จังหวัดปัตตานีไม่ค่อยได้กลับมาบ้าน เพราะเค้าไปค่อยให้ลา
เป่าแคนได้ทุกเพลง เป่าเพลงของดีเมืองนราธิวาสก็ได้ เขาได้รับถ้วยรางวัลจากการละเล่น
พื้นเมือง ตอนเป่าแคนมีหมอแคน ๒ คน แต่ตอนนี้ หมอแคนคนนึง เสียชีวิตไปแล้ว คนที่เสียชื่อ พงษ์
สีนาค เสียไปหลายปีแล้วไม่มีคนสืบทอด ต้องมาสอนเด็ก ป.๔-๖ แต่ครูให้มาสอนเด็ก ม.๑-๓ แทน
เด็กมันก็ไม่ชอบ เด็กมันบอกว่าเชย สู้เครื่องดนตรีอย่างกีต้าร์ไฟฟ้าไม่ได้ พอช่วงหลังก็เอาเสียงแคนเป่า
แล้วอัดลง CD มาจากอีสาน เพื่อมาสอนนักเรียน ก็ถูกว่าจ้างให้ไปสอน นักเรียน เดือนกว่าๆ ก็ไม่
ประสบความสาเร็ จเลย เด็กไม่ช อบเป่าแคน แต่จะชอบเล่ นกีร์ตาร์มากกว่า โดยให้ เหตุผลว่าไม่
ทันสมัย (ตามี, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้พูดคุยกับตามีได้พัก
ใหญ่ ยายซึ่งเป็นภรรยาของตามีก็เดินกลับมาพร้อมตะกร้าที่เก็บผักและผลไม้มาเต็มตะกร้า เข้ามาถาม
คณะผู้วิจัยว่ามาทาอะไร แล้วเราก็คุยกันอยู่พักใหญ่จึงลากลับ
๓. การแสดงพิณย้อนยุคในวงพิณพาเพลิน
ผู้ที่สนใจเล่นพิณคือ อาจารย์คาภา จาปาสิริ เป็นทั้งหัวหน้าค่ายบั้งไฟ และตั้งชมรมสอนและ
แสดงพิณ เพื่อสืบทอดให้กับบุตรหลาน และมีคนแก่เข้าร่วมร้องหมอลาด้วย คนที่มาเข้าร่วมชมรมและ
ร้องหมอลาจะมีอายุ ประมาณ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่วนคนเป่าแคนไม่มีแล้ว แรกตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุก่อน
แล้วนาชมรมผู้สูงอายุมาทากิจกรรม เอาคนสูงอายุมาร้องหมอลา เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยคน
สูงอายุจะร้องเพลง และร้องหมอลาทุกคืนวันพุธ (คาภา, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
การเล่นพิณสะท้อนเห็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน นอกจากความสุนทรีย์แล้ว รูปลักษณ์ของพิณ
ยังบ่งบอกถึงพิณอีสาน ด้วยลักษณะเฉพาะ อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่หมอพิณได้นาเอามาผสมคือ ความเป็น
ท้องถิ่น แต่เดิมพิณทาจากไม้ท่อนซุงท่อนเดียวตลอดตัว ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้เนื้ออ่อน พิณอีสานนิยม
ทามาจากไม้ขนุน พิณของคาภาทาจากไม้ขนุนเช่นเดียวกัน ซึ่งหาได้ไม่ยากนักในเขตป่าฮาลาบาลา ติด
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เขาต าบลภูเขาทอง เหตุที่ นิ ย มใช้ไ ม้ขนุ นเพราะให้ น้ าหนั กเบา มี เสี ย งทุ้ม กังวานมากกว่าไม้อื่น ๆ
ลักษณะของมันคล้ายกีต้าร์ เป็นชนิดดนตรีเครื่องดีดทาด้วยไม้ มีกล่องเสียงหลายรูปแบบ เช่น วงกลม
สี่เหลี่ยม ในภูเขาทองแหล่งพิณมาจากบ้านของคาภา ผลิตออกมา ๒ ประเภทคือ พิณไฟฟ้าและพิณ
โปร่ง พิณไฟฟ้าทาขึ้นเพื่อประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในการตั้งวงเพื่อการแสดง ส่วนพิณโปร่งผลิต
ขึ้นเพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือเพื่อจาหน่าย หรือจัดแสดงเพื่อความรู้ในงานเทศกาลต่างๆ พิณไฟฟ้า
จาหน่ายในราคา ๓,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่คุณภาพในการผลิต ใช้การผลิตต่อตัวประมาณ ๓
วัน เครื่องดนตรีพิณอี สานประกอบด้วยตัวพิณ ถ้าเป็นพิณโปร่งข้างในจะกรวง เพื่อให้เกิดพลังของ
เสียง ขั้นพิณสาหรับเลื่อนไปมาบังคับเสียง ทาด้วยไม้ไผ่หรือโลหะ หย่องพิณใช้ไม้เนื้อแข็ง สายพิณใช้
แบบเดียวกับสายกีต้าร์ เช่น สายกีต้าร์ตรา Kinson เบอร์ ๑-๓ ลูกบิด ที่ใช้อยู่เป็นลูกบิดกีต้าร์ เพื่อ
ความสะดวกต่อการใช้งานและความคงทน ในการเล่นเพลงแต่ละครั้งเพื่อการแสดงจะมีการทาพิธียก
ครู โดยการนาพิณทูนหัวร่ายคาถานิยม มีเครื่องพิธีเป็นดอกไม้ขาวและธูปเทียน
หากพิจารณาเครื่องพิณอีสานที่ปรากฏในตาบลภูเขาทอง ยังมีลักษณะการประยุกต์กับแบบ
สมัยนิยม และความเป็นท้องถิ่น ดังเช่น การปรับเป็นพิณไฟฟ้า การใช้สายกีต้าร์ นอกจากนี้ยังเป็น
ด้านรูปแบบหัวพิณที่มักแกะสลักเป็นรูปต่างๆกัน สาหรับพิณที่คาภาใช้บรรเลงประจาจะแกะสลักเป็น
รูปนกเงือก แสดงถึงการใช้สัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นนกเงือกที่พบมากในป่าฮาลาบาลา ที่เป็นสัญ ลักษณ์
บ่ ง บอกถึง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ข องป่ า ฮาลาบาลา พิ ณนี้ จึง เป็น สั ญลั กษณ์ ของพิณ แบบผสม ตาม
สภาพแวดล้อมและจินตนาการของช่าง

ภาพที่ ๗๓ วงพิณพาเพลินของอาจารย์คาภา หมู่ ๒
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔. อัตลักษณ์การแสดงหมอลา
ที่คณะผู้วิจัยต้องกล่าวถึงการแสดงหมอลา หรือการร้องหมอลา เพราะเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญ
ในการแสดงของคนอีสาน คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะร้องหมอลาได้ และนิยมไปฟังหมอลา แม้กระทั่งการจัด
งานส าคัญ ต่าง ๆ โดยเฉพาะบุ ญบั้ งไฟ จะมีก ารจ้ างหมอล าชื่อ ดังมาจากภาคอีส าน ชาวบ้ านทุ ก
ครัวเรือนจะเอาเสื่อไปปูนั่งฟังหมอลากัน และจะมีหมอลาทุกคืนจนหมดงาน สลับกับการแสดงดนตรี
ของนักร้องประจาท้องถิ่นที่ผู้จัดงานจ้างมา แต่โชคร้ายที่ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ฝนตกตลอด จึงทา
ให้การแสดงหมอลาเป็นไปอย่างขลุกขลัก แต่กระนั้นก็ตามยังมีชาวบ้าน คนแก่ คนเฒ่า ลูกเล็กเด็ ก
แดง หอบเสื่ อจู งมื อลู กหลานไปนั่งฟัง การแสดงดนตรี และหมอล าทุก คน จนกว่าจะแสดงไม่ไ ด้
เนื่องจากฝนตกหนัก บางครั้งก็กางร่มชมการแสดงหมอลา จกกว่าทางหมอลาจะเลิกการแสดงไปเอง
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หมอล าเป็ น การขั บ ล าน าประกอบเสี ย งแคนตามธรรมเนี ย มนิ ย มของชาวอิ ส านซึ่ ง
ประกอบด้วย เรื่องที่ขับลานา ผู้ขับลานา แคน และผู้เป่าแคน องค์ประกอบของการขับลานาอาจจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของหมอลาและยุคสมัย หมอลามีบทบาทหน้าที่ต่อสังคม คือ เป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เกิดบูรณภาพ หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม หน้าที่อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ
เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจแก่สมาชิกในสังคม เป็นเสมือนตัวแทนของระบบ
สัญลักษณ์ทางสังคม ที่สะท้อนออกมาให้เห็น ตามความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นทางสังคม
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางกายภาพ ซึ่งจะพบได้ในเพลงที่เกี่ยวกับการทางาน
เช่น เพลงเกี่ยวข้าว หรือถ้าเป็นสังคมแบบดั้งเดิมก็จะพบเพลงเกี่ยวกับสงคราม นอกจากนั้นยังพบว่า
หมอลามีบทบาทเป็นเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม รักษาบรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะระเบียบ
แบบแผนที่สมควร รวมทั้งกาหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมอีกด้วย เพลงมีบทบาทในการรักษาสถาบันที่
สาคัญทางสังคม เช่น ศาสนา ความเชื่อ และทาให้การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผลโดยมีหน้าที่รักษา
สัญลักษณ์ทางพิธีกรรม มีหน้าที่ให้เกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรร
หมอลา จึงเป็นเพลงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประมาณ
สิบปีที่ผ่านมานี้เองได้เสื่อมเป็นอันมาก เพราะความบันเทิงรูปแบบใหม่ เช่น เพลงลูกทุ่ง ภาพยนตร์
โทรทัศน์เข้าไปสู่ชนบท หมอลาบางคนเป็นหมอลาสืบจากบรรพบุรุษมาไม่น้อยกว่าสองชั่วคน ตานาน
เกี่ยวกับกาเนิดหมอลา อาจารย์คาภา (สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคมท ๒๕๕๙) เล่าให้ฟังว่าเมื่อ
ครัง้ อดีต พระยาแถนผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ได้ส่งลูกหลานลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ครั้นอยู่ต่อ ๆ กันมามี
ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นไม่มียารักษา จึงไต่เถาวัลย์ที่เรียกว่าเครือเขากาด ไปกราบทูลพระยาแถน
พระยาแถนบอกว่าถ้ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยจงแต่งเครื่องบูชาประกอบด้วยดอกไม้ธู ปเทียนเพื่อบอกกล่าว
ระลึกถึงพระยาแถนและปู่ย่าตายายโดยพูดถ้อยคาที่งดงามด้วยทานองที่ไพเราะเมื่อพระยาแถนทราบ
จะลงมาช่วยรักษาความเจ็บป่วย ความเชื่อในเรื่องนี้ทาให้เกิดการลาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เรียกกัน
ว่า ลาส่อง ลาทรง ลาผีฟ้า ลาผีไท้ ลาผีแถน เรียกกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น ชาวผู้ไทเรียก
การลาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บว่าการเหยา การลาแบบนี้ในชนบทที่ห่างไกลยังพอมีอยู่บ้าง
นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่า การลา พั ฒนาจากการจ่ายผะหยาตามประเพณีเกี้ยวสาวของ
ชาวอีสานที่อาศัยอยู่แถบชายแดนแม่น้าโขง เช่น อาเภอดอนตาล ยังมีการลาที่เรียกว่าลาผะหยาอยู่
ตราบเท่าทุกวันนี้ บางตานานเล่าว่า การลา พัฒนาจากการอ่านหนังสือผูกเพื่อเล่านิทานพื้นบ้านเล่าสู่
กันฟังในงานงันหม้อกรรม (สมโภชคนคลอดลูก) และงานงันเฮือนดี (งานศพ) ทาให้เกิด ลาพื้น ลา
กลอน ลาเรื่อง ซึ่งได้พัฒนาเทคนิคการอ่าน การเล่ามาตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามหากจัดประเภท หมอ
ลาตามจุดมุ่งหมายการแสดงแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ การลาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการลา
เพื่อให้สาระบันเทิง สาหรับการลาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บคือ ลาผีฟ้า ลาผีไท้ ลาผีแถน น่าจะเกิดก่อน
การลาพื้น ลากลอน และลาเรื่อง โดยมีแนวคิดว่าการเล่นที่เป็นการแสดงนั้นเกิดขึ้นในระยะหลังโดย
พัฒนาจากการละเล่น ของพิธีกรรมที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะ มิใช่ชาวบ้าน
ทั่วไป การที่หมอลาสามารถดารงอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสานได้อย่างยาวนานหลายชั่วคนนั้น
เพราะอานวยประโยชน์แก่สังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หมอลามีบทบาทดังนี้ (สวง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคาภา, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
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๑. หมอลาสร้างความมั่นคงทางจิตใจและรักษาความสัมพันธ์ในวงศ์เครืองญาติให้เป็นไป
อย่างแน่นแฟ้น การลาที่มีบทบาทในด้านนี้ คือ การลาผีฟ้าหรือลาผีไท้ ผีแถน มูลเหตุแห่งการลา
ประเภทนี้เกิดจากความเชื่อของชาวอี สานว่าคนเรานั้นฟ้าให้มาเกิด เมื่อมาเกิดแล้วจะสุขหรือทุกข์
ผิดหวังหรือสมหวังขึ้นอยู่กับอานาจของฟ้า สุดแต่ฟ้าจะบันดาลดังคากล่าวว่า “คาดแต่แถนแนนแต่ฟ้า
แสนสิเว้นกะบ่กลาย” (แล้วแต่ลิขิตฟ้า ใครจะหลีกเลี่ยงได้) เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจนหมดทางที่รักษาจึงมี
พิธีล าส่ อง หรื อล าทรง ล าผี ไท้ ล าผี แถน สุ ดแต่ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นเชิญผี ฟ้ามารักษาคนป่ว ย
ความเชื่อในอานาจผีฟ้า ผีแถนนี้ มีมาแต่ครั้งโบราณปรากฏในตานานขุนบูลม และกฎหมายที่เป็นฮี
ตบ้ า นคลองเมื อ งของชาวอิ ส านทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชาวผู้ ไ ทยจะมี ก ารถื อ ผี อ ย่ า งมั่ น คง
แม้กระทั่งทุกวันนี้
๒. หมอลาทาให้เกิดการรวมตัวที่เป็นเอกภาพและให้ความบันเทิงใจ การลาที่มีบทบาทใน
ด้านนี้ คือ ลาพื้น ลากลอน ลาเรื่อง (หรือลาหมู่) และลาเพลิน สาหรับลาพื้น เป็นการลาที่พัฒนาไป
จากการอ่านหนังสือผูกเพราะลาพื้นเป็นการขับลานาเล่า นิทานพื้นบ้านประกอบเสียงแคน การลาพื้น
มีหมอลาขับลานาเพียงผู้เดียว โดยผู้ลาจะแต่งกายง่าย ๆ สวมเสื้อนุ่งโจงกระเบนมีผ้าขาวม้ามัดเอว ผู้
ลาคนเดียวจะสวมทุกบทบาทเป็นกษัตริย์ เป็นพระเอก เสนา นางเอก ตัวโกง โดยลุกนั่ งแสดงตาม
บทบาทใช้ผ้าขาวม้าประกอบ เช่น เมื่อเป็นนางเอกใช้ทาเป็นสไบ เมื่อมีลูกใช้เป็นตุ๊กตาเด็ก เมื่อเป็น
พระเอกใช้ผ้าสอดเข้าหว่างขาทาเป็นม้านับว่าเป็นผ้าเอนกประสงค์ในการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบยังคงเป็นแคนเท่านั้นดังคากล่าวว่า “แคน ดวงเดียวหมอลาพอฮ้อย” ท่วงทานองที่นิยมลา
กันมาก คือ การขับลานาแบบเวียงจันทน์เรียกว่า ลาเวียง ในสมัยอิสานสามารถติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้
สะดวกหมอลาหมู่รับเอาอิทธิพลของลิเกไปใช้ในด้านการแต่งกายและการจัดฉากเป็นอย่างมาก บาง
คนจึงเรียกหมอลาหมู่ว่าลิเกลาว เรื่องราวที่หมอลาหมู่นาไปแสดงในยุคแรกเป็นนิทานชาดก และ
นิทานพื้นบ้าน เช่นการเกด สังข์ศิลป์ชัย ก่ากาดา กาพร้าผีน้อย ขูลู -นางอั้ว ผาแดง-นางไอ่ และพื้น
เวียง ต่อมานิยมแสดงเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน จันทโครบ พระอภัยมณี ในสมัยปัจจุบันเมื่อวิทยุ โทรทัศน์
กลายเป็นสิ่งจาเป็นต่อชาวบ้านชนบทเพลงลูกทุ่งมีอิทธิพลต่อรสนิยมของชาวอิสาน หมอลาหมู่ต้อง
พัฒนาการแสดงของตนให้ต้องกับรสนิยมของตลาดจึงรับเอาอิทธิพลของดนตรีลูกทุ่งหลายด้าน เช่น
การแต่งกาย เครื่องดนตรี จังหวะลีลาการรา และการฟ้อนประกอบการแสดง ให้ทาขาดเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่ น ไปอย่ างมาก แต่เพื่อ ความอยู่ รอดของหมอล าและให้ ทาถูกใจเจ้าภาพ คณะหมอล าจึ ง
กลายเป็นคณะลูกทุ่งลาเพลิน ไปโดยปริยาย ในอดีตนั้นเมื่อหมอลาเปิดการแสดงที่ใด ผู้คนภายใน
หมู่บ้านและตาบลใกล้เคียงจะเดินทางจากบ้านตนนับสิบ ๆ กิโลเพื่อไปฟังลาและจะฟังจนถึงสว่างจึง
เลิกรา งานบวช งานสมโภช ตามวาระพิเศษหรือตามเทศกาลประจาท้องถิ่น
๓. หมอลาเป็นความบันเทิงใจอย่างเดียวที่ดึงดูดผู้คนให้คอยดูคอยชมอย่างใจจดใจจ่อและ
เมื่อได้ฟั งทุกคนต่างก็เป็ น สุ ขสนุ กสนาน ความเพลิ ดเพลิ นที่ได้รั บเกิดจากเนื้อเรื่องของนิทานอั น
ประกอบด้วยรสชาติการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นประกอบกับความสามารถของผู้แสดง ความไพเราะของ
น้าเสียง แม้งานผ่านไปยังม่วนหูอยู่เสมอ ปัจจุบันขบวนหนังเร่และเพลงลูกทุ่งได้เข้าไปแทนที่ งานการ
ที่เคยว่าจ้างหมอลาไปแสดงก็จ้างภาพยนตร์ไปฉายประชันกันหลายจอ สภาพสังคมและเศรษฐกิจยุค
ปัจจุบันจึงมีผลต่อบทบาทของหมอลาในด้านความบันเทิงและศูนย์รวมประชาชน ทาให้บทบาทลด
น้อยลงเป็นอย่างมาก
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เช่นเดียวกันในพื้นที่ ตาบลภูเขาทอง มีคนที่เป่าแคนได้คนเดียว และถูกเชิญไปเป็นวิทยากร
สอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนรักไทย เพื่อให้เด็กฝึกฝนการเป่าแคน การร้องหมอลา แต่เด็กก็ไม่สนใจ
เท่ากับ การเล่ น กีร์ ต้ าร์ จนกระทั่งครูเป่า แคนได้ป่ว ยเป็ นอัมพฤกษ์ จึ งไม่มีใครสนใจจะเล่ นดนตรี
ประเภทแคน และร้องหมอลา
แต่อย่างไรก็ตามการตั้งวงดนตรีพิณพาเพลินได้ดึงดูดให้คนในพื้นที่ตาบลภูเขาทองหันมาเล่น
ดนตรี และเล่นเพลงอีสาน หากถามว่าหมอลาหมอแคนยังคงดารงอยู่ได้หรือไม่ ชาวบ้านตาบลภูเขา
ทองสามารถตอบได้เลยว่า ถึงแม้จะเป่าแคนไม่เป็นแต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่มีเสียงแคน และเสียงร้อง
หมอลา ชาวบ้านทุกคนยังจาได้ และจะคึกคักขึ้นมาอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นฟ้อนราตามจังหวะ การจัดงาน
บุญของชาวตาบลภูเขาทองมักจะนาวงดนตรี หรือหมอลามาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมอยู่ตลอดที่มีการ
จัดงานบุญ
๔. หมอลาให้การศึกษาแก่มวลชน
ในอดีตเรื่องการศึกษาหาวิชาใส่คนนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมิใช่เรื่องของรัฐข้อมูลมุข
ปาฐะหรือประเพณีมุขปาฐะหลายอย่างได้ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งในคดีโลกและคดีธรรม ดังนั้น
ลากลอนจึงเป็นการลาที่ต้องระดมความรู้ในทุกด้านมาประกอบการขับลานาจึง จะประสบความสาเร็จ
ในการแสดง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาชนและในวงการหมอลา บทบาทของหมอลาในด้าน
การศึกษาแก่มวลชนจะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะสังคมและบทบาทมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความสามารถของหมอลาด้วย การเป็นหมอลาจึงมิใช่สิ่งที่เป็นไปได้โดยง่าย ต้องมีความอดทน
พากเพียรในการเรียนการท่องบ่น หากสมองไม่ดีจริงก็จดจาไม่ได้ เมื่อจดจาได้แล้วจะสามารถเขียน
กลอนในลั กษณะด้ น สด เมื่ อเปรี ย บเทียบความรู้พื้น ฐานของหมอล ากั บประชาชนทั่ว ไป พื้นฐาน
การศึกษาของหมอลาจะดีกว่าทั้ง ๆ ที่มีพื้นเพเดียวกัน หมอลารุ่นก่อน มีความรู้ดี ผญาดี ลาเรื่องที่
ให้ความรู้ กลอนไพเราะ ไม่พูดเรื่องลามก ไร้สาระมากมายจนเกินไป หมอลากลอนให้ความรู้โดยตั้ง
โจทย์-ถามตอบปัญหาคดีโลก คดีธรรม แต่ในปัจจุบันหมอลารุ่นหลัง ๆ จะใช้เวลาในการฝึกฝนเล่า
เรียนวิชาหมอลาค่อนข้างน้อย กลอนลาที่ท่องจาไม่เน้นความรู้ เน้นเรื่องความบันเทิงมากกว่าโดย
พิจารณาความต้องการของตลาดว่า ขณะนี้สนใจในเรื่องใดแล้วนาเรื่องนั้นมาแต่งเป็นกลอนลา
การลากลอน เป็นการขับลานาเพื่อประชันคารม แข่งขันความรู้ความสามารถระหว่างหมอลา
สองฝ่าย โดยมีเสียงดนตรีประกอบ การลากลอนเดิมทีนั้นเจ้าภาพ นิยมจ้างหมอลาชายสองคนไป
ประชันเพื่อความสนุกให้หมอลาฝ่ายชายปะทะคารมกับหมอลาหญิง แข่งดีกันในเรื่องวาทศิลป์ การ
เกี้ยวพาราสี การตอบปัญหา การลากลอนได้แตกแขนงออกเป็นลาชิงชู้และลาชิงชาย การลาชิงชู้
เป็นการลาที่ให้หมอลาชาย ๒ คน ลาแข่งกันความสามารถกัน โดยมีหมอลาหญิงเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะ
และทาหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยตัดสิน บางทีเล่นสมมติให้ฝ่ายหญิง ตามชายชู้ไปแล้วสามีไปตาม
ส่วนการลาชิงชาย เป็นการราที่ให้หมอลาหญิงสองคนลาปะทะคารมกันเพื่อแย่งชิงหมอลาชายคนหนึ่ง
การลาสองชนิดนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าการลาธรรมดา
การลากลอนนั้นจะเริ่มด้วย เจ้าภาพไปว่าจ้างหมอลาชาย-หญิงมาประชันกันเพื่อสมโภชงาน
ของตน โดยจ้างจากคนละแห่งหรือแห่งเดียวกันก็ได้ เมื่อถึงเวลาแสดงหมอลากลอนจะแสดงบนเวทีที่
ยกร้านให้สูงเปิดโล่งทั้งสี่ด้าน เมื่อหมอลากลอนไหว้ครูเสร็จก็จะลาบูชาครู ลาประกาศศรัทธา ลาเกริ่น
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ทักทายคู่ต่อสู้ ลาเกี้ยวพาราสีปะทะคารมประชันปัญญากัน จบลงด้วยการชวนกันไปเที่ยวป่า ลาชมดง
ชมนกชมไม้ แล้วลาลาอวยพรผู้ฟังและเจ้าภาพ
๕. การใช้หมอลาเป็นสื่อสารมวลชน สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารมวลชน เช่น นังสือ
พิมพ์ หมอลาได้ทาหน้าที่สื่อสารมวลชนให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ เช่น ในสมัย ร.๕
เกิดขบถผีบุญในภาคอิสาน การสื่อข่าวเรื่องผู้มีบุญและอิทธิผู้มีบุญในสมัยนั้น หมอลาขับลานากระจาย
ข่าวไปทั่ว เนื่องจากประชาชนนิยมฟังลามาก ข่าวจึงแพร่ไปอย่างรวดเร็วและประชาชนเกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใสในตัวผีบุญเข้าเป็นพวกมากมาย
ในสมัยปั จ จุ บัน หมอล าทาหน้าที่สื่อมวลชน กระจายข่าวจากประชาชนสู้ ประชาชน จาก
รัฐบาลสู่ประชาชน และจากประชาชนสู่รัฐบาล เช่น ข่าวน้าท่วมอิสานและข่าวครูว่างงาน ถึงแม้ว่าใน
สภาพปัจจุบัน สื่อมวลชนจะมีหลายรูปแบบมากขึ้น ประชาชนอ่านหนังสือได้มากขึ้น ก็ยังคงนิยมใช้
หมอลาเป็นสื่อชาวบ้านในเรื่องที่สาคัญ ๆ และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน เช่น การแจ้งนโยบาย
ของรัฐ การรณรงค์แผนครอบครัวเพื่อลดปัญหาของประชากร ดังตัวอย่าง กลอนลาแนะนา การใส่ถุง
มีชัย
๖. หมอลากับการสร้างสานึกทางการเมือง
จากการสัมภาษณ์นักดนตรีที่ชื่อสวง (สัมภาษณ์วั นที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ซึ่งร่วมกับ
อาจารย์ คาภาก่อตั้ง วงพิณพาเพลิ น ได้ เล่ าให้ ฟัง ว่า หมอล าหลายคนสนใจความเคลื่ อนไหวทาง
การเมือง แต่ไม่สามารถลาเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกรายการทางอากาศ แต่
การแสดงกลางแจ้งตามที่ชุมชน หมอลาสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ตามที่ตนเองรู้และ
เข้าใจ หมอลาในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นาที่สนใจหมอลามากได้ให้กรมประชาสัมพันธ์จัดให้
สถานีวิทยุทุกแห่งในภาคอีสานมีรายการเผยแพร่หมอลาและการลากลอนทุกครั้ง หมอลาจะพรรณนา
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในอดีตหมอลากลอนได้นานโยบายของรัฐบาลไปสืบ
ทอดเจตนารมณ์ เช่น การลาต้านคอมมิวนิสต์ สรรเสริญมหามิตรอเมริกา เรียกร้องผู้ที่หลงผิดเข้าป่า
ให้มามอบตัว หน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาชุมชนได้ให้เขียนกลอนเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเพื่อเปิด
ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์
๗. หมอลาสามารถผ่อนคลายความกดดันของสังคม การดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น
มีกฎเกณฑ์มากมายที่มนุษย์ตั้งขึ้น เพื่อควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นการจากัดความต้องการทีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ นักจิตวิเคราะห์เชื่อว่าในสมัยอดีตอันไกลโพ้นมนุษย์เคยถูกปล่อยอิสระ แต่กลับถูกควบคุม
ในสมัยต่อ ๆ มาถึงกระนั้นความอยากดังกล่าวก็ไม่สูญสิ้นเพียงแต่ถูกเก็บกดไว้ ความกดดันในสังคม
นั้นมีทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความกดดันจากสภาวธรรมชาติ การลาเป็นทางออกอย่างหนึ่งในการ
ระบายความคับข้องใจ เช่น การลาระบาย ความคับข้องใจที่มีต่อระบบค่านิยมในสังคม และเป็นไป
เพื่อความบันเทิงคลายเครียดจึงมี บทที่เป็นการเกี้ยวพาราสีเรื่องเพศ อวัยวะเพศ การร่วมเพศ การโอ้
โลม ปฏิโลม ไว้อย่างถึงอกถึงใจโดยใช้ภาษาสองแง่สองง่ามและภาษาพูดโดยไม่อาพราง ฝ่ายหญิงก็จะ
โต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นเดียวกัน ฝ่ายผู้ฟังจะโห่ฮาหัวเราะด้วยความสนุกสนานประทับใจบางคน
อาจสอยสอดแทรกขึ้นไปด้วยไม่ถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายน่าละอาย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในภาวะ
ปกติสังคมไทยปิดกั้นการให้ความรู้ในเรื่องเพศและปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงออกอย่างเปิดเผย ในขณะที่
สังคมตะวันตกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา สัง คมไทยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงตัณหาราคะ การไม่รู้จัก

๑๐๒

ควบคุมตนเองเป็นเรื่องเสื่อมทรามและเป็นที่น่าละอาย การลาด้วยถ้อยคาที่สังคมถือว่าหยาบเต็มไป
ด้วยเรื่องเพศจึงเป็นการระบายความก้าวร้าวที่เก็บกดเพราะถูกจากัดสัญชาตญาณทางเพศ
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ผ่านภาษา
ภาษานับว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒธรรมของชาวอีสาน เนื่องจากการสื่อสารด้วยภาษาอีกสาน
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในเชิงพื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวบ้านตาบลภูเขาทอง จะเป็น ๒ ลักษณะ คือในรุ่น
ปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่จะสื่อสารกันเป็นภาษาอีสาน ที่ยังคงดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานไว้
อย่างเหนียวแน่น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ว่ากลุ่มที่อพยพย้ายมาภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่จังหวัด ใด จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มที่พูดภาษาอีสานเหนือก็จะมาจากหนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น มหาสารคาม ส่วนอีสานใต้
จะเป็นกลุ่มที่มาจากสุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สาเนียงก็จะแตกต่างกันไป นอกจากนั้นในพื้นที่
ตาบลภูเขาทองก็จะพบภาษาโคราชอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ คล้ายคลึงกับคนที่มา
จากบุรีรัมย์
ส่วนในอีกรุ่นหนึ่งคือ รุ่นลูกและรุ่นหลานจะมีบางครอบครัว ที่สามารถพูดภาษาอีสานตาม
แบบฉบับของรุ่นพ่อแม่ได้ แต่บางครอบครัวจะไม่พูดภาษาอีสาน จะสื่อสารกันเป็นภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาใต้ ผ สมปนเปกัน ไป ซึ่ง คณะผู้ วิจัย และชาวบ้า นในต าบลภูเ ขาทองเห็ นพ้ องต้อ งกั นว่ า
ต่อ ไปอั ตลั กษณ์ วัฒ นธรรมภาษาอี ส านจะค่อ ย ๆ สู ญ หายไปจนกลายเป็น คนใต้ หรือ คนใต้ที่ พู ด
ภาษาไทยกลาง ทั้งนี้เนื่องจากรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะเกิดที่อาเภอสุคิริน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลดังนี้
“...ที่บ้านยายพูดกับหลาน ภาษาไทย ลูกชายสอนหลานเป็นภาษาอีสานอยู่...แต่
หลานพูดไม่เป็นยายพูดอีสานกับลูกชาย แต่กับหลานกับลูกสะใภ้ยายจะพูดภาษากลาง ส่วน
ยายปกติก็จ ะพูดภาษาโคราช ภาษาบุรีรัมย์ มั่งเด็กมันไม่เอา สอนแล้ ว คิดว่าสักวันภาษา
อีสานจะหายไปจากภูเขาทอง หากไม่มีการรณรงค์หรือนุรักษ์ให้พูดอีสาน...” (ยายอานาจ
โมรานอก, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
“...พูดภาษาอีสาน อยู่บ้านก็พูดภาษาอีสาน อยู่ในหมู่บ้านก็พูดอีสาน ออกนอกบ้าน
ก็พูดภาษากลาง ในหมู่บ้าน พูดภาษาอีสาน ๕๐% ถ่ายทอดภาษาอีสานให้กับลูกในการคุย
กัน ก็จ ะดี เราพูดกับ ลูกแล้ ว มันฟังเราเข้าใจ แต่มันไม่ยอมพูดอาจจะคิดว่าเชย หรืออาย
หากครอบครัว รุ่นลูกรุ่นหลานพูดภาษาอีสานหรือทาอาหารอีสานกินกันก็จะดีเป็นการสืบ
ทอดวัฒนธรรมอีสาน...” (สายบัว, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามสารวจข้อมูลจากจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในประเด็นการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทองพบว่า

๑๐๓

ส่วนใหญ่คนภูเขาทองจะใช้ภาษาอีสานและภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานสื่อสารโดยเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒ รองลงมา ใช้ภาษาใต้ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ และภาษาโคราช คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๗ ดังตาราง ๖
ตาราง ๖ ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ภาษาที่ใช้ชื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
ภาษาอีสาน
ภาษาใต้
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย
มาตรฐาน
ภาษาโคราช
ภาษามลายู

จานวน

ร้อยละ

๒๑๔
๗๑
๒๑๔

๘๙.๒
๒๙.๖
๘๙.๒

๖๔
๒๑

๒๖.๗
๘.๘

สาหรับความถี่ในการใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร พบว่าคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานสื่อสารกัน
ในชุมชนทุกวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ รองลงมา ใช้ภาษาอีสานสื่อสารบ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔
ดังตาราง ๗
ตาราง ๗ ความถี่ในการใช้ภาษาอีสานสื่อสารกับคนในชุมชน
ความถี่ในการใช้ภาษาอีสานสื่อสาร
กับคนในชุมชน

จานวน

ร้อยละ

น้อย
บ่อย
ทุกวัน
รวม

๓๖
๕๓
๑๕๕
๒๔๐

๑๕.๓
๒๐.๔
๖๔.๓
๑๐๐.๐

ในพื้นที่ตาบลภูเขาทองพบว่า กลุ่มคนที่ยังคงสื่อสารด้วยภาษาอีสาน ส่วนใหญ่คือคนในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔ รองลงมา เป็นคนในครอบครัว และคนนอกหมู่บ้าน แต่อยู่ในตาบลเดียวกัน
(ตาราง ๘) และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกยังพบว่า คนที่สื่อสารด้วยภาษาอีสานส่วนใหญ่จะเป็น
เพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นรุ่นพ่อแม่ สามีภรรยา รองลงมาจะเป็นญาติพี่น้อง ลูก และหลาน หากถามว่ารุ่นพ่อ
แม่ปู่ย่าตายาย มีการสอนภาษาอีสานให้กับลูกหรือคนในครอบครัวหรือไม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอบว่า มี
การสอนภาษาอีสานให้รุ่นลูกรุ่นหลาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔ รองลงมาคือไม่สอน คิดเป็นร้อยละ
๔.๖ (ตาราง ๙)

๑๐๔

ตาราง ๘ กลุ่มคนที่ท่านสื่อสารด้วยภาษาอีสาน
กลุ่มที่ท่านสื่อสารด้วยภาษาอีสาน จานวน
คนในครอบครัว
๑๙๑
คนในหมู่บ้าน
๑๙๓
คนนอกหมู่บ้านในตาบลเดียวกัน ๑๓๘
ไม่ได้ใช้ภาษาอีสาน
๒๑

ร้อยละ
๗๙.๖
๘๐.๔
๕๗.๕
๘.๘

นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ด็ กรุ่ น ใหม่ มั ก ไม่ ค่ อ ยใช้ ภ าษาอี ส านในการสื่ อ สาร ทั้ ง นี้
เนื่องจาก เมื่อไปโรงเรียนครูจะให้ใช้ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาทางราชการ
ที่ใช้ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงเรียนของประเทศไทย และจากการสนทนากลุ่มกับครูที่
โรงเรียนจะพบว่า นักเรียนไม่ค่อยใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร แต่หากถามว่าเด็กฟังรู้เรื่องมั้ย ครูบอก
ว่า ฟังรู้เรื่องเข้าใจดีหมด แต่ไม่ยอมพูด ได้แต่ยิ้ม ๆ โดยคนในตาบลภูเขาทอง ส่วนใหญ่มองว่า การ
สื่อสารภาษาอีสานในชีวิตประจาวันจะมีปัญหาในเรื่องสาเนียงที่แตกต่างกัน เพราะอพยพมากันคนละ
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙ บางครอบครัวจะใช้ภาษาอีสานปนไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒ และบาง
ครอบครัวก็จะสื่อสารภาษาอีสานปนภาษาใต้ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการ
สื่อสารด้วยภาษาอีสานในชีวิตประจาวัน ซึ่งพบว่า การสื่อสารภาษาอีสานมีสาเนียงที่แตกต่างกัน คิด
เป็นร้อยละ ๗๒.๑ (ตาราง ๑๐) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลูกต้องไปโรงเรียน การสื่อสารกันในโรงเรียนจะ
ขึ้ น อยู่ กั บ การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เช่ น ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นใช้ ภ าษาไทยกลางหรื อ
ภาษาไทยมาตรฐาน ส่วนเพื่อน ๆ บางคนจะใช้ภาษาใต้ในการสื่อสาร แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ มุมมองที่
บอกว่าภาษาอีสานเชยเลยไม่นิยมใช้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ นั่น คณะผู้วิจัยได้พูดคุยเพิ่มเติมกับกลุ่มวัย
เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ พบว่ามีวัยรุ่นที่มองว่า การพูดภาษาอีสานเป็นสิ่งที่เชยและน่าอาย ซึ่งแตกต่างจาก
คนรุ่นพ่อแม่ที่ต้องการจะอนุรักษ์ภาษาอีสานไว้
ตาราง ๙ การสอนภาษาอีสานให้คนรุ่นใหม่
มี ก ารสอนภาษาอี ส านให้ เ ด็ ก รุ่ น
จานวน
ใหม่หรือไม่
สอน
๒๒๙
ไม่สอน
๑๑
รวม
๒๔๐

ร้อยละ
๙๕.๔
๔.๖
๑๐๐.๐

ตาราง ๑๐ ปัญหาการสื่อสารภาษาอีสานในชีวิตประจาวัน
ปัญหาการสื่อสารภาษาอีสาน
สาเนียงภาษาอีสานแตกต่างกัน
ใช้ภาษาอีสานปนใต้
พูดอีสานปนไทย
อพยพมาคนละจังหวัด

จานวน
๑๗๓
๑๗๔
๑๙๐
๒๓๕

ร้อยละ
๗๒.๑
๗๒.๕
๗๙.๒
๙๗.๙

๑๐๕

ปัญหาการสื่อสารภาษาอีสาน
ภาษาเพี้ยน
พ่อแม่ไม่สอนลูก
เชยไม่นิยมใช้

จานวน
๑๕๖
๑๕๖
๒๐๔

ร้อยละ
๖๕.๐
๖๕.๐
๘๕.๐

นอกจากนั้นยังพบว่า นักเรียนไม่ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร เมื่ออยู่ในโรงเรียน แม้กระทั่ง
ในช่วงพักกลางวัน อาจเป็นเพราะว่าภาษาไทยมาตรฐานง่ายต่อการสื่อสาร และสามารถทาความ
เข้าใจได้ทุกเพศ ทุกวัย จึงทาให้นักเรียกเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากกว่าภาษาอีสาน ซึ่งกลายเป็น
ว่าโรงเรียนอาจทาให้ภาษาอีสานหายไปได้ แต่อย่างไรก็ตามครูอรประไพได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าโรงเรียน
มีหลักสูตรท้องถิ่น หรือใช้ชั่วโมงกิจกรรมวิชาอาเซียนก็อาจทาให้ภาษาอีสาน และภาษาอื่น ๆ ยังคง
อยู่ได้ (ครูอรประไฟ, ชินะพงษ์, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) ปัญหาการสื่อสารด้วยภาษา
อีสานประเด็นหนึ่งคือสาเนียงที่แตกต่างกัน เพราะจังหวัดที่อพยพมาเป็นคนละจังหวัดและมีความ
ผิดเพี้ยนตามภาษาถิ่นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (วิชิตา ดวงทอง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ผ่านอาหารอีสาน
อาหารเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในทุกสังคมและมีความสาคัญในฐานะปัจจัยสี่
ซึ่งช่วยให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตามอาหารในแต่ละสังคมก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
ด้วยเหตุนี้ อาหารจึงได้รับความสนใจศึกษาค้นคว้ามาอย่างสม่าเสมอ เพื่อทาความเข้าใจว่ามนุษย์ใช้
อาหารเป็นเครื่ องมือทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการมีชีวิตรอดอย่างไร รวมถึงในแต่ละสังคมใช้
อาหารเป็นเครื่องมือจัดการเชิงวัฒนธรรมอย่างไร ผลการศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในหลาย ๆ เรื่ อ ง ล้ ว นแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาหารมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมในทุ ก มิ ติ และยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมในแต่ละสมัย กล่าวคือ การศึกษาอาหารสามารถบอกได้ถึงผู้
รับประทาน ทั้งในแง่ของสถานภาพ ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม
ในความน่ า สนใจของอาหารที่สั ม พัน ธ์ อยู่ กั บวิ ถี ชีวิ ต ของผู้ ค นในสั งคมเช่ น นี้ อาหาร
พื้นบ้าน จึงอยู่ในฐานะที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับชีวิตโดยตรง เนื่องจากชุมชนแต่ละถิ่นผลิตอาหารขึ้น
ด้ว ยความรู้ และภูมิปั ญญาที่ลึ กซึ้งซึ่งเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ ฤดูกาล สภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจน
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสามารถในการจัดการอาหารเพื่อความอยู่
รอดและสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนโลกทัศน์หรือโลกชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นมิติคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แสดงมุมมองความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้ อม ด้ว ยเหตุนี้การกาหนดชื่อเรียก
ลักษณะอาหาร วิ ธีการประกอบอาหาร วิธีการรับประทาน ฯลฯ พร้อมสังคมท้องถิ่นแต่ละแห่งจึงมี
ความสาคัญในฐานะเครื่องมือให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบมโนทัศน์เหล่านั้น รวมทั้งใช้สืบทอดแก่
สมาชิกในสังคมต่อไปได้
ชื่ออาหารท้องถิ่นอีสานที่รวบรวมได้ ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง สามารถแบ่งเป็นประเภท
อาหารได้จานวน ๒๕ ประเภท ได้แก่ ลาบ ก้อย ซอยจุ๊ ซอยแซ่ ปิ้ง จี่ ย่าง หมก อั่ว ป่น ซุบ แจ่ว ดอง
ต้ม อ่อม แกง เอาะ อู๋ หลาม หม่า แหนม ส้ม นึ่ง คั่ว และ ทอด รายชื่อประเภทอาหารข้างต้นเมื่อ
นามาแบ่งหมวดหมู่แบบชาวบ้าน พบว่าคนอีสานรับประทานเนื้อสัตว์ในมื้ออาหารสาคัญรวมถึงในงาน

๑๐๖

เฉลิมฉลอง อาทิ งานบุญประเพณี งานแต่งงาน เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานในโอกาสสาคัญ ได้แก่
เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อวัวและเนื้อหมู อาหารสาคัญที่นิยม
โดยทั่วไปของคนอีสาน คือ ลาบ ก้อย ต้ม ซอยจุ๊ ซอยแซ่ ตัวอย่างชื่ออาหารต่อ ไปนี้สามารถแบ่งตาม
วิธีการประกอบอาหารแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่หั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้นบางๆ ได้แก่
ลาบ เช่น ลาบหมู ลาบเนื้ อ ลาบปลา ลาบไก่ ลาบเป็ด ลาบนก ลาบปู ลาบหอย ลาบขี้กะป่อม
(กิ้งก่า) ลาบเห็ด ลาบเทา (สาหร่ายน้าจืด) ก้อย เช่น ก้อยเนื้อ ก้อยหมู ก้อยปลา ก้อยกุ้ง ก้อยไข่มด
แดง ก้อยหอย ก้อยเห็ด ซอยจุ๊ เช่น ซอยจุ๊เนื้อ (เนื้อวัว เนื้อควาย) ซอยแซ่ เช่น ซอยแซ่เนื้อ (เนื้อวัว
เนื้อควาย) อั่ม เช่น อั่มหมู อั่มเป็ด กลุ่มที่สองกลุ่มที่มีการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียด อาหารท้องถิ่นกลุ่ม
นี้ พบไม่มาก ได้แก่ หม่า แหนม ส้ม อาหารกลุ่มนี้อาจจะจัดเข้าเป็นการวิธีการถนอมอาหารด้วย เช่น
หม่า มีหม่าเนื้อ หม่าหมูแหนม มีแหนมเนื้อ แหนมหมู แหนมปลาส้ม มีส้มเนื้อ ส้มหมู ส้มปลา ส้มผัก
ส้มหน่อไม้ (แก้ว และทองมา, สัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ส่วนเนื้อสัตว์เล็กอาหารท้องถิ่นที่นิยมนาเนื้อสัตว์เล็กมาประกอบอาหาร ได้แก่ เป็ด ไก่
ปลา ปู หอย กุ้ง กบ เขียด อาหารกลุ่มนี้จะรับประทานในมื้ออาหารประจาวัน ไม่ใช่ในโอกาสสาคัญ
เช่น ปิ้ง จี่ ย่าง หมก อั่ว ป่น ต้ม อ่อม แกง เอาะ อู๋ หลาม คั่ว ทอด หม่า นึ่ง ชื่ออาหารในกลุ่มนี้ยัง
แบ่งตามกรรมวิธีการทาออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ (เก้า, สัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมาน,
สัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑) กลุ่มที่ใช้การลนไฟให้สุก ได้แก่ อาหารประเภท ปิ้ง จี่ ย่าง หมก โดยนาเนื้อสัตว์
ขนาดเล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่นปิ้ง มีปิ้งไก่ ปิ้งปลา ปิ้งกบ จี่จะมีจี่ปลา จี่หนังวัวควาย จี่ปู จี่หอย ส่วนย่าง จะมีย่างปลา ย่างเนื้อ ย่างกบ อั่ว มีอั่วกบหมก มีหมกปลา หมกกบ หมก
กุ้ง หมกนก หมกไก่
๒) กลุ่มที่ใช้การต้มหรือนึ่งให้สุก ได้แก่ อาหารประเภทต้ม อ่อม แกง เอาะ อู๋ หลามนึ่ง
อาหารกลุ่มนี้ส่ วนใหญ่นาเนื้ อสัตว์ขนาดเล็ กเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารและใส่ ผัก ลื อ
สมุนไพรพื้นบ้าน แล้วปรุงรสชาติด้วยน้าปลาร้า น้าปลา น้ามะนาว อาจจะมีน้าตาลเล็กน้อย เช่นต้ม มี
ต้มไก่ ต้มปลา ต้มเป็ดแกง มีแกงไก่ แกงปลา แกงกบ แกงเขียด แกงเห็ด แกงหน่อไม้ แกงหยวกกล้วย
แกงหัวปลี แกงสายบัว แกงผาอ่อม มีอ่อมไก่ อ่อมปลา อ่อมกบเอาะ มีเอาะปู เอาะหอยอู๋ มีอู๋พุงปลา
อู๋ไข่ปลา อู๋หน่อไม้หลาม มีหลามปลา หลามกบป่น มีป่นปลา ป่นกุ้ง ป่นกบ ป่นเขียดนึ่ง มีนึ่งปลา
๓) กลุ่มที่ใช้การทอดให้สุก อาหารท้องถิ่นประเภทนี้ พบ ๒ ประเภท ได้แก่ ทอด และ
คั่วเท่านั้น และวัตถุดิบหลักที่นามาประกอบอาหารก็ไม่มีความหลากหลายมากนัก เช่นทอด มีทอด
ปลา ทอดไก่ ทอดกบ ทอดเป็ดคั่ว มีคั่วแมงจี่นูน คั่วจิ้งหรีด คั่วตั๊กแตน
ผักหรือสมุนไพรของอีสานที่นามาเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารนั้นพบว่าไม่มี
ความหลากหลายมากนัก อย่างไรก็ตาม คนอีสานก็นิยมรับประทานผักสดในมื้ออาหารแต่ละมื้อ ดังนั้น
การนาผักมาเป็นวัตถุดิบหลักของประเภทอาหารจึงพบมากนัก มีเพียง ๔ ประเภท ได้แก่ ซุบ ดอง
แจ่ ว ตา นอกจากนี้ ก็ยั งพบในการทาส้ ม อู๋ ที่ไ ด้กล่ าวถึ งก่ อนหน้า นี้แล้ ว อาหารประเภทนี้ไ ด้แ ก่
ประเภทซุบ เช่น ซุบหน่อไม้ ซุบหมากหมี้ (ขนุน) ซุบมะเขือ ซุบเห็ด ประเภทแจ่ว เช่น แจ่วปลาร้า
แจ่วเพี้ย (ดีวัว) แจ่วพริก ประเภทดอง เช่น หน่อไม้ดอง ปูดอง หอยดอง ชนิดที่ใช้ตา เช่น ตาหมาก

๑๐๗

หุ่ง (มะละกอ) ตาแตง ตาถั่ว ตาหมากยอ (ลูกยอ) ตากล้วย ตามะเฟือง ตาซั่ว (ตาหมากหุ่งผสมกับ
ขนมจีน) ตาป่า ตาลาว
วิธีทาอ่อมตาเครื่องแกง ใส่แมงลัก (ผักอี่ตู่ล่าว) ข้าวคั่ว ปลาแดก พริกเกลือ ผัก บัก
เขือ บักบวบ บักถั่ว กระรอก กระแต แลน เต่า ตะพาบ ปลาดุก แกงลาว (แกงป่า)
วิธีแกงหน่อไม้ใส่ย่านาง ข้าวเบื่อคือข้าวสารแช่ ให้อ่อนตาป่น ผักอัต ผักคะแยง ปลาแดก

ภาพที่ ๗๔ เมนูอาหารอีสานน้าพริกปลาร้า หรือปลาร้าบองผักสด ผักลวก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๗๕ ลาบหมูที่ทากินเองในครอบครัว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๗๖ อาหารที่ทากินง่าย ๆ ในครัวเรือน
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๗๗ ป่นปลากับหน่อไม้ต้ม เป็นเมนูที่ชาวอีสานนิยมทารับประทานในครัวเรือนแทบทุกมื้อ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๐๘

ภาพที่ ๗๘ ข้าวเหนียว
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การทาอาหารรับประทานในชีวิตประจาวัน
จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง พบว่ามีการทาอาหารอีส าน
รับประทานในครัวเรือนทุกวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง และเมื่อสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกพบว่า แทบทุกครัวเรือนจะทาอาหารอีสานรับประทานกันเนื่องจากทากินกันมานานตั้งแต่เกิด
และก็คุ้นกับการทาอาหารอีสานอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ทาอาหารอีสานรับประทานกันในครอบครัวมาก
ที่สุดคือ ลาบ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมา ได้แก่ น้าพริกปลาร้า ๗๔.๒ แกงลาว และอ่อม คิด
เป็นร้อยละ ๗๒.๙ และ ๗๒.๑ นอกจากนั้นยังพบว่า เมนูอาหารที่ทารับประทานกันในครอบครัวใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทองยังมีความหลากหลาย ได้แก่ ปลาร้าบอง ป่นปลา (น้าพริก) ผักสดผักดอง ส้มตา
ลาว แกงหน่อไม้ดอง ซุปหน่อไม้ บางครั้งก็ทากินแบบง่าย ๆ ทาอาหารที่ เด็กรับประทานได้ เช่น ไข่
เจียวกุนเชียงทอด ปลาทอด ไก่ทอด ต้มจืด และในการรับประทานอาหารจะนิยมกินข้าวเหนียวมาก
ที่สุด ๕๓.๓ รองลงมากินทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ สาหรับการทาอาหารอีสาน
ให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานส่วนใหญ่เป็นสามีภรรยา คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ รองลงมา ได้แก่
ทาเอง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔ ญาติพี่น้อง ลุงป้า น้าอา คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑ ส่วนเมนูอาหารอีสานที่
คนในหมู่บ้านชอบทารับประทานส่วนใหญ่คือ แกงเปอะ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗ รองลงมา ได้แก่ คิด
เป็นร้อยละ ลาบ ๖๗.๙ น้าพริกปลาร้า คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ ไข่เจียว คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔ ป่น
ปลา ผักลวก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓ และส้มตา คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ เป็นที่น่าสังเกตว่า เมนูส่วน
ใหญ่ที่ชอบทากินมีส่วนประกอบของปลาร้า เช่น แกงเปอะ น้าพริกปลาร้า แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือ
ชาวบ้านทาอาหารที่หาวัตถุดิบได้ง่ายคือทาไข่เจียวรับประทาน (ดังตาราง ๑๑)
ตาราง ๑๑ การทาอาหารอีสานรับประทานในครอบครัว
การทาอาหารอีสานรับประทาน
ความถี่ในการทาอาหารอีสานรับประทานในครัวเรือน
นานๆครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
ทาทุกวัน
รวม

จานวน

ร้อยละ

๔๕
๓๑
๑๖๔
๒๔๐

๑๘.๘
๑๒.๙
๖๘.๓
๑๐๐.๐

๑๐๙

การทาอาหารอีสานรับประทาน
อาหารอีสานที่ชอบทารับประทานกันในครัวเรือน
ลาบ
ก้อย
อ่อม
แกงลาว
ส้มตาลาว
ปลาร้าบอง
ผักดอง
แกงหน่อไม้ดอง
น้าพริกปลาร้า
ซุปหน่อไม้
ชนิดของข้าวที่หุงรับประทานในครัวเรือนตามปกติ
ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า
รวม
โอกาสที่ทาอาหารอีสานรับประทาน
ทากินในชีวิตประจาวัน
มีงานบุญ
คนมาเยี่ยม
เวลาอยากกิน
ผู้ที่ทาอาหารอีสานให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
สามีภรรยา
พี่น้องในครอบครัว
ลูก/หลาน
ญาติrพี่น้อง ลุงป้า น้าอา
เพื่อนบ้าน
ทาเอง
เมนูอาหารอีสานที่คนในหมู่บ้านชอบทารับประทาน
แกงหน่อไม่
แกงเห็ด
ส้มตา
ลาบ
แกงลาว
อ่อม

จานวน

ร้อยละ

๒๐๐
๘๐
๑๗๓
๑๗๕
๑๒๙
๑๑๖
๘๐
๑๒๔
๑๗๘
๑๐๘

๘๓.๓
๓๓.๓
๗๒.๑
๗๒.๙
๕๓.๘
๔๘.๓
๓๓.๓
๕๑.๗
๗๔.๒
๔๕.๐

๑๓
๑๒๘
๙๙
๒๔๐

๕.๔
๕๓.๓
๔๑.๓
๑๐๐.๐

๒๑๗
๑๒๐
๑๔๑
๑๑๓

๙๐.๔
๕๐.๐
๕๘.๘
๔๗.๑

๒๐๙
๑๓๔
๑๐๒
๑๔๙
๑๔๓
๑๕๗

๘๗.๑
๕๕.๘
๔๒.๕
๖๒.๑
๕๙.๖
๖๕.๔

๑๓๒
๑๐๐
๑๓๕
๑๖๓
๙๙
๑๑๗

๕๕.๐
๔๑.๗
๕๖.๓
๖๗.๙
๔๑.๓
๔๘.๘

๑๑๐

การทาอาหารอีสานรับประทาน
น้าพริกปลาร้า
แกงจืด
แกงส้ม
ป่นปลา+ผักลวก
คั่วกลิ้ง
ผัดเผ็ด
ซุปหน่อไม้
ซุปขนุน
แมลงทอด
ไข่เจียว
แกงเปอะ
ซุปมะเขือ
น้าพริกปลาทู
ก้อย
แจ่วบอง
ตาโคราช
ผักดง
แกงเลียง
ปลาเค็ม
หมูปิ้ง
แกงพุงปลา
ไข่เค็ม
ไก่ย่างไก่ทอด

จานวน
๑๖๐
๗๒
๘๓
๑๔๐
๑๐๖
๗๒
๑๑๗
๑๒๐
๑๒๘
๑๔๕
๑๘๔
๗๔
๑๐๖
๘๔
๗๗
๙๙
๙๓
๑๑๗
๘๐
๙๐
๑๐๘
๕๔
๑๒๒

ร้อยละ
๖๖.๗
๓๐.๐
๓๔.๖
๕๘.๓
๔๔.๒
๓๐.๐
๔๘.๘
๕๐.๐
๕๓.๓
๖๐.๔
๗๖.๗
๓๐.๘
๔๔.๒
๓๕.๐
๓๒.๑
๔๑.๓
๓๘.๘
๔๘.๘
๓๓.๓
๓๗.๕
๔๕.๐
๒๒.๕
๕๐.๘

การปรับเปลี่ยนการทาอาหารอีสาน และปัญหาการทาอาหารอีสาน
ชาวอี ส านที่ อ พยพมาต่ า งถิ่ น ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ พบว่ า การที่ จ ะท าอาหารอี ส านได้ นั้ น
เครื่องปรุงเป็นส่วนที่สาคัญ เช่น ปลาร้า ผักเฉพาะของท้องถิ่นอีสานที่ใช้ในเครื่องปรุง ส่วนใหญ่ จะหา
วัตถุดิบอื่นมาทดแทน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ รองลงมาคือ จะนาเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอง คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๘ และซื้อจากตลาด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ (ตาราง ๑๒) ส่วนปัญหาการทาอาหารอีสาน พบว่า
ส่วนใหญ่ ลูกหลานไม่ทากิน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๔ไม่มีวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ ทาไม่เป็น คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๔ (ตาราง ๑๓)

๑๑๑

ตาราง ๑๒ การปรับเปลี่ยนการทาอาหารอีสาน
การปรับเปลี่ยนการทาอาหารอีสาน
แหล่งที่ได้เครื่องปรุงอาหารอีสาน
ซื้อจากตลาด
ปลูกเอง
หาวัตถุดิบอื่นมาทดแทน
การทาอาหารอีสานมีการปรับเปลี่ยนหรือยังคงเดิม
คงเดิม
ปรับเปลี่ยน
รวม
เหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงอาหารอีสาน
หาไม่ได้ในพื้นที่
ไม่มีขายใช้ตัวอื่นทดแทน
ทาให้รสชาติอร่อยขึ้น
ไม่เปลี่ยนแปลง
แหล่งที่ได้ปลาร้าที่ใช้สาหรับปรุงอาหาร
ทาเอง
ซือ้
ญาติเอามาฝากจากอีสาน
รวม
ตาราง ๑๓ ปัญหาการทาอาหารอีสาน
ปัญหาการทาอาหารอีสาน
ทาไม่เป็น
ไม่มีวัตถุดิบ
รสชาติเปลี่ยน
ลูกหลานไม่ทากิน
ไม่มีคนสืบทอด

จานวน

ร้อยละ

๑๐๑
๑๕๘
๑๗๐

๔๒.๑
๖๕.๘
๗๐.๘

๑๖๖
๗๔
๒๔๐

๖๙.๒
๓๐.๘
๑๐๐.๐

๑๒๘
๙๓
๑๕๕
๘๓

๕๓.๓
๓๘.๘
๖๔.๖
๓๔.๖

๗๘
๑๕๘
๔
๒๔๐

๓๒.๕
๖๕.๘
๑.๗
๑๐๐.๐

จานวน
๑๔๕
๑๖๐
๑๒๒
๑๖๙
๘๑

ร้อยละ
๖๐.๔
๖๖.๗
๕๐.๘
๗๐.๔
๓๓.๘

นอกจากนั้นยังพบว่า ปัญหาการทาอาหารอีสานคือ การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเนื่องจาก
วัตถุดิบในพื้นที่มีน้อย หายาก ต้องหาวัตถุดิบที่เมื่อนามาปรุงรสแล้วให้เข้ารสชาติเดิมให้มากที่สุด แต่
บางครั้งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร

๑๑๒

บทที่ ๕
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้
จากการศึกษาภาคสนามสารวจความคิดเห็นของชาวบ้านด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์
เชิงลึก และนาข้อมูลมายืนยันโดยการจัดเวทีสนทนากลุ่มจากประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่
รัฐ อบต. ครูโรงเรียนในตาบลภูเขาทอง และผู้ปกครองในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง เพื่อหาแนวทางการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในตาบลภูเขาทอง ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อค้นพบตามตาราง ที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น ๒๔๐ ชุด ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มจะนามาจัด
หมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป พบว่าชุมชนดังกล่าวมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ เรียนรู้ และ
สืบทอดอัตลักษณ์นี้ไว้ เพื่อให้ดารงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ผ่านวิธีการต่างๆ แต่ก็มีบางอย่างปรับเปลี่ยน
ไปตามสมัยนิยมดังนี้
ตาราง ๑๔ แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานให้ดารงอยู่
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน
จานวน
สืบทอดวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อไป
๒๐๐
ครูส่งเสริมให้เด็กพูดภาษาอีสาน
๑๘๑
ฟื้นฟูผ้าทออีสานและให้แต่งกายอีสาน
๑๓๐
จัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี
๒๔๐
ภาครัฐสนับสนุนประเพณีอีสาน
๑๗๙
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
๒๑๑
จัดตั้งชมรมการแสดงสอนเด็กรุ่นใหม่
๑๔๖
รณรงค์ให้มีการแต่งกายอีสานในสัปดาห์และวันสาคัญ
๑๑๘
จัดนิทรรศการวัฒนธรรมอีสานและสอนในโรงเรียน
๑๓๓
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ
๒๔๐

ร้อยละ
๘๓.๓
๗๕.๔
๕๔.๒
๑๐๐.๐
๗๔.๖
๘๗.๙
๖๐.๘
๔๙.๒
๕๕.๔
๑๐๐.๐

จากตาราง ๑๔ พบว่า ในการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานให้ดารงอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ใต้ ควรจัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ โดยเท่ากัน รองลงมาได้แก่ ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในแต่ละกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๙ สืบทอดวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ครูส่งเสริมให้เด็กพูดภาษาอีสานคิด
เป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔ จัดตั้งชมรมการแสดงสอนเด็กรุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘ จัด
นิทรรศการวัฒนธรรมอีสานและสอนในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔
จากข้อมูล ดังกล่ าวสะท้อนให้ เห็ นว่า คนส่ว นใหญ่ในชุมชนให้ ความส าคัญกับการจัด
ประเพณีบุญบั้งไฟ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเป็นแนวทางสาคัญ
ในการสืบทอดหรือการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านงบประมาณ และการสืบทอดวัฒนธรรม
ให้ กับ เยาวชนรุ่ น ต่อไป โดยมีกลไกส าคัญคือโรงเรียนที่ควรเข้ามามีส่ วนร่ว มในการส่ งเสริมให้ ทา

๑๑๓

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาวอีสาน ทั้งด้านการแสดง การจัดกิจกรรม การ
สื่อสารในชีวิตประจาวันด้วยภาษาอีสาน
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ
ด้านประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานมีความเกี่ยวพันกับการจัดกิจกรรมบั้งไฟจุด บั้งไฟ
เอ้ ขบวนแห่ การแสดง การละเล่น โดยการเตรียมงานที่ใช้ระยะเวลาอย่างยาวนาน ซึ่งต้องระดมกาลัง
ทั้งแรงกาย แรงทรั พย์ เพื่อให้ อัตลั ก ษณ์วัฒ นธรรมของอี ส านยังดารงอยู่ในชุมชนที่ห่ างไกลจาก
ดินแดนภาคอีสานที่จากมาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไว้อย่าง
เหนียวแน่น นอกจากนั้นยังพบว่ามีแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านการจัดประเพณีบุญบั้ง
ไฟดังนี้
๑. ควรส่ ง เสริ ม ให้ จั ด เป็ น ประจ าทุ ก ปี หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น อบต. โรงเรี ย น
โรงพยาบาลชุมชน หน่วยานทหาร ตารวจ ทุกฝ่ายในชุมชนควรมีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนไม่
ว่าจะเป็นกาลังทรัพย์หรือแรงงาน เพื่อให้ประเพณีบุญบั้งไฟคงอยู่ มีการเรียนรู้และส่งต่อให้กับเด็กรุ่น
ใหม่ และมีการสืบทอดให้กลายเป็นประเพณีที่สาคัญของคนในตาบลภูเขาทอง
๒. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสิ่งสาคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ โรงเรียนที่
อยู่ในตาบลภูเขาทองที่จัดงานเทศกาลหยุดทาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ร่วมทา
กิจกรรม ก่อนงานบั้งไฟของทุกปีต้องเตรียมงานหลายอย่าง เช่น การประดิษฐ์บั้งไฟ การซ้อมนางรา
หน้าขบวน โรงเรียนเล็งเห็นว่า การหยุดช่วงระยะหนึ่ง จะทาให้เด็กและเยาวชน สามารถซึมซับเอา
วัฒนธรรมอีสานไปฝั่งลึกในจิตใจได้ โดยเฉพาะวันจัดงานประเพณีบั้งไฟอีสาน โรงเรียนอย่างน้อยคือ
โรงเรียนรักษ์ไทย และโรงเรียนภูเขาทอง มักเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นบุตรหลานคนอีสานจานวน
มาก ได้ห ยุดเรีย น เพื่อให้ เข้าร่ วมกิจกรรมงานประเพณี โดยเฉพาะโรงเรียนรักษ์ไทยซึ่งเป็นพื้นที่
ใกล้เคียงกับการจัดงานประเพณีบั้งไฟ นอกจากกิจกรรมประเพณีโดยตรงแล้ว สิ่งที่ครูนั กเรียนกระทา
คือการต้อนรับนักท่องเที่ยว การทาอาหารจาหน่าย การช่วยเหลือด้านแรงงาน การขนย้ายอุปกรณ์
สาหรับเตรียมการแสดงภาคกลางคืน ในช่วงจัดงานมหรสพที่จัดขึ้นประจานั้น การแสดงที่มาจากภาค
อีส าน เช่น การเชิญนักร้ องหมอล าชื่อดัง การเชิญดนตรีห มอล าซิ่ง การหยุดโรงเรียนก็เพื่อให้ ครู
นักเรียนได้ชมมหรสพเหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักเรียนที่มักตามผู้ปกครองไปชม นอกจากความ
บันเทิงแล้ว นักเรียนได้รับซึมซับวัฒนธรรมอีสาน ทั้งในแง่ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ กล่าวคือ
สามารถบูรณาการวัฒนธรรมอีสานแขนงต่างๆ ที่จะช่วงให้เกิดความภู มิใจใจมรดกวัฒนธรรมของ
ตนเอง ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่คนอื่นๆต่อไปในอนาคต
๓. การทาบั้งไฟเอ้ให้คงอยู่ในชุมชนควรให้คนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งส่วนประกอบ
ของขบวนบั้งไฟคนถือป้ายสัญลักษณ์พานพุ่ม ป้ายอาเซียน ป้ายผ้า ขบวนเซิ้งบั้งไฟ รถบั้งไฟเอ้
ขบวนกลองยาว งานบุญบั้งไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน
๔. การจัดขบวนแห่มีแนวทางการในการอนุรักษ์เพื่อสืบทอดดังนี้คือ
๔.๑ ตัวบั้งไฟจุด บั้งไฟเอ้หรือบั้งไฟสวยงาม แต่ละหมู่บ้านต้องทาเอง ไม่มีการซื้อ
หรือจ้างมา คนเฒ่าคนแก่ ผู้ใหญ่ ผู้หญิงผู้ชาย เด็กจะต้องมารวมตัวกัน เพื่อช่วยกันทา ทั้งที่ศาลา
ประจาหมู่บ้าน การจักตอก ดอกไม้ ใบตอง มาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนที่ทา
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๔.๒ ขบวนราเซิ้งควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเซิ้ง ทั้งคนสูงอายุ วัยกลางคน และ
เด็ก ไม่ต้องแข่งขั้น เพื่อเอาชนะด้วยรางวัลมากเกินไป หากทาเพื่อรางวัล จะทาให้คนส่ว นน้อยเข้า
มาร่วม เพราะต้องคัดเลือกคนที่ราสวย ราเก่ง การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของอีสานให้คงอยู่ในชุมชน
ควรมีการถ่ายทอดให้คนในชุมชนร่วมกันจัดงานบุญบั้งไฟ การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน
๔.๓ ขบวนแฟนซี การละเล่นประกอบขบวนให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ มีอยู่ในชุมชน
หรือช่วยกันจัดทาขึ้นเอง เช่น ขบวนเงาะป่า ขบวนสัญลักษณ์ที่นามาเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ขบวน
ต่อต้านยาเสพติด ขบวนรักในหลวง ขบวนกลองยาว
๔.๔ คณะกรรมการตัดสิน ให้ใช้กรรมการในชุมชนตัดสินและดาเนินการทั้งวันแห่
และวันจุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตอบแทน โดยเชิญคณะครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนใน
หมู่บ้ าน สมาชิกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล กานัน ผู้ ใหญ่บ้า น หรือตั ว แทนแต่ ล ะหมู่บ้า นมาเป็ น
กรรมการตัดสิน
๔๕ แรงใจ ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง สนุกสนานเฮฮากันทั้งชุมชน ผู้ นาชุมชน และ
ชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัน ทุกอาชีพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับรู้ข้อมูล เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบ ประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เห็น และ
เข้าใจปัญหาของบุญประเพณีบั้งไฟ และอยากจะฟื้นฟูให้ประเพณีนี้ให้ยังคงดารงคุณค่าดีงามต่อชุมชน
เหมือนในอดีตที่เคยเป็นมา คนกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้นาชุมชนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทองมี
ส่วนร่วมในการจัดเวทีเสวนาประเด็นที่ควรปรับปรุงในการจัดงานทุกปี ควรมีการถอดบทเรียน เพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
๕. หากต้องการสืบสานการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของอีสานให้คงอยู่ในชุมชนควรจะเก็บ
เรื่องราวของความเป็นอีสาน รา และ ท่าเซิ้ง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวิชานาฏศิลป์จัดเก็บข้อมูลและ
เรื่องราวบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกท่ารา เพื่อใช้สอนให้ลูกหลานได้สืบทอด ปัญหา
การแสดง การละเล่นของวัฒนธรรมอีสานคื อ ไม่มีคนสอนการแสดง การคิดท่าราของการแสดงและ
ขาดคนสืบทอด การแสดง การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานที่หายไปคือการเล่นมอญซ่อนผ้า
ทั้ง ๆ ที่ในอดีตมีการละเล่นพื้นบ้าน ตอนนี้ไม่มีแล้ว เด็กรุ่นใหม่หันไปดูทีวี หรือเล่นเกมส์ทาให้ไม่
สนใจในการละเล่นพื้นบ้านเพื่อการปฏิสัมพันธ์ ทางหน่วยงาน โรงเรียนควรจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้าน
เป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งโรงเรียนควรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีที่สุด
๖. สร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด โดยการให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบั้งไฟทุกปี เพื่อให้
เห็น ความสาคัญของประเพณีบุ ญบั้งไฟ เล่าเรื่องราวของบุญบั้งไฟในอีส านให้ เด็กได้ฟังผ่านคนใน
ครอบครัว และโรงเรียน
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านการแสดง
แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานด้านการแสดง และการเล่นดนตรี พบว่า
๑. ควรมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาสอนพิเศษ ในการสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรม
อีส าน มีการส่งเสริ มให้นั กเรี ยนในชุมชนได้รับความรู้โดยตรงจากปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอีสาน อย่างน้อยมี ๒ คนที่โรงเรียน เรียนเชิญไปสอนแก่นักเรียน คนแรกคือหมอแคน ชื่อ
คามี คามี เป็นชาวนครราชสีมา มีความเชี่ยวชาญจากการเป่ าเครื่องดนตรีแคนจากบ้านเกิด อย่างไรก็
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ตามมาสอนได้ช่วงระยะเดียวเท่านั้น เนื่องจากป่วยกะทันหันด้วยอาการอัมพฤกษ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
ภรรยาและบุตร คามีมีความปรารถนาดีที่จะถ่ายทอดการเป่าแคนแก่เด็กและเยาวชน แต่เด็กให้ความ
สนใจน้อยมาก ดังคาสัมภาษณ์ “ผมสอนเด็กให้เป่าแคน แต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจ อาจเป็นเพราะเห็น
ว่าล้าสมัย ไม่เหมือนเล่นกีต้าร์” ปัจจุบันจึงไม่มีคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเป่าแคน ต่อจากหมอแคน
คามี คนที่สองคือ คาภาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีความสามารถในการเล่นพิณตั้งแต่บ้านเกิด
ปัจจุบันยังเป็นผู้นากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ก่อตั้งวงดนตรีพัฒนาเพลง เพื่อความบันเทิงและรับจ้าง
ทั่ ว ไป ทั้ ง ยั ง เป็ น ครู พิ เ ศษ สอนพิ ณ แก่ นั ก เรี ย นในชุ ม ชน เมื่ อ หลายปี ม าแล้ ว หมอพิ ณ ได้ รั บ การ
สนับสนุนเงินจานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดโครงการสอนพิณให้แก่บุคคลทั่วไป มีผู้สนใจสมัครมา
เรียนกับครู ๑๒ คน สอนตั้งแต่การทาพิณด้วยตนเอง การประกอบพิณ การเล่นพิณ จนทุกคนสามารถ
ทาพิณได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาฝึก ๒ เดือน แต่คนที่สามารถเล่นพิณได้มีเพียงคนเดียว แม้มีเพียงคนเดียว
ก็พอจะสืบต่อดนตรีพิณให้กับคนรุ่นหลัง ดังคาสัมภาษณ์ว่า “ผมฝึกให้ทุกคน ที่ออกงานได้มีเพียงคน
เดียวหรือสองคน แต่ก็ยังดี อย่างน้อยสืบต่อไปแก่คนรุ่นใหม่ได้ ผมก็แก่แล้ว คงไม่ได้เล่น ให้เด็กๆมัน
ทาต่อ” หมอพิณคาภาเคยไปสอนพิเศษให้นักเรียนวันละ ๒ ชั่วโมง มีความตั้งใจจะฝึกหัดให้นักเรียน
บุตรหลานคนอีส านเล่น พิณได้ แต่ไม่ค่อยได้ผ ล เด็กไปสนใจเครื่องดนตรีส มัยใหม่อย่างเช่นกีต้าร์
มากกว่า ในโรงเรียนจัดชั่วโมงพิเศษเป็นการเฉพาะ เน้นเด็กโตชั้นประถมปีที่ ๕-๖ ที่เป็นเรื่องยากที่จะ
ฝึกทักษะให้ ทุกคนรั กในเครื่ องดนตรีพิณ อย่างไรก็ตามเป็นโอกาสดี ผู้ เรียนทั้ง ๑๒ คน สามารถ
ประดิษฐ์พิณได้ แม้ไม่สามารถบรรเลงทุกคน แต่ก็สามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นหลัง บางครั้งอาจมี
เด็กใหม่ๆ ให้ความสนใจพิณ ที่สาคัญพิณเหล่านี้ส ามารถนาไปแสดงในงานเทศกาลต่างๆ หรือจัด
จาหน่ายได้ด้วย คนที่สามเป็นยายอวบ ไปสอนราเซิ้งให้นักเรียน แต่ภายหลังยกเลิก แต่ก่อนสอนรา
เซิ้ง แต่พอมีครูในโรงเรียนไม่ชอบยายอวบ มันเรื่องมาก แต่บางครั้งไปสอนให้บ้านอื่นๆ เดี๋ยวนี้ทาเป็น
แล้ว ก็อยู่บ้านดีกว่า
๒. การสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระบบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ครูสามารถแทรกเนื้อหา โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มอาเซียนศึกษา กลุ่มศิลปะ ในวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีการถ่ายทอดภาพประเพณี
วัฒ นธรรมต่ า งๆ ผ่ า นวิ ดิ ทั ศ น์ ห รื อสื่ อ ทางไกลจากโรงเรี ย นไกลกัง วล การสั่ ง ให้ นั ก เรี ย นท าป้ า ย
นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีอีสาน เช่น เทศกาลแห่เทียนพรรษา เทศกาลบั้งไฟจัดขึ้นในภาคอีสาน
อาหารอีสาน การละเล่น การแสดงจากภาคอีสาน ติดไว้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน กลุ่มอาเซียน
หากมีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศลาว นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมใกล้เคียง
กัน ในสาระนี้บางครั้งจะฝึกพูดภาษาลาวหรือภาษาอีสาน แล้วแปลเป็นคาไทยเสมอ เช่น คาว่า ส้วม
ภาษาอีสานเรียก ส่วม คาว่า จอบ ภาษาอีสานเรียก จก คาว่า โคก เป็นภาษาอีสานหรือลาวเรียก มอ
ในกลุ่มศิลปะจะเป็นการสอนนาฏศิลป์อีสาน เช่น ราเซิ้ง ครูเปิดวิดิทัศน์ สาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม การว่าเซิ้งยังสามารถนาไปใช้จริงในช่วงจัดงานประเพณีบั้งไฟประจาปี อย่างไรก็ตาม บางปี ก็งด
เว้ น ดั งค าสั ม ภาษณ์ว่ า “ทุก ๆปี ห มู่บ้ า นจะให้ นัก เรี ย นนี้ ไ ปร าเซิ้ ง แต่ ปี นี้ไ ม่ มีง บ” งบประมาณที่
กล่าวคือจะเป็นการเสียค่าเช่าชุด ดังนั้นแม้นักเรียนมีทักษะราเป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่มีชุดแสดงจริงก็
อาจจะต้องเว้นว่าง จนกว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุน อย่างไรก็ตามการรานาฏศิลป์เป็นสาระที่

๑๑๖

สอดแทรกอยู่ในชั่งโมงปะปนกับการราชนิดอื่นๆ ซึ่งบางครั้งครูก็คิดท่าราแบบผสมผสาน ครูเชื่อว่าการ
สอดแทรกท่ารานาฏศิลป์อีสานจะทาให้นักเรียนภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของตนเอง
๓. โรงเรียนหรือชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามถิ่นหรือจัดโครงการ
วัฒนธรรมอีสานควบคู่กับวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น ภาคใต้ชิงเปรต อีสานบั้งไฟ สืบเนื่องจากนักเรียน
บุตรหลานอีสานส่วนใหญ่อยู่อาศัยปะปนกับคนใต้ หรือเป็นบุตรที่เกิดจากคนภาคใต้แต่งงานกับคน
อีสาน การแทรกวัฒนธรรมข้ามถิ่มจะทาให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลาย โดยเฉพาะกับวัฒ นธรรม
มุสลิม ซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่จานวนหนึ่งเป็นมุสลิม การสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานในสาระการ
เรียนรู้จึงเป็นการจัดการบูรณาการทางวัฒนธรรม
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านการแต่งกาย
การสืบทอดวัฒนธรรมอีสานในระดับโรงเรียน ที่มีนักเรียนจานวนมาก ผู้บริหารโรงเรียน
สนับสนุนให้ยึดตามแนววิถีของวัฒนธรรมอีสาน เช่น ในช่วงงานเทศกาลประเพณี แนะนาให้นักเรียน
ใส่เสื้อม่อฮ่อมไปทาบุญที่วัด เสื้อม่อฮ่อมมีความหมายถึงเสื้อที่ย้อมด้วยสีคราม เป็นเสื้อที่นิยมใส่ทาง
ภาคเหนือ แต่ครูเห็นว่าเป็นเสื้อที่คนอีสานนิยมใส่เช่นกัน โดยเฉพาะพวกที่มีเชื้อสายจากลาวพวน การ
ใส่เสื้อม่อฮ่อม นอกจากสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือและอีสานแล้ว ยังสวมใส่สบายเหมาะสม
กับสภาพอากาศร้อนในภาคใต้ ในบางโรงเรียนหางบประมาณซื้อผ้าลายสก็อตคล้ายผ้า ขาวม้ามาตัด
เป็นเสื้อ เป็นสีแดงดา กาหนดให้นักเรียนใส่มาโรงเรียนเฉพาะวันศุกร์ อย่างไรก็ตามเงินทุนเหล่านั้น
ได้มาโดยการของบประมาณหรื อขอสนับ สนุนจากหน่ว ยงานต่างๆ แต่ใช้ เงินที่ยั งคงเหลื อ ดังค า
สัมภาษณ์ว่า
“ซื้อผ้ามาให้ช่างตัด ลายสก็อต ใส่ทุกวันศุกร์ ไม่มีงบโดยตรง เอางบบางส่วนที่เหลืออยู่
มาตัดเสื้อผ้าให้เด็ก” (มานพ ผู้ให้สัมภาษณ์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)
จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทางโรงเรียนมีความใส่ใจในการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยพยายามหางบทุนมาสนับสนุน แต่โครงการในระยะหลังค่อยหมดไป
เนื่องจากเงินไม่เพียงพอในการจัดการ และยังไม่มีหน่วยงานหรือภาคเอกชนให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน นอกจากนั้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายอีสาน ถือเป็นการสร้าง
จิตสานึกรักบ้านเกิดให้กับเยาวชน สามารถทาได้โดยการให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของภาค
อีสานไปโรงเรียนในทุกวันศุกร์ดังคาสัมภาษณ์ข้างต้น ซึ่งเป็นการตอกย้าอัตลักษณ์วัฒนธรรมผ่านการ
แต่งกาย เพราะผู้คนในสมัยปัจจุบันมักแต่งกายตามแบบสากลนิยม คือการสลายเส้นแบ่งพรมแดนลง
คุณยายกวมได้กล่าวถึงการแต่งกายของชาวอีสานในงานบุญบั้งไฟว่า ปัจจุบันการแต่ง
กายด้วยผ้าซิ่นของคนอีสานมีให้เห็นน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้นาองค์กรมักจะไปเช่าชุดที่เป็นผ้าลายของคน
มาเลเซียในการเดินขบวน ทาให้เด็กไม่ได้เห็นลายผ้าซิ่นของคนอีสานอย่างแท้จริง ควรตัดเสื้อด้วย
ผ้าลายหมากรุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอีสาน หรือเวลาไปวัดก็ให้คนแก่ใส่ชุดที่เป็นผ้าซิ่นของคนอีสาน
เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายแบบอีสาน
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ข้อสัมภาษณ์ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการแต่งกายเป็นเครื่องแสดงสัญลักษณภูมิ
หลังของบุคคลนั้นประการหนึ่ง การแต่งกายด้วยผ้าซิ่น หรือผ้าขาวม้าก็นับเป็นการธารงอัตลักษณ์ของ
คนอีสาน ดังนั้นหากปัจจุบันการแต่งกายในงานบุญบั้ งไฟได้นาเอาผ้าของชนชาติอื่นมาแต่งกาย ก็จะ
ทาให้เยาวชนไม่ได้เห็นผ้าที่เป็นของบรรพบุรุษตนเอง ดังนั้นการสืบสานผู้วิจัยจึงมองเห็นแนวทางใน
การอนุรักษ์โดยอ้อมว่าถ้าหากไม่สามารถหาผ้ามาใส่ได้จริงๆ ก็ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จักผ้า
อีสานโดยทางอ้อม เช่น นาความรู้ เรื่องเครื่องแต่งกายของอีสานไปสอดแทรกไว้ในชั่วโมงเรียนภาษา
อาเซียนของทางโรงเรียน การส่งเสริมเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสืบสานความเป็นอีสานให้ดารงอยู่ได้อีก
ทางหนึ่ง
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านภาษาอีสาน
จากการสารวจข้อมูลจากชาวบ้าน พบว่า การที่จะอนุรักษ์เพื่อสืบทอดภาษาอีสานให้คง
อยู่ต่อไปในพื้นที่ภูเขาทองพบว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านบอกว่าควรให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดคือ ทางโรงเรียนควรให้การบ้านโดยการให้เขียนภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่นมา
ส่งทุกวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ รองลงมา ได้แก่ พ่อแม่ควรสอนให้ลูกพูดกันในครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗ จัดตั้งชมรมภาษาอีสาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑ และจัดให้มีการสอนภาษาอีสาน
ซึ่งเป็นภาษาถิ่นในหลักสูตรของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ (ตาราง ๑๕)
ตาราง ๑๕ แนวทางการอนุรักษ์เพื่อสืบทอดภาษาอีสานให้คงอยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
แนวทางการอนุรักษ์เพื่อสืบทอดภาษาอีสานให้คงอยู่
จานวน
พ่อแม่สอนให้ลูกพูดกันในครอบครัว
๒๐๘
อบรม
๗๓
พูดให้บ่อย
๑๕๔
จัดตั้งชมรมภาษาอีสาน
๑๘๕
โรงเรียนให้การบ้านโดยการให้เขียน
๒๒๐
ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสาร
ในท้องถิ่นมาส่งทุกวัน
จัดให้มีการสอนภาษาอีสานในหลักสูตร ของโรงเรียน
๑๘๓

ร้อยละ
๘๖.๗
๓๐.๔
๖๔.๒
๗๗.๑
๙๑.๗
๗๖.๓

การสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานที่ง่ายคือ การสื่อสารด้วยภาษาอีสาน หรือการพูด
ภาษาอีสานในท้องถิ่น คนในชุมชนส่วนใหญ่หากมีพ่อแม่เป็นชาวอีสานจะพูดภาษาอีสาน แต่หากฝ่าย
หนึ่ งเป็น คนอีส านอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น คนใต้ ขึ้นอยู่กับคนเลี้ ยงเป็นหลัก แต่ส่ ว นใหญ่เป็นภาษาถิ่นใต้
มากกว่า หากเป็นคนที่สามารถพูดอีสานได้ หากสนทนากันในกลุ่มจะใช้ภาษาอีสาน ทั้งนี้เป็นเพราะ
ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมอีสาน โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวันทาได้ง่ายที่สุด ดังคาสัมภาษณ์
“ผมพูดภาษาอีสาน เราสามารถสื่อสารกันได้ พ่อแม่สอนเรามา ถ้าจะอนุรักษ์ความเป็นอีสาน แค่พูด
ภาษาอีสานก็ได้แล้ว แต่รุ่นเด็กๆไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่า” การใช้ภาษาอีสานในตาบลภูเขาทองมีปะปน
หลายสาเนียง เนื่องจากมีคนอพยพมาจากหลายจังหวัด แต่ก็สามารถปรับได้ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
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การสืบทอดภาษาอีสานจะปรากฏมาก มีกิจจกรรมกลุ่มคือ วันทาบุญเข้าพรรษา วันจัดงานประเพณี
บั้งไฟ โดยเฉพาะการบรรยายหรือสร้างบรรยายกาศของงาน พิธีกรจะใช้ภาษาอีสานเป็นสื่อตลอดงาน
ในโรงเรียนภาษาอีสานใช้น้อย คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอีสาน ใช้ภาษาไทยมาตรฐานเป็นสื่อ เด็กนักเรียน
จะพูดในหมู่เพื่อนด้วยกันเองที่สามารถพูดได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพูดภาษากลาง ทั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุจาก
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ปัจจุบันแม้ พ่อแม่เป็นชาวอีสาน แต่
เมื่อสื่อสารกับบุตร บางคนใช้ภาษากลาง ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า “หลัง ๆ นักเรียนไม่พูดภาษาอีสาน พ่อ
แม่บางคนไม่พูดอีสาน” การสืบทอดภาษาอีสานในโรงเรียนปัจจุบันมีความเป็นไปได้น้อย หากไม่มีครู
เป็นชาวอีสาน บางโรงเรียนครูใหญ่เป็นชาวอีสาน กาชับให้ พูดภาษาสาน สาเหตุหนึ่งมาจากค่านิยมที่
มองว่า ภาษาถิ่นควรพูดที่บ้านมากกว่าในโรงเรียน บุตรหลานคนรุ่นใหม่ยังเป็นลูกครึ่งได้กับอีสานจะ
พูดน้อยลง การสืบทอดภาษาจะทาอย่างเป็นระบบให้ปรากฏในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หากใน
โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ ผ ล กิ จ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชนจะเป็ น พื้ น ที่ ที่ ส ามารถสื บ ทอดเพื่ อ ด ารงอั ต ลั ก ษณ์
วัฒนธรรมของชาวอีสานได้ดีที่สุด
๑. การอนุรักษ์ภาษาอีสานโดยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
ตามการศึ กษาตามแนวภาษาศาสตร์ โดยปกติท ารกเมื่อ อายุครบ ๖ เดือน จะเริ่ม มี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ภาษาโดยการฝึกพูดภาษาแม่ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ครั้งแรกจากบุคคลใน
ครอบครัว (Mother Tongue) เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ครั้งแรกของชีวิต และเป็นภาษาที่ใช้เมื่ออยู่
กับบ้าน แม้ว่าสาเนียงของภาษานั้นจะแตกต่างจากภาษามาตรฐานที่สังคมนั้นใช้ก็ตาม จาการสนทนา
กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เด็กที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง ได้รับการฝึกพูดจากพ่อ
แม่เป็นภาษาไทยถิ่นสาเนียงอีสาน สาเนียงเช่นนี้นักภาษาศาสตร์จะนับว่าเป็นภาษาแม่ และเมื่อเข้าสู่
ระบบโรงเรี ย นแม้ ว่ า สั ง คมไทยจะก าหนดว่ า ให้ ใ ช้ ภ าษาไทยมาตรฐานเป็ น ภาษากลาง แต่ ทั้ ง นี้
นักภาษาศาสตร์ก็ยังนับว่าภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่สอง ส่วนการเรียนภาษาอังกฤษนับว่าเป็น
ภาษาที่สาม
การอนุรักษ์ภาษาอีสานของเด็กที่เติบโตและอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่
เต็มไปด้วยกลุ่มคนภาคใต้ ด้วยสาเหตุที่หวั่นเกรงว่าการใช้ภาษาไทยถิ่นสาเนียงอีสานจะหายไปนั้น
และ รั กไทย โรงเรี ย นบ้านภูเขาทอง ผู้ อานวยการ ครูโ รงเรียนประถมศึกษา จากการสนทนากลุ่ม
ผู้ปกครองในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง ได้ร่วมกันเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภาษาอีสาน เพื่อดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมอีสานด้านภาษา โดยมองว่า การเข้าสู่ระบบโรงเรียนที่บังคับให้เด็กทุกคนต้องใช้ภาษาไทย
มาตรฐานในการสื่อสาร ส่งผลให้เมื่อผู้ปกครองพูดภาษาอีสานกับลูกหลาน ผลกลับพบว่าลูกหลานใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารกับคนในครอบครัว ดังนั้นแนวทางการอนุรักษ์คือผู้ปกครองควรใช้
ภาษาอีสานกับลูกหลานอย่างสม่าเสมอ ไม่หันมาตอบโต้ภาษาไทยมาตรฐานตามลูกที่สื่อสาร เพื่อให้
เกิดการซึมซับในสาเนียงภาษาอีสาน และด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ แม้ว่าในวันนี้พวกเขาอาจจะไม่
ใช้อีสานเลย แต่เชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในถิ่นฐานใดก็ตาม เมื่อได้ยิน ภาษาอีสาน เช่น
การสื่อสารผ่านบทเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดยชาวอีสาน หรือเสียงดนตรีที่เกิดจากเครื่องดนตรีข องชาว
อีสาน เขาจะเกิดความสานึกรักบ้านเกิดขึ้นมาทันที และมีความรู้สึกว่าภาษาหรือเสียงที่ได้ยินนั้นเป็น
ภาษาแม่ ที่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของยายกวมดังนี้

๑๑๙

“...การใช้ภาษาอีสานของลูกหลานบ้านเฮา มันบ่เว้าลาวกับพ่อแม่เด๊ ย้อนไปโรงเรียน
กลับมาบ้านกะบ่เว้าลาวนาพ่อนาแม่ พ่อแม่กะยังเว้าไทยกับลูกอีกเด๊ จังซั่นพ่อแม่ก็ต้อง
เว้าลาวโลด...” (ยายกวม ปัทมา, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“...การอนุรักษ์ภาษาอีสาน ถามว่าเด็กที่ไปเรียนประเทศมาเลเซียพูดได้มั้ย เขาพูดได้นะ
แต่เขียนไม่เป็นใช้แต่ภาษาพูด ถามเขาว่ากินอาหารแซบไหม เขาบอกว่าแซบ บางคนก็
ตอบว่าอร่อย บางคนก็แค่พยักหน้า แสดงว่าเขารู้ภาษาอีสาน ไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหน
เพียงแต่ไม่ค่อยพูดกัน เราต้องมาดูว่าจะให้เด็กหันมาคุยกันด้วยภาษาอีสาน ครู พ่อแม่
น่าจะช่วยได้มากในเรื่องนี้...” (พ่อวัน, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
จากปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก ไม่ นิ ย มใช้ ภ าษาอี ส านใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่ องจากอิทธิพลการใช้ภ าษาไทยมาตรฐานของทางโรงเรียน แม้อิทธิพลการใช้
ภาษาไทยมาตรฐานของโรงเรียนจะมีผลโดยตรงต่อนักเรียน แต่ ครอบครัวก็ควรมีส่วนในการส่งเสริม
การใช้ภาษาอีสานของเด็กด้วยเช่นกัน โดยช่วงที่มีเวลาอยู่กับลูกก็ควรใช้ภาษาอีสานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เด็กเกิดการซึมซับด้านสาเนียงในภาษาที่พ่อแม่ใช้กับตนเองอยู่เป็นประจา
๒. แนวทางการอนุรักษ์ภาษาอีสานโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน
การอนุรักษ์ภาษาอีสานโดยหน่วยงานของรัฐ ได้สัมภาษณ์ครูจากสองโรงเรียน ได้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียนรักไทย และครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง พบข้อมูลเบื้องต้นว่านักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ ๗๐ เป็น คนอีสาน ส่ ว นอีกร้อยละ ๓๐ เป็นคนมุสลิ มและคนใต้ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการอนุรักษ์ดังนี้ (สุรพงษ์, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๒ .๑ การสนับสนุนให้นักเรียนใช้ภาษาอีสานในช่วงพักเที่ยง โดยไม่ได้บังคับให้ใช้
ภาษาไทยมาตรฐานตลอดเวลา ดังนั้นการสนับสนุนเช่นนี้จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน
และกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาแม่ของตนเอง ซึ่งจากการสังเกตพบว่าเด็ก
นักเรียนหลายคนที่กาลังเล่นในโรงเรียนยังใช้คาลงท้ายที่เป็นภาษาอีสาน เช่น คาว่า ”เด้อ“ ”จั๊ก“
”ฮ่วย“
๒.๒ ทางโรงเรียนควรจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอีสาน ในชั่วโมงภาษาอาเซียน
และให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสาน เช่น การสอนราเซิ้ง การแต่งกาย ๔
ภาคมาโรงเรียน
๒.๓ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข เช่น เมื่อถึงเดือนสิ บ มีการจั ดประเพณีชิงเปรต ทางโรงเรียนควรสนับสนุนให้เด็ กนักเรียนทา
กิจกรรม จัดนิทรรศการ อาจมีการนาฮีต ๑๒ มาจัดนิทรรศการให้เด็กได้เรียนรู้ จารีตตามวัฒนธรรม
ของชาวอีสานทั้ง ๑๒ เดือน โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมบุญบั้งไฟ และให้
เด็กได้นาประเพณีมาขยายผลในโรงเรียน โดยการจัดบอร์ด หรือกิจกรรมในโรงเรียนด้วย เพื่อให้สานึก
ถึงรากเหง้าดั้งเดิมของชาวอีสาน และรากเหง้าของวัฒนธรรมของคนใต้ด้วย

๑๒๐

๒.๔ ในระดับนโยบายควรมีการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา โดย
ก็จะทาให้สามารถ จัดในกิจกรรมลดเวลาเรียน เสริมเวลารู้ โดยให้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น และวิถีปฏิบัติ
ดารงภาษาอีสานอยู่ได้ การสอนอาจเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือครูที่สามารถสื่อสารภาษาอีสานได้ให้
สอนหรือพูดภาษาถิ่นวันละคา เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนไม่ลืมภาษาถิ่น และไม่อายที่จะพูดภาษาอีสาน

ภาพที่ ๗๙ การสนทนากลุ่มกับภาครัฐ และครูที่โรงเรียนในชุมชนตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘๐ การสนทนากลุ่มกับภาครัฐ และครูที่โรงเรียนในชุมชนตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘๑ บรรยากาศนักเรียนโรงเรียนในชุมชนตาบลภูเขาทอง
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผูว้ ิจัยวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๒๑

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านอาหาร
จากการสนทนากลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ อบต. ครู และชาวบ้าน พบว่า แนว
ทางการด ารงอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านผ่ า นอาหารเป็ น สิ่ ง ที่ ท าไม่ ย าก เนื่ อ งจากใน
ชีวิตประจาวันทุกครัวเรือนจะรับประทานอาหารอีสานอยู่เป็นประจา แต่ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือ เด็ก
มักจะชอบรับประทานอาหาร fast food เนื่องในกระแสบริโภคนิยม ดังนั้นทั้งครู ผู้ปกครอง จึงควร
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กหันมาสนใจอาหารอีสานดังนี้
๑. ครู และผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนห่อข้าวที่เป็นอาหารอีสานมาทานที่โรงเรียน
ร่ ว มกั บ เพื่ อ น ๆ โดย ผู้ ป กครองให้ เ ด็ ก น าอาหารอี ส าน เช่ น ข้ า วเหนี ย ว ส้ ม ต า ลาบ อ่ อ ม มา
รับประทานที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถส่งเสริมการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานได้
เป็ น อย่ างดี เมื่ อ นั ก เรี ย นได้น าข้า วเหนี ยวใส่ กระติ๊บและส้ มตา ครูเ ห็ นเป็นโอกาสในการส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมอีสาน จัดพื้นที่ให้นั่งทานอย่างเป็นระเบียบ
๒. สร้างจิตสานึกปลูกฝังความเป็นอีสาน โดยการให้ครอบครัว โรงเรียนช่วยกันฝึกให้
เด็กทาอาหารอีสาน และนาอาหารอีสานมารับประทานในโรงเรียน โดยไม่อายที่จะรับประทานอาหาร
อีสาน
๓. สอนการทา หรือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอีสานในกิจกรรมลดเวลาเรียนเสริมเวลารู้ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดรับกับความเป็นท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสืบ
ทอด
๔. ให้ นั ก เรี ย นวิเ คราะห์ อ าหารอีส านที่ ท าโดยใช้สู ต รและรสชาตดั้ง เดิ ม และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนสูตรอะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยให้การบ้านไปทาที่บ้านให้ไปถามพ่อแม่ผู้ปกครอง
เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การดารงอยูของอาหารอีสาน การปรับเปลี่ยน
และปลูกฝังสานึกรักบ้านเกิด และความเป็นท้องถิ่น
แนวทางการสืบทอดอาหารอีสานให้คงอยู่
นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจในเรื่องของแนวทางการสืบทอดการทาอาหาร
อีสานให้คงอยู่ในพื้นที่ตาบลภูเขาทองพบว่า รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ควรสอนการทาอาหารอีสานให้รุ่น
ลูกรุ่นหลาน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าจะมีการสอนการทาอาหารอีสานกันในครอบครัว
อยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แนวทางการสืบทอดการทาอาหารให้คงอยู่มีหลายแนวทาง ได้แก่ ทากิน
กันในครอบครัวสอนให้ลูกทาคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ทาอาหารอีสานเวลามีญาติมาเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
๗๐.๐ทาอาหารอีส านในงานบุ ญ คิดเป็ นร้อยละ ๖๘.๘ ให้ มีห ลั กสู ตรการสอนทาอาหารอีส านใน
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ (ตาราง ๑๖)
ตาราง ๑๖ การสอนอาหารอีสานให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอด
มีการสอนอาหารอีสานให้กับลูกหลานหรือไม่ อย่างไร
การสอนการทาอาหารอีสานให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
สอน
ไม่สอน
รวม

จานวน

ร้อยละ

๑๗๒
๖๘
๒๔๐

๗๑.๗
๒๘.๓
๑๐๐.๐

๑๒๒

มีการสอนอาหารอีสานให้กับลูกหลานหรือไม่ อย่างไร
มีวิธีการสอนการทาอาหารอีสานอย่างไร
สอนในครอบครัว
สอนในโรงเรียน
สอนในหมู่บ้าน
แนวทางการสืบทอดอาหารอีสานให้คงอยู่
ทากินกันในครอบครัวสอนให้ลูกทา
ทาอาหารอีสานเวลามีญาติมาเยี่ยม
มีคนทาเป็นและสอนต่อ
ทาอาหารอีสานในงานบุญ
ทาอาหารอีสานต้อนรับแขก
จัดประกวดอาหารอีสาน
ให้มีหลักสูตรการสอนทาอาหารอีสานในโรงเรียน
ส่งเสริมให้ปลูกผักที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารอีสาน

จานวน

ร้อยละ

๒๔๐
๖๘
๗๙

๑๐๐.๐
๒๘.๓
๓๒.๙

๒๒๐
๑๖๘
๑๒๒
๑๖๕
๑๕๔
๗๓
๑๖๒
๑๑๕

๙๑.๗
๗๐.๐
๕๐.๘
๖๘.๘
๖๔.๒
๓๐.๔
๖๗.๕
๔๗.๙

อัตลักษณ์อาหารอีสานที่สืบทอด
ชนิดของอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง พบว่า ส่วนใหญ่
มองว่ า แกงเปอะเป็ น อั ตลั ก ษณ์ ของอาหารอีส านในพื้ นที่ ต าบลภู เ ขาทอง คิ ดเป็ นร้ อยละ ๙๔.๖
รองลงมา ได้แก่ ลาบ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ อ่อม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ ซุปขนุน คิดเป็นร้อยละ
๖๓.๓ ปลาส้ม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗ (ตาราง ๑๗)
ตาราง ๑๗ ชนิดของอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ชนิดของอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารอีสาน
จานวน
ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ไส้กรอกอีสาน
๑๐๘
ต้มซุป
๑๓๔
ลาบ
๒๐๒
ก้อย
๑๑๑
แกงเปอะ
๒๒๗
แกงลาว
๘๑
อ่อม
๑๘๐
ปลาร้าบอง
๑๑๑
ปลาป่น
๔๕
ส้มตา
๑๔๔
ซุปขนุน
๑๕๒
ซุปหน่อไม้
๕๙

ร้อยละ
๔๕.๐
๕๕.๘
๘๔.๒
๔๖.๓
๙๔.๖
๓๓.๘
๗๕.๐
๔๖.๓
๑๘.๘
๖๐.๐
๖๓.๓
๒๔.๖

๑๒๓

ชนิดของอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารอีสาน
ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
แกงเห็ด
ปลาส้ม
น้าพริกผักต้ม
ปลาจ่อม
ผักดอง

จานวน

ร้อยละ

๑๑๘
๑๔๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๓๒

๔๙.๒
๖๑.๗
๕๗.๙
๕๘.๓
๕๕.๐

นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การอนุรักษ์อาหารอีสานให้คงอยู่ ควรจะต้องมี
แม่บ้านที่มีความชานาญในการทาและเด็กจะได้จาและนาไปเลือกทานได้ ปัญหาการทาอาหารอีสาน
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบคือ วัตถุดิบในพื้นที่มีน้อย หายาก ต้องหาให้เข้ารสชาติ และมีการปรับเปลี่ยน
ของสูตร เอกลักษณ์ของอารอีสานในตาบลภูเขาทอง คือ ผัดเผ็ดของป่า ต้มยา ส้มตา ลาบ ก้อย นึ่ง
ปลาใส่ผัก ทาน้าพริกปลาร้า แกงปลา ลาบหมู ลาบปลาดุก ผัดเผ็ด อ่อม เครื่องปรุงอาหารอีสานทา
เอง และทาอาหารอีสานที่ทาเป็นเมนูดั้งเดิม ปลาร้ามักจะซื้อหรือเอามาจากอีสาน มีการสอนอาหาร
อีสานให้กับลูกหลานรุ่นใหม่ โดยสอนกันในครอบครัว

๑๒๔

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเรื่ อ งการด ารงอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ :
กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดารงอัต
ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม และแนวทางการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมของชาวอี ส านในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้
กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ใช้วิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากชาวบ้าน
หมู่ ๑- หมู่ ๘ กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ระบบโควตา หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน รวมเป็น ๒๔๐
ครัวเรือน การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธี Stratified Random Sampling ในลักษณะกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเท่ากัน หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในแต่ละหมู่บ้านโดยใช้วิธีเขียน
บ้านเลขที่ของแต่ละหมู่บ้าน และนามาจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืน เนื่องจากแต่ละหลังคาเรือนบ้าน
ของชาวบ้านจะอยู่ไกลกันมาก จึงต้องตระเวนไปจนเจอบ้านเลขที่จนครบ หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างได้จากตัวแทนของครัวเรือนที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่า
ร้อยละ นาเสนอด้วยตาราง และบรรยายใต้ตาราง
ส่วนวิธีการเชิงคุณภาพใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล โดยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน คือ กลุ่มแรกเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สัมพันธ์กับประเพณีบุญ
บั้งไฟ กลุ่ มที่ส องเป็นกลุ่มแกนน าชุมชนในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน ทั้งที่เป็นผู้นาที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มร่อนทอง ชมรมพิณพาเพลิน กลุ่มค่ายการทาบั้งไฟจุด
กลุ่ ม ผู้ น าศาสนา เช่ น พระสงฆ์ และผู้ น าท้ อ งถิ่ น เช่ น ก านั น สารวั ต รก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้ าน อสม. กลุ่ มที่ส ามเป็ น ตัว แทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงเรียน อบต. หน่วยงานทาง
วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในเรื่องการดารงอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม การเรียนรู้ การสืบทอด การปรับเปลี่ยน และปัญหา ตลอดจนสัมภาษณ์ถึงแนวทางการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสาน ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกจานวน ๑๕ คน รวมเป็นทั้งหมด ๔๕
คน
การสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการในภาพรวม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อหา
แนวทางการการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในประเด็นประเพณีบุญบั้งไฟ อาหาร ภาษา และการ
แสดง การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งทาการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นและความน่าเชื่อถือ ทั้งด้ าน
สถานที่ บุคคล และเวลา จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป และนาเสนอ
ข้อค้นพบด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิลาเนาเดิม การอพยพ ปัญหาและความต้องการของ
คนในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
ภูมินิเวศมีลักษณะเป็นป่าดงดิบสองผืนที่เรียกว่า ฮาลา-บาลา ที่ไม่ต่อเนื่องกันแต่มีชื่อ
เรียกคู่กัน ประกอบด้วย“ป่าฮาลา” ที่ครอบคลุมพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อาเภอจะแนะ

๑๒๕

จังหวัดนราธิวาส กับ“ป่าบาลา” ที่ครอบคลุมพื้นที่ อาเภอแว้ง และ อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
เป็นป่าที่สมบูรณ์มาก อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่นเขียวครึ้ม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงต่าเป็นป่าดิบ
ชื้น ส่วนภูมิวัฒนธรรม ภูมิลาเนาเดิม การอพยพ พบว่า ตาบลภูเขาทองมีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน มี
ประชากรจานวน ๒,๐๓๕ คน จานวนครัวเรือน ๘๐๔ หลังคาเรือน กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ตาบล
ภูเขาทองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวอีสาน ส่วนน้อย เป็นมุสลิม และจีน สภาพบ้านเรือนของผู้คนในตาบล
ภูเขาทอง ปลูกบ้านเรือนอยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ มีทั้งที่ปลูกบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูน ส่วนที่ปลูกเป็น
สองชั้นด้านบนเป็นไม้ ด้านล่างทาเป็นปูน รั้วที่ กั้นไว้บางหลังเป็นไม้ที่หาได้จากบริเวณพื้นที่ในป่าที่
ใกล้เคียง ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาจากภาคอีสาน อพยพมาแทบทุกจังหวัดทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ เมื่อ
ปี ๒๕๑๘ ผู้คนต่างได้รับการประชาสัมพันธ์จากกรมประชาสงเคราะห์ว่ามีพื้นที่ทากิน และสร้างเป็น
นิคมสร้างตนเอง ใครต้องการอพยพโยกย้ายก็จะให้ที่ทากิน ๑๖ ไร่ ให้ปลูกบ้าน ๒ ไร่ อาชีพหลักของ
ชาวอีสานในพื้นที่ภูเขาทองคือทาสวนยางพารา และสวนผลไม้ ส่วนอาชีพรองคือการร่อนทอง และ
รั บ จ้ างทั่ว ไป ส าหรั บ การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมของชุมชนพบว่า ส่ ว นใหญ่จะดาเนินชีวิตตาม
รากฐานดั้ ง เดิ ม ที่ ม าจากภาคอี ส าน ผนวกกั บ การรั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องพื้ น ที่ ภ าคใต้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน หลังจากที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่เป็นเวลาหลายปี สามารถปรับตัวได้แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็ยังคงมีอยู่นั่นคือปัญหาการเป็นหนี้เงินกู้แล้วพบว่าดอกเบี้ยสูงมาก รองลงมา
เป็นปัญหาในเรื่องสภาพฝนตกตลอดปี ซึ่งการที่สภาพอากาศเป็นลักษณะนี้ส่งผลต่อการคมนาคมให้
ลาบาก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขายอาจเน่าเสียเพราะสภาพของฝนฟ้าอากาศ นอกจากนั้นยังมี
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบเข้ามารุมเร้า ส่วนความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการให้
ลดดอกเบี้ยที่เกิดจากการเป็นหนี้นิคมสร้างตนเอง รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้มีรถประจาทางเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรถประจาทางจะจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่สุคิริน เมื่อชาวบ้านจะเข้าเมืองสุไหงโก-ลก
จะต้องหารถไปส่งยังคิวรถสองแถวที่อาเภอสุคิริน ทั้งนี้เนื่องจากภายในหมู่บ้านในตาบลภูเขาทองไม่มี
รถประจาทางวิ่ง ต้องการความปลอดภัย และต้องการให้มีตลาดขายผลผลิตทางการเกษตร
๒. การดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้
๒.๑ การดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ พบว่า
ในงานประเพณีบั้งไฟของชาวบ้านในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง คนในชุมชนที่มีเลือดเนื้ออีสานได้ร่วมกัน
เตรียมและจัดทาบั้งไฟจุดนับเป็นแรมเดือน ทั้งนี้เนื่องจากบั้งไฟจุดถือเป็นหัวใจสาคัญของงาน การ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบั้งไฟหลายครั้งตามกาลเวลา ในรุ่นแรกๆ การ
ทาบั้งไฟจุด วัสดุของบั้งไฟตัวกระบอกทาจากไม้ไผ่ ต่อมาเป็นเหล็กแป๊บ อุปกรณ์สาหรับตาให้ดิน
ประสิว และถ่านละเอียด ใช้สาก ครกและใช้ค้อนทุบ เวลาจะอัดดินประสิว ทราย ถ่าน จะใช้พื้นที่
ใต้สะพานในหมู่บ้านเป็นที่อัดบั้งไฟ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ท่อพีวีซี แทนไม้ไผ่ทาให้การอัด
บั้งไฟง่ายขึ้นมีการนาเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกมาใช้อัดบั้งไฟจุด การเปลี่ยนแปลงวัสดุนี้เหตุผลหนึ่ง
เกิดจากการป้องกันอันตราย ความเบาบางและความทนทานของบั้งไฟ การทาบั้งไฟมีการเรียกชื่อ
หรือจาแนกประเภทบั้งไฟจุดขึ้นอยู่ กับเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกบั้งไฟ ความกว้างและความยาว
ของท่อพีวีซีที่ใช้อัด และส่วนผสมของการทาบั้งไฟจุด มีบั้งไฟร้อย บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน และบั้งไฟ
ล้าน การทาบั้งไฟจุดแต่ละค่ายมีสูตรแตกต่างกัน การตั้งชื่อค่ายจะตั้งตามช่างที่ทา เช่น ค่ายแก้วสุ
โพธิ์ และให้ความหมายที่เกี่ยวกับสิ่งที่รัก เช่น ค่ายพิณพาเพลิน และสื่อว่าเมื่อจุดบั้งไฟแล้วจะต้องขึ้น
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สูง เช่น ค่ายสาวน้อยลอยลม ตั้งชื่อค่ายตามภูมิลาเนาเดิมที่จากมา เช่น ค่ายสาวน้อยเมืองอุบล ค่าย
ลาน้าปาว
สถานที่จุดบั้งไฟและจัดงานเลือกทาเลที่ห่างจากชุมชน ที่ใช้อยู่ประจาอยู่ที่หมู่บ้านโนน
สมบูรณ์ แต่อาจจะหมุนเวียนไปจัดที่หมู่อื่นด้วย หากพื้นที่นั้นมีทาเลเหมาะสม ปี ๒๕๖๐ จัดที่บ้าน
โต๊ะโมะ เป็นปีที่ ๓๘ ในวันงานบุญบั้งไฟจะมี ๓ วัน วันแรกจะเป็นวันจุด วันที่สองวันเป็นพิธีเปิด มี
ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ ขบวนนางราเซิ้ง การแสดง และมีพิธีกรรมเปิดงานจากท่านนายอาเภอสุ คิรินที่มา
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด มีผู้สื่อข่าวมาทาข่าว ส่วนวันที่ ๓ จะเป็นการจุดบั้งไฟแข่งขันต่อ ในตอนกลาง
คืนจะมีเวทีการแสดงดนตรี และหมอลาในช่วงกลางคืน มีการขายสินค้า ทั้งอาหาร สิ่งของเครื่องใช้
และของที่ระลึกในวันงาน ขบวนแห่จะเริ่มแต่เช้า จะมีการฟ้อนราเป็นระยะเพื่อให้กรรมการตัดสิน
และจะรามาจนสิ้นสุดปะราพิธีที่มีผู้เปิดงานนั่งรออยู่ และมีการราเซิ้งโชว์หน้าพิธี หลังจากนั้นก็จะเป็น
การจุดบั้งไฟลูกปฐมฤกษ์ เป็นบั้งไฟล้าน และมีการประกาศรางวัลขบวนแห่ บั้งไฟเอ้ และจุดบั้งไฟ
แข่งขันตลอดงาน
การจัดขบวนแห่บั้งไฟเอ้ แสดงถึงวัฒนธรรมอีสานเด่นชัด คือ การแต่งกายและการราเซิ้ง
โดยปกติการจัดขบวนมี ๓ ส่วน คือ ขบวนนา ซึ่งมีคนเดินถือป้ายระบุชื่อหมู่บ้านอยู่ตาแหน่งหน้าสุด
ตามด้วยขบวนพานพุ่มซึ่งถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในรั ช กาลที่ ๙ และในหลวงรั ช กาลที่ ๑๐ ป้ า ยผ้ า แสดงถึ ง การเชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ป้ายถัดมาเป็นป้ายคติ หรือสัญลักษณ์ประจาหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นคาสั้นๆหรือบท
กลอน ส่วนนี้การแต่งกายไม่แสดงถึงวัฒนธรรมอีสาน แต่เป็นชุดประจาชาติชุดย้อนยุคอาจเลือกแบบ
ใดแบบหนึ่ ง มาผสมผสาน ส่ ว นที่ ส องเป็ น ขบวนร าเซิ้ ง มีเ สี ยงดนตรี ประโคมจัง หวะ การราเซิ้ ง
แสดงออกถึงวัฒนธรรมอีสานด้วยเครื่องแต่งกายที่เลือกผ้าซิ่นสั้น การใส่สไบเฉียง การเซิ้งของนางรา
แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน ความกระฉับกระเฉงและลีลาการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรวดเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นการไหว้ ท่าขยับสะโพกหรือยกเท้าให้ส่าย มีท่าการเดิน ท่าดูดาว ท่าโปรยดอกไม้ ท่าเตี้ย มี
อิทธิพลของนาฏศิลป์อีสาน แม้เป็นท่าเซิ้งร่อนทองก็ยังคงปรากฏความกระฉับกระเฉงว่องไว แต่สิ่งที่
ต่างออกไปคือการแต่งกายของนางรา การแต่งกายเซิ้งร่อนทอง นางราใส่ผ้าซิ่นอีสาน แต่ห ากใส่เสื้อ
เกาะอก สวมกรองคอ เปลือยไหล่คล้ายระบาศรีวิชัย เป็นการดัดแปลงเครื่องแต่งกายตามความคิดของ
คนในท้องถิ่น
การทาบั้งไฟเอ้ มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ และทาบั้งไฟเอ้สืบทอดมาอย่างยาวนาน
สาหรับการตกแต่งหรือการเอ้บั้งไฟ ในขบวนแห่บั้งไฟประเพณีของตาบลภูเขาทองมี ๒ ลักษณะ คือ
การตกแต่งบั้งไฟที่เป็นไปตามแบบเดิมและการตกแต่งรถบั้งไฟที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้รถที่นามา
ตั้งบั้งไฟเอ้มักเป็นรถกระบะ หากมีการปิดบังซ่อนรถจนไม่เห็นเครื่องล่างที่อยู่ภายในบั้งไฟเอ้ที่นามา
ตกแต่ง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของการจัดรถบั้งไฟเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี การออกแบบจัดวางบั้งไฟเอ้
ไม่อาจนามาใช้ในปีถัดไปยกเว้นบางสิ่ง เช่น เครื่องแขวนสาเร็จรูปหรือผ้าที่อาจนามาใช้ในรูปแบบ
ตกแต่งใหม่ๆ
๒.๒ การดารงอัตลั กษณ์วั ฒ นธรรมของอีส านผ่ านการแสดง พบว่า การแสดง
เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
และฝึกฝนทักษะจนชานาญ ซึ่งมีการแสดงหลายด้าน ทั้งการราเซิ้ง และการเล่นพิณ การเป่าแคน
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หรือการเล่นโปงลาง ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถแสดงได้ และได้ถ่ายทอดผ่านโรงเรียน และชมรม
หรือเวลามีงานบุญบั้งไฟของตาบลภูเขาทอง มหาดิ่งมีความสามารถเกี่ยวกับการเล่นโปงลาง ซึ่งเป็น
เครื่ องดนตรี ส าหรั บ ตีห รื อเคาะ คล้ ายระนาดของดนตรีไทย แต่การวางขึง ส าหรับตีแตกต่างกั น
ส่วนอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านดนตรีคือ การเป่าแคน ในชุมชนภูเขาทองมีคนที่เป่าแคนได้เพียง ๑ คน
คือ ตามี เป็นหมอแคน อายุ ๖๙ ปี เกิดปี ๒๔๙๐ ที่อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา อพยพมาเมื่อปี
๒๕๒๒ เล่นแคนตั้งแต่ยังหนุ่ม เมื่อก่อนยังเป่าไม่เป็น มีแคนแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ พอเป่าเป็น ก็ได้เริ่ม
สอนคนอื่นเป่าแคน ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรสอนให้นักเรียนในโรงเรียนหลายคน แต่ เด็กไม่ค่อยสนใจ
นักเรียนส่วนใหญ่บอกว่ามันเชย สู้เครื่องดนตรีอย่างกีต้าร์ไม่ได้ เรียนการดีดกีต้าร์ยังสนุกกว่าอีก
ส่วนการแสดงพิณพบว่า ผู้ที่มีความสามารถด้านการดีดพิณคือ ลุงคาภา จาปาสิริ เป็นทั้ง
หัวหน้าค่ายบั้งไฟ และตั้งชมรมสอนและแสดงพิณ เพื่อสืบทอดให้กับบุ ตรหลาน และมีคนแก่เข้าร่วม
ร้องหมอลาด้วย คนที่มาเข้าร่วมชมรมและร้องหมอลาจะมีอายุ ประมาณ ๔๐ ปีขึ้นไป แรกจัดตั้งเป็น
ชมรมผู้สูงอายุก่อน แล้วนาชมรมผู้สูงอายุมาทากิจกรรมร้องหมอลา เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน โดย
คนสูงอายุจะร้องเพลง และร้องหมอลาทุกคืนวันพุธ พิณของลุงคาภาทาจากไม้ขนุนซึ่งหาได้ไม่ยากนัก
ในเขตป่ าฮาลาบาลา เหตุที่นิย มใช้ไม้ขนุนเพราะให้น้าหนักเบา มีเสี ยงทุ้มกังวานมากกว่าไม้อื่นๆ
ลักษณะของมันคล้ายกีต้าร์ เป็นชนิดดนตรีเครื่องดีดทาด้วยไม้ มีกล่องเสียงหลายรูปแบบ เช่น วงกลม
สี่เหลี่ยม อัตลักษณ์ของพิณจะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอีสานกับธรรมชาติ โดยมีหัวพิณเป็นรูปนก
เงือกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ตาบลภูเขาทอง
การแสดงหมอลา หรือการร้องหมอลา เป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญในการแสดงของคนอีสาน
คนรุ่ น พ่ อ รุ่ น แม่ จ ะร้ อ งหมอล าได้ และนิ ย มไปฟั ง หมอล า แม้ ก ระทั่ ง การจั ด งานส าคั ญ ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะบุญบั้งไฟ จะมีการจ้างหมอลาชื่อดังมาจากภาคอีสาน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะเอาเสื่อไปปู
นั่งฟังหมอลากัน มี การแสดงหมอลาทุกคืนจนหมดงาน สลับกับการแสดงดนตรีของนักร้องประจา
ท้องถิ่นที่ผู้จัดงานจ้างมา หมอลาเป็นการขับลานาประกอบเสียงแคนตามธรรมเนียมนิยมของชาวอิ
สานซึ่งประกอบด้วย เรื่องที่ขับลานา ผู้ขับลานา แคน และผู้เป่าแคน องค์ประกอบของการขับลานา
อาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอลาและยุคสมัย ปัจจุบันการร้องหมอลาจะใช้เครื่องดนตรี
สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดเสียงเร้าใจ หมอลามีบทบาทหน้าที่ต่อสังคม คือ เป็นสิ่งที่ช่วยให้
เกิดบูรณภาพ หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม หน้าที่อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ
เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจแก่สมาชิกในสังคม เป็นเสมือนตัวแทนของระบบ
สัญลักษณ์ทางสังคม ที่สะท้อนออกมาให้เห็นตามความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นทางสังคม
๒.๓ การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านทางภาษา พบว่า ภาษาที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวบ้านตาบลภูเขาทอง จะเป็น ๒ ลักษณะ คือในรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อ
แม่จะสื่อสารกันเป็นภาษาอีสาน ที่ยังคงดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานไว้อ ย่างเหนียวแน่น
แต่ทั้งนี้ จะขึ้น อยู่ว่ากลุ่ มที่อพยพย้ ายมาภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดใด ส าเนียงจะแตกต่างกัน จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มที่พูดภาษาอีสานเหนือก็จะมาจากหนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น มหาสารคาม
ส่วนอีสานใต้จะเป็นกลุ่มที่มาจากโคราช สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สาเนียงก็จะแตกต่างกันไป
นอกจากนั้นในพื้นที่ตาบลภูเขาทองก็จะพบภาษาโคราชอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่
คล้ายคลึงกันกับคนที่มาจากบุรีรัมย์

๑๒๘

ส่วนในอีกรุ่นหนึ่งคือ รุ่นลูกและรุ่นหลานจะมีบางครอบครัวที่สามารถพูดภาษาอีสาน
ตามแบบฉบับของรุ่นพ่อแม่ได้ แต่บางครอบครัวจะไม่พูดภาษาอีสาน จะสื่อสารกันเป็นภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาใต้ผสมปนเปกันไป ซึ่งคณะผู้วิจัย และชาวบ้านในตาบลภูเขาทอง
เห็นพ้องต้องกันว่า ต่อไปอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาอีสานจะค่อย ๆ สูญหายไปจนกลายเป็นคนใต้
หรือคนใต้ที่พูดภาษาไทยกลาง ทั้งนี้เนื่องจากรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะเกิดที่อาเภอสุคิริน
๒.๔ การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านอาหารอีสาน พบว่า อาหาร
จะมีความสัมพันธ์อยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม อาหารพื้นบ้าน จึงอยู่ในฐานะที่เกี่ยวข้องและผูกพัน
กับชีวิตโดยตรง เนื่องจากชุมชนแต่ละถิ่นผลิตอาหารขึ้นด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งซึ่งเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศ ฤดูกาล สภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่
แค่ความสามารถในการจัดการอาหารเพื่อความอยู่รอดและสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนโลกทัศน์
หรือโลกชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นมิติคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงมุมมองความสัมพันธ์ของท้องถิ่น
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารก าหนดชื่ อ เรี ย กลั ก ษณะอาหาร วิ ธี ก ารประกอบอาหาร วิ ธี ก าร
รับ ประทาน ฯลฯ พร้ อมสั งคมท้องถิ่นแต่ล ะแห่ งจึงมีความสาคัญในฐานะเครื่องมือให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากระบบมโนทัศน์เหล่านั้น รวมทั้งใช้สืบทอดแก่สมาชิกในสังคมต่อไปได้
จากการศึกษาพบว่า ชาวตาบลภูเขาทอง มีการทาอาหารอีสานรับประทานในครัวเรือน
ทุ ก วั น เนื่ อ งจากท ากิ น กั น มานานตั้ ง แต่ เ กิ ด และก็ คุ้ น กั บ การท าอาหารอี ส านอยู่ แ ล้ ว ส่ ว นใหญ่
ทาอาหารอีสานรับประทานกั นในครอบครัวมากที่สุดคือ ลาบ รองลงมา ได้แก่ น้าพริกปลาร้า แกง
เปรอะ แกงลาว และอ่อม นอกจากนั้นยังพบว่า เมนูอาหารที่ทารับประทานกันในครอบครัวในพื้นที่
ตาบลภูเขาทองยังมีความหลากหลาย ได้แก่ ปลาร้าบอง ป่นปลา (น้าพริก) ผักสด ผักดอง ส้มตาลาว
แกงหน่ อ ไม้ด อง ซุป หน่ อไม้ บางครั้งก็ ทากิ นแบบง่ าย ๆ ท าอาหารที่เด็ กรับ ประทานได้ ในการ
รับประทานอาหารจะนิยมกินข้าวเหนียวมากที่สุด รองลงมากินทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า สาหรับการ
ทาอาหารอีสานให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานส่วนใหญ่เป็นสามีภรรยา รองลงมา ได้แก่ ญาติพี่
น้อง ลุงป้า น้าอา
๓. แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้
๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ
พบว่า ควรจัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี และชาวบ้านควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รองลงมาได้แก่
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในแต่ละกิจกรรม และส่งต่อวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อไป โดยให้ครู
และนักเรียนได้ร่วมทากิจกรรม ก่อนงานบั้งไฟของทุกปีต้องเตรียมงานหลายอย่าง เช่น การประดิษฐ์
บั้งไฟ การซ้อมนางราหน้าขบวน การให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมจะทาให้เด็กและเยาวชน สามารถซึมซับ
เอาวัฒนธรรมอีสานไปฝั่งลึกในจิตใจได้ โดยเฉพาะวันจัดงานประเพณีบั้งไฟอีสาน โรงเรียนควรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมคือ ทั้งครูและนักเรียนควรมีบทบาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การทาอาหารจาหน่าย
การช่วยเหลือด้านแรงงาน การขนย้ายอุปกรณ์สาหรับเตรียมการแสดงภาคกลางคืน ในช่วงจัดงาน
มหรสพที่จัดขึ้นประจานั้น การแสดงที่มาจากภาคอีสาน เช่น การเชิญนักร้องหมอลาชื่อดัง การเชิญ
ดนตรีหมอลาซิ่ง การหยุดโรงเรียนก็เพื่อให้ครู นักเรียนได้ชมมหรสพเหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มักตามผู้ปกครองไปชม นอกจากความบันเทิงแล้ว นักเรียนได้รับการซึมซับวัฒนธรรมอีสาน
เพื่อให้เกิดสานึกรักบ้านเกิด ทั้งในแง่ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ กล่าวคือ สามารถบูรณาการ

๑๒๙

วัฒนธรรมอีสานแขนงต่างๆ ที่จะช่ว ยให้เกิดความภูมิใจใจมรดกวัฒนธรรมของตนเอง ที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดให้แก่คนอื่นๆต่อไปในอนาคต
เช่นเดียวกันการทาบั้งไฟเอ้ให้คงอยู่ในชุมชนควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทั้ง
ส่วนประกอบของขบวนบั้งไฟคนถือป้ายสัญลักษณ์พานพุ่ม ป้ายอาเซียน ป้ายผ้า ขบวนเซิ้งบั้งไฟ รถ
บั้งไฟเอ้ ขบวนกลองยาว การจัดขบวนแห่มีแนวทางการในการอนุรักษ์เพื่อสืบทอดดังนี้คือ ตัวบั้งไฟ
จุด บั้งไฟเอ้หรือบั้งไฟสวยงาม แต่ ละหมู่บ้านต้องทาเอง ไม่มีการซื้อหรือจ้างมา คนเฒ่าคนแก่ ผู้ใหญ่
ผู้หญิงผู้ชาย เด็กจะต้องมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันทา ทั้งที่ศาลาประจาหมู่บ้าน การจักตอก ดอกไม้
ใบตอง มาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนที่ทา ขบวนราเซิ้งควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเซิ้ง ทั้งคน
สูงอายุ วัยกลางคน และเด็ก ไม่ต้องแข่งขั้นเพื่อเอาชนะด้วยรางวัลมากเกินไป หากทาเพื่อรางวัลจะทา
ให้คนส่วนน้อยเข้ามาร่วม เพราะต้องคัดเลือกคนที่ราสวย ราเก่ง การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของอีสาน
ให้ ค งอยู่ ใ นชุ ม ชนควรมี ก ารถ่ า ยทอดให้ ค นในชุ ม ชนร่ ว มกั น จั ด งานบุ ญ บั้ ง ไฟ การละเล่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของคนอีสาน
การจัดขบวนแห่ที่เป็นแฟนซี การละเล่นประกอบขบวนให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชนหรือช่วยกันจัดทาขึ้นเอง เช่น ขบวนเงาะป่า ขบวนสัญลักษณ์ที่นามาเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
ขบวนต่อต้านยาเสพติด ขบวนรักในหลวง ขบวนกลองยาว คณะกรรมการตัดสินให้ใช้กรรมการใน
ชุมชนตัดสินและดาเนินการทั้งวันแห่และวันจุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตอบแทน โดยเชิญ
คณะครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือตัว แทนแต่ละหมู่บ้ านมาเป็นกรรมการตัดสิน แรงใจ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง สนุกสนานเฮฮากันทั้ง
ชุมชนผู้นาชุมชน และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ประเพณีบุ ญ บั้ ง ไฟตั้ ง แต่อ ดี ต จนถึง ปั จ จุ บัน เริ่ มต้ น จากกลุ่ ม คนที่เ ห็ น และเข้ าใจปั ญ หาของบุ ญ
ประเพณีบั้งไฟ และอยากจะฟื้นฟูให้ประเพณีนี้ให้ยังคงดารงคุณค่าดีงามต่อชุมชนเหมือนในอดีตที่เคย
เป็นมา คนกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้นาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง ครูโรงเรียน หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีส่วนร่วมในการจัดเวทีเสวนาประเด็นที่ควรปรับปรุงในการจัดงานทุกปี ควรมี
การถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นหลังจากเสร็จงานแล้วทุกปี
สร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด โดยการให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี เพื่อให้
เห็น ความสาคัญของประเพณีบุ ญบั้งไฟ เล่าเรื่องราวของบุญบั้งไฟในอีส านให้ เด็กได้ฟังผ่านคนใน
ครอบครัว และโรงเรียน นอกจากนั้นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่น เมื่อถึงเดือนสิบ มีการจัดประเพณีชิงเปรต ทางโรงเรียนควรสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนทากิจกรรม จัดนิทรรศการ อาจมีการนาฮีต ๑๒ มาจัดนิทรรศการให้เด็กได้เรียนรู้ จารีตตาม
วัฒนธรรมของชาวอีสานทั้ง ๑๒ เดือน โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมบุญบั้ง
ไฟ และให้เด็กได้นาประเพณีมาขยายผลในโรงเรียน โดยการจัดบอร์ด หรือกิจกรรมในโรงเรียนด้วย
เพื่อให้สานึกถึงรากเหง้าดั้งเดิมของชาวอีสาน และรากเหง้าของวัฒนธรรมของคนใต้ด้วย
๓.๒ แนวทางในการดารงอัตลักษณ์ด้านการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอีสาน
พบว่า ควรมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาสอนพิเศษ ในการสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนได้รับความรู้โดยตรงจากปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมอีสาน
การเป่าแคน ร้องหมอลา การเล่นพิณ การราเซิ้ง ในโรงเรียนจัดชั่วโมงพิเศษเป็นการเฉพาะ เน้นเด็ก

๑๓๐

โตชั้นประถมปีที่ ๕-๖ ที่สามารถถ่ายทอดสู่ชั้นเด็กเล็กได้ เพราะเป็นเรื่องยากที่จะฝึกทักษะให้ทุกคน
รักในเครื่องดนตรี อาจตั้งเป็นชมรมคนรักดนตรีอีสาน
หากต้องการสืบสานการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ข องอีสานให้คงอยู่ในชุมชนควรจะเก็บ
เรื่องราวของความเป็นอีสาน การรา และ ท่าเซิ้ง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวิชานาฏศิลป์จัดเก็บข้อมูล
และเรื่องราวบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกท่ารา เพื่อใช้สอนให้ลูกหลานได้สืบทอด ทาง
หน่วยงาน โรงเรียนควรจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม
การสอดแทรกวั ฒ นธรรมอี ส านในสาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ ในระบบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา มีสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ครูสามารถแทรกเนื้อหา โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มอาเซียนศึกษา กลุ่มศิลปะ ในวิชาเกี่ยวกับวัฒ นธรรมมีการถ่ายทอดภาพประเพณี
วัฒ นธรรมต่ า งๆ ผ่ า นวิ ดิ ทั ศ น์ ห รื อสื่ อ ทางไกลจากโรงเรี ย นไกลกัง วล การสั่ ง ให้ นั ก เรี ย นท าป้ า ย
นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีอีสาน เช่น เทศกาลแห่เทียนพรรษา เทศกาลบั้งไฟจัดขึ้นในภาคอีสาน
อาหารอีสาน การละเล่น การแสดงจากภาคอีสาน ติดไว้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน กลุ่มอาเซียน
หากมีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศลาว นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมใกล้เคียง
กัน ในสาระนี้บางครั้งจะฝึกพูดภาษาลาวหรือภาษาอีสาน แล้วแปลเป็นคาไทยเสมอ เช่น คาว่า ส้วม
ภาษาอีสานเรียก ส่วม คาว่า จอบ ภาษาอีสานเรียก จก คาว่ า โคก เป็นภาษาอีสานหรือลาวเรียก มอ
ในกลุ่มศิลปะจะเป็นการสอนนาฏศิลป์อีสาน เช่น ราเซิ้ง ครูเปิดวิดิทัศน์ สาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม การราเซิ้งยังสามารถนาไปใช้จริงในช่วงจัดงานประเพณีบั้งไฟประจาปี การรานาฏศิลป์เป็นสาระ
ที่สอดแทรกอยู่ในชั่งโมงปะปนกับการราชนิ ดอื่นๆ ซึ่งบางครั้งครูก็คิดท่าราแบบผสมผสาน ครูเชื่อว่า
การสอดแทรกท่ารานาฏศิล ป์อีส านจะทาให้นักเรียนภาคภูมิใจในมรดกวัฒ นธรรมของตนเอง ใน
บางครั้งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือจัดโครงการวัฒนธรรมอีสานควบคู่กับวัฒนธรรม
ภาคใต้ เช่น ภาคใต้ชิงเปรต อีสานบุญบั้งไฟ สืบเนื่องจากนักเรียนบุตรหลานคนอีสานส่วนใหญ่อยู่
อาศัยปะปนกับคนใต้ หรือเป็นบุตรที่เกิดจากคนภาคใต้แต่งงานกับคนอีสาน การแทรกวัฒนธรรมข้าม
ถิ่มจะทาให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลาย โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมมุสลิม ซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียน
อยู่จานวนหนึ่งเป็นมุสลิม การสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานในสาระการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบูรณา
การทางวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านภาษาอีสาน พบว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้าน
บอกว่าควรให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดคือ ทางโรงเรียนควรให้การบ้านโดยการให้เขียนภาษา
อีสานซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่นมาส่งทุกวัน พ่อแม่ควรสอนให้ลูกพูดกันในครอบครัว จัดตั้ง
ชมรมภาษาอีสาน และจัดให้มีการสอนภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาถิ่นในหลักสูตรของโรงเรียน อยู่ใน
รายวิชาอาเซียนศึกษา
ในระดับ นโยบาย โดยจัดใน ควรมีการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เสริมเวลารู้ โดยให้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น และวิถีปฏิบัติ ก็จะทาให้สามารถดารง
ภาษาอีสานอยู่ได้ การสอนอาจเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือครูที่สามารถสื่อสารภาษาอีสานได้ให้สอน
หรือพูดภาษาถิ่นวันละคา เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนไม่ลืมภาษาถิ่น และไม่อายที่จะพูดภาษาอีสาน
๓.๔ แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านอาหาร พบว่า แนวทางการ
ดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านอาหารเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ยาก เนื่องจากในชีวิตประจาวัน
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ทุ ก ครั ว เรื อ นจะรั บ ประทานอาหารอี ส านอยู่ เ ป็ น ประจ า แต่ ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งนั่ น คื อ เด็ ก มั ก จะชอ บ
รับประทานอาหาร fast food เนื่องในกระแสบริโภคนิยม ดังนั้นทั้งครู ผู้ปกครอง จึงควรร่วมกัน
ส่งเสริมให้เด็กหันมาสนใจอาหารอีสานคือ ครู และผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนห่ อข้าวมาทานที่
โรงเรียนร่วมกับเพื่อน เมื่อนั กเรี ยนนาอาหารมาทาน ครูควรจัด พื้นที่ให้ นั่งทานอย่างเป็นระเบียบ
สร้างจิตสานึกปลูกฝังความเป็นอีสาน โดยการให้ครอบครัว โรงเรียนช่วยกันฝึกให้เด็กทาอาหารอีสาน
และนาอาหารอีสานมารับประทานในโรงเรียน โดยไม่อายที่จะรับประทานอาหารอีสาน
อภิปรายผล
๑. ประเด็นการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ ด้านประเพณี
บุญบั้งไฟ จากผลการวิจัยพบว่า การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านประเพณีบุญบั้งไฟ ดูเหมือนจะ
เป็นสิ่งที่สาคัญที่ยังคงดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานได้อย่างเหนียวแน่น และเป็นสิ่งที่คู่กับ
คนอีสานมาโดยตลอด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากประเพณีบุญบั้งไฟอิงอยู่กับความเชื่อและศาสนา และเป็น
ส่ ว นส าคั ญ ของการด าเนิ น ชี วิ ต นั่ น คื อ เป็ น พิ ธี ก รรมแห่ ง ความอุ ด มสมบรู ณ์ ที่ ค นอี ส านมี อ าชี พ
เกษตรกรรมทานา ทาสวน ทาไร่ จึงต้องการน้าฝนสาหรับการเกษตร พิธีกรรมดังกล่าวเป็นการขอ
ฝนจากพญาแถน ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปให้พญาแถนได้รับรู้และปล่อยน้าฝนลงมาเพื่อให้ข้าวปลา
อุดมสมบรูณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ( ๒๕๕๓) ที่กล่าวไว้
ว่า ชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์ โลกเทวดา และมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การราผีฟ้าเป็นตัวอย่าง
ที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดา และเรียกเทวดาว่า “แถน” เมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่า ฝน ฟ้า ลม
เป็นอิทธิพลของแถน หากทาให้แถนโปรดปราน มนุษย์ก็จะมีความสุข ดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุด
บั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยังแถน ชาวอีสานจานวน
มากเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถน
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า บั้ ง ไฟจุ ด ยั ง ถู ก นิ ย ามความหมายที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
นอกเหนือจากการจุดบั้งไฟเพื่อบอกกล่าวพญาแถน มีผู้นิยามถึงความสาคัญของการเป็นศูนย์รวม
ของจิ ต ใจของคนอี ส านที่ อ พยพย้ า ยถิ่ น การเป็ น รากเหง้ า ของคนอี ส าน ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ นื่ อ งจาก
การละเล่นหรือการแสดงต่าง ๆ ในงานบุญบั้งไฟ ถือเป็นการแสดงความรื่นเริงสนุกสนาน พร้อมที่จะ
สลัดความทุกข์ยากที่แบกรับมาเนิ่นนานให้หายไป หากไม่มีบั้งไฟจุด ประเพณีบุญบั้งไฟก็อาจหมด
ความหมาย เพราะบั้งไฟจุดนอกจากเป็นรากเหง้าของชาวอีสานแล้วส่วนหนึ่งการทาบั้งไฟจุดเป็น
ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาเพื่อให้สามารถดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เนื่องจากการทาบั้ง
ไฟจุดต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของคนทาบั้งไฟมาอย่างยาวนาน และมีการประยุกต์ใช้วัสดุที่
เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อคนเล่นบั้งไฟจุด ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
อีสานที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทาให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนอีสานสูญหายไปเกิดการรับค่านิยมและแนว
ปฏิบัติแตกต่างหลากหลาย เนื่องด้วยเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม แต่อย่างไรคนอีสานก็สามารถอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้ โดยอาศัยวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนั่ นคือ บุญบั้งไฟซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Barthes (๑๙๗๒ อ้างถึงใน จตุพร ดอนโสม, ๒๕๕๕) ได้ชี้ให้เห็นถึง
กระบวนการของการสร้างอัตลักษณ์ที่ใช้เป็นภาพแทนความจริงว่า หมายถึงการดึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดออก
จากบริบทที่เป็นอยู่ จากนั้นใส่บริบทใหม่และ ความหมายใหม่เข้าไป เช่น อานาจทุนได้เคลื่อนย้าย
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บริบท และได้สร้างภาพตัวแทนของคนอีสานผ่านการทาบั้งไฟจุดว่า เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
เพราะการจุดบั้งไฟมีส่วนผสมของวัตถุที่เป็นดินระเบิดได้ แต่ในขณะเดียวกันการนาบั้งไฟมาจุดในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟกลับกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม นั่ นหมายถึงการทาให้เรามองเห็นถึงการสร้าง
ภาพแทนแฝงเร้นไปด้วยอานาจและการยึดครอง กล่าวคือการทาบั้งไฟจุดถูกทาให้เป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคง ในขณะเดียวกันบั้งไฟจุดกลับเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนจากพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยว
จากมาเลเซีย ได้เข้ามาสัมผัส และท่องเที่ยว
นอกจากนั้นยังพบว่า ในการทาบั้งไฟจุดยังเป็นศูนย์รวมของคนแต่ละหมู่บ้านที่นาบั้งไฟที่
มีสูตรลับเฉพาะมาแข่งขันกัน เพื่อให้สามารถจุดได้สูงและอยู่ได้นานเป็นหลายวินาที ศูนย์รวมของคน
ทาบั้งไฟจุดคือค่าย ที่มีสมาชิกร่วมกันทาบั้งไฟจุด และการตั้งชื่อค่ายมาจากหลากหลายความหมาย
ส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่า ชื่อค่ายสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนทาบั้งไฟจุด จะเห็นได้จากการ
ตีความชื่อค่ายเพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนอีสานที่โหยหาอดีต หรือการเชิดชูยกย่อง หรือการทาให้
ทันสมัย เช่น ชื่อค่ายที่ตั้งชื่อจากช่างที่ทา เช่น ค่ายแก้วสุโพธิ์ ค่าย ส.สุบรรณ ค่ายบักคาผานหรือชื่อ
ที่นามาจากทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ เช่น ค่ายอโยธยาเอฟซี หรือการตั้งชื่อค่ายจากสิ่งที่รักและชื่นชอบ
เช่น ค่ายพิณพาเพลิน ค่ายกีร์ต้าทอง การตั้งชื่อค่ายด้วยการยกย่องเชิดชูบั้งไฟจุดที่ทาขึ้นเพื่อให้เกิด
ความเป็นศิริมงคล เช่น ค่ายลูกเทวดา ค่ายสาวน้อยเมืองอุบล ค่ายสาวน้อยลอยลม ค่ายสาวน้อยนั่ง
ตอทั้งหมดสื่อความหมายถึงบั้งไฟจุดที่ให้ความหมายเหมือนลูกที่รักยิ่งว่าเป็นลูกเทวดา เป็นสาวน้อยที่
ลอยลม หรือสาวน้อยที่มาจากเมืองอุบล เพราะคนทาเป็นคนอุบล หรือค่ายลาน้าปาว คนทาเป็นคน
มาจากกาฬสินธ์ ซึ่งการตั้งชื่อค่ายเหล่านี้ทาให้เห็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนที่เป็นเจ้าของค่ายหรือ
สมาชิกค่ายที่ต้องการสร้างภาพแทนเชิงสัญลักษณ์ สอดคล้องกับงานศึกษาของ Geertz ที่เขียนไว้ว่า
“แนวคิดวัฒนธรรมบ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย (Pattern of Meaning) ที่ได้รับสืบทอดต่อกันมา
ในรูปของสัญลักษณ์ (Inherited Conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งผู้คนใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร เก็บรักษาไว้ และพัฒนา เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับชีวิตและทัศนะที่มีต่อชีวิต ”
(Geertz, ๑๙๗๓, p.๘๙)
Geertz กล่าวว่า การที่เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้ ก็ด้วยการตีความหมาย แปล
หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ที่คนได้สร้างออกมา เพื่อที่จะใช้ในการสื่ อสาร สร้าง
ความรู้ ความเข้า ใจและทั ศนคติที่ มีต่ อชี วิต และในงานศึก ษาของOrtner ยัง เสริมอี กว่ า “แม้ว่ า
ความคิดเรื่อง ‘ความหมาย’ อาจตีความไปได้หลายทาง จุดสนใจของเกียร์ซมุ่งไปที่รูปแบบของอัตวิสัย
หรือความรู้สึกส่วนตัวที่การสนทนาและการกระทาทั้งสองอย่างสะท้อนและรวบรวมจัดระเบียบขึ้น ”
ตัวอย่างที่ Ortner นามาแสดงคือ เรื่อง “Person, Time, and Conduct in Bali” และ “Deep
Play : Notes on the Balinese Cockfight” งานศึกษาเรื่องแรกเป็นการวิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์
อันซับซ้อนของบาหลี โดยพยายามที่จะค้นหาลักษณะอัตวิสัย ความรู้สึก จิตใจที่สัญลักษณ์เหล่านี้
รวมถึงคาที่แสดงตัวบุคคล เช่น ชื่อตัว (Personal Name) และคากาหนดสถานภาพ (Status Titles)
นอกจากนั้ น แล้ ว Geertz พิจ ารณาการนั บ เวลา (เช่ น ปฏิทิ น ) และกฎระเบี ยบ มารยาทสั ง คม
Geertz แปลและอธิบายความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ โดยในชั้นแรก วิเคราะห์ความหมายของ
แต่ละอย่างที่เฉพาะเจาะจง และขั้นต่อไป พิจารณาว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นสนับสนุนและส่งเสริมซึ่ งกัน
และกันอย่างไร ทั้งนี้โดยมุ่งหาประเภทหรือชนิดของความรู้สึกนึกคิด (Consciousness) ที่สัญลักษณ์

๑๓๓

เหล่านี้ผลิตขึ้น ส่วนบทความเรื่องการตีไก่ได้แสดงให้เห็นว่า ภายใต้ความสงบเสงี่ยมและเรียบร้อย มี
มารยาทอันดี ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการปะทะขัดแย้งนั้น มีอีกด้านหนึ่งที่ ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งเต็มไปด้วย
ความทะเยอทะยาน แย่งชิงตาแหน่ง และอานาจ เป็นการสะท้อนถึงตัวตนที่มีบางอย่างแฝงอยู่ ที่ทา
ให้เห็นว่าการตั้งชื่อค่ายของบั้งไฟจุด หากจะตีความออกมาจะทาให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ที่ถูกซ่อนเร้นในการตั้งชื่อค่ายของแต่ละค่ายที่เผยให้เห็นในรูปของสัญลักษณ์
๒. ประเด็ น การอนุ รั ก ษ์ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมอี ส าน การสื บ ทอดวั ฒ นธรรมพบว่ า
ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลภูเขาทองมีการดารงอัตลักษณ์ และสืบทอดวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นได้
อย่างชัดเจน คือ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอีสานด้านประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดง และการ
รับประทานอาหารอีสาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในชีวิตประจาวันชาวบ้านที่มาจากภาคอีสาน ยังมี
จิตสานึก และความทรงจาร่วมของอีสาน ตลอดจนอุดมการณ์มายังพื้นที่ชายแดนใต้ด้วย ถึงแม้เวลา
จะผ่านไปอย่างยาวนาน แต่ชาวบ้านก็ได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกปี จนปีนี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดเป็นปี
ที่ ๓๘ เพื่อสร้างสานึกรักบ้านเกิด และดารงวัฒนธรรมตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไว้ ประกอบกับใน
ชีวิตประจาวันยังคงสื่อสารด้วยภาษาอีสาน มีการตั้งเป็นชมรมพิณพาเพลิน เล่นดนตรี และร้องหมอ
ลา ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของพัฒนา กิติอาษา (๒๕๔๖) ที่มองความเป็นท้องถิ่นนิยมจากสานึก
ของความเป็ น ท้ องถิ่น ส านึ ก ของความเป็ นอี ส าน ที่ พยายามจะสื บทอดและดารงอั ตลั กษณ์ท าง
วัฒนธรรมของความเป็นอีสานไว้ เช่นเดียวกับงานศึกษาของสุทธิ กาบพิลา (๒๕๕๘) ได้อธิบายถึง
ชุมชนบ้านสะตอนที่ยังคงสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ โดยไม่ใช่เพียงแค่เป็น การถ่ายทอดจาก
คนรุ่ น หนึ่ งไปสู่ คนอี กรุ่ น หนึ่ งเท่านั้ น แต่เป็นกระบวนของการเรียนรู้กระบวนการพัฒ นาโดยการ
เปลี่ยนแปลง การปรับแต่ง การตีความหมายใหม่ การสร้างสรรค์ใหม่ การถ่ายทอด การสืบทอด เหตุ
เพราะฮีตสิบสองคองสิบสี่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของคนในชุมชน
คนในชุมชนสะตอนจึงพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์อันเป็นแบบแผนของความคิด
ความเชื่อ วิถีทาง และแนวปฏิบัติของตนเองไว้ โดยอาศัยกระบวนการในการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่ ง
เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบ การสืบทอดฮีตสิบสอง
คองสิบสีเป็นกระบวนการที่ สาคัญยิ่งที่จะดารงไว้ ซึ่งสิ่งีดี
ที่ งามสืบไป การถ่ายทอดหรือการสืบทอด
ริเริ่มจากการเป็นแบบอย่างให้เด็กเลียนแบบจนเป็นความเคยชินซึมซับจนกลายเป็นคุณสมบัติอย่าง
หนึ่ งของเด็กโดยไม่รู้ ตัว การน ามาปฏิบัติ ถ่ายทอด อาจออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน
นอกจากนั้นยังพบว่า การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ
ด้านการแสดง การเล่ น ดนตรี การราเซิ้ง การทาอาหารอีส านรั บประทาน เป็นการผลิ ตซ้ าทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ William Burmingham (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ
และสมสุข หินวิมาน. ๒๕๕๑) ที่มองว่า การผลิตซ้าทางวัฒนธรรม หมายถึง การปกป้อง ดารงรักษา
หรื อ เพิ่ ม พู น วั ฒ นธรรมทีีมี่ ก ารผลิ ต ขึ้ น ในกลุ่ ม สั ง คม เมื่ อ เกิ ด การผลิ ต และสร้ า งความหมายทาง
วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา สมาชิกจะทาการคัดเลือกความคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรือการปฏิบัติที่เหมาะสม
และทาการผลิตซ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิดการยอมรับเป็นบรรทัดฐานเพื่อการอยู่ร่วมกันที่แสดงถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มและสร้างความแตกต่ างระหว่างกลุ่ม วัฒนธรรมใดที่มีการผลิตขึ้นแล้ว
ไม่ได้รับการยอมรับวัฒนธรรมนั้นก็จะตายไปในที่สุด ทั้งนี้สถาบันหรือบุคคลที่มีอานาจจะเป็นผู้ชี้ขาด

๑๓๔

ถึงความยืนยงของวัฒนธรรมและแต่ละกลุ่มสังคมมีแนวทางปฏิบัติด้านวัฒนธรรมแตกต่างกันไปวิล
เลียมส์ เบอร์มิงแฮม ยังอธิบายต่อ ไปอีกว่า วัฒนธรรมใดที่ มีการผลิตขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการยอมรับ
วัฒนธรรมนั้นก็จะตายไปในที่สุด
๓. ประเด็นการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ผ่านภาษา พบว่า
เป็ น ประเด็ น ที่ น่ าเป็ น ห่ ว งเนื่ อ งจากเด็ ก รุ่ นใหม่ ไ ม่ นิย มสื่ อ สารในชี วิ ตประจ าวัน ด้ ว ยภาษาอี ส าน
ถึงแม้ว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จะพยายามพูดกับลูกหลานก็ตาม ลูกหลานฟังภาษาอีสานออก แต่ไม่
ยอมพูดกลับพูดภาษาไทยมาตรฐานแทน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการเข้าสู่ระบบโรงเรียนที่บังคับให้เด็ก
ทุกคนต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร ส่งผลให้เมื่อผู้ปกครองพูดภาษาอีสานกับลูกหลาน ผล
กลับพบว่าลูกหลานใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารกับคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของ วชิรา บุญเกื้อ (๒๕๕๓) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงภาษาเป็นวิวัฒนาการของภาษาจากสมัยหนึ่งมาสู่อีกสมัยหนึ่ง ภาษาที่มีผู้ใช้อยู่นั้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็น
ค่อยไปไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเสียง ไวยากรณ์ และความหมาย ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงคาถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดและเห็นได้ชัดเจนที่สุดสาเหตุเนื่องมาจาก “คา” เป็นสิ่งที่เกี่ยว
โยงกับสิ่งต่างๆในชีวิตจริงของคนทั่วไปที่สามารถมองเห็นได้ โดยในงานศึกษาของวิไลวรรณ ขนิษฐา
นันท์. (๒๕๒๑) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางสังคมที่ทาให้ภาษาเกิดการเปลี่ ยนแปลงของภาษานั้นมีหลาย
ปัจจัยด้วยกันอันได้แก่ การศึกษา ชนชั้นทางสังคม อาชีพ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่และชาติพันธุ์
“อายุหรือวัย” ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไป ดังที่ อมรา ประสิทธิ์
รัฐสินธุ์ ๒๕๔๑) กล่าวไว้ว่า “ผู้พูดที่อยู่ในวัยที่ต่างกันย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกัน เช่น ผู้พูดที่เป็นเด็ก
ย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกับผู้พูดที่เป็นผู้ใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาษาแปรเปลี่ยนไปตามอายุของผู้
พูดนั่นเอง” ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรพันธ์ บวรรักษา (๒๕๔๕) ได้ศึกษาไว้ว่าถ้าหากศึกษา
ตั้งแต่ภาษาของผู้สูงอายุไปจนถึงภาษาของคนอายุน้อย จะพบความแตกต่างของภาษาจากอดีตจนถึง
อนาคตได้ โดยถือว่าภาษาของผู้พูดที่มีอายุมากที่สุดเป็นตัวแทนของภาษาในอดีต ภาษาของผู้พูดวัย
กลางคนเป็ นตัว แทนของภาษาในปัจจุบัน และภาษาของผู้ พูดที่อายุน้อยเป็นตัวแทนของภาษาใน
อนาคต (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ๒๕๔๑ อ้างจาก Labov. ๑๙๗๒)
วัยของผู้พูดนอกจากจะทาให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคาศัพท์แล้ว ยังส่งผลต่อ
การใช้สานวนเช่นเดียวกันกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านอายุเป็นตัวกาหนดการใช้ภาษาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของเสียงคา ประโยคและความหมาย ที่ต้องเลือกใช้ในการสื่อ สารให้เหมาะสมกับผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารเพื่อให้การสื่อสารเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากการใช้ภาษาที่ถูกต้องจะทาให้การสื่อสารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น อรรถรสในการสื่อสารก็ถือว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุผลนี้เองที่
ทาให้มนุษย์เราได้ประดิษฐ์คิดค้นถ้อยคาต่างๆที่ทาให้เกิดความไพเราะและความลึกซึ้งทางภาษาขึ้นมา
ใช้ในการพูด จากงานศึกษาของสุริยา รัตนกุล (๒๕๔๔) พบว่าปัจจัยทาให้คาเปลี่ยนแปลงความหมาย
นั้นมีหลายประการและหนึ่งในนั้นก็คือคาที่มีความหมายไม่ตายตัวเช่นเดียวกับสานวนภาษาไทยถิ่น
อีสานที่เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้หลายประเภท ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
สานวนภาษาไทยถิ่น อีสานนั้น อีกประการหนึ่งคือปัจจัยทางด้านการศึกษา กล่าวคือ ความหมาย
สานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน ที่พบการเปลี่ยนแปลงความหมายเป็นจานวนมาก เนื่องจากปัจจุบันเด็ก
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รุ่นใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่มีความมุ่งหมาย คือเพื่อ
จัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงทาให้ทั้งเด็ก และวัยรุ่นที่ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ไม่รู้จักคาหรือสานวนภาษาไทยถิ่นอีสานแต่รู้จักสานวนไทย จึงนิยมไป
ใช้สานวนไทยแทนสานวนภาษาไทยถิ่นอีสานมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสานวนที่เคยพบเห็นจากหนังสือ
เรียนหรือเคยได้ยินจากผู้อื่น สังเกตว่าบางครั้งผู้พูดไม่ทราบความหมายอย่างแท้จริงแต่ตีความจากคา
ที่เห็นหรือได้ยินเท่านั้น จึงทาให้ ความหมายผิดเพี้ยนหรือความหมายเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยเฉพาะภาษาไทย
มาตรฐานที่ใช้สื่อสารกันระหว่างเพื่อน คนต่างท้องถิ่นและใช้ในสถานที่ราชการ หรือแม้กระทั่งการ
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เมื่อเปรียบเทีย บกับ วัยผู้ ใหญ่จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยเดียวกันนี้ทาให้คง
ความหมายเดิมของส านวนไว้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔
เท่านั้นไม่ได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ราชการหรือสื่อสาร
กับ คนต่างท้องถิ่น ก็ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในการสื่ อสารรวมทั้งการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆก็เลื อก
แหล่งข้อมูลที่นาเสนอด้วยภาษาถิ่นเป็นหลัก
ปัจจัยทางสังคมอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัยเกิดขึ้นใน
สังคมมากมายทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์โ ทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งสื่อเหล่ านี้
นาเสนอหรือให้ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ที่สามารถทาให้
เด็กเรียนรู้และเข้าใจในภาษาดังกล่าว นั่นหมายความว่าภาษาไทยมาตรฐานและภาษาต่างประเทศได้
เข้าถึงตัว เด็ก ได้อย่ างรวดเร็ วจนทาให้ ภาษาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับคากล่ าวของ
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ๒๕๔๘) ที่ว่าการที่คนใดคนหนึ่งพูดได้หลายภาษาและสามารถใช้ภาษานั้น
สลับไปมาได้ ซึ่งทาให้ภาษาหลายภาษามีอิทธิพลต่อกันเรียกว่าการสัมผัสภาษา (language contact)
ดัง ปรากฏการณ์ ที่เ กิ ดขึ้ น กับ เด็ก รุ่ นใหม่ ที่ เ กิด การสั ม ผั ส ภาษาต่ างๆกับ ภาษาไทยถิ่น อี ส าน ด้ ว ย
หลักการดังกล่าวจึงรับเอาอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานมาใช้จนส่งผลให้การใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน
เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านคาและความหมาย วัยรุ่นนิยมใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้น กล่าวคือใช้ภาษา
แม่ (ภาษาไทยถิ่นอีสาน) น้อยลงนั่นเอง ซึ่งสอดคล้อ งกับคา กล่าวของ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์. ๒๕๕๐)
ที่ว่าปัจจุบันคนรุ่นเยาว์มีการใช้ภาษาราชการมากขึ้นและใช้ภาษาถิ่นของตนลดลง เปลี่ยนไปใช้ภาษา
ราชการเพียงภาษาเดียวหรือเฉพาะภาษาใหญ่ๆ จากปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้นทาให้ เด็กรุ่นใหม่
ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอีสานไม่ทราบความหมายของคาที่เป็นภาษาไทยถิ่นอีสานอย่างแท้จริง เมื่อไม่
ทราบความหมายจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้คานั้น ๆ จึงเปลี่ยนไปใช้สานวนไทยแทนเพื่อความสะดวก
๔. ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ สานวนภาษาไทยถิ่นอีสานที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปหรือ
ตายไปจากคลังสานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน จะเห็นได้ว่าพบการสูญหายของสานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน
เนื่องจากเป็นสานวนที่ เด็กไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบความหมายจึงไม่แน่ใจว่า
แท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไรกันแน่และไม่ทราบว่าจะใช้พูดในสถานการณ์ใด ซึ่งสานวนดังกล่าวมี
แนวโน้มที่จะสูญหายไป หากไม่มีผู้พูดหรือการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจัยที่ส่งผลให้สานวน
อาจสูญหายหรือตายไปจากคลังสานวนภาษาไทยถิ่นอีสานก็คือการเห็นความสาคัญและคุณค่าของ
ภาษาถิ่น เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันไม่นิยมใช้สานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน แต่เปลี่ยนไปใช้สานวนไทย
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แทนเนื่องจากเป็นภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องตีความและมีรูปศักดิ์ศรี (prestige) ทางภาษาที่สูง
กว่าภาษาถิ่น กล่าวคือผู้พูดที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานจะเป็นที่ยอมรับของในสังคมจัดว่าเป็นชนชั้นสูงใน
ขณะที่ผู้ที่ใช้ภาษาถิ่นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจนดูเหมือนว่าตนเองเป็นชนชั้นต่าจึงส่งผลให้ ภาษาถิ่น
มีรูปไร้ศักดิ์ศรีสูงกว่าภาษาไทยมาตรฐาน ด้วยเหตุผลที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองจึงทาให้
เด็กรุ่นใหม่เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากกว่าภาษาถิ่นของตน ซึ่ง เด็กรุ่นใหม่จะเห็นคุณค่าและให้
ความสาคัญกับภาษาอื่นมากกว่าภาษาถิ่น ซึ่งในอนาคตอาจเกิดการสูญเสียภาษาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (๒๕๕๐ อ้างถึงใน วชิรา บุญเกื้อ ๒๕๕๓) ที่ว่า เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภาษาวิกฤต ได้แก่ ภาษามอญ ภาษามลายูถิ่น ภาษาเขมรถิ่น
ไทย ภาษาคาเมือง ลาวอีสานและปักษ์ใต้ ซึ่งหากปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับภาษาไทยถิ่นอีสาน
ย่อมส่งผลให้อัตลักษณ์ทางภาษาขาดหายไปและภาษาไทยถิ่นอีสานตายไปในท้ายที่สุด
ดังนั้นแนวทางการอนุรักษ์ภาษาอีสาน คือผู้ปกครองควรใช้ภาษาอีสานกับลูกหลานอย่าง
สม่าเสมอ ไม่หันมาตอบโต้ภาษาไทยมาตรฐานตามลูกที่สื่อสาร เพื่อให้เกิดการซึมซับในสาเนียงภาษา
อีสาน และด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ แม้ว่าในวันนี้พวกเขาอาจจะไม่ใช้อีสานเลย แต่เชื่อมั่นได้ว่าใน
อนาคตไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในถิ่นฐานใดก็ตาม เมื่อได้ยินภาษาอีสาน เช่น การสื่อสารผ่านบทเพลงลูกทุ่ง
ที่ขับร้องโดยชาวอีสาน หรือเสียงดนตรีที่เกิดจากเครื่องดนตรีของชาวอีสาน เขาจะเกิดความสานึกรัก
บ้านเกิดขึ้นมาทันที และมีความรู้สึกว่าภาษาหรือเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นภาษาแม่ ที่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อ
ครั้งยังเป็นเด็ก ซึ่ทางโรงเรียนควรจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอีสาน ในชั่วโมงภาษาอาเซียน และ
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสาน เช่น การสอนราเซิ้ง การแต่งกาย ๔ ภาคมา
โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. บรรจุวัฒนธรรมอีสานเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกให้เห็นคุณค่าและหวงแหนในประเพณีของตน และจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนใน
ชั่วโมงอาเซียนหรือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเสริมเวลารู้ทักษะการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน และ
วัฒนธรรมใต้ให้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านประเพณี การแสดง ดนตรี การแต่งกายท้องถิ่นอีสาน
และท้องถิ่นภาคใต้ การใช้ภาษาท้องถิ่น และการทาอาหารในโรงเรียน และขยายผลให้ปฎิบัติในชุมชน
๒. ผู้นาชุมชนควรตระหนักถึง ความสาคัญของวัฒนธรรมอีสาน อาจรื้อฟื้น วัฒนธรรม
อีสานตามฮีตสิบสองและคองสิบสี เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากข้อจากัดที่ตาบล
ภูเขาทองไม่มีการทานา ชาวบ้านทาสวนยางพารา และสวนผลไม้ และเป็นผู้ขับเคลื่อนในการดาเนิน
กิจกรรมตามฮีตสิบสองและคองสิบสี่
๓. สภาวัฒนาธรรมตาบลภูเขาทองควรรวบรวมบันทึกวัฒนธรรมอีสานในทุกด้านไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่ อให้คนรุ่นหลังที่มาศึกษาจะได้รู้ความหมาย ได้เข้าใจและเห็นคุณค่า วัฒนธรรม
อีสาน
๔. ควรให้การศึกษาแก่คนในชุมชนเพื่ อให้รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและการ
หลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน ์
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๕. ผู้นาชุมชนควรมีนโยบายในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ส่งเสริมและมีการประชาสัมพันธ์ของ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ และงานประเพณีในแต่ละเดือนในเชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดความ
สนใจให้อยากมาดูมาศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและทาให้คนในชุมชนปลูกจิตสานึกรัก
วัฒนธรรมท้องถิ่น หวงแหนรักษาให้ดารงอยู่ในชุมชนต่อไป
๗. จั ด โครงการส านึ ก รั ก บ้ า นเกิ ด ให้ กั บ เด็ ก เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน และอนุรักษ์ไว้โดยการสืบทอด ส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่
ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมอีสาน โดยจัดกิจกรรมด้านประเพณีบุญบั้งไฟ ด้านการแสดง การแต่งกาย
ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอีสาน และด้านอาหารการกิน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑. จากผลการวิจัยพบว่าการทาบั้งไฟจุดสืบทอดกันโดยไปเป็นลูกมือ ไม่ได้สืบทอดจาก
ทายาท ค่ายใครค่ายมัน มีสู ตรการทาลั บ เฉพาะ เพื่อที่ จะแข่งขันบั้ง ไฟให้ จุดได้สู ง ขึ้น ดังนั้นการ
ดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของการทาบั้งไฟจุดควรมีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถตั้งค่ าย
เป็นของตนเองก็จะทาให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน อาจแบ่งการแข่งขันเป็นบั้งไฟจุดของค่ายเดิมที่เป็น
ผู้ใหญ่ และค่ายเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานของชาวตาบลภูเขาทองจะทาให้เกิดการสืบทอด และส่งต่อการทา
บั้งไฟจุดของผู้ใหญ่กับเด็กรุ่นใหม่โดยปริยาย เพราะเด็กรุ่นใหม่จะต้องมาเรี ยนรู้วิธีการทาบั้งไฟจุดจาก
ผู้ใหญ่
๒. การทาบั้ งไฟจุ ดรั ฐ มองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เนื่องจากมีการจุดระเบิด แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็นามาทาให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควร
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง เพื่อทาให้เห็น ว่าการทาบั้งไฟจุดไม่ได้เป็นภัยต่อความ
มั่นคงหากมีการทาบั้งไฟจุดด้วยความระมัดระวัง และสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในค่าย
และเยาวชนที่จะมีการสืบทอดและดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว
๓. การอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานด้านการแสดง การเล่ นดนตรี การ
สื่อสารภาษาอีสาน การแต่งกาย ควรตั้งเป็นชมรมให้กับเด็กรุ่นใหม่ และเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นมาสอน
อย่างต่อเนื่อง ในโรงเรียน หรือผู้นาชุมชนขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานในทุกหมู่บ้าน
๔. รื้อฟื้นการทอผ้าให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรูการทอผ้าจากผู้ใหญ่ เพื่อสืบทอด การทอผ้าให้
สามารถทาจาหน่ายในเทศกาลสาคัญ อาจทอผ้าที่เป็นผ้าขาวม้า หรือผ้าสไบไว้ใช้ในงานประเพณี มี
การประกวดผ้าทอสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ โดยอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน

๑๓๘

บรรณานุกรม
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (๒๕๕๑). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
กับสื่อสารศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๙). ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซียพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์. เชียงใหม่:
RCSD.
ข้ อ มู ล แ ผ น ที่ จ า ก Google Map. ( ๒ ๕ ๕ ๙ ) ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๕ ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก :
https://www.google.co.th/maps/dir/องค์การบริห ารส่วนตาบล+ภูเขาทอง+หมู่+ ๑+
บ้านไอปาโจ,+อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง,+ตาบลภูเขาทอง+อาเภอ
สุคิริน+จังหวัดนราธิวาส,+๙๖๑๙๐/๕.๙๔๕๗๒๕๘,๑๐๑.๖๕๕๘๓๕๒/
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (๒๕๔๕). วัฒนธรรม
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา จั ง หวั ด สงขลา. กรุ ง เทพฯ:
คณะกรรมการอานวยการจัดงาน.
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (๒๕๕๓) ศิลปะการตกแต่งลวดลายบั้งไฟอีสาน. อุบลราชธานี:
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
จตุพร ดอนโสม. (๒๕๕๕) วิถีชีวิต การเมือง สังคม อัตลักษณ์ คนไทยเชื้อสายเวียดนาม นครพนม.
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จตุเอก ภูมพฤทธิ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๖) การนิยามความหมายของผู้ใช้บริการสนาม
หญ้าเทียมในพื้นที่หาดใหญ่ ใน การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๗
ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๖ วั นที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณอาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ด รธานี อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด อุ ด รธานี (หน้ า ๒๐-๓๑) อุ ด รธานี :
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
จักรพันธ์ ขัดชุมแสง. (๒๕๔๓). ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พม่า: สัมพันธภาพระหว่าง
พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธารงชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทิพย์ทิวา สัมพันธมิ ตร และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี (๒๕๕๒, พฤศจิกายน-ธันวาคม). การ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหัวช้าง
ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ๑๕ (๖), ๙๔๓-๙๖๐.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (๒๕๓๖). ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธร ไม่ใช่ ชาว
ยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ. กรุงเทพฯ: มติชน.
เนติ สุนทราวราวิทย์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๔, กรกฎาคม-ธันวาคม) ภาพลักษณ์และ
ตัวตนของ “เกย์” ในพื้นที่ไซเบอร์ วารสารศิลปศาสตร์ ๓(๒), ๑๑๗-๑๒๙.
บุญบั้งไฟสุคิรินหนึ่งเดียวที่ปักษ์ใต้. (๒๕๕๘). คมชัดลึกออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘,
จาก:http://www.komchadluek.net/detail/

๑๓๙

บรรณานุกรม (ต่อ)
ปฐม หงส์สุวรรณ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน) การช่วงชิงความหมายเนื่องด้วยประเพณีบุญบั้งไฟ
ในกลุ่มชาติพันธุ์อีสานวารสารวิถีสังคมมนุษย์๑(ฉบับพิเศษ), ๓๒-๕๘.
ประทับใจ สิกขา (๒๕๕๕) ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้ อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
ประวัติอาเภอสุคิริน. (๒๕๕๘). ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, จาก : http://www.opeskr.org/
index. php? option=com_content&view=article&id=๙&Itemid=๒๗
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และกนกวรรณ มะโนรมย์ (๒๕๕๔, พฤษภาคมสิงหาคม) รื้อสร้างประเพณี : การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์ วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง ๗ (๒), ๒๗-๔๘
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวยสุจิตฺโต/แก้วหานาม) (๒๕๕๕) การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพิธี
กรรมการทาบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง ตาบลท่าสองคอนอาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พัฒนา กิติอาษา (๒๕๔๖) ท้องถิ่นนิยม. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ: กองทุนอินทร์.
พัทยา สายหู. (๒๕๓๔).การพัฒนาวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิป ญญาชาวบานและศักยภาพของชุมชน.
ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภูมิปญญาพื้นบาน. (หนา ๑๐๙-๑๑๘). กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.
พิชัยยุทธ สิงห์สหาย. (๒๕๔๖). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง. (๒๕๔๖). ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุส ลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง
จั ง หวั ด ยะลา. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาสั ง คมวิ ท ยามานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
ภาวินี จันทร์พุ่ม และเก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๙). วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน อาเภอเบตง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์. วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต.
ยูรกมล เสรีรัตน์. (๒๕๔๖). บุญบั้งไฟยโสธร ประเพณีขอฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: ที
เจเจ จากัด.
วชิ ร า บุ ญเกื้อ . (๒๕๕๓). การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงส านวนภาษาไทยถิ่น อีส าน. สารนิพ นธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (๒๕๒๖). ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ : วิวัฒนาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

๑๔๐

บรรณานุกรม (ต่อ)
วิศิ ษฐ์ ศัก ดิ์ ไทยทอง (๒๕๔๒) " พฤติก รรมที่ เป็ น ปัญ หาของวั ยรุ่ น " รายงานการวิจั ย เชี ยงใหม่ .
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศราณี เวศยาสิรินทร์, ๒๕๕๔ การสร้างอัตลักษณ์คนใต้ผ่านหนังตะลุง. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประเทศไทย (๒๕๕๙) ต าบลภู เ ขาทอง. ค้ น เมื่ อ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๙, จาก:
http://narathiwat.kapook.com/
สุทธิ กาบพิลา (๒๕๕๘) การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
สุทธิวรรณ กองทอง และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๖) การนิยามความหมายและวิถีชีวิตของ
เบลล์บอยในกระแสทุนนิยม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร
หอประชุมพ่อขุน รามคาแหงมหาราช และอาคารศรีชุม (SCB) ห้ อง ๕๐๒ มหาวิทยาลั ย
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บุคลานุกรม
กานันพัน ตั้งอยู่, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
เก้า, สัมภาษณ์วันที่ ๕ และ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
แก้ว, สัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ครูอรประไฟ, ชินะพงษ์, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
คาทอง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
คาพา, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
คาภา จาปาสิริ, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
ตามี, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ตี๋, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๐, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทองมา, สัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นนท์, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นฤพนธ์ โมงปราง, สัมภาษณ์วันที่ ๙, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
น้อย, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นายกจาน สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นิพนธ์ เหล็กเพชร, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
เนียง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
บุญทัน แก้วสุ โพธิ์, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
พ่อวัน, สัมภาษณ์วันที่ ๙, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
พ่อใหญ่บุญเต็ม, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
เพชรี, สัมภาษณ์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
มหาดิ่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
มานพ, สัมภาษณ์วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายกวม ปัทมา, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๒ ตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายทรง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายทิน, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
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บุคลานุกรม (ต่อ)
ยายมา, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายส่ง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายหลาด, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ยายอานาจ โมรานอก, สั มภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุ คิริน
จังหวัดนราธิวาส
วันชัย, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
วิชิตา ดวงทอง, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ บ้านเลขที่ ๘๗ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
วิรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สมใจ, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สมชาย, สัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สวง, สัมภาษณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สอน, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สายใจ, สัมภาษณ์วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สายบัว, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สุชาดา, สัมภาษณ์วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สุพร, สัมภาษณ์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สุภาภรณ์, สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สุรพงษ์, สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อานวยการโรงเรียนรักไทย ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส
อนงค์นาถ, สัมภาษณ์วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
อาคม, สัมภาษณ์วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
อุดม, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ตาบลภูเขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
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Thailand, ๑๙๘๘
วิทยานิพนธ์ : ปัญหาและความต้องการที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์ จบปี ๒๕๒๕
B.Ed. (Library Sciences) Bansomdej Chao Phraya Teacher College, Thailand,
๑๙๘๒
ประวัติการทางาน
ปี ๒๕๓๔ –๒๕๖๑ อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Specialization/ Research Interests
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรประมง
วิถีประมง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชายแดนศึกษา
การข้ามแดนชายแดนไทย-พม่า ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ครูกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชาติพันธุ์สัมพันธ์
อัตลักษณ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมศึกษา
การประกอสร้างวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า
คนพลัดถิ่น
รัฐ-ชาติและวาทกรรมการพัฒนา
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การค้าข้ามแดน แรงงานข้ามชาติ
คนชายขอบ
ความเป็นอื่น
Border studies, Trader Cross-border, Transnational Laborer, Ethnicity, Ethnic
Group, Anthropology, Social Science, Environment, Ecology, Cultural Studies,
Information Technology, Tourism Mangement, Homestay Tourism,
Communities Studies, Fisheries Management, Diaspora, Rohingya, Cultural
Plurality, Marginal People, Commodization
การเผยแพร่เอกสารตาราทางวิชาการ (Academic Paper)
เก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙) ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์
เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานวิจัย
เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ วั น ชั ย ธรรมสั จ การ และชู ช าติ ผลบั ณ ฑิ ต (๒๕๕๕) สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา (The Access Rights to Fisheries
Resources of Fishing Communities in Songkla Lake) สงขลา : คณะศิลปศาสตร์

๑๙๕

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททั่วไป ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๐ จานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ วันชัย ธรรมสัจการ อภิรักษ์ จันทวงศ์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และปิยะ
จอมทอง (๒๕๕๕) กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้าน
ทะเลสาบสงขลา (Small-scale Fishermen Tactics of Negotiation in a Time of
Scarcity in Songkla Lake) สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จานวน
๓๖๖,๐๐๐ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ วันชัย ธรรมสัจการ อภิรักษ์ จันทวงศ์ เอมอร เจียรมาศ เจตน์สฤษฎิ์ สังข
พันธ์ และปิยะ จอมทอง (๒๕๕๕)การก่อตั้งธนาคารปลากับการเสริมอานาจองค์กรชุมชน
ชาวประมงเพื่อพัฒนากลุ่มการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา(The Formation of
Fish Bank and Fishermen Empowerment for Developing Fish Cage Cultures in
Songkla Lake) สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ เบญจพร ดีขุนทด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๕) ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ:
พื้น ที่ การต่ อรองของแรงงานข้ ามชาติ และความสั ม พันธ์ กับ เศรษฐกิจ ชายแดนไทย-พม่ า
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนวิจัย สกว. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสกว. ๒๕๕๕ งบประมาณ
๑,๐๘๘,๑๒๐ บาท ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ปัญญา เทพสิงห์ และเก็ตถวา บุญปราการ (สัดส่วน ๔๐ %) (๒๕๕๕) ศิลปวัฒนธรรมชายแดนไทย
– มาเลเซีย: กรณีศึกษาชุมชนโล๊ะจูด อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (ทุนวิจัยจากกระทรวง
วัฒนธรรม ๑๘๕,๐๐๐ บาทปี ๒๕๕๕) ขอขยายเวลาอีก ๓ เดือน
เก็ตถวา บุญปราการ และเกษตรชัย และหีม (๒๕๕๗) ดอกไม้ท่ามกลางเปลวเพลิง: การสถาปนา
ความเป็ น อื่ น ท่ า มกลางเรื่ อ งเล่ า ข่ า วลื อ และการสร้ า งกลไกการต่ อ สู้ ต่ อ รองของครู ใ น
สถานการณ์ความรุ น แรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (Flowers amidst the blaze:
Establishing otherness amidst rumors and constructing mechanisms for
fighting and negotiating among teachers in the violent situation in Pattani
Province) ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (๑๓
มกราคม ๒๕๕๗-๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
วิจัย)
เกษตรชัย และหีม และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๗) ภูมิหลังครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
รุนแรงในครอบครัวของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๗-๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ บุญโชค สุบินรัตน์ สุภาพร สุบิน
รัตน์ และสุรพล พานิชกรณ์ (๒๕๕๙) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อให้

๑๙๖

เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนภายใต้วิถีโหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ วันทนา ไกรฤกษ์ เก็ตถวา บุญปราการ และ Kathylene
Petaca
Remegio (๒๕๕๙) สภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๙) การดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชาวอีสานชายแดนใต้ : กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปัญญา เทพสิงห์ เกษตรชัย และหีม เก็ตถวา บุญปราการ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๙)
บ้าน ชีวิต และสังคมในวัฒนธรรมมลายูภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา
หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ประเทศบรูไนได้รับทุ นอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
เก็ตถวา บุญปราการ สุณีย์ บุญกาเนิด เจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์ สุมาท ขาวกระจ่าง สุพร เกื้อพิทักษ์ นันท
รัฐ สุริโย มานพ นวลพลับ มนุญ นวลพลับ และโกศล ภูริวัฒนกุล (๒๕๕๙) บูโหลนดอน
(ดางาด) แบ่งปันบ้านสัมผัสวิถีชาวเล และหาดทรายภายใต้อ้อมกอดอันดามัน สงขลา: คณะ
ศิลปศาสตร์ (ได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา)
เก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙) ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์
เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI และวารสารทั่วไป
เก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) บทวิจารณ์หนังสือเบื้องหลังหน้ากากวารสารศิลป
ศาสตร์ ๔, ๑ หน้า ๑๑๘-๑๒๘
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) บทวิจารณ์หนังสือ
“ระหัดวิดน้าลาตะคอง: สัญศาสตร์ของเทคโนโลยี พลังน้าพื้นบ้าน”The Lam Takhong
Water Wheel: The Semiotics of a Traditional Hydropower Technologyวารสาร
วิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕, ๑ หน้า ๑๒๔-๑๓๔
เก็ตถวา บุญปราการ อภิรักษ์ จันทรวงศ์ เอมอร เจียรมาศ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และนันทรัฐ
สุริโย (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม) ปัจจัยและกลไกที่เอื้อต่อการก่อตั้งกลุ่มธนาคารปลา
และการขยายเครื อ ข่ายของกลุ่ ม ผู้ เลี้ ย งปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา วารสารวิจั ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕, ๒ หน้า ๑-๑๒
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม) บทวิจารณ์หนังสือ
“อนาคตอั น เก่ า แก่ : บทเรี ย นจากวิ ถี ธ รรมชาติ แ ห่ ง ดิ น แดนธิ เ บตน้ อยวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕, ๒ หน้า ๑๘๙-๒๐๔
หทัยรัตน์ ทองสกูล และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) การนิยามความหมาย
พื้นที่น้าชาในชุมชนคูเต่า วารสารศิลปศาสตร์ ๔, ๑ หน้า ๗๘-๙๑

๑๙๗

สุพร ภัทรอนุวงศ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) วิถีชีวิตแรงงานไทยย้าย
ถิ่นในโกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์ ประเทศสิงคโปร์ วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ย
หาดใหญ่ ๕, ๑ หน้า ๙๘-๑๑๐
ศิริมาส จันทวงศ์และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) การตัดสินใจเลือกใช้ร้าน
ยาเภสัช ม.อ. วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕, ๑ หน้า ๑๑๐-๑๒๓
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และสุภาวดี ธรรมรัตน์ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน)
พฤติกรรมทางการเงินกับการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๖ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๒-๘๔.
เก็ตถวา บุญปราการ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน) บทวิจารณ์หนังสือ
“วิจัยอีสาน: วิธีวิทยากับการศึกษาพลังทางสังคมในภาคอีสาน” เขียนโดยพัฒนา กิติอาษา
วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๖ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๑๘๒-๑๙๐.
เก็ตถวา บุ ญปราการ อภิรักษ์ จั นทวงศ์ เจตน์ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ และนันทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๖,
กรกฎาคม-ธันวาคม) เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการ
ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร วารสารศิลปศาสตร์ ๕(๒), หน้า ๘๗๑๐๑.
ณั ฐ วรี ศรี สุ ว รรณ สุ ว ดี ลวณะสกล และเก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ (๒๕๕๖, มกราคม-มิ ถุ น ายน)
ภาพลักษณ์และตัวตนของเทพเจ้าผ่านการรับรู้ของสาธารณชนในเทศกาลกินเจ. วารสารวิจัย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๖ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๑๘๒-๑๙๐.
วันเพ็ญ สุภาจันทร์ เก็ตถวา บุญปราการ และเอมอร เจียรมาศ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน)
ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันผ่านพื้นที่การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์. วารสารศิลปศาสตร์ ๕, ๑
หน้า ๑๑๘-๑๒๘
สุรศักดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๖, ) พลวัตของตลาดนัดเกาะหมี:จากตลาดผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ตลาดการค้าเสื้อผ้ามือสอง. วารสารศิลปศาสตร์ ๖, ๒ หน้า ๑๑๘-๑๒๘
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๗, เมษายน -มิถุนายน) หวยสัตว์: ภูมิ
ปัญญาวาทีปริศนาคาทายกับการกลายเป็นเกมการพนัน. จุลสารทันเกม ๓(๙) ๑๒-๑๔.
เก็ตถวา บุญปราการ, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ สุณีย์ บุญกาเหนิด นันทรัฐ สุริโย (๒๕๕๘, กันยายน)
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมการพัฒนาชุมชนเกาะบูโหลนดอน วารสารพัฒนาสังคม. ๑๖(๒),
๑-๒๐.
เก็ตถวา บุ ญปราการ, เบญจพร ดีขุนทด, เจตน์ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ และนันทรัฐ สุ ริโ ย. (๒๕๕๗,
กั น ยายน-ธั น วาคม) “ดอกไม้ แ ห่ ง รุ่ ง อรุ ณ ”: พื้ น ที่ ต่ อ รองของแรงงานข้ า มชาติ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เศรษฐกิ จ ชายแดนไทย-พม่ า . วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓๑(๓) ๑-๑๐.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด Katherine Remegio และอรุณ
พร อธิมาตรไมตรี (๒๕๕๙, มกราคม-มิถุนายน). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใข้
บริการตลาดน้าคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๓ (๑),
๒๕-๕๐.

๑๙๘

นภดล นิ่มสุวรรณ เอกรินทร์ สังข์ทอง ธีระ หฤทัยธนาสันต์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙,
กรกฎาคม-ธั น วาคม) การด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นการออกก าลั ง กายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๘(๒)
๒๑๙-๒๔๖.
ปัญญา เทพสิงห์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙, มกราคม-มิถุนายน) ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
วัฒ นธรรมชายแดนไทย-มาเลเซีย: กรณีศึกษาชุมชนโล๊ ะจูด จั งหวัดนราธิว าส วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๑๑(๑) ๑๙-๓๘
สกาวรัตน์ บุญวรรณโณ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๖๐, มกราคม-มิถุนายน). ตะกั่วป่าเมือง
เก่าที่มีชีวิต: การนาสถาปัตยกรรมโบราณ และกิจกรรมรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่มาประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาสู่การท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีต วารสารมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘ (๑) ๒๕๕-๒๘๕
น่าน ฐานิวัฒนานนท์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๖๐, มกราคม-มิถุนายน) ชมรมกีฬาผู้สูงอายุ:
พื้นทีข่ องการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนรักสุขภาพในพื้นที่จังหวัด
สงขลา วารสารไทยคดีศึกษา ๑๔(๑), ๓๕-๕๔
Janyawath Sutamma, Kettawa Boonprakarn, and Aphirom Promehanya (๒๐๑๗, JulyDec) Dynamic Development of Community-based Ecotourism Management:
Tungyeepeng, Sala-dan Sub-district, Koh Lanta District, Krabi Province Veridian
E - Journal, Silpakorn University of International|. (Humanities, Social Sciences
and Arts) ๑๐ (๕) ๑๒-๒๖.
เกษตรชัย และหีม และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๖๐, มกราคม-มิถุนายน) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ความรุนแรงกับพฤติกรรมความ
รุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓๐ (๑)
๑๖๑-๑๘๔.
เกษตรชั ย และหี ม และเก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ (๒๕๖๐, เมษายน-มิ ถุ น ายน) ภู มิ ห ลั ง ด้ า น
ประสบการณ์ความรุนแรงของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
ต่อคู่สมรส วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ๕๗(๒) ๘๓-๑๐๕.
พระวิจักษ์ พงษ์พันธ์ ปัญญา เทพสิงห์ เก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๖๑, กันยายน-ธันวาคม) สภาพ
ชีวิตพระสงฆ์เชื้อสายสยามเพื่อดารงวิถีไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย. วารสารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๙(๓), ๑-๑๐
อาไพ ลาน้อย และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๘) ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพฟัน และการทาฟัน
ปลอมในฐานะระบบทันตกรรมเพื่อสุขภาพในแต่ละยุคสมัย ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สงขลา:
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณัฐนรี ชอบชื่น.และเก็ตถวา บุญปราการ(๒๕๕๘) วัฒนธรรมใบจากยามวนสูบ ชุมชนย่านซื่อ จังหวัด
ตรังใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ภูเก็ต ครั้งที่ ๔: ๒๕๕๘“การ

๑๙๙

พัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”(Development of New
and Innovative Research for the AEC)
ธรรมพร สุ ข มี และเก็ ตถวา บุ ญ ปราการ (๒๕๕๘) การประกอบสร้า งอั ตลั ก ษณ์ ของโลงศพใน
สังคมไทยพุทธสมัยใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
๔: ๒๕๕๘“การพั ฒ นางานวิ จั ย บนฐานแนวคิ ด ใหม่ เพื่ อ ก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ”
(Development of New and Innovative Research for the AEC)ที่ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สกาวรัตน์ บุญวรรโณ และเก็ตถวา บุญปราการ(๒๕๕๘) ถนนศรีตะกั่วป่า: การทาพื้นที่ให้กลายเป็น
ถนนคนเดินในบริบทของการท่องเที่ยวใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ครั้ งที่ ๔: ๒๕๕๘“การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน”(Development of New and Innovative Research for the AEC) ที่ศูนย์
ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อัศนี หลีเจริญ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๘) พื้นที่มหาวิทยาลัยถูกทาให้กลายเป็นสินค้าใน
กระแสทุนนิยมใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๔: ๒๕๕๘
“การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”(Development of
New and Innovative Research for the AEC) ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นิ มิ ตรชัย ชูปู เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ และปั ญญา เทพสิ ง ห์ (๒๕๕๙) การประกอบสร้า งพื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.
วิสุทธิ์ ทองย้อย เก็ตถวา บุญปราการ อรมาศ สุทธินุ่น และประภาพร แสงกาญจนวนิช. (๒๕๕๙).
รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าวัยอ่อน
๔ หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จั งหวัดตรัง. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ ๗วันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.
ณัฐฐิญา ซื่อวณิชกุล และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๙) กรรมกรแบกหาม: การสร้างตัวตนภายใต้
บริบทความเป็นชายขอบ ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๙ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิศทางใหม่ ๆ ใน
ไทยศึกษา วัน ที่ ๑๙-๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หน้า ๒๘๒-๒๙๔) เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาวินี จันทร์พุ่ม และเก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๙). วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน อาเภอเบตง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์. วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต.

๒๐๐

ประคาคุณ คงฤทธิ์ และเก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๙). โปเกม่อน โก: พื้นที่ปฏิบัติการและการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมในกระแสทุนนิยมออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์. วันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. (หน้า ๘๙-๑๒๗). ภูเก็ต:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพัน ธ์ เก็ตถวา บุญ ปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมั ด และนันทิยารัตน์ สุ ริโ ย.
(๒๕๕๙) วิ ถี ชี วิ ต และการปรั บ ตั ว ของชาวบ้ า นชุ ม ชนบู โ หลนดอนท่ า มกลางกระแสการ
ท่องเที่ยว. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน้า ๑๐๒-๑๑๗) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพัน ธ์ เก็ตถวา บุญ ปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนันทิยารัตน์ สุ ริโ ย.
(๒๕๕๙) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล ใน
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน้า ๑๑๘-๑๓๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพัน ธ์ เก็ตถวา บุญ ปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนันทิยารัตน์ สุ ริโ ย.
(๒๕๕๙) การมีส่ วนร่ว มในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบูโหลนดอน ใน การประชุม
หาดใหญ่ วิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้ ง ที่ ๗ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ และเกษตรชัย และหีม (๒๕๖๐)
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมชุมชน : กรณีศึกษากัมปงไอเยอร์ประเทศบรูไน ดารุส ซาลาม ใน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ค รั้ ง ที่ ๒ วั น ที่ ๒ ๙ เ ม ษ า ย น ๒ ๕ ๖ ๐ ณ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (หน้า ๑๓๓-๑๔๙) สงขลา: คณะศิล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองทอง ธีระวร นภดล นิ่มสุวรรณ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๖๐) มโนราห์ ความเชื่อสู่ท่า
ร าที่ อ่ อ นช้ อ ยและยื ด หยุ่ น ในพื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องการแสดงของพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ใน
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC
๒๐๑๗, ๒๑July ๒๐๑๗ North Eastern University (หน้า ๑๕๒๔-๑๕๓๙) ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ ปั ญ ญา เทพสิ ง ห์ และเจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ (๒๕๖๐) การนิ ย าม
ความหมายบั้งไฟจุดและการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในประเพณีบุญบั้งไฟใน
พื้นที่ตาบลภูเขาทองอาเภอสุคิริน จังหวัด. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC ๒๐๑๗, ๒๑July ๒๐๑๗ North
Eastern
University (หน้ า ๑๔๗๙-๑๔๙๑) ขอนแก่ น : มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
สกาวรัตน์ บุญวรรโณ เก็ตถวา บุญปราการ Irving Chan Johnson และบัณฑิตา หลิมประดิษฐ์
(๒๕๖๑) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมยกระดับสู่แนวทางการพัฒนาการ

๒๐๑

ท่องเที่ย วโดยชุม ชน กรณีศึก ษา ย่ านเมื องเก่ าตะกั่ ว ป่า จังหวั ดพังงา. ใน การประชุ ม
วิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยัง
ยืน ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สงขลา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร สุขสวัสดิ์ ศิริ
จารุกุล ธรรมนูญ บุญปราการ อรัญญา ทิพย์อักษร นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์
สุริโย (๒๕๖๑) วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้. ใน การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สิทธิพงษ์ บุญทอง เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๖๑) วัดเจดีย์ไอ้ไข่: พื้นที่ของการ
นิยามความหมาย. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่
๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
วรรณพร อนัน ตวงศ์ เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๖๑) วิถีชีวิตและการนิยาม
ความหมายของชุมชนคีรีวง. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ ๙ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.
ปสุตา มัทวกาญจน์ เก็ตถวา บุญปราการ กานดา จันทร์แย้ม (๒๕๖๑) การจัดการขยะชุมชนให้
กลายเป็น “สินค้ารีไซเคิล”ของชุมชนตาบลคลองหรัง อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา. ใน
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
นวพร สินสวัสดิ์ เก็ตถวา บุญปราการ อุทิศ สังขรัตน์ (๒๕๖๑) การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่
ป่ า “อ่ า วอ้ า ยยอ” โดยชุ ม ชนบ้ า นถ้ าตลอด ต าบลน้ าตก อ าเภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่
๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
บทความตีพิมพ์ในวารสารฐาน Scopus
Boonprakarn, K., Sangkaphan, J., Deekhuntod, B., and Suriyo, N. (๒๐๑๔, March)
“Flowers of the Dawn”: Mediator and Facilitators of Social Justice for
Transnational Laborers in the Thai-Burmese Borderland of Mae Sot District,
Tak Province, Thailand. Asian Social Science. ๑๐ (๖), ๗-๑๘.
Boonprakarn, K., Sangkaphan, J., Deekhuntod, B., and Suriyo, N. (๒๐๑๔, April) The
Existence of Field Corn Networks on the Thailand-Burma Border under the
Patron-Client Contract Farming System. World Academy of Science,
Engineering and Technology International Journal of Agricultural, Bio systems
Science and Engineering.๘ (๔), ๑๒๘ online from: http://www.waset.org/
Publications/?fields%๕Bauthors%๕D=on&q=Kettawa+ Boonprakarn&se
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Peeranat Pratoomchartpakdee & Kettawa Boonprakarn (๒๐๑๕) Political issues on
the colors of the Thai national flag: Competitions for meanings in Thai Society
. Asian Social Science. ๑๐ (๖), ๗-๑๘.
Boonprakarn, Kettawa; Laeheem, Kasetchai; and Sangkaphan, Jedsarid (๒๐๑๕, July)
Otherness: The Primary Cause of the Unrest Problem in the Three Southern
Border Provinces of Thailand Asian Social Science. ๑๑ (๑๕) ๑-๑๐.
Kasetchai Laeheem and Kettawa Boonprakarn. (๒๐๑๕, May-May) Family
Background Risk Factors Associated with Domestic Violence among Married
Thai Muslims Couples in Pattani Province. Asian Social Science. ๑๑(๙) ๒๓๕๒๔๔.
Kasetchai Laeheem and Kettawa Boonprakarn. (๒๐๑๖, May-August) Family
Background in Upbringing, Experience of Violence, and Authority Relationship
among Married, Thai, Muslim Couples in Pattani Province Experiencing
Domestic Violence. Kasetsart Journal of Social Sciences. ๓๗(๒) ๙๓-๙๙.
Kasetchai Laeheem and Kettawa Boonprakarn. (๒๐๑๗, Sep-Dec) Factors predicting
domestic violence among Thai Muslim married couples in Pattani province.
Kasetsart Journal of Social Sciences. ๓๘(๓) ๓๕๒-๓๕๘.
ปั ญญา เทพสิ ง ห์ และเก็ ตถวา บุญ ปราการ (๒๕๖๐, มกราคม-เมษายน) การจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษางานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส. Kasetsart Journal of Social Sciences. ๓๘(๑) ๔๙๓-๕๐๕.
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สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ : ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้และ แหลมมลายู

ปีที่จบ
๒๕๓๐
๒๕๓๓
๒๕๕๓

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย (งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้วภายใน ๕ ปี)
วิจัยเรื่อง พหุลักษณ์ศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู สัดส่วน ๙๐ % ทุนกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ๒๕๕๔ ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ “ลักษณะผสมของวัดไทยในแหลมมลายู: กรณีศึกษาวัด
ไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย” วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคมมิถุนายน ๒๕๕๔
วิจัยเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนไทย-มาเลย์: กรณีศึกษาชุมชนโล๊ะจูด อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๕๒ ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ “บาเตาะ: คนกิน

๒๐๔

เนื้อคนเรื่องเล่าหรือความจริงในผืนป่าฮาลาบาลา” ในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๒ ฉบับ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๔
วิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ ปริญญา
นิพนธ์ศิล ปศาสตร์ ดุษฎีบั ณฑิต มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชื่อผลงานตีพิมพ์
กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้: กรณีสถานศึกษาของรัฐ ใน
วารสารวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(๒๗) กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕
โครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
วิจัยเรื่อง การสอนด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตครูไทยพุทธภายใต้ความกลัวในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) ทุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี ๒๕๕๖
บทความวิจัยที่นาเสนอที่ประชุมนานาชาติ
เรื่อง The Sino-Portuguese Architecture Identity of Chinese Descendants and
Sustainable Development in Phuket ในงานประชุม Ninth International Conference on
Environmental, Cultural, Economic and Social. วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่เมืองฮิโร
ชิมา ประเทศญี่ปุ่น
บทความที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Punya Tepsing. (๒๐๑๓) “ Art Identity of Sino-Portuguese Shop houses in Phuket
Town : Problems and Guidelines for Conservation and Tourism Development
”. Asain Social Science Vol. ๙ No. ๑๐
Punya Tepsing. (๒๐๑๒) “ Comparison of Sino-Portuguese Building in Malaka Penang
and Phuket in Malayan Pennisula” The International Journal of East Asian
Studies Vol. ๑๗ No. ๒
บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๕๗) “สภาพผลิตภัณฑ์ในวิถีสังคมใหม่และแนวการสอนออกแบบผลิตภัณฑ์”
วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ ๑๓
ปั ญ ญา เทพสิ ง ห์ (๒๕๕๖) “ การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาหลังสมัยใหม่” วารวารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่
๒๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม
ปัญญา เทพสิงห์ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (๒๕๕๖) “การฟื้นฟูชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยื น วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ปีที่ ๓๒
ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน
ปัญญา เทพสิงห์ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (๒๕๕๔) “ ลักษณะผสมของวัดไทยใน
แหลมมลายู: กรณีศึกษาวัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วารวารไทยคดี
ศึกษา ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน
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ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๕๔) “ สถาปัตยกรรมแบบสรรผสานแห่งช่อ งแคบกับสังคมจีนคาบสมุทร
มลายูในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ วารวารเอเชียปริทัศน์
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน
ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๕๔) “บาเตาะ: คนกินเนื้อคน เรื่องเล่าหรือความจริงบนผืนป่าฮาลา บาลา
จังวัดนราธิวาส วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๒ ฉบับ ๑๑ กันยายน
ปัญญา เทพสิงห์ (๒๕๕๓) ฮวงจุ้ยตกแต่งร้านของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่ วารสารราช
ภัฏ สุ ร าษฏร์ ธ านี ฉบั บ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ปี ที่ ๒ ฉบั บ ที่ ๒ มิ ถุ น ายนพฤศจิกายน
ปัญญา เทพสิงห์. ๒๕๕๓. แนวทางการวิจัยศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหาดใหญ่. วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ๒(๒), ๑๓๓-๑๕๐.
ปัญญา เทพสิงห์ ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิโน-ปอร์ตุกีสในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๒(๒), เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๔๙
ปัญญา เทพสิงห์. (๒๕๔๔). รูปแบบศาลเจ้าจีนและวัดจีนในเทศบาลนครหาดใหญ่. วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๗(๑). ม.ค.-เม.ย. ๒๕๔๔
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ผลงานวิจัย: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
เก็ตถวา บุญปราการ วันชัย ธรรมสัจการ อภิรักษ์ จันทวงศ์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และปิยะ
จอมทอง (๒๕๕๕) กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้าน
ทะเลสาบสงขลา (Small-scale Fishermen Tactics of Negotiation in a Time of
Scarcity in Songkla Lake) สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ตุลาคม
๒๕๕๐-กันยายน ๒๕๕๑ จานวน ๓๖๖,๙๐๐ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ วันชัย ธรรมสัจการ อภิรักษ์ จันทวงศ์ เอมอร เจียรมาศ เจตน์สฤษฎิ์ สังข
พันธ์ และปิยะ จอมทอง (๒๕๕๕) การก่อตั้งธนาคารปลากับการเสริมอานาจขององค์กร
ชุมชนชาวประมงเพื่อพัฒนากลุ่มการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา สงขลา : คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ตุ ล าคม ๒๕๕๑กันยายน ๒๕๕๒)
วัช รี จรู ญสวัส ดิ์ เจตน์ ส ฤษฏ์ สั ง ขพัน ธ์ ณัฐ สมั นตร์ รัง สี และวี ณ า แพฟื น. (๒๕๕๒). ปัจ จั ย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทวิจัยสถาบัน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ เบญจพร ดีขุนทด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๖) ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ:
พื้น ที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสั มพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว. ปี
๒๕๕๕ จานวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ธันวาคม ๒๕๕๔-พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ทัศนีย์ ประธาน มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ สนัน ยามาเจริญ พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์
เจรจา บุญวรรณโณ สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง นิติยา ศรีพูล ดรุณี มูเก็ม ย่ารอนะ ศรีอาหมัด
และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๖) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
ชุ ติ ม า หวั ง เบ็ ญ หมั ด เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ ( ๒๕๕๗) ศึ ก ษาการรั บ รู้ ศั ก ยภาพการเป็ น
ผู้ป ระกอบการและความตั้งใจประกอบธุรกิจของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลั กสู ตร
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บริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (ได้รับ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
ประยูร เทพนวล รัชตา ธรรมเจริญ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๗) การบริหารหลักสูตรของ
สถาบั นการศึกษาภาคใต้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สงขลา: มหาวิทยาลั ยหาดใหญ่.
(ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ประยูร เทพนวล รัชตา ธรรมเจริญ และนูรซีตา เพอแสละ (๒๕๕๗) การ
พัฒ นาหลั กสู ตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพลังอานาจในการทางานของครู เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิ จ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ สงขลา: มหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ่ . (ได้ รับ งบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ประยูร เทพนวล ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี เพ็ญสุข เกตุมณี และสุดาพร ทอง
สวัสดิ์ (๒๕๕๗). องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
สายสุดา สุขแสง รัชตา ธรรมเจริญ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๗) ปัจจัยที่มีอิทธิพลเสี่ยงใช้สาร
เสพติ ดของนั กเรี ย นระดับ มุธ ยมศึกษาตอนต้นในจั งหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลั ย
หาดใหญ่. (ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
รั ช ตา ธรรมเจริ ญ และเจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพั นธ์ (๒๕๕๗) การบริ ห ารที่มี ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรีย น
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ยอดนิยมในจังหวัดสงขลา สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (ได้รับ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
ยรรยง คชรัตน์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๗) การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
๑ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ และประยู ร เทพนวล (๒๕๕๗) ความส าเร็จ ในการบริ ห ารงานระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาคใต้ . สงขลา: มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ . (ได้ รั บ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด ยรรยง คชรัตน์และสุภาวดี ธรรมรัตน์ (๒๕๕๗) โมเดล
สมการโครงสร้ าง พฤติก รรมการเรียน และจิตลั กษณะภายในที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ กษาในระดั บ อุด มศึก ษา สงขลา: มหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ่. (ได้ รั บ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
เก็ตถวา บุญปราการ สุณีย์ บุญกาเนิด เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ สุมาท ขาวกระจ่าง สุพร เกื้อพิทักษ์
นันทรัฐ สุริโย มานพ นวลพลับ มนุญ นวลพลับ และโกศล ภูริวัฒนกุล (๒๕๕๗) บูโหล
นดอน (ดางาด) แบ่ ง ปั น บ้ า นสั ม ผั ส วิถี ช าวเล และหาดทรายภายใต้อ้ อ มกอดอั นดามั น .
สงขลา: คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ . (การวิ จั ย เชิง ปฏิ บั ติก ารการ
ท่องเที่ย วแบบโฮมสเตย์ ได้รับทุนอุดหนุนจากมูล นิธิชัยพัฒ นา โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ งบประมาณ ๓๕๓,๑๙๓ บาท)

๒๐๙

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ บุญโชค สุบินรัตน์ สุภาพร สุบิน
รัตน์ สุรพล พาณิชกร (๒๕๕๘) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. ๗๐๐,๐๐๐ บาท)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (๒๕๕๘). สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ปัญญา เทพสิงห์ เกษตรชัย และหีม เก็ตถวา บุญปราการ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๘) บ้าน
ชีวิต และสังคมในวัฒนธรรมมลายูภ ายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีหมู่บ้านกัม
ปงไอเยอร์ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. ตั้งแต่เดือนกันยายน
๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ ราคา ๙๑๙,๓๖๔ บาท)
เก็ตถวา บุญปราการ ปั ญญา เทพสิ งห์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๘) การสร้างอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส (ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๕๙)
บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkapan, Benjaporn Deekhuntod & Nuntharat Suriyo
(๒๐๑๔, March) “Flowers of the Dawn”: Mediator and Facilitators of Social
Justice for Transnational Laborers in the Thai-Burmese Borderland of Mae Sot
District, Tak Province, Thailand. Asian Social Science ๑๐ (๖) pp ๗-๑๘
(ฐานข้อมูล Scopus)
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkaphan, Benjapornd Deekhuntod, and
Nuntharat Suriyo. (๒๐๑๔, April). The Existence of Field Corn Networks on the
Thailand-Burma Border under the Patron-Client Contract Farming
System.World Academy of Science, Engineering and Technology International
Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering. ๘ (๔), ๑๒๘ online
from: http: / / www. waset. org/ Publications/ ?fields% ๕ Bauthors% ๕ D= on&q=
Kettawa+Boonprakarn&search=Search
Kettawa Boonprakarn, Kasetchai Laeheem and Jedsarid Sangkapan. (๒๐๑๕)
Otherness: The Primary Cause of the Unrest Problem in the Three Southern
Border Provinces of Thailand. Asian Social Science. ๑๑(๑๕), ๑-๑๐. (ฐานข้อมูล
Scopus)

๒๑๐

บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๔, กรกฎาคม-ธันวาคม) บาตัก (เลกโตบา)
จากมนุษย์กินคนสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้าภายใต้กระแสการท่องเที่ยว วารสารวิจัย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๔ (๒), ๙๒-๑๐๙
เก็ตถวา บุ ญปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพั นธ์ สุ ณีย์ บุ ญกาเหนิด และนั นทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๔,
มกราคม –มิ ถุน ายน) บทวิจ ารณ์ห นัง สื อ “หุ่ นน้ าเวีย ดนาม” วารสารวิ จัย บัณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ๔ (๑), ๘๓-๙๒.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, มกราคม-มิถุนายน) บทวิจารณ์หนังสือ
“ระหัดวิดน้าลาตะคอง: สัญศาสตร์ของเทคโนโลยีพลังน้าพื้นบ้าน”The Lam Takhong
Water Wheel: The Semiotics of a Traditional Hydropower Technology วารสาร
วิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ๕ (๑), ๑๒๔-๑๓๔.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพั นธ์ วัชรี จรูญสวัสดิ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม)
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วารสารวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕ (๒), ๗๘-๙๑
เก็ตถวา บุญปราการ อภิรักษ์ จันทรวงศ์ เอมอร เจียรมาศ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และนันทรัฐ
สุริโย (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม) ปัจจัยและกลไกที่เอื้อต่อการก่อตั้งกลุ่มธนาคารปลา
และการขยายเครื อข่ ายของกลุ่ มผู้ เลี้ ย งปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา. วารสารวิจั ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕ (๒) , ๗๘-๙๑
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม). บทวิจารณ์หนังสือ
“อนาคตอันเก่าแก่:บทเรียนจากวิถีธรรมชาติดินแดนธิเบตน้อย”วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕ (๒), ๑๘๙-๒๐๔.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และสุภาวดี ธรรมรัตน์ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน)
พฤติกรรมทางการเงินกับการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๖ (ฉบับพิเศษ), ๖๒-๘๔.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม) การพัฒนากระแสหลัก : ภัยร้ายไร้พรมแดน
คุกคามผู้คนและสิ่งแวดล้อม วารสารชุมชนศึกษา ๑(๒), ๑๘๓-๑๙๒.
เก็ตถวา บุญปราการ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๕๖, มกราคม-มิถุนายน) บทวิจารณ์หนังสือ
“วิจัยอีสาน: วิธีวิทยากับการศึกษาพลังทางสังคมในภาคอีสาน” เขียนโดยพัฒนา กิติอาษา
วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ๖ (ฉบับพิเศษ), ๑๘๒-๑๙๐.
เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ อภิ รั ก ษ์ จั น ทรวงศ์ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ และนั น ทรั ฐ สุ ริ โ ย ( ๒๕๕๖,
กรกฎาคม-ธันวาคม) เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการ
ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร วารสารศิลปศาสตร์. ๕(๒), ๑๘๗-๑๐๑
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑)
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ (๒๕๕๗, เมษายน) หวยสัตว์:ภูมิปัญญาวาทีปริศนา
คาทายกับการกลายเป็นเกมการพนัน. จุลสารทันเกม ๓(๙), ๑๒-๑๔.

๒๑๑

เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ สุ ณี ย์ บุ ญ ก าเหนิ ด เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ และนั น ทรั ฐ สุ ริ โ ย ( ๒๕๕๗)
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมการพัฒนาชุมชนเกาะบูโหลนดอน วารสารพัฒนาสังคม. ๑๖
(๒), ๑-๒๐.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด Kathylene Remegio และ
อรุณพร อธิมาตรไมตรี. (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใข้
บริการตลาดน้าคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๓ (๑),
๒๕-๕๐
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพัน ธ์ เก็ตถวา บุญ ปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนันทิยารัตน์ สุ ริโ ย.
(๒๕๕๙) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล ใน
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน้า ๑๑๘-๑๓๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพัน ธ์ เก็ตถวา บุญ ปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนันทิยารัตน์ สุ ริโ ย.
(๒๕๕๙) การมีส่ วนร่ว มในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบูโหลนดอน ใน การประชุม
หาดใหญ่ วิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้ ง ที่ ๗ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการสัมมนาระดับนานาชาติ
Jedsarid Sangkapan, Kasetchai Laeheem. (๒๐๑๑). Factors Affecting Students
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Songkhla: Prince of Songkla University.
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“Transforming Societies: Contestation and Convergences in Asia and the
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(RCSD)Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Chutima Wanngbenmud, Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkapan, and Supawadee
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๒๐๑๔ in Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai, Thailand : Regional Center for
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Jedsarid Sangkapan, Kettawa Boonprakarn, Patcharawadee Promduang, Chutima
Wanngbenmud, Woraluck Lalitsasivimol, Nukool Chinfuk and Nan
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Mediator over Thai Political Participation of Students at Prince of Songkhla
University. In ๗th International Conference on Humanities and Social
Sciences “ASEAN ๒๐๑๕: Challenges and Opportunities”, ๕-๖ June ๒๐๑๕ in
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Development of Leadership Potential for Strengthening Communities in Tha
Hin Sub-District, Sathing Phra District, Songkhla Province. In NEUNIC ๒๐๑๗,
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University.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการสัมมนาระดับชาติ
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเกษตรชัย และหีม. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นในภาวะรอพิ นิ จ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต พิ สั ย และปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
หาดใหญ่วิชาการครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า
๒๕๐-๒๖๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพั น ธ์ เกษตรชั ย และหี ม เก็ต ถวา บุ ญ ปราการ และชุ ติ ม า หวั ง เบ็ ญ หมั ด .
(๒๕๕๖). โมเดลเชิ ง สาเหตุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในภาวะรอพิ นิ จ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ใน รายงานสื บเนื่องจากการประชุ ม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๑๒-๐๐๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเลิศพงษ์ ปานรัตน์. (๒๕๕๖). ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๕๓-๑๖๔) สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
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ทัศนีย์ ประธาน มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ สนัน ยามาเจริญ พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์
เจรจา บุญวรรณโณ สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง นิติยา ศรีพูล ดรุณี มูเก็ม ย่ารอนะ ศรีอาหมัด
และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๖). ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๔ เรื่ อ งการวิจั ย เพื่อ พัฒ นาสั ง คมไทย วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิ ทยาลั ย
หาดใหญ่. (หน้า ๔๖๘-๔๘๑) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และชุติมา หวังเบ็ญหมัด. (๒๕๕๖) ผลกระทบการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมไทย วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลั ยหาดใหญ่. (หน้า ๑๖๘-๑๗๘)
สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ รัชตา ธรรมเจริญ และสุภาวดี ธรรมรัตน์. (๒๕๕๖).
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย กั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนาเสนผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. (หน้า ๑๕๑-๑๖๒) อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี.
เก็ตถวา บุญปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ เบญจพร ดีขุนทด และนันทรัฐ สุริโ ย. (๒๕๕๖).
เส้นทางชีวิตของแรงงานข้ามชาติและการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับยองจิอูในพื้นที่ชายแดน
แม่สอด. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนาเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี. (หน้า ๑๖๓-๑๗๕) อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ เบญจพร ดีขุนทด ชุติม า หวังเบ็ญหมัด และสุภาวดี
ธรรมรัตน์. (๒๕๕๖). ภาวะลอดรัฐในเมืองชายแดนแม่สอดของแรงงานข้ามชาติกับดอกไม้
แห่งรุ่งอรุณ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (หน้า ๒๕-๓๖) อุบลราชธานี:
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ เก็ต ถวา บุ ญ ปราการ ชุ ติม า หวั ง เบ็ ญหมัด รั ช ตา ธรรมเจริญ สุ ภ าวดี
ธรรมรัตน์ และนันทรัฐ สุริโย. (๒๕๕๗). สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมง
รอบทะเลสาบสงขลา.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕
เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
(หน้า ๒๑-๓๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สุภาวดี ธรรมรัตน์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด รัชตา ธรรม
เจริญ และนันทรัฐ สุริโย. (๒๕๕๗). “ควายไล่ทุ่งทะเลน้อย”: วิถีควาย...วิถีคนที่เปลี่ยนไป.
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการวิจัยเพื่อ

๒๑๕

พัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๑-๒๐)
สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด รัชตา ธรรมเจริญ กมลวรรณ ชื่นชู
ใจ และสุภาวดี ธรรมรัตน์. (๒๕๕๗). เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิด ภาวะโลก
ร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๕๑-๑๖๐) สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
กมลวรรณ ชื่นชูใจ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และเก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๗). ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของ (ไพร่) ผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ.๒๕๕๓. ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๔๑-๑๕๐) สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
รัชตา ธรรมเจริญ วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๗). ความคาดหวัง
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการจั ด การของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่
๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
(หน้า ๑๓๑-๑๔๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประยู ร เทพนวล และเจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ . (๒๕๕๗). ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารงานระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๑๐-๑๒๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ประยูร เทพนวล ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี เพ็ญสุข เกตุมณี และสุดาพร ทอง
สวัสดิ์. (๒๕๕๗). องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่
๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
(หน้ า๑๒๑-๑๓๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ชุติมา หวังเบ็ญหมัด สุภาวดี
ธรรมรัตน์ และนันทรัฐ สุริโย. (๒๕๕๗). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
ทัศนคติ การกล่อมเกลาทางการเมือง ความพอใจในนโยบายและการบริหารงานกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (หน้า
๑๐-๓) สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนุกูล ชิ้นฟัก. (๒๕๕๘). การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปัจจัยกระบวนการบริห ารจัดการที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต ๔
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา. (หน้า ๑๒๖๘-๑๒๗๔) พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๘) สมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจและความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในจังหวัดสงขลา. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๐
มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. (หน้า ๑๒๗๕-๑๒๘๒)
พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
รัชตา ธรรมเจริญ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และวิ มล งาม
ยิ่งยวด. (๒๕๕๘). การดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม
๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. (หน้า ๑๓๐๗-๑๓๑๓) พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล นุกูล ชิ้นฟัก และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๘). รูปแบบการลักลอบและ
ปิดปังอาพรางน้ามันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม
๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. (หน้า ๑๑๔๙-๑๑๕๖) พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์. (๒๕๕๘). สภาพ และปัญหาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖
มิถุน ายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิท ยาลั ย หาดใหญ่ . (หน้า ๒๗๐-๒๘๔) สงขลา: มหาวิ ทยาลั ย
หาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และนันทรัฐ สุริโย. (๒๕๕๘). คนขึ้นตาล กับความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้วิถีโ หนดในคาบสมุทรสทิงพระ. ใน รายงานสื บเนื่องจากการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
(หน้า๗๐๓-๗๑๓) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สายสุดา สุขแสง เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และรัชตา ธรรมเจริญ. (๒๕๕๘). ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติด
ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา. ใน รายงานสื บเนื่องจากประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
(หน้า๑๓๕๐-๑๓๕๙) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ และนันทรัฐ สุริโย. (๒๕๕๘).
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดวิถีโหนด-นา-เลผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลท่าหิน อาเภอ
สทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา. ใน เอกสารปร ะกอบการประชุ ม วิ ช าการวิ จั ย สถาบั น
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ” วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(หน้ า ๗๕-๘๑) ขอนแก่ น : มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (หน้ า ๒๗๔-๒๗๘). ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประภาศ ปานเจี้ยง เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เรวัตร รัตนบุรี และบูรหาน ฮูซี. (๒๕๕๘). บทบาท
ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี
๒๕๕๘ หัวข้อ “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ” วันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๘ ณ อาคารพจน์ สารสิ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (หน้ า ๗๕-๘๑) ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, และนันทิยารัตน์ สุริโย. (๒๕๕๙).
วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวบ้านชุมชนบูโหลนดอนท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยว. ใน
การประชุม หาดใหญ่วิช าการระดับ ชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วั นที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า๑๐๒-๑๑๗) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนันทิยารัตน์ สุริโย. (๒๕๕๙).
การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้ มแข็งของชุมชนบูโหลนดอนจังหวัดสตูล. ใน การประชุม
หาดใหญ่วิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้ งที่ ๗ วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า๑๑๘-๑๓๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด รัชตา ธรรมเจริญ สิริลักษณ์ ทองพูน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
นิวัตน์ สวัส ดิ์แก้ว สุจิ ตรา จรจิตร ประภาศ ปานเจี้ยง อนันต์ ทิพยรัตน์ วิชัย รัตนากี
รณวร. (๒๕๕๙). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ประจาปี ๒๕๕๗. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดั บชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า๓๖๐๓๗๐) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ยรรยง คชรัตน์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ประภาศ ปานเจี้ยง และคุลยา ศรีโยม. (๒๕๕๙). ความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ใน การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า ๑๔๒-๑๔๙) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กมลวรรณ ชื่นชูใจ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๙). การเมือง, กฎหมาย และการบั งคับใช้
รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
(หน้า ๘๒๗-๘๓๖) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ และเกษตรชัย และหีม (๒๕๖๐)
การจั ดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษากัมปงไอเยอร์ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้ง
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ที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่. (หน้า ๑๓๓-๑๔๙) สงขลา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รักกิจ ศิริวัฒน์ ยรรยง คชรัตน์ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๖๐). ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่ ว นร่ ว มในกิจกรรมของระบบบริห ารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์การ (TQM) ของ
พนั กงานโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย. ใน การประชุมวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC ๒๐๑๗, ๒๑July
๒๐๑๗, North Eastern University. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (๒๕๖๐). การนิยามความหมาย
บั้งไฟจุดและการดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในประเพณีบุญบั้งไฟในพื้นที่ตาบล
ภูเขาทอง อาเภอสุ คิริน จั งหวัดนราธิว าส หนึ่งเดียวในภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC ๒๐๑๗,๒๑ July
๒๐๑๗, North Eastern University. (หน้า ๑๔๗๙-๑๔๙๐) ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
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งานวิจัย
ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (รัชตา ธรรมเจริญ), วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์.
(๒๕๕๖). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการของ
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นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ (ทุน อุด หนุ น การวิจัยจากมหาวิท ยาลั ยหาดใหญ่ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕), การประชุมหาดใหญ่วิช าการครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๑๙๓๐-๑๙๔๖.
สายสุดา สุขแสง, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริญ) และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๗).
ปั จ จั ย ที่มี อิท ธิพ ลเสี่ ย งใช้ส ารเสพติด ของนั กเรีย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ นในจั งหวั ด
สงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.(งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕), การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๑๓๕๐-๑๓๕๙.
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ
ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริญ) และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (๒๕๕๗). “การใช้โปรแกรม
สนทนาออนไลน์กับ การดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ”,การ
ประชุมทางวิช าการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘, วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลั ย
พะเยา จังหวัดพะเยา, เลขหน้า
ซารีล่า ลาหมีด, วิชัย รัตนกีรณวร และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริ ญ). (๒๕๕๙).“การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิส ลาม สั งกัดสานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ” การประชุมหาดใหญ่วิช าการ
ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
เลขหน้า ๒๕๘-๒๗๒
สุ ร ชั ย แซ่ คู ,ตรั ย ภู มิ น ทร์ ตรี ต รี ศ วร(รั ช ตา ธรรมเจริ ญ ) และรุ จิ ร าพรรณ คงช่ ว ย.( ๒๕๕๙).
“ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างพฤติกรรมผู้ นาของผู้ บริห ารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖”การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ และนานาชาติ
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๒๗๓-๒๘๔
จรรจิ ร า เกตุรุ่ง , จุ ฑารั ตน์ คชรัตน์ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริญ). (๒๕๕๙).
“ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทางานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา”การประชุมหาดใหญ่วิช ากา
ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ,
เลขหน้า ๒๙๘-๓๐๙
นฤมล ศรี ย าเทพ,ตรั ย ภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัช ตา ธรรมเจริญ) และรุจิราพรรณ คงช่ว ย.(๒๕๕๙).
“ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง”การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ
และนานาชาติ ครั้ งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุน ายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลั ยหาดใหญ่ ,เลขหน้า
๓๑๐-๓๒๓
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จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต ,ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริญ) และรุจิราพรรณ คงช่วย.(๒๕๕๙).
“ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างภาวะผู้ นาทางวิช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึกษากับความเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต
๑๖” การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๓๒๔-๓๓๕
วิรัตน์ เหมรินี, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (รัชตา ธรรมเจริญ) และปรีดา เบ็ญคาร. (๒๕๕๙).“ปัญหา
การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ”
การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๓๔๗-๓๕๙
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ ,ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และคณะ.(๒๕๕๙)“ ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยหาดใหญ่ ประจาปี ๒๕๕๗” การประชุม
หาดใหญ่ วิ ช าการะดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้ ง ที่ ๗ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๓๖๐-๓๗๐
เบญจพร เวทีกานท์ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (รัชตา ธรรมเจริญ). (๒๕๕๙) “สมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต ๒” การประชุม
วิจัยระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๓ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม
ความท้ าทาย และความยั่ งยืน ” วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษาเจบี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,เลขหน้า ๓๔๐-๓๕๗
ธนิ ส า คูป ระเสริ ฐ ,ประภาศ ปานเจี้ยง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัช ตา ธรรมเจริ ญ).(๒๕๕๙).
“บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังและบทบาทปฏิบัติจริงในการประกันคุณภาพ
ภายในตามการรั บ รู้ ของบุค ลากรของสถานศึกษาอาชีว ศึกษาเอกชนเขตพื้น ที่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” การประชุมวิจัยระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๓ “การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน ” วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,เลขหน้า ๕๖๑-๕๗๕
ศิริวรรณ อินทสโร,ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร(รัชตา ธรรมเจริญ) และจุฑารัตน์ คชรัตน์. (๒๕๖๐).“แนว
ทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ” การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , เลขหน้า
๑๐๕-๑๑๖
สุวกร อุดรเดช, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (รัชตา ธรรมเจริญ) และจุฑารัตน์ คชรัตน์. (๒๕๖๐).“คุณภาพ
ชีวิตการทางานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล” การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่
๘ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๑๑๗-๑๒๘
อนุวัฒน์ จองเดิน, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (รัชตา ธรรมเจริญ) และ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด.(๒๕๖๐).“กล
ยุทธก์ารบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
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สตูล” การประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, เลขหน้า ๑๒๙-๑๔๐
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ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (International Publication)
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๒๒๗
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สาขาวิชาการที่มีความชานาญ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) :
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เป็นผู้ช่วยวิจัย
ทางานในสานักงาน ประสานงาน และช่วยเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการวิจัยดังต่อไปนี้
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จานวน ๑๘๒,๑๓๓ บาท
เรื่อง สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา (๑ มิถุนายน
๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
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- ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๖๖,๐๐๐ บาท
เรื่อง กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๐-๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
เรื่อง การก่อตั้งธนาคารปลากับการเสริมอานาจองค์กรชุมชนชาวประมงเพื่อพัฒนากลุ่มการ
เลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว. ๒๕๕๕ งบประมาณ ๑,๐๘๘,๑๒๐ บาท เรื่อง
ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ: พื้นที่การต่อสู้ต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-พม่า (๑ ธันวาคม ๒๕๕๕- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
- ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ๒ ๕ ๕ ๗ ทุ น อุ ด ห นุ น ง า น วิ จั ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เรื่อง ดอกไม้ท่ามกลางเปลว
เพลิ ง: การสถาปนาความเป็นอื่นท่ามกลางเรื่องเล่ าข่าวลื อ และการสร้างกลไกการต่อสู้
ต่อรองของครูในสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (๑๓ มกราคม ๒๕๕๗-๑๔
มกราคม ๒๕๕๘)
งานวิจัย
เก็ตถวา บุญปราการ สุณีย์ บุญกาเนิด เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ สุมาท ขาวกระจ่าง สุพร เกื้อ
พิทักษ์ นันทรัฐ สุริโย มานพ นวลพลับ มนูญ นวลพลับ และโกศล ภูริวัฒนกุล (๒๕๕๗)
บูโหลนดอน (ดางาด) แบ่งปันบ้านสัมผัสวิถีชาวเล และหาดทรายภายใต้อ้อมกอดอันดามัน
สงขลา: มูลนิ ธิชัยพัฒ นา (ได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ งบประมาณ ๓๕๓,๑๙๓ บาท วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
บทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI/ วารสารทั่วไป
เก็ตถวา บุ ญปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ สุ ณีย์ บุญกาเนิด และนันทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๔,
มกราคม-มิถุน ายน) บทวิจารณ์ห นังสื อเรื่องหุ่ นน้าเวียดนาม วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๔ (๑), ๙๓-๑๐๒.
เก็ตถวา บุญปราการ อภิรักษ์ จันทรวงศ์ เอมอร เจียรมาศ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และนันทรัฐ
สุริโย (๒๕๕๕, กรกฎาคม-ธันวาคม) ปัจจัยและกลไกที่เอื้อต่อการก่อตั้งกลุ่มธนาคารปลา
และการขยายเครื อ ข่ายของกลุ่ ม ผู้ เลี้ ย งปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา วารสารวิจั ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๕ (๒), ๑-๑๒
เก็ตถวา บุ ญปราการ อภิรั กษ์ จั นทวงศ์ เจตน์ส ฤษฎิ์ สั ง ขพันธ์ และนันทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๖,
กรกฎาคม-ธันวาคม) เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการ
ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร วารสารศิลปศาสตร์ ๕ (๒), ๘๗-๑๐๑.
เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ สุ ณี ย์ บุ ญ ก าเหนิ ด และนั น ทรั ฐ สุ ริ โ ย (๒๕๕๗)
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมการพัฒนาชุมชนบูโหลนดอน. วารสารพัฒนาสังคม. ๑๖(๒), ๑๒๐.

๒๓๔

Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkaphan, Benjapornd Deekhuntod, and Nuntharat
Suriyo (๒๐๑๔, March) “Flowers of the Dawn”: Mediator and Facilitators of
Social Justice for Transnational Laborers in the Thai-Burmese Borderland of
Mae Sot District, Tak Province, Thailand. Asian Social Science. ๑๐ (๖), ๗-๑๘.
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkaphan, Benjapornd Deekhuntod, and Nuntharat
Suriyo (๒๐๑๔, April) The Existence of Field Corn Networks on the ThailandBurma Border under the Patron-Client Contract Farming System. World
Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of
Agricultural, Biosystems Science and Engineering. ๘ (๔), ๒๑๕-๒๑๘ online
from: http: / / www. waset. org/ Publications/ ?fields% ๕ Bauthors% ๕ D= on&q=
Kettawa+ Boonprakarn&search=Search
บทความวิจัยนาเสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับชาติ
เก็ตถวา บุ ญปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพันธ์ สุ ณีย์ บุญกาเนิด และนันทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๔,
มกราคม-มิถุน ายน) บทวิจารณ์ห นังสื อเรื่องหุ่ นน้าเวียดนาม วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๔(๑), ๙๓-๑๐๒.
Kettawa Boonprakarn, Benjaporn Deekhuntod, Jedsarid Sangkaphan, and Nuntharat
Suriyo (๒๐๑๒) “Flowers of the Dawn”: Brokers of Morality of Transnational
Laborers in the Thai-Burmese Borderland of Mae Sot In Seventh International
Conference on Applied Ethics (October ๒๖-๒๘, ๒๐๑๒) Risk, Justice and
Liberty on ๒๗ October ๒๐๑๒ at Hokkaido University, Sapporo, Japan
Sapporo, Japan : Center for Applied Ethics and Philosophy, Graduate School
of Letters, Hokkaido University.
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkapan, Chutima Wanngbenmud, Benjaporn
Deekhuntod, Nuntharat Suriyo, Supawadee Tammarat, and Kamolwan
Cheunchujai (๒๐๑๔) “Border” “Ethnicity” “Traditional Custom” : To Escape
the Power of State in Thai-Burmese Borderland. In The APSA ๒๐๑๔
conference “Transforming Societies: Contestation and Convergences IN Asia
and the Pacific”, ๑๕-๑๖ February ๒๐๑๔ at Faculty of Social Sciences and
Faculty of Humanities, Chiang Mai University. Chiang Mai, Thailand : Regional
Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) Faculty of
Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkaphan, Benjapornd Deekhuntod, and Nuntharat
Suriyo (๒๐๑๔) The Existence of Field Corn Networks on the Thailand-Burma
Border under the Patron-Client Contract Farming System, In The ๒๐๑๔
International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social

๒๓๕

Sustainability, on April ๑๔-๑๕, ๒๐๑๔ at NH Laguna Palace Viale Ancona, Hall
A, ๒ ๓๐๑๗๒ Mestre, Venezia, Italy. (pp.๒๑๕-๒๑๘) Venice: International
Science Council, Waset Team.
เก็ต ถวา บุ ญปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั งขพั นธ์ เบญจพร ดี ขุนทด และนัน ทรัฐ สุ ริโ ย (๒๕๕๖)
เส้นทางชีวิตของแรงงานข้ามชาติและการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับยองจิอูในพื้นที่ชายแดน
แม่สอด ใน เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗
ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๖ วั นที่ ๑-๒พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี: สานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี.
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ เก็ต ถวา บุ ญ ปราการ ชุ ติม า หวั ง เบ็ ญหมัด รั ช ตา ธรรมเจริญ สุ ภ าวดี
ธรรมรัตน์ และนันทรัฐ สุริโย (๒๕๕๗) สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมง
รอบทะเลสาบสงขลา. ใน เอกสารประกอบการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕
เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(หน้า ๑-๑๕) สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สุภาวดี ธรรมรัตน์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด รัชตา ธรรม
เจริญ และนันทรัฐ สุริโย (๒๕๕๗) “ควายไล่ทุ่งทะเลน้อย”: วิถีควาย...วิถีคนที่เปลี่ยนไป.
ใน เอกสารประกอบการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน้า ๓๑-๔๐) สงขลา:
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และนันทรัฐ สุริโย (๒๕๕๘) คนขึ้นตาล กับความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้วิถีโหนดในคาบสมุทรสทิงพระ. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
ครั้ ง ที่ ๖ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ (หน้ า ๑-๑๒) สงขลา:
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ สุ ภ าวดี ธรรมรั ต น์ และนั น ทรั ฐ สุ ริ โ ย ( ๒๕๕๘)
กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สื บ ทอดวิ ถี โ หนด-นา-เลผ่ า นศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนตาบลท่ า หิ น
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลับขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๘ การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เก็ ต ถวา บุ ญ ปราการ เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ เบญจพร ดี ขุ น ทด และนั น ทรั ฐ สุ ริ โ ย (๒๕๕๖)
เส้นทางชีวิตของแรงงานข้ามชาติและการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับยองจิอูในพื้นที่ชายแดน
แม่สอด ใน เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิ มพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี: สานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ ปัญญา เทพสิงห์ ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร สุขสวัสดิ์
ศิริจารุกุล ธรรมนูญ บุญปราการ อรัญญา ทิพย์อักษร นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์
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สุริโย (๒๕๖๑) วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้. ใน การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
บทความวิจัยนาเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
Kettawa Boonprakarn, Benjaporn Deekhuntod, Jedsarid Sangkaphan, and Nuntharat
Suriyo (๒๐๑๒) “Flowers of the Dawn”: Brokers of Morality of Transnational
Laborers in the Thai-Burmese Borderland of Mae Sot In Seventh International
Conference on Applied Ethics (October ๒๖-๒๘, ๒๐๑๒) Risk, Justice and
Liberty on ๒๗ October ๒๐๑๒ at Hokkaido University, Sapporo, Japan
Sapporo, Japan : Center for Applied Ethics and Philosophy, Graduate School
of Letters, Hokkaido University.
Kettawa Boonprakarn, Jedsarid Sangkapan, Chutima Wanngbenmud, Benjaporn
Deekhuntod, Nuntharat Suriyo, Supawadee Tammarat, and Kamolwan
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