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รองศาสตราจารย์์ฤทธิิรงค์์ จิวะกานนท์   จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์

รองศาสตราจารย์์ ดร.สายั์นต์ บุุญใบุ   มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

รองศาสตราจารย์์ ดร.ภัาวิณี์ แสนชนม์   มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

รองศาสตราจารย์์ทิศากร ศิริพัันธ์ุิเมือง   มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.ธิวัชชัย์ ไพัไหล   มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย์  มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.เปรม สวนสมุทร   จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์
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ดร.วินิธิา พัานิชย์ ์     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

ดร.ทิติย์า ศรีภัักดี     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์     มหาวิทย์าลัย์ข์อนแก่น

ดร.พัรชัย์ ศักดิ�สิริโสภัณ์     มหาวิทย์าลัย์อุบุลราชธิานี



คำำานำำา

 การประชุมวิชาการระดับุชาติ “ค์ราม : ทุนทางวัฒนธิรรมท�องถิิ่�นอีสานกับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน” เป็นค์วามร่วมมือ

ข์องสถิ่าบุันไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ กับุ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร  

ซึึ่�งเน�นการสร�างค์วามร่วมมือทางวิชาการเพืั�อเผู้ย์แพัร่องค์์ค์วามร้�เกี�ย์วกับุภ้ัมิปัญญาค์รามในทุกมิติ ให�เป็นที�รับุร้�อย่์างแพัร่

หลาย์ทั�งในแวดวงวิชาการและให�สอดค์ล�องกับุย์ุทธิศาสตร์ชาติในการย์กระดับุศักย์ภัาพัข์องประเทศในหลากหลาย์มิติ  

บุนพืั�นฐานแนวคิ์ด 3 ประการ คื์อ ต่อย์อดอดีต-ปรับุปัจจุบัุน-สร�างคุ์ณ์ค่์าใหม่ในอนาค์ต  อีกทั�งยั์งเป็นการตอบุสนองแนวทาง

ข์องย์ุทธิศาสตร์ระดับุภ้ัมิภัาค์ที�ต�องการย์กระดับุมาตรฐานสินค์�ากลุ่มผู้�าไหม ผู้�าฝ้้าย์ ผู้�าย์�อมค์ราม และส่งเสริมให�ก�าวไปส่้

การเป็นศ้นย์์กลางแฟชั�นในระดับุภ้ัมิภัาค์ 

 การจัดการประชุมวิชาการในค์รั�งนี� ได�รับุค์วามร่วมมือจากหลาย์ภัาค์ส่วน อาทิ สำานักงานหม่อนไหม 

เฉลมิพัระเกยี์รติฯ เข์ต 2 จังหวัดอุดรธิานี, ศ้นย์ห์ม่อนไหมเฉลมิพัระเกยี์รติฯ จังหวัดสกลนค์ร, ศ้นย์ส่์งเสริมศิลปาชีพัระหวา่ง

ประเทศ (องค์์การมหาชน), ศ้นย์ป์ระสานงานโค์รงการอันเนื�องมาจากพัระราชดำาริและค์วามมั�นค์ง (ศปร.), หอการค์�าจังหวัด

สกลนค์ร, สำานักงานพััฒนาชุมชน จังหวัดสกลนค์ร, สำานักพัาณิ์ชย์์ จังหวัดสกลนค์ร, มหาวิทย์าลัย์เกษตรศาสตร์ วิทย์าเข์ต

เฉลิมพัระเกีย์รติฯ สกลนค์ร และมหาวิทย์าลัย์เทค์โนโลย์ีราชมงค์ลอีสาน วิทย์าเข์ตสกลนค์ร ซึึ่�งได�เล็งเห็นค์วามสำาคั์ญใน

การที�จะสนับุสนุน ส่งเสริมให�เกิดการสืบุสานและสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาค์ราม ทั�งในด�านการศึกษาวิจัย์ การสร�างสรรค์์

นวัตกรรมเพืั�อให�นำาเอาคุ์ณ์ค่์าข์องภ้ัมิปัญญาค์รามมาปรับุประยุ์กต์ใช�ให�เกิดประโย์ชน์ต่อชุมชน ซึึ่�งจะนำาไปส่้การต่อย์อดและ

ย์กระดับุคุ์ณ์ภัาพัชีวิตจากทรัพัย์ากรฐานชีวภัาพัและสร�างม้ลค่์าเพิั�มทางเศรษฐกิจฐานรากได�อย์่างมีประสิทธิิภัาพั
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กำาหนำดการโคำรงการประชุ่มวิช่าการระดับช่าติำ 

“คำราม : ทุนำทางวัฒนำธิรรมท้องถิ�นำอีสานำกับการพัิฒนำาที�ยั�งยืนำ”

จัดโดย สถาบันำไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ คำณะมนุำษยศาสตำร์และสังคำมศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราช่ภัฏสกลนำคำร 

วันำศุกร์ที� 25 ธัินำวาคำม พิ.ศ. 2563

ห้อง หอประชุ่มมหาวชิ่ราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช่ภัฏสกลนำคำร

..........................

08.30-08.50 น.  ลงทะเบีุย์น

08.50-09.00 น.  กล่าวเปิดงานโดย์ ผู้้�ว่าราชการจังหวัดสกลนค์ร

   กล่าวราย์งานโดย์ ผู้้�อำานวย์การสถิ่าบัุนไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์

   กล่าวต�อนรับุโดย์ อธิิการบุดีมหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

   มอบุข์องที�ระลึกและถ่ิ่าย์ภัาพัร่วมกัน

09.00-10.30 น.  ปาฐกถิ่าพิัเศษหัวข์�อ “ไข์ป่องเอี�ย์มเย์ี�ย์มผู้�าทออีสาน”

10.30-10.40 น.  พัักรับุประทานอาหารว่าง

10.40-11.30 น.  การเสวนา หัวข์�อ “Smart Entrepreneur New Gen : ค์รามกับุกระแสแฟชั�นโลก”

11.30-12.00 น.  การจัดแสดงแฟชั�นโชว์ผู้�าไหมย์�อมค์รามโดย์ TIME KHRAM SNRU และกลุ่มนักออกแบุบุ

   Keep Khram Sakon (10 Young Designers)

12.00-13.00 น.  พัักรับุประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  การนำาเสนอผู้ลงานวิจัย์แบุบุ Oral presentation แบุ่งตามห�องย์่อย์

   ห�อง 19408 ห�องมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ และ ศิลปะและการออกแบุบุ

   ห�อง 19409 ห�องเศรษฐศาสตร์และบุริหารธุิรกิจ และการตลาด การจัดการและโลจิสติกส์

   ห�อง 19410 ห�องวิทย์าศาสตร์และเทค์โนโลย์ี การเกษตร และการศึกษา

*หมาย์เหตุ : กำาหนดการอาจมีการเปลี�ย์นแปลงตามค์วามเหมาะสม
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คำำากล่าวต้ำอนำรับ

โคำรงการประชุ่มวิช่าการระดับช่าติำ

“คำราม : ทุนำทางวัฒนำธิรรมท้องถิ�นำอีสานำกับการพัิฒนำาที�ยั�งยืนำ”

โดยอธิิการบดีมหาวิทยาลัยราช่ภัฏสกลนำคำร (ผู้้ช่่วยศาสตำราจารย์ปรีช่า  ธิรรมวินำทร)

วันำศุกร์ที� 25 ธัินำวาคำม พิ.ศ. 2563

เรีย์น รองผู้้�ว่าราชการจังหวัดสกลนค์ร / ผู้้�อำานวย์การสถิ่าบัุนไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ / ผู้้�อำานวย์การศ้นย์์

ประสานงานโค์รงการอันเนื�องมาจากพัระราชดำาริและค์วามมั�นค์ง / ผู้้�บุริหาร / ประธิานหอการค์�าจังหวัด / หัวหน�าส่วน

ราชการทุกภัาค์ส่วน / ค์ณ์าจารย์์ / นิสิต นักศึกษาและแข์กผู้้�มีเกีย์รติทุกท่าน

 ในนามข์องผู้้�บุริหารมหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร ผู้มมีค์วามย์ินดีเป็นอย์่างย์ิ�งที�ได�รับุเกีย์รติมากล่าวต�อนรับุทุก

ท่านในการจัดการประชุมวิชาการระดับุชาติ “ค์ราม : ทุนทางวัฒนธิรรมท�องถิิ่�นอีสานกับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์นื” ประจำาปี พั.ศ. 

๒๕๖๓ การประชุมวิชาการค์รั�งนี�มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์รได�ร่วมกับุสถิ่าบัุนไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ และ

ภัาคี์เค์รือข่์าย์ข์องจังหวัดสกลนค์ร โดย์มีเป้าหมาย์ในการขั์บุเค์ลื�อนงานวิจัย์และพััฒนาที�เกี�ย์วข์�องกับุ “ค์ราม” ในฐานะที�

เป็นทุนทางวัฒนธิรรมที�สำาคั์ญข์องจังหวัด และเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ทางวัฒนธิรรมที�โดดเด่น ที�สามารถิ่สร�างม้ลค่์าเพิั�มให�กับุ

เศรษฐกจิฐานรากข์องจงัหวัดสกลนค์ร ซึ่ึ�งการจดัประชมุวิชาการในค์รั�งนี�มุ่งตอบุสนองตอ่ค์วามต�องการข์องชมุชนเพืั�อสร�าง

ค์วามเข์�มแข็์งจากภัาย์ใน โดย์เฉพัาะทุนทางวัฒนธิรรมจากผู้�าไหม ผู้�าฝ้้าย์ และผู้�าย์�อมค์ราม เพืั�อทำาให�เกิดการสร�างสรรค์์

ผู้ลงานและนำาไปพััฒนาจากเศรษฐกิจข์องชุมชนส่้เศรษฐกิจโลก

 ในการนี� มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร ข์อต�อนรับุทุกท่านที�ให�เกีย์รติในการเป็นเจ�าภัาพัร่วมพัลังขั์บุเค์ลื�อนการ

พััฒนาระดับุจังหวัดและภ้ัมิภัาค์ด�วย์การจัดประชุมวิชาการระดับุชาติ รวมถึิ่งข์อข์อบุคุ์ณ์ผู้้�ร่วมจัดโค์รงการทุกท่าน และหวัง

เป็นอย์่างย์ิ�งว่ามหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์รจะเป็นพืั�นที�ทางวิชาการเพืั�อทำาหน�าที�ในการเป็นสะพัานเชื�อมโย์งองค์์ค์วามร้�

จากชุมชนท�องถิิ่�นเพืั�อก�าวข์�ามไปส่้สากลได�อย์่างมั�นค์ง ข์อข์อบุพัระคุ์ณ์ค์รับุ
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คำำากล่าวรายงานำ

การประชุ่มวิช่าการระดับช่าติำ

“คำราม ทุนำทางวัฒนำธิรรมท้องถิ�นำอีสานำกับการพัิฒนำาที�ยั�งยืนำ” 

โดย ผู้้อำานำวยการสถาบันำไทยศึกษา (รองศาสตำราจารย์ฤทธิิรงค์ำ จิวากานำนำท์)

วันำศุกร์ที� 25 ธัินำวาคำม พิ.ศ. 2563

ณ หอประชุ่มมหาวชิ่ราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช่ภัฏสกลนำคำร

..........................
เรีย์น  รองผู้้�ว่าราชการจังหวัดสกลนค์ร, อธิิการบุดีมหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร, ผู้้�อำานวย์การศ้นย์์ประสานงานโค์รงการ

อันเนื�องมาจากพัระราชดำาริและค์วามมั�นค์ง, ผู้้�บุริหาร, ประธิานหอการค์�าจังหวัด, หัวหน�าส่วนราชการทุกภัาค์ส่วน, 

ค์ณ์าจารย์์, นิสิต นักศึกษาและแข์กผู้้�มีเกีย์รติทุกท่าน

 ด�วย์ สถิ่าบัุนไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ ร่วมกับุ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏ

สกลนค์ร, หอการค์�าจังหวัดสกลนค์ร, สำานักงานพััฒนาชุมชนจังหวัดสกลนค์ร, สำานักงานพัาณิ์ชย์์จังหวัดสกลนค์ร, ศ้นย์์

หม่อนไหมเฉลิมพัระเกีย์รติฯ สกลนค์ร มหาวิทย์าลัย์เกษตรศาสตร์ วิทย์าเข์ตเฉลิมพัระเกีย์รติฯ สกลนค์ร, มหาวิทย์าลัย์

เทค์โนโลยี์ราชมงค์ลอีสาน วิทย์าเข์ตสกลนค์ร  ศ้นย์์ส่งเสริมศิลปาชีพัระหว่างประเทศ (องค์์การมหาชน) ศ้นย์์ประสานงาน

โค์รงการอันเนื�องมาจากพัระราชดำาริและค์วามมั�นค์ง (ศปร.) ได�จัดการประชุมวิชาการระดับุชาติ “ค์ราม ทุนทางวัฒนธิรรม

ท�องถิิ่�นอีสานกับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน” ในวันศุกร์ที� 25 ธัินวาค์ม พั.ศ. 2563 ณ์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทย์าลัย์

ราชภััฏสกลนค์ร

 โดย์มีวัตถุิ่ประสงค์์มีดังนี�

 1. เพืั�อส่งเสริมให� นักวิจัย์ นักวิชาการ ค์ณ์าจารย์์ นิสิต นักศึกษา ผู้้�สนใจทั�งภัาค์รัฐและเอกชน และหน่วย์งาน 

ต่าง ๆ ได�นำาเสนอผู้ลงานวิจัย์และเผู้ย์แพัร่ผู้ลงานวิชาการส่้สาธิารณ์ชนและชุมชน 

 2. เพืั�อกระตุ�นให�นักวิจัย์ นักวิชาการ ค์ณ์าจารย์์ นิสิต นักศึกษา ผู้้�สนใจและผู้้�เกี�ย์วข์�องได�แลกเปลี�ย์นเรีย์นร้�

ประสบุการณ์์ ตลอดจนข์�อคิ์ดเห็นในการพััฒนางานวิจัย์ด�านมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ ให�มีประสิทธิิภัาพัมากย์ิ�งขึ์�น 

 3. เพืั�อสร�างเค์รือข่์าย์ค์วามร่วมมือทางวิชาการในการพััฒนางานวิจัย์ให�เกิดขั์�นระหว่างนักวิจัย์ นักวิชาการ ค์ณ์าจารย์์ 

นิสิต นักศึกษา ในสถิ่าบัุนการศึกษาตลอดจนหน่วย์งานภัาค์รัฐ และภัาค์เอกชน 

 4. เพืั�อเฉลิมพัระเกีย์รติสมเด็จพัระนางเจ�าสิริกิติ� พัระบุรมราชินีนาถิ่ พัระบุรมราชชนนีพัันปีหลวง เนื�องในโอกาส

เฉลิมพัระชนพัรรษาค์รบุรอบุ 88 พัรรษา

 กิจกรรมในค์รั�งนี�ประกอบุด�วย์

  1. ปาฐกถิ่าพิัเศษหัวข์�อ “ไข์ป่องเอี�ย์มเย์ี�ย์มผู้�าทออีสาน”

  2. การเสวนา หัวข์�อ “Smart Entrepreneur New Gen : ค์รามกับุกระแสแฟชั�นโลก”

  3. การจัดแสดงแฟชั�นโชว์ผู้�าไหมย์�อมค์ราม จากกลุ่มนักออกแบุบุ Keep Khram Sakon

  4. นิทรรศการ “ไหมย์�อมค์รามเฉลิมพัระเกีย์รติ”

  5. การนำาเสนอผู้ลงานวิจัย์แบุบุ Oral presentation ตามหัวข์�อดังนี�
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   - ด�านมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์

   - ด�านศิลปะและการออกแบุบุ

   - ด�านเศรษฐศาสตร์และบุริหารธุิรกิจ

   - ด�านการตลาด การจัดการและโลจิสติกส์

   - ด�านการศึกษาและการพััฒนาหลักส้ตร

   - ด�านวิทย์าศาสตร์และเทค์โนโลยี์

   - ด�านการเกษตร

 ในนามข์องค์ณ์ะผู้้�จัดงานข์อข์อบุคุ์ณ์ทุกท่าน ที�สนับุสนุนและเข์�าร่วมการประชุมวิชาการในค์รั�งนี�

 ในโอกาสนี� ข์อเรีย์นเชิญประธิานในพิัธีิได�กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับุชาติ “ค์ราม ทุนทางวัฒนธิรรมท�อง

ถิิ่�นอีสานกับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน” ข์อเรีย์นเชิญค์รับุ



5

คำำากล่าวเปิดโคำรงการการประชุ่มวิช่าการระดับช่าติำ

“คำราม : ทุนำทางวัฒนำธิรรมท้องถิ�นำอีสานำกับการพัิฒนำาที�ยั�งยืนำ”

วันำศุกร์ที� 25 ธัินำวาคำม พิ.ศ. 2563

ณ หอประชุ่มมหาวชิ่ราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช่ภัฏสกลนำคำร

เรีย์น อธิิการบุดี / ผู้้�อำานวย์การศ้นย์์ประสานงานโค์รงการอันเนื�องมาจากพัระราชดำาริและค์วามมั�นค์ง (ศปร.) / ผู้้�อำานวย์

การสถิ่าบัุนไทย์ศึกษา วิทย์ากร / หัวหน�าส่วนราชการ / ประธิานหอการค์�าจังหวัด / ผู้้�บุริหาร นักวิจัย์ / ค์ณ์าจารย์์ / นิสิต

นักศึกษาและผู้้�มีเกีย์รติทุกท่าน

 ในนามข์องรองผู้้�ว่าราชการจังหวัดสกลนค์ร ผู้มข์อข์อบุคุ์ณ์สถิ่าบัุนไทย์ศึกษา จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ มหาวิทย์าลัย์

ราชภััฏสกลนค์รและภัาคี์เค์รือข่์าย์ทุกแห่งที�ร่วมกันจัดโค์รงการประชุมวิชาการ “ค์ราม : ทุนทางวัฒนธิรรมท�องถิิ่�นอีสาน

กับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน” ในวันนี� และข์อบุคุ์ณ์ที�ได�รับุเกีย์รติเป็นประธิานเปิดโค์รงการ อย่์างที�ทราบุกันดีว่า “หัตถิ่กรรมผู้�า

ทอ” นับุว่าเป็นรากฐานศิลปาชีพัสำาคั์ญที�สมเด็จพัระนางเจ�าสิริกิติ� พัระบุรมราชินีนาถิ่ พัระบุรมราชชนนีพัันปีหลวง ทรงให�

ค์วามสำาคั์ญและทรงมอบุให�แก่ประชาชนในพืั�นที�ข์องภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือ กลาย์เป็นสาย์ธิารแห่งศิลปาชีพัที�หย์ั�งราก

ลึกในจิตวิญญาณ์ข์องพัสกนิกรมาย์าวนานหลาย์ทศวรรษ ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือมีแนวทางการพััฒนาพืั�นที�ด�วย์การย์ก

ระดับุมาตรฐานสินค์�ากลุ่มผู้�าไหม ผู้�าฝ้้าย์ ผู้�าย์�อมค์ราม และส่งเสริมพืั�นที�ที�มีศักย์ภัาพัให�ก�าวไปส่้การเป็นศ้นย์์กลางแฟชั�น

ในระดับุภ้ัมิภัาค์ โดย์ส่งเสริมการพััฒนาคุ์ณ์ภัาพัสินค์�า การออกแบุบุ และตราสัญลักษณ์์ พััฒนาเทค์โนโลยี์และงานศึกษา

วิจัย์สร�างนวัตกรรมเพิั�มม้ลค่์า พัร�อมทั�งพััฒนาและย์กระดับุผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชนอื�น ๆ รวมถึิ่งการ ย์กระดับุผู้้�ประกอบุการและ

นักออกแบุบุรุ่นใหม่ ให�มีทักษะ มีค์วามร้�ค์วามสามารถิ่ทั�งการออกแบุบุและการจัดการ อันจะเป็นแนวทางที�ตอบุสนองต่อ

ย์ุทธิศาสตร์ชาติเพืั�อสร�างขี์ดค์วามสามารถิ่ด�านการแข่์งขั์นบุนพืั�นฐานแนวคิ์ด “ต่อย์อดอดีต ปรับุปัจจุบัุน และสร�างคุ์ณ์ค่์า

ใหม่ในอนาค์ต” 

 บัุดนี� ได�เวลาเหมาะสมแล�ว กระผู้มข์อเปิดโค์รงการประชุมวิชาการระดับุชาติ “ค์ราม : ทุนทางวัฒนธิรรมท�องถิิ่�น

อีสานกับุการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน” และข์อให�การดำาเนินงานบุรรลุตามวัตถุิ่ประสงค์์ที�ตั�งไว�ทุกประการ 
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ปาฐกถาพิิเศษ

*************

ตำำานำานำผ้้าทอผื้นำงามจากแดนำอีสานำ
มีชัย์ แต�สุจริย์า1

 ‘ผู้�าเย์ีย์รบัุบุลาว’ ในพัระราชหัตถิ่เลข์าที�ล�นเกล�าฯรัชกาลที� 5 พัระบุาทสมเด็จพัระจุลจอมเกล�าเจ�าอย์้่หัว 

พัระราชทานมาถึิ่ง พัระเจ�าน�องย์าเธิอฯ กรมหลวงสรรพัสิทธิิ�ประสงค์์ ซึึ่�งข์ณ์ะนั�นทรงเป็นข์�าหลวงต่างพัระองค์์ที�เมืองอุบุล 

(มณ์ฑลลาวกาว) ผู้�าเย์ยี์รบัุบุนั�นค์งหมาย์ถิ่งึผู้�าทอย์กทองอนัเป็นผู้�าสำาหรบัุใช�ในราชสำานักเพืั�อเจ�านาย์และข์นุนางชั�นส้ง ค์วาม

งดงามประณี์ตนั�นถึิ่งข์นาดที�พัระองค์์ท่านทรงรับุเป็น ‘นาย์น่า’ (นาย์หน�า) จัดจำาหน่าย์ให�กับุสังค์มชั�นส้งในราชสำานัก

 แต่นี�ค์งไม่ใช่ผู้�าผืู้นแรก หรือเป็นค์รั�งแรกที� ‘ผู้�าอีสาน’ ได�มีโอกาสใช�เป็นเค์รื�องทรง และเค์รื�องนุ่งห่มในราชสำานัก 

และสังค์มไทย์ ย์ิ�งไปกว่านั�นพัระราชหัตถิ่เลข์าฉบุับุนี�ย์ังเป็นเอกสารอันทรงคุ์ณ์ค่์า ที�ย์ืนยั์นได�ถึิ่งพัระมหากรุณ์าธิิคุ์ณ์ที� 

พัระราชวงศ์ชั�นส้งข์องไทย์ ทรงมีพัระเมตตาเจตนาที�จะอุปถัิ่มภ์ัผู้�าอีสานให�เป็นที�ร้�จัก ทั�งย์ังเป็นการสร�างราย์ได�และก่อให�

เกิดสัมมาอาชีพักับุชาวอีสานผู้้�มีค์วามสามารถิ่ในการถัิ่กทออีกส่วนหนึ�ง 

 ถิ่�าจะกล่าวถึิ่งผู้�าอีสาน ค์งมีน�อย์ค์นนักที�จะไม่ร้�จักหากแต่ผู้�าอีสานนั�นมีค์วามหลากหลาย์ ทั�งชนิดข์องผู้�าที�จำาแนก

ตามลักษณ์ะข์องการถัิ่กทอหรือเทค์นิค์วิธีิ และอาจจำาแนกตามลักษณ์ะการใช�สอย์ได�มากนามหลาย์ชื�อ ด�วย์เหตุนี�อาจทำาให�

ร้�จักผู้�าอีสานได�ไม่ชัดเจนทั�วถึิ่ง ทำาให�ข์าดค์วามร้�ค์วามเข์�าใจที�จะได�ช่วย์กันรักษาสืบุทอดไว�เพัราะ ‘ผู้�าอีสาน’ แท�จริงแล�วคื์อ

สรรพัตำารา-สรรพัวิชา เป็นแหล่งรวมข์ององค์์ค์วามร้�ในการถัิ่กทอข์องไทย์ที�ค์รอบุค์ลุมไว�อย์่างทั�วถึิ่ง และสมบุ้รณ์์ที�สุด

        ค์ำากล่าวนี�ย์่อมไม่เกินค์วามเป็นจริง เพัราะผู้�าอีสานมีการใช�เส�นใย์ที�ผู้ลิตขึ์�นในท�องถิิ่�น ด�วย์เค์รื�องมือที�มีร้ปแบุบุ 

อันแสดงเอกลักษณ์์ซึึ่�งสร�างจากวัสดุพืั�นบุ�าน คื์อ ไม�หรือไม�ไผู่้ โดย์ไม่ต�องพึั�งพัาเทค์โนโลย์ีหรืออุปกรณ์์ทอผู้�าจากแหล่งอื�น 

ที�สำาคั์ญอย่์างย์ิ�งคื์อ ทั�งขิ์ด (ย์ก) จก ย์กมุก หรือมัดหมี�อันเป็นค์วามชำานาญที�โดดเด่นกว่าทุกภ้ัมิภัาค์ข์องไทย์

 ‘ผู้�าอีสาน’ เหล่านี�ทอถัิ่กโดย์ชาวอีสานที�ประกอบุด�วย์กลุ่มชาติพัันธ์ุิที�หลากหลาย์ มีการสร�างบุ�านแปงเมือง  

ทับุซึ่�อนกันบุนผืู้นแผู่้นดินที�กว�างใหญ่ไพัศาลนี� นับุพัันๆปีจากอดีตจนถึิ่งปัจจุบัุน

           ด�วย์ทั�งสภัาพัทางภ้ัมิศาสตร์ต่างๆทั�งที�ราบุกว�างใหญ่ ลุ่มภ้ัเทือกเข์า ที�ราบุลุ่มริมนำ�า อีกทั�งย์ังมีพัรมแดนประชิด

ติดต่อกับุลาว กัมพ้ัชา และย์ังมีเส�นทางโบุราณ์ที�ติดต่อถึิ่งกันกับุเวีย์ดนามหรือแม�แต่พัม่า จึงเกิดการประสมกลมกลืนทาง

วัฒนธิรรมด�านต่าง ๆ และผู้�าทอทั�งหลาย์บุนดินแดนอีสานนี�

          นอกจากค์วามสัมพัันธ์ิทางด�านอารย์ธิรรม ประวัติศาสตร์ กับุชาติต่าง ๆ ย์ังมีร่องรอย์ค์วามรุ่งเรืองต่อเนื�องมานับุ

แต่ย์ุค์ก่อนประวัติศาสตร์ ซึึ่�งเราได�พับุร่องรอย์ข์อง ‘ผู้�า’ ที�เก่าที�สุดข์องไทย์ที�พับุในข์ณ์ะนี�ที�แหล่งโบุราณ์ค์ดีบุ�านเชีย์ง หรือ

ร่องรอย์อารย์ธิรรมข์องชนชาวจาม จนถึิ่งย์ุค์สมัย์ทวารวดีและเข์มร หรือลพับุุรีข์องไทย์ อารย์ธิรรมเหล่านี�ย์่อมต�องส่งผู่้าน

จนถึิ่งกลุ่มชนในวิถีิ่ชีวิต และวัฒธิรรมทั�งการใช�สอย์และถัิ่กทอผู้�ามาอย์่างไม่ข์าดสาย์ ผู้�าอีสานจึงมีค์วามเป็นเอกลักษณ์์  

มีลักษณ์ะเฉพัาะอันเกิดจากการสืบุทอด กล่อมเกลา และผู้สมผู้สานทั�งยั์งบุ่งบุอกถึิ่งเรื�องราวที�มาข์องกลุ่มชาวอีสาน  

อันมีค์วามหลากหลาย์ในชาติพัันธ์ุิได�จนถึิ่งปัจจุบัุน

 “...เจ�าเย์�อจาโดย์...มาเด�อกินเข่์า...อันจืนฮกบุาย์...มาเย์�อกิ�นเค์�า...” นี�คื์อค์ำาทักทาย์เชิญชวนให�ร่วมรับุประทานข์�าว

ปลาอาหารข์องชาวอีสานที�พ้ัดภัาษา ส่วย์...ลาว...เข์มร...และผู้้�ไท ด�วย์อัธิย์าศัย์ไมตรีเดีย์วกันแต่ต่างสำาเนีย์งภัาษา นอกจาก

นี� ‘ค์นอีสาน’ย์ังมีอีกหลาย์กลุ่มชาติพัันธ์ุิที�มีเชื�อสาย์ ก้ย์ (กวย์) ญ�อ โย์�ย์ ข่์า กุลา (ไทย์ใหญ่) เย์อ และกลุ่มเล็กกลุ่มน�อย์ที�

น่าศึกษา  ‘ผู้�าอีสาน’ จึงมีค์วามหลากหลาย์ แตกต่างกันตามแบุบุแผู้นประเพัณี์ วัฒนธิรรม หรือค์วามเชื�อในแต่ละหม่้เหล่า

__________________
1 ค์ร้ศิลป์ข์องแผู่้นดิน (SACIT) 
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 แต่ผู้�าอีสานทั�งที�ใช�เป็นเค์รื�องนอน เค์รื�องใช� ก็ย์ังมีลักษณ์ะร่วมที�ค์ล�าย์ค์ลึงกันบุ�างทั�งร้ปแบุบุ ร้ปลักษณ์์ เทค์นิค์  

วิธีิข์องกระบุวนการถัิ่กทอ ซึึ่�งสืบุต่อเอกลักษณ์์ประจำาชาติพัันธ์ุิและภ้ัมิปัญญาในการถัิ่กทอผู้�ามิให�ส้ญหาย์ไป

 ‘ผู้�า’ เกิดจากองค์์ประกอบุพืั�นฐานดังนี�...ทางเค์รือ-เส�นย์ืน (Warp) ทางตำา-เส�นพุ่ัง (Weft) ประกอบุเข์�ากันเป็นผู้�า

ด�วย์การตำา (ทอ) ด�วย์อุปกรณ์์คื์อเข์า-ตะกอ (Heddle) ที�แย์กย์กเส�นย์นืให�ทอพุ่ังเข์�าไปข์ดัเป็นผู้�าได� และฟืม-ฟันหวี (Comb) 

ซึึ่�งมีไว�เพืั�อใช�ตำา กระทบุให�แน่นเป็นผืู้นผู้�าได� รวมทั�งหมดนี�เรีย์ก ห้ก และตำา (ทอ) บุนกี�ทอผู้�า (Loom)

 ผู้�าอีสานส่วนใหญ่ แม�จะหลากหลาย์แตกต่างแต่อาจจะทำาค์วามเข์�าใจให�ง่าย์ขึ์�นได� หากจะแย์กตามลักษณ์ะการ

สร�างสรรค์์ออกแบุบุถัิ่กทอด�วย์ย์ึดถืิ่อเอาลักษณ์ะเด่นอย์่างใดอย์่างหนึ�ง ดังนี�

 ผ้้าทอด้วยไหมสี สองเขา-สองตำะกอ (Plain Weave)

 เรีย์กผู้�าแพั(ร) ผู้�าพืั�น ทั�งที�เป็นสีเดีย์วไม่มีลวดลาย์ หรือทอพุ่ังสีหนึ�งบุนเส�นย์ืนอีกสีหนึ�งเพืั�อให�เกิดค์วามเหลือบุเงา 

หรือทอสลับุสีเป็นลาย์ริ�ว นิย์มใช�ในทุกหม่้เหล่า เดิมหัวเมืองอีสานมีหน�าที�ส่งส่วย์ (ภัาษีอากร) ขึ์�นต่อเมืองหลวง นอกจาก

ทรัพัย์ากรในท�องถิิ่�น เช่น นำ�าผึู้�ง ไม�ต่าง ๆ  ฯลฯ ย์ังมี ‘ส่วย์ผู้�าข์าว’ ที�จะนำาไปใช�อเนกประสงค์์ ผู้�าพืั�นเรีย์บุนี�ย์ังมีผู้�าสีที�ทอพุ่ัง

สีหนึ�งบุนเส�นย์นือีกสีหนึ�ง เช่น พุ่ังสีเขี์ย์วบุนพืั�นสีฟ้า-นำ�าเงิน ก็จะกลาย์เป็นผู้�านุ่งสีปีกแมงทับุ มีค์วามเป็นเอกลักษณ์์น่าย์กย์อ่ง

ในภ้ัมิปัญญาในการออกแบุบุ

 (ต่อไปนี�ข์อเรีย์กแทนชาวอีสานที�พ้ัดภัาษาลาวว่า ลาว ในค์ำาอธิิบุาย์หรือเรีย์กเป็นภัาษาอื�น เช่น ชาวอีสานที�พ้ัด

ภัาษาเข์มรว่า เข์มร เพืั�อไม่ให�เกิดค์วามซึ่ำ�าซึ่�อน และง่าย์ต่อการอ่านทำาค์วามเข์�าใจ)

 ผ้้าที�ทอด้วยไหมหางกระรอก (Twisted Yarn)

 เรีย์กมับุไม (ลาว) กระเนีย์ว (เข์มร) มีผู้�าอีสานอีกหลาย์ชนิดที�เกิดจากการเอาไหมหรือด�าย์สีต่างกันสองสีซึึ่�งเป็นสี

ตัดกัน มาปั�นหรือตีเกลีย์วให�บิุดพัันกนั อาจต�องปั�นเกลยี์วสองหรอืสามรอบุ ตามข์นาดข์องเส�นใย์และค์วามชำานาญข์องชา่ง

แต่ละค์น

 ไหมหางกระรอกที�เรีย์กว่ามับุไม (หมับุไม) หรือกระเนีย์วนี�นับุว่าเป็นเทค์นิค์พืั�นฐานที�มีค์วามนิย์มมากที�สุด ก่อให�

เกิดผู้�าชนิดต่าง ๆ ซึึ่�งส่วนใหญ่นิย์มใช�สำาหรับุบุุรุษ เช่น โสล่ง (โสร่ง) ผู้�าข์าวม�าหรือผู้�าแพัรอีโป้ ผู้�าสร�อย์ปลาไหล ผู้�าวาหรือ

ผู้�าย์าว หรือผู้�าหางกระรอก (ใช�สำาหรับุนุ่งแบุบุโจงกระเบุน) ผู้�าเหล่านี�ใช�ในหม่้บุุรุษชาวอีสาน

 นอกจากนี�ย์ังมีการนำาไปทอเพืั�อสตรี เช่นโสร่งสไรย์์ (เข์มร) ผู้�าซิึ่�นคั์�น ซิึ่�นค์วบุ ซิึ่�นล่อง อันล้นซีึ่ม (ผู้�าแบุบุสย์าม-

เข์มร) ล�วนแล�วแต่เป็นการสร�างลวดลาย์จากไหมหางกระรอก ซึึ่�งเป็นวัสดุหลักทั�งสิ�น

 ค์ำากล่าวที�พ้ัดถึิ่งลักษณ์ะข์องชาวอีสานที�ว่า “อย์้เ่ฮือนส้ง นุ่งโสร่ง” นั�นชัดเจน เพัราะบุุรุษทุกชาติพัันธ์ุิ ทุกภัาษา 

นุ่งผู้�าโสร่งที�มีลาย์เป็นตาสี�เหลี�ย์มและทอจากไหมหางกระรอกนี�อย่์างเดีย์วกัน อาจจะบุ่งบุอกลักษณ์ะพิัเศษแตกต่างกันบุ�าง 

เช่นโสร่งส่วย์ มีสีสดใส จังหวัดสุรินทร์มีสีแดง-เขี์ย์วชัดเจน จังหวัดอุบุลฯ มีสีนำ�าตาลไหม� หรือเม็ดมะข์ามเป็นสีหลัก จังหวัด

ย์โสธิรมีสีชมพ้ัแทนสีแดง เป็นต�น อย์่างไรก็ดีโสร่งจะประกอบุด�วย์ 5 สีหลักดังนี� สีเข์�ม (นำ�าตาล ดำา กรมท่า) แดง เขี์ย์ว ข์าว 

เหลือง 

 โสร่งลาวไม่อนุญาตให�สตรีใช� ย์กเว�นในพิัธีิเซ่ึ่นไหว�ผีู้ หรืออื�นๆ ที�เป็นพิัธีิกรรมที�เชื�อว่าต�องนุ่งผู้�าให�ผิู้ดเพัศ แต่ก็มี

โสร่งสไรย์์ (โสร่งผู้้�หญิง) ทอเป็นตาเล็กแบุบุเข์มร ซึึ่�งเป็นผู้�านุ่งแบุบุสตรี

 ผู้�าวา-ผู้�าย์าว หรือผู้�าหางกระรอก ที�มีค์วามย์าวเป็นสองเท่าข์องผู้�าซิึ่�นเพืั�อให�นุ่งโจงกระเบุนได� นับุเป็นผู้�าสำาคั์ญใน

ตระก้ล เพัราะต�องใช�ตั�งแต่บุวช แต่งงาน และใช�เป็นผู้�าเอ� (ประดับุตกแต่ง) หรือดอย์ศพั เมื�อละชีวิตไปแล�ว นับุเป็นมรดก

หรือม้นมังที�นิย์มใช�ทั�งลาว เข์มร ก้ย์ ส่วย์ ผู้้�ไท ฯลฯ

 ไหมหางกระรอกยั์งนำาไปทอเป็นผู้�าแพัรอีโป้ (ผู้�าข์าวม�า) ผู้�าสร�อย์ปลาไหล (ผู้�าข์าวม�าทอคั์�นสลับุเป็นลาย์ริ�ว ไม่เป็น

ตาราง) ในกลุ่มผู้�าข์าวม�าเหล่านี�บุางค์รั�งจะมีการทอประดิษฐ์ลวดลาย์ที�เชิงชาย์ผู้�าทั�งสองอย่์างประณี์ตงดงาม เช่น เพิั�ม

ลวดลาย์มัดหมี�ในกลุ่มเข์มร หรือขิ์ดทั�งในเข์มรและลาว ย์ังพับุว่ามีการทอย์ก (Brocade) เป็นลาย์ตวย์หรือกรวย์เชิงเล็ก ๆ

ด�วย์ดิ�นเงิน หรือทองสำาหรับุบุุค์ค์ลชั�นส้ง
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 ผ้้าทอด้วยวิธีิขิดหรือยก (คืำอเทคำนิำคำเดียวกันำแต่ำเรียกคำนำละชื่�อ – Brocade, Weft Brocade) และจก  

(Supplementary Weave)

 มีการทอผู้�าด�วย์กระบุวนการวิธีินี�อย์่างกว�างข์วาง ทั�งเข์มร ลาว ส่วย์ ผู้้�ไท ฯลฯ มีผู้�าหลาย์ชนิดที�มีชื�อเรีย์กแตกต่าง

กันออกไป เช่น เบีุ�ย์งขิ์ด ผู้�าซิึ่�นย์ก ซิึ่�นขิ์ด ผู้�า (นุ่ง) ย์ก ผู้�าขิ์ด ผู้�าตุ�ม ผู้�าแพัรวา ผู้�าหน�ามุ�ง ผู้�าข์อบุมุ�ง ผู้�าหน�าหมอน  

ผู้�าแพัรมน ผู้�ากั�ง ผู้�ากั�งส่วม (ผู้�าม่านบัุงตา แทนประต้ห�องนอนข์องฝ่้าย์หญิง) ฯลฯ 

 ผู้�าเหล่านี�มีลักษณ์ะการทอเหมือนงานขั์ดสาน ค์ล�าย์งานสานไม�ไผู่้ (ตอก) มีการแย์กเส�นย์ืนแต่ละค่้์ (สองเส�น)  

ให�กดจมลง (เรีย์กเส�นข่์ม) และทอพุ่ังให�เกิดลวดลาย์ที�ต�องการย์กขึ์�น (เรีย์กเส�นขิ์ด) และต�องทอสลับุไปกับุการพุ่ังเส�นล่วง 

(เส�นล่อง) เพืั�อให�ไปเกาะเกี�ย์วเส�นย์กให�ติดต่อกันเป็นผืู้นผู้�า ส่วนใหญ่เมื�อทอพุ่ังย์กด�วย์ด�าย์หรือไหมสีจะเรีย์กผู้�าขิ์ด  

หากทอพุ่ังย์กด�วย์ไหมเงินหรือทอง มักจะเรีย์กผู้�าย์กเงิน หรือย์กทอง ตามเส�นใย์ที�ใช�

 ผู้�าที�ทอด�วย์การขิ์ดหรือย์กนี� มักจะใช�ในโอกาสพิัเศษ เพัราะลวดลาย์จะมีค์วามน้นเด่น หรือหร้หราระย์บิุระย์บัุด�วย์

ดิ�นเงิน หรือทอง ซึึ่�งในบุางกลุ่ม เช่น ลาว เดิมไม่มีการจำากัดให�ใช�เฉพัาะเจ�านาย์หรือบุุค์ค์ลชั�นส้ง แต่จะจำากัดเฉพัาะ 

บุางลวดลาย์ ซึึ่�งมีค์วามเป็นไปได�ว่า รับุเอาแบุบุแผู้นมาจากราชสำานักสมัย์อย์ุธิย์าและรัตนโกสินทร์ข์องไทย์ในโอกาสที�มี

พิัธีิการสำาคั์ญ เช่น บุวช หรือแต่งงาน ก็มักนิย์มแต่งกาย์เลีย์นแบุบุเทวดา หรือราชวงศ์ได� ดังจะเห็นได�ในแถิ่บุลาวใต� หรือ

วัฒนธิรรมอุบุล-จำาปาศักดิ� มีบุางชนิดและลวดลาย์ที�อาจสงวนไว�สำาหรับุชนชั�นส้ง เช่น ลาย์ตวย์ (กรวย์เชิง) ซิึ่�นหัวค์ำา-ตีนค์ำา 

(ซิึ่�นที�มีหัวซิึ่�นหรือแถิ่บุเอว และตีนซิึ่�นทอย์กทองทั�งหมด) เป็นต�น

 ในแถิ่บุนี�ย์ังพับุผู้�านุ่งย์กไหมสำาหรับุบุุรุษนุ่งแบุบุโจงกระเบุน บุางค์รั�งพับุว่ามีการทอย์กทองเฉพัาะลวดลาย์ ‘ตวย์’ 

เฉพัาะชาย์ที�ปลาย์ผู้�าทั�งสองด�าน

 สำาหรับุผู้�าเบีุ�ย์งหรือสะไบุข์องสตรี เพืั�อใช�ห่มทับุเสื�อให�สุภัาพัเป็นพิัเศษ มักทอย์กขิ์ดในกลุ่มลาว มักจะไม่มีการจก 

และย์ังนิย์มทอผู้�าที�มีเชิงชาย์เพีัย์งด�านเดีย์ว แล�วเพัลาะกลางผืู้นให�กว�างเพืั�อใช�เป็นผู้�าห่มค์ลุมไหล่เฉพัาะบุุรุษทั�งผู้้�ไท  

และลาว มักเรีย์กผู้�านี�ว่า “ผู้�าขิ์ด” พับุตั�งแต่กาฬสินธ์ุิ มหาสารค์าม อุดรธิานี หนองบัุวลำาภ้ั สกลนค์ร นค์รพันม มุกดาหาร 

อำานาจเจริญ และอุบุลราชธิานี ผู้�าเบีุ�ย์ง หรือสะไบุสตรีในแบุบุผู้้�ไทที�เรีย์ก แพัรวา มีการเพิั�มลวดลาย์สีสันให�งดงามประณี์ต

เป็นพิัเศษด�วย์การจก (Supplementary) วิธีินี�คื์อการปักระหว่างที�ทอ ให�ไหมปักแนบุแน่นไปกับุเนื�อผู้�า มักจะเป็นลวดลาย์

จกเพืั�อเพิั�มเติมมิติให�มีสีสันซัึ่บุซึ่�อนสวย์งามขึ์�น ในแถิ่บุอุบุลฯ มักจะเรีย์กจกว่า เกาะ เช่น หัวซิึ่�นเกาะดาว-จกดาว อันเป็น

ลักษณ์ะเฉพัาะข์องเมืองอุบุลฯ ค์นทั�วไปมักจะไม่เข์�าใจว่า ขิ์ด (ย์ก) กับุจกต่างกันอย์่างไร ฉะนั�นเราอาจจะด้ได�ง่าย์จากการ

ที�มีลาย์ขิ์ด หรือย์กหลาย์สี สีต่างๆที�ไม่ได�เป็นสีหลักส่วนใหญ่นั�นก็คื์อ การจก ดังได�กล่าวมาแล�ว

 ย์ังมีผู้�าที�ทอผู้สมขิ์ด (ย์ก) กับุมัดหมี� ที�เรีย์กว่า “ขิ์ดค์ำ�าเผู่้า” พับุว่ามีค์วามนิย์มมากในสตรีอีสานตั�งแต่จังหวัดเลย์ 

กาฬสินธ์ุิ ข์อนแก่น มหาสารค์าม ร�อย์เอ็ด มุกดาหาร อุบุลราชธิานี (อุบุล-จำาปาศักดิ�) ผู้�าซิึ่�นนี�ทอมัดหมี�เป็นลาย์คั์�นสลับุกับุ

ขิ์ดเล็ก ๆ มักจะต่อหัวซิึ่�น-ตีนซิึ่�นแตกต่างกันออกไปในแต่ละถิิ่�น ผู้�าซิึ่�นชนิดนี�แพัร่หลาย์อย์่างกว�างข์วางจนน่าจะเป็นภัาพั

ลักษณ์์ข์องผู้�าซิึ่�นอีสาน (ลาว) 

 ผ้้าที�เกิดลวดลายจากการกำาหนำดด้วยตำะกอ (Twill Weaves) หรือการเหยียบ

 ผู้�าในกลุ่มนี�ที�เด่นชัดร้�จักกันดีคื์อ “ผู้�าล้กแก�ว” ค์นอีสานไม่ใค์ร่ร้�จักผู้�าล้กแก�วเพัราะเดิมเรีย์กว่า “ผู้�าเหยี์ย์บุ” (หรือ

ผู้�าแพัรเหย์ยี์บุ) เพัราะเกดิจากการเหย์ยี์บุให�ตะกอสลบัุกันตามลวดลาย์ที�กำาหนดไว� เช่น ลาย์หน่วย์น�อย์ ลาย์หน่วย์ใหญ่ มัก

ทอไว�เป็นผู้�าสะไบุ (เข์มร) ผู้�าเบีุ�ย์งสำาหรับุไปวัด (ลาว) หรือตัดเป็นเสื�อ-ซ่ึ่ง (กางเกง) มีตั�งแต่ 4-6-8 ตะกอ ที�ไม่ใช่ลาย์หน่วย์

ก็มี เช่น ลาย์เกล็ดเต่า ซึึ่�งนิย์มใช�เป็นผู้�าตุ�ม หรือ ผู้�าค์ลุมไหล่ นิย์มถัิ่กทอ และใช�แพัร่หลาย์ในชาวอีสานทุกกลุ่ม อาจจะต่าง

กันบุ�างที�วัตถุิ่ดิบุเช่น ผู้้�ไท นิย์มทอด�วย์ฝ้้าย์ย์�อมค์ราม ส่วนเข์มร (สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ลาว (อุบุลฯ) นิย์มทอไหมแล�วย์�อม

มะเกลือ (ใส่มะเกลือ) ใช�ในทุกโอกาส หรือแม�แต่ใส่ไปทำางานในไร่นา

 ผ้้ามัดหมี� (Ikat)

 แต่เดิมชาวอีสานไม่เรีย์กว่าซิึ่�นหมี�ว่า ซิึ่�นมัดหมี�เพัราะค์ำาว่า “หมี�” เป็นค์ำาศัพัท์เฉพัาะเรีย์กลาย์ที�เกิดจากการมัด
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แล�วนำาไปย์�อมว่า “หมี�” เช่น หมี�หมากจับุ หมี�ข์อ หมี�โค์มห�า เป็นต�น แต่ค์ำาว่ามัดหมี� บุอกลักษณ์ะเทค์นิค์การทอได�ชัดเจน

ขึ์�นเพัราะผู้�าชนิดนี�เกิดจากการมัดเส�นใย์ที�เตรีย์มไว�เป็นกลุ่ม ๆ ตามลาย์ที�กำาหนดไว� มัดเป็นเปลาะๆแล�วนำาไปย์�อม ตรงที�

มัดไว�จะไม่ติดสี เมื�อแก�เชือกที�มัดออกจะปรากฏสีตัดกันเป็นลวดลาย์เมื�อนำากลุ่มเส�นใย์ที�ผู่้านการ “แก�หมี�” นี�แล�วไปใส่ใน 

‘กง’ ก็จะสามารถิ่ปั�นลงในหลอด (ด�าย์) ข์องกระสวย์เพืั�อนำาไปทอพุ่ังให�เรีย์งกันเป็นลวดลาย์ตามที�มัดและย์�อมเอาไว�

 มัดหมี�นี�นิย์มถัิ่กทออย์า่งกว�างข์วางทั�งผู้้�ไท ส่วย์ เข์มร ก้ย์ ลาว ซึ่ึ�งทุกกลุ่มข์องชาวอสีานนิย์มทอมดัหมี�เส�นพุ่ัง (Weft 

Ikat) เท่านั�น แตกต่างจากมาเลเซีึ่ย์ หรืออินโอนีเซีึ่ย์ อินเดีย์ จีน ญี�ปุ่น ซึึ่�งพับุว่า นิย์มทอมัดหมี�เส�นย์ืน (Warp Ikat) และ 

มัดหมี�สองทาง (Double Ikat, Weft & Warp Ikat) 

 ซิึ่�นหมี� หรือ ผู้�าซิึ่�นมัดหมี�ข์องสตรีนิย์มใช�แพัร่หลาย์ทั�วทั�งอีสานในหม่้ผู้้�ไท ญ�อ โย์�ย์ ส่วย์ เย์อ เข์มร และลาว  

กลุ่มผู้้�ไทและลาวนิย์มซิึ่�นหมี�ฝ้้าย์บุ�างสำาหรับุเด็กสาว ซึึ่�งไม่นิย์มในกลุ่มเข์มร มักจะใช�ไหมเท่านั�น ลวดลาย์หรือหมี�ก็เป็น

เอกลักษณ์์ประจำาที�แสดงให�เห็นถึิ่งค์วามแตกต่างข์องแบุบุแผู้นวัฒนธิรรมข์องแต่ละหม่้เหล่า

 สำาหรับุบุุรุษมีการถัิ่กทอผู้�าป้ม (ผู้�าสมปักป้ม) หรือผู้�าโฮลเปร๊าะห์ (เข์มร) เป็นผู้�าที�มีค์วามย์าวสำาหรับุนุ่งแบุบุโจง

กระแบุน มักจะย์�อมซัึ่บุซึ่�อนถึิ่ง 5 สี คื์อ สีเข์�ม (กรมท่า นำ�าตาล-เม็ดมะข์าม) แดง เหลือง ข์าว และเขี์ย์ว เป็นผู้�าชั�นส้งสำาหรับุ

บุุรุษ เท่าที�พับุในอีสานมักจะพับุในตระก้ลชนชั�นปกค์รอง เจ�าเมือง-อาชญาสี� (ลาว) และพับุว่าใช�เป็นผู้�าเพืั�อประกอบุพิัธีิกรรม

ในกลุ่ม เข์มร ก้ย์ (กวย์) แถิ่บุบุุรีรัมย์์ สุรินทร์ อุบุลราชธิานี ทั�งในพิัธีิค์ล�องช�าง หรือใช�เป็นผู้�าห่อบุาย์ศรี เป็นต�น

 ผู้�าป้มอีสานหรือป้มลาว (บุางท่านเรีย์กป้มสย์าม) มีค์วามแตกต่างจากผู้�าสมปักป้มที�ใช�เป็นผู้�าพัระราชทานขุ์นนาง

ตั�งแต่ชั�นพัระย์า เพืั�อเป็นเค์รื�องแบุบุ ซึึ่�งราชสำานักสย์ามสั�งทอจากกัมพ้ัชา ค์วามแตกต่างสังเกตได�จากลวดลาย์ที�ปลาย์ผู้�า

ทั�งสองด�านที�เรีย์กว่า กรวย์เชิง มักไม่ละเอีย์ดซัึ่บุซึ่�อนนัก อาจจะทอคั์�นให�เป็นลวดลาย์ค์ล�าย์ซิึ่�นหมี�คั์�น ทั�งนี�ลวดลาย์กรอบุ

ผู้�า (สังเวีย์น) จะไม่ชัดเจนตามแบุบุอย่์างราชสำานัก และที�สำาคั์ญคื์อ ผู้�าป้มลาวนี�มักทอแบุบุสองตะกอ ด�วย์ไหมไทย์  

(ไหมบุ�าน) ซึึ่�งไม่เล็กเรีย์บุเป็นมันเหมือนสมปักป้มเข์มร ที�มีเส�นไหมแบุบุไหมจีน และมักทอแบุบุสามตะกอ (Twill Weaves) 

 ผ้้าอีสานำแบบอื�นำ ๆ

 ย์งัมีผู้�าอีสานอีกหลากหลาย์ที�ไม่อาจจะพัรรณ์นาได�โดย์ละเอีย์ดในที�นี� ข์อย์กตัวอย์า่งที�น่าสนใจเพีัย์งบุางชนิด ได�แก่ 

ผู้�าซิึ่�นทิว ผู้�าซิึ่�นข์องสตรีลาว (ล�านช�าง) ซึึ่�งปกติจะนิย์มนุ่งผู้�าลาย์ย์าวตามลำาตัว (Vertical) แตผู่้�าซิึ่�นทิวนี�เป็นผู้�านุ่งลาย์ข์วาง

ลำาตัว (Horizontal) เหมอืนซิึ่�นแบุบุล�านนา นิย์มใช�ตั�งแต่จังหวัดเลย์ อุดรธิานี กาฬสินธ์ุิ ข์อนแกน่ ชัย์ภ้ัมิ สกลนค์ร มุกดาหาร 

นค์รพันม อุบุลราชธิานี นอกจากนี�พับุว่าทอในกลุ่มเข์มรเรีย์ก ซิึ่นไกว อาจจะเพีั�ย์นเสีย์งมาจาก ซิึ่�นก่วย์ ตามลักษณ์ะการ

ไข์ว�ย์�อมแย์กสีเส�นเค์รือตามภัาษาลาว

 ซิึ่�นชนิดนี�เฉพัาะเมืองอุบุลฯ มีผู้�าเป็นเอกลักษณ์์ประจำาถิิ่�นคื์อ ซิึ่�นทิวมุก ซึึ่�งเพิั�มเทค์นิค์จก และ ย์กมุก (Warp 

Brocade) ไปเป็นแนวข์วาง ที�สำาคั์ญคื์อมีการต่อหัวซิึ่�นด�วย์ หัวซิึ่�นเกาะดาว หรือจกดาว เทค์นิค์ย์กมุกนี�ย์ังพับุในกลุ่มผู้้�ไท 

แถิ่บุมุกดาหาร นค์รพันม เรีย์กว่า ผู้�าจอง เป็นผู้�าค์ลุมไหล่บุุรุษเหมือนผู้�าตุ�ม และผู้�าขิ์ดข์องผู้้�ไทและลาว ผู้�าจองนี�มีลักษณ์ะ

ลวดลาย์เป็นริ�วไปตามเส�นย์ืน พับุได�ในผู้�าข์องชนชาวจาม ในเวีย์ดนาม และชนเผู่้าต่าง ๆ ในลาวใต� ติดกับุอีสานข์องไทย์

 ที�ได�กล่าวมานี�เป็นการจำาแนกชนดิข์องผู้�าตามลกัษณ์ะข์องกระบุวนการถิ่กัทอ และตามลกัษณ์ะการนุ่งห่มในแตล่ะ

กลุ่มชาติพัันธ์ุิ เห็นได�ว่าค์นอีสานได�สืบุสานภ้ัมิปัญญาในการทอผู้�าด�วย์การรักษาจารีตประเพัณี์ที�ผู้้กพัันกันมาอย์า่งแนบุแน่น

 เส้นำไหมบ้านำ-เส้นำไหมไทย

 แม�ว่าจะมีการปล้กและเข็์นปั�นฝ้้าย์ เพืั�อทอใช�และนุ่งห่มกระจาย์อย์้่ทั�วทุกส่วนในภัาค์อีสาน สิ�งหนึ�งที�ไม่อาจจะ

ละเลย์เสีย์ได�คื์อ ‘เส�นไหม’ ชาวอีสานทุกหม่้เหล่ารักษาและสืบุทอดวัฒนธิรรมในการปล้กหม่อนเลี�ย์งไหม ทั�งย์ังรักษาสาย์

พัันธ์ุิไหมบุ�านข์องไทย์ไว�ให�เป็นสมบัุตขิ์องชาติอย์า่งแท�จริง คุ์ณ์สมบัุตพิัเิศษข์องเส�นไหมไทย์ที�แย์กตามชั�นจากการสาวรังไหม 

จะได�เส�นไหมคุ์ณ์ภัาพัต่าง ๆ  คื์อ ไหมลืบุ (ลาว) หรือ ไหมหัว (เข์มร) เป็นชั�นนอกสุด ไหมสาวเลย์เป็นชั�นกลาง และไหมน�อย์ 

ซึึ่�งเป็นเส�นไหมชั�นในที�ละเอีย์ด สะอาด มีคุ์ณ์ภัาพัดีที�สุด ไหมน�อย์สาวด�วย์มือที�สมำ�าเสมอ เป็นเสมือนสมบัุติลำ�าค่์าที�ได�จาก

การทะนุถิ่นอม กล่อมเกลี�ย์งเลี�ย์งหม่อน หรือตัวไหม การที�จะสาวดึงให�เป็นเส�นไหมจากใย์ละเอีย์ดอ่อนที�หุ�มห่อรังอย์้่เป็น 
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กลุ่มนั�น ต�องอาศัย์มือที�ชำานาญ แลต�องเป็นมือที�มีสัมผัู้สพิัเศษ สามารถิ่รวบุรวมจากใย์น�อย์ ๆ แล�วดึงร�อย์เส�นให�เรีย์บุผู่้าน

พัวงสาวจนเป็นหนึ�งเดีย์วได� ทั�งนี�ต�องอาศัย์ค์วามรักที�เกิดแต่จิตวิญญาณ์ ไม่เพีัย์งแต่การฝึ้กฝ้นจากประสบุการณ์์เท่านั�น

 แม�เส�นไหมข์องไทย์จะเค์ย์ได�รับุการวิจารณ์์จากค์ร้ไหมชาวญี�ปุ่นที�ล�นเกล�าฯ รัชการที� 5 ทรงมีพัระราชดำาริให�ว่า

จ�างมาสอนเพืั�อปรับุปรุงพััฒนาเส�นไหมไทย์ในเวลานั�น กล่าวว่า เส�นไหมไทย์มีค์วามบุกพัร่องจากรังไหมที�มีข์นาดเล็ก สีก็ไม่

ข์าว (มีสีเหลืองทองอ่อน ๆ ) ทำาให�เส�นที�สาวได�มีข์นาดสั�น ไม่เรีย์บุเป็นมันวาวเหมือนเส�นไหมญี�ปุ่นหรือจีน บัุดนี�เส�นไหม

พัันธ์ุิไทย์แท�นี�กลับุได�รับุการย์อมรับุจากวงการไหมทั�วโลกในคุ์ณ์สมบัุติพิัเศษที�นุ่มเนีย์นในสัมผัู้ส มีค์วามเงางามลึกลำ�า 

เฉพัาะตัว และสามารถิ่ปรับุเปลี�ย์นให�เหมาะสมกับุทุกอุณ์หภ้ัมิข์องอากาศ ไม่ว่าจะร�อนหรือหนาวเย์็นได�อย์่างน่าอัศจรรย์์ 

ตลาดญี�ปุ่นย์อมรบัุว่าเส�นไหมบุ�านนี�ย์�อมสดีำาได�ลึกลำ�าดำาสนทิกว่าไหมชนดิอื�น จนสนใจมาศกึษาและลงทนุผู้ลิตเส�นไหมไทย์

นี�ในประเทศไทย์ เป็นที�น่าคิ์ดว่าหากไม่มีการปล้กหม่อนเลี�ย์งไหมเพืั�อผู้ลิตเส�นไหมบุ�านข์องไทย์นี�แล�ว เราจะมีผู้�าไหมไทย์ได�

อย์่างไรกัน 

 แม�ชาวอีสานจะรักษาข์นบุธิรรมเนีย์มประเพัณี์ มีค์วามเชื�อในการเซ่ึ่นไหว�บุรรพับุุรุษ-ถืิ่อผีู้ต่าง ๆ แต่เมื�อได�ย์ึดมั�น

ในหลักธิรรมค์ำาสอนข์องพัระบุรมศาสดา สมเด็จพัระสัมมาสัมพุัทธิเจ�า ก็มีศรัทธิาแน่นแฟ้น จนอีสานเป็นดินแดนที�มีค์วาม

รุ่งเรืองในพัระพุัทธิศาสนา ดังจะเห็นได�จากการที�มีค์ร้บุาอาจารย์์ พัระอริย์สงฆ์์ที�ได�กำาเนิดบุนศรัทธิาข์องชาวอีสานสืบุต่อ

พัระศาสนาอย่์างไม่ข์าดสาย์ ศรัทธิานี�ก่อให�เกิดผู้�าอีสานอีกมากมาย์หลาย์ชนิดที�นับุเนื�องเป็นสิ�งทอในพัระพุัทธิศาสนา เช่น 

ผู้�ากั�งเพัดาน (ใช�เช่นเดีย์วกับุฉัตร เพืั�อกั�นเหนือพัระพุัทธิร้ป) ผู้�าห่มพัระประธิาน ธุิง (ตุง-สำาเนีย์งล�านนา) อันมีเรื�องราว และ

แบุบุแผู้นที�หลากหลาย์ ผู้�าห่อคั์มภีัร์ ผู้�าไตรจีวร ซึึ่�งผู้�าเหล่านี�จะถัิ่กทอและสร�างสรรค์์ขึ์�นให�เหมาะสมด�วย์เทค์นิค์วิธีิต่าง ๆ 

ทั�งขิ์ด (ย์ก) จก ปัก หรือมัดหมี� 

 นอกจากนี� ย์ังมีประเด็นที�น่าสนใจคื์อ การทอสบุง จีวร และสังฆ์าฏิด�วย์ไหม เพืั�อถิ่วาย์แด่พัระสงฆ์์ตามวาระโอกาส

 อาจมีผู้้�กล่าวว่า ชาวไทย์ในภ้ัมิภัาค์อื�นไม่นิย์มเลี�ย์งไหม จึงไม่มีภ้ัมิปัญญาในการปล้กหม่อนเลี�ย์งไหม “เพัราะกลัว

บุาป” ซึึ่�งเกิดจากการเข์�าใจที�ผิู้ด เพัราะดังได�มีพัระบุรมพุัทธิานุญาตไว�ว่า พัระภิักษุในพัระพุัทธิศาสนาข์องพัระตถิ่าค์ตเจ�า

สามารถิ่ใช�จีวรได� 6 ชนิดได�แก่ ๑) เปลือกไม� 2) ฝ้้าย์ 3) ไหม 4) ข์นสัตว์ 5) ป่าน 6) ผู้�าทำาด�วย์ข์องเจือกัน (คื์อผู้�าที�ทอจาก

เส�นใย์ใด ๆ ใน 5 ชนิดนั�นทอผู้สมกัน-ผู้้�เขี์ย์น)

 จะเห็นได�ว่า แม�พัระสัพัพััญญู้เจ�าผู้้�ทรงร้�แจ�งเห็นจริง ทรงเป็นที�สุดในค์วามละเอีย์ดประณี์ตในธิรรมทั�งหลาย์ ย์ังมี

พัระบุรมพุัทธิานุญาตให�ใช� ‘ไหม’ เป็นหนึ�งในจีวรข์องพัระภิักษุได� ดั�งนั�นพัระเจ�า-พัระสงฆ์์ส่วนใหญ่ในอีสานย่์อมจะคุ์�นเค์ย์

กับุผู้�าไหมไตรจีวรโดย์เฉพัาะอย์่างย์ิ�งที�มีศรัทธิาทอมาจากไหมน�อย์ ซึึ่�งเป็นไหมชั�นดีที�สุดมาถิ่วาย์ เพัราะด้แลรักษาง่าย์ ซัึ่ก

แล�วแห�งไว ไม่อับุชื�น และเบุาสบุาย์เมื�อถืิ่อค์รองนุ่งห่ม

 ในปัจจุบัุนนี� ทั�งในกระบุวนการปล้กหม่อนเลี�ย์งไหม และถัิ่กทอผู้�าไทย์ในอีสาน ย์ังค์งได�รับุพัระเมตตาและพัระ

มหากรุณ์าธิิคุ์ณ์จากพัระบุรมราชวงศ์ข์องไทย์อย์า่งไม่ข์าดสาย์ ดังที�สมเด็จพัระนางเจ�าสิริกิติ� พัระบุรมราชินีนาถิ่ และพัระบุรม

วงศานุวงศ์ ที�ได�ทรงอุปถัิ่มภ์ัค์ำ�าจุนและทรงส่งเสริมจนไหมอีสานกลับุพัลิกฟื�น คื์นค์วามภัาค์ภ้ัมิใจในงานหัตถิ่ศิลป์ข์องไทย์

แข์นงนี� ที�อาจจะเกือบุถ้ิ่กละเลย์ไปในฐานะมรดกทางวัฒนธิรรมข์องชาติไปแล�ว บัุดนี�สามารถิ่พััฒนาการผู้ลิตถัิ่กทอแม�ผู้�าที�

ราชสำานักสย์ามเค์ย์สั�งทอมาจากต่างประเทศหลากหลาย์ชนิดในอดีต ก็สามารถิ่ทอได�ประณี์ตงดงามด�วย์ฝี้มือค์นไทย์อย์่าง

ที�ไม่เค์ย์ปรากฏมาก่อน

 ทั�งนี�ก็ด�วย์พัระเมตตาและพัระวิริย์ะอุตสาหะที�ทรงทุ่มเทให�กับุผู้�าไทย์-ผู้�าอีสานและชาวอีสาน ค์วรที�พัวกเราชาว

ไทย์จะได�ตอบุแทนพัระมหากรุณ์าธิิคุ์ณ์อันล�นพั�นนั�นมิให�ส้ญเปล่า โดย์ค์วรได�มีส่วนในการใช�สอย์ สนับุสนุน หรือให�ค์วาม

สนใจศึกษา สืบุสาน ให�ผู้�าอีสานได�ทำาหน�าที�เป็นมรดกข์องชาวไทย์สืบุไป
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การปรับตัำวและรูปแบบการสื�อสารของผู้้ประกอบการถนำนำผ้้าคำรามสกลนำคำร

ในำช่่วงสถานำการณ์การแพิร่ระบาดของโรคำเชื่�อไวรัสโคำโรนำา 2019 (COVID-19)
ต่อศักดิ� เกษมสุข์1

บทคัำดย่อ
 บุทค์วามนี�มีวัตถุิ่ประสงค์์ 1) เพืั�อศึกษาการปรับุตัวข์องผู้้�ประกอบุการข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วงสถิ่านการณ์์

การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) 2) เพืั�อศึกษาร้ปแบุบุการสื�อสารข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วง

สถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) โดย์การเก็บุรวบุรวมข์�อม้ลจากการสัมภัาษณ์์เชิงลึกกับุกลุ่มผู้้�ประกอบุ

การผู้�าย์�อมค์รามโดย์เลือกผู้้�ให�ข์�อม้ลแบุบุเจาะจง จำานวน 30 ราย์ 

 ผู้ลการศึกษาพับุว่า ในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ผู้้�ประกอบุการผู้�าย์�อมย์�อมค์ราม

ที�ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ได�รบัุผู้ลกระทบุในการดำาเนินธุิรกิจ ในด�านย์อดการจำาหนา่ย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ลดลง ผู้้�ประกอบุการจงึมีการปรบัุแนวทางใน

การดำาเนินกิจการเพืั�อให�สอดค์ล�องกับุการเปลี�ย์นแปลง ลักษณ์ะการปรับุตัวที�ปรากฏ ประกอบุด�วย์ 1) การปรับุตัวด�านช่องทางการจำาหน่าย์ 

โดย์เพิั�มช่องทางการจำาหน่าย์ในสื�อออนไลน์มากย์ิ�งขึ์�น เช่น การจำาหน่าย์ผู่้านช่องทางใน Facebook Fanpage, Line, Instagram 2) การ

ปรับุตัวด�านผู้ลติภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามให�เข์�ากับุสถิ่านการณ์์การแพัรร่ะบุาดข์องโรค์เชื�อไวรสัโค์โรนา 2019 (COVID-19) ได�แก่ การผู้ลติหน�ากาก

ผู้�าย์�อมค์ราม, ผู้�าเช็ดหน�า และกระเป๋า 3) การปรับุตัวด�านราค์าสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ ์โดย์ผู้้�ประกอบุการใช�วิธีิการลดราค์าสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ์ 

ในด�านร้ปแบุบุการสื�อสารผู้้�ประกอบุการเน�นการสื�อสารเกี�ย์วกับุสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู่้านการให�ข์�อม้ลราย์ละเอีย์ดสินค์�า เพืั�อเป็นการส่งเสริม

และกระตุ�นย์อดจำาหน่าย์ในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่�งเป็นวิธีิการที�ผู้้�ประกอบุการถิ่นน

ผู้�าค์รามสกลนค์รเลือกใช�เพืั�อให�ธุิรกิจย์ังสามารถิ่ดำาเนินต่อไปได�

คำำาสำาคัำญ : ร้ปแบุบุการสื�อสารผู้�าย์�อมค์ราม, การปรับุตัวข์องผู้้�ประกอบุการ, สถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019

__________________
1อาจารย์์ประจำาสาข์าวิชาภัาษาไทย์ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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Adaptation and Communication Style of Entrepreneurs 

on Sakon Nakhon Kram Street During the Pandemic of Coronavirus Disease 

(COVID-19)
Torsak Kasemsuk2

Abstract

 The objectives of this article were 1) to study the entrepreneurial adaptation of Sakon Nakhon 

Kram Street (indigo-dyed fabric products sold on the street) entrepreneurs during the coronavirus 

(COVID-19) pandemic situation in 2019 and 2) to study the communication style of Sakon Nakhon Kram 

Street entrepreneurs during the coronavirus (COVID-19) pandemic by collecting data from in-depth in-

terviews with a group of indigo-dyed cloth entrepreneurs from 30 purposive samplers. 

 The study revealed that during the coronavirus (COVID-19) pandemic, entrepreneurs who sold 

indigo-dyed clothing at the Sakon Nakhon Kram Street have been affected in business operations in 

terms of product sales decrease, the entrepreneurs therefore adjusted their business operation along 

with the changes. The appearances of adjustments consisted of 1) selling channel adjustments made 

by adding more distribution channels in online media such as Facebook Fanpage, Line, Instagram 2) 

adaptation of indigo-dyed fabric products to fit with the situation of the pandemic of coronavirus 2019 

(COVID- 19) disease, such as making indigo-dyed masks, handkerchiefs, and bags; 3) and adjustment of 

product and product prices. This allowed the entrepreneurs to use the method of reducing the price 

of products. In terms of communication styles, entrepreneurs focused on communicating by including 

storytelling for their products in order to promote and stimulate sales during the situation of the coro-

navirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This was the method that the entrepreneurs of Sakon Na-

khon Kram Street had chosen in order to continue their business operation.

Keywords : indigo-dyed fabric, communication style, entrepreneurial adaptation, pandemic situation, 

coronavirus 2019

__________________
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University. 
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บทนำำา
 จังหวัดสกลนค์ร เป็นจังหวัดที�มีชื�อเสีย์งในการผู้ลิตผู้�าย์�อมค์ราม ซึึ่�งเป็นภ้ัมิปัญญาที�สืบุทอดกันมาตั�งแต่บุรรพับุุรุษ 

ในปัจจุบัุนในมีการแปรร้ปผู้�าย์�อมค์รามเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ประเภัทต่าง ๆ  เช่น เสื�อผู้�า กระเป๋า รองเท�า เค์รื�องประดับุ ก่อให�เกิด

มีผู้้�ประกอบุการธุิรกิจผู้�าย์�อมค์รามเพิั�มมากขึ์�นในทุก ๆ ปี สอดค์ล�องกับุ ชนิสรา ดวงบุุปผู้า (2558) กล่าวว่า การทำาผู้�าย์�อม

ค์ราม เป็นสิ�งที�สร�างค์วามเป็นเอกลักษณ์์ที�โดดเด่นเฉพัาะท�องถิิ่�นข์องสกลนค์ร ซึึ่�งประเทศไทย์นับุเป็นเพีัย์ง 1 ใน 8 ข์องโลก

ที�ผู้ลิตผู้�าย์�อมสีค์ราม ผู้�าค์รามจึงถืิ่อได�ว่าเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ประจำาถิิ่�นข์องเข์ตสกลนค์ร โดย์เป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�ทรงคุ์ณ์ค่์าทั�งในด�าน

เศรษฐกิจ สังค์มและวัฒนธิรรม ทำาให�การผู้ลิตผู้�าค์รามได�รับุค์วามสนใจในการผู้ลักดันให�เป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ข์องจังหวัด และได�

รับุการส่งเสริมจากทางภัาค์รัฐ ภัาค์เอกชน สนับุสนุนให�จัดตั�งแหล่งจำาหน่าย์สินค์�าผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์ราม ให�เป็นที�ร้�จักแก่

ค์นทั�วไป ในร้ปแบุบุข์องถิ่นนค์นเดินผู้�าย์�อมค์ราม จังหวัดสกลนค์ร ขึ์�นในชื�อว่า “ย์่านเมืองเก่าสกล ถิ่นนผู้�าค์ราม” ซึึ่�งเกิด

จากค์วามร่วมมือร่วมใจข์องชุมชนวัดพัระธิาตุเชิงชุมวรวิหาร ภัาค์ราชการ ภัาค์เอกชน และประชาชนในจังหวัดสกลนค์ร 

สนับุสนุนให�จัดตั�งขึ์�น เมื�อวันที� 20 กุมภัาพัันธ์ิ 2559 เพืั�อเพิั�มช่องทางการตลาด การกระตุ�นเศรษฐกจิ ส่งเสริมการท่องเที�ย์ว

ข์องจังหวัด และประชาสัมพัันธ์ิผู้ลิตภััณ์ฑ์เด่นข์องจังหวัดสกลนค์ร ได�แก่ ผู้�าย์�อมค์ราม ข์�าวฮาง นำ�าหมากเม่า อาหาร ข์อง

ฝ้าก และข์องที�ระลึกข์องจังหวัดสกลนค์ร โดย์เปิดให�บุริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์แ์ละวันสำาคั์ญทางพัระพุัทธิศาสนา (กระทรวง

วัฒนธิรรม, 2559)  ในปัจจุบัุนได�ดำาเนินการเปิดถิ่นนผู้�าค์รามมาเป็นเวลากว่า 5 ปี มีผู้้�ประกอบุการเข์�าร่วมจำาหน่าย์สินค์�า

กว่า 60 ราย์ และมีนักท่องเที�ย์วให�ค์วามสนใจเลือกซืึ่�อสินค์�าอย์่างสมำ�าเสมอ สามารถิ่สร�างราย์ได�ให�ผู้้�ประกอบุการและ

เป็นการกระตุ�นเศรษฐกิจให�กับุจังหวัดสกลนค์รได�เป็นอย์่างดี

 การดำาเนินกิจการข์องผู้้�ประกอบุการในถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รสามารถิ่ดำาเนินไปกิจการไปได�ด�วย์ดีตลอดมาจน

กระทั�งในเดือนมีนาค์ม พุัทธิศักราช 2563 ที�ผู่้านมา ประเทศไทย์และประชาค์มโลกได�เผู้ชิญกับุวิกฤตการณ์์การแพัร่ระบุาด

ข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ส่งผู้ลให�รัฐบุาลได�ประกาศมาตรการและแนวทางการดำาเนินการในกรณี์มีเหตุ

จำาเป็นเร่งด่วน เพืั�อป้องกันและค์วบุคุ์มการแพัร่ข์องโรค์ติดเชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 หรือโรค์โค์วิด 19 ฉบัุบุลงวันที� 19 มีนาค์ม 

2563 เพืั�อค์วบุค์มุสถิ่านการณ์์การแพัรร่ะบุาดข์องโรค์ โดย์มกีารประกาศปดิพืั�นที�การเข์�าออกประเทศ ค์วบุค์มุเวลาการออก

นอกเค์หะสถิ่านข์องประชาชน ปิดสถิ่านที�ราชการและบุริษัท ห�างร�านต่าง ๆ ชั�วค์ราว ซึึ่�งส่งผู้ลกระทบุถึิ่งผู้้�ประกอบุการใน

ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ที�ไม่สามารถิ่จำาหน่าย์สินค์�าได�ในช่วงสถิ่านการณ์์ดังกล่าว เนื�องจากมีการสั�งปิดถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร

ชั�วค์ราว 

 จากสถิ่านการณ์์ดังกล่าว ผู้้�วิจัย์จึงสนใจที�จะศึกษาการปรับุตัวและร้ปแบุบุการสื�อสารการข์าย์ข์องผู้้�ประกอบุการ

ข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในชว่งสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ึ�ง

ผู้้�ประกอบุการแต่ละราย์ย์่อมมีวิธีิการในการปรับุตัวและการสื�อสารการตลาดกับุล้กค์�าที�แตกต่างกันออกไปและสามารถิ่ใช�

เป็นกรณี์ศึกษาแนวทางปฏิบัุติในการเตรีย์มรับุมือกับุสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์และมีการประกาศ พั.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ขึ์�นอีกค์รั�งในอนาค์ต 

วัตำถุประสงค์ำ
1. เพืั�อศึกษาการปรบัุตัวข์องผู้้�ประกอบุการข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในชว่งสถิ่านการณ์์การแพัรร่ะบุาดข์อง

โรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19)

2. เพืั�อศึกษาร้ปแบุบุการสื�อสารข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัส

โค์โรนา 2019 (COVID-19)
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วิธีิการดำาเนิำนำการ
1. ใช�วิธีิการเก็บุรวบุรวมข์�อม้ลจากการสัมภัาษณ์์เชิงลึกกับุกลุ่มผู้้�ประกอบุการผู้�าย์�อมค์ราม ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รโดย์เลือก

ผู้้�ให�ข์�อม้ลแบุบุเจาะจง จำานวน 30 ราย์ 

2. ใช�แบุบุสอบุถิ่ามเพืั�อศึกษาข์�อม้ลผู้้�ประกอบุการผู้�าย์�อมค์ราม เพืั�อศึกษาการปรับุตัวด�านช่องทางการจำาหน่าย์ การปรับุ

ตัวด�านผู้ลิตภััณ์ฑ์ การปรับุตัวด�านราค์า และการสื�อสารการข์าย์ เป็นเค์รื�องมือวิจัย์ที�ใช�เก็บุข์�อม้ลจากผู้้�ประกอบุการผู้�าย์�อม

ค์ราม ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร

3. เก็บุข์�อม้ลโดย์การสนทนาแบุบุเจาะจงและรวบุรวมแบุบุสอบุถิ่าม 

4. นำาข์�อม้ลที�ได�จากการสัมภัาษณ์์และการตอบุแบุบุสอบุถิ่าม มาเรีย์บุเรีย์งหมวดหม่้ประเด็นต่าง ๆ ที�สามารถิ่แสดงให�ถึิ่ง

การปรับุตัวและการสื�อสารข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัส

โค์โรนา 2019 (COVID-19) ตามวัตถุิ่ประสงค์์ที�ตั�งไว�

ผ้ลการศึกษา
1. ข้อมูลพืิ�นำฐานำของผู้้ประกอบการ ถนำนำผ้้าคำรามสกลนำคำร 

 ผู้้�ให�ข์�อม้ล จำานวน 30 ราย์ สรุปได�ดังนี�

 1.1 จำานวนปีที�ผู้้�ประกอบุการดำาเนินกิจการในถิ่นนผู้�าค์ราม อย์้ร่ะหว่าง 1-5 ปี แบุ่งได�ดังนี�

  1.1.1 ผู้้�ประกอบุการที�ดำาเนินกิจการ 1 ปี จำานวน 2 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ    6.66

  1.1.2 ผู้้�ประกอบุการที�ดำาเนินกิจการ 2 ปี จำานวน 5 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ   16.66

  1.1.3 ผู้้�ประกอบุการที�ดำาเนินกิจการ  3 ปี จำานวน 9 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ   30.00

  1.1.4 ผู้้�ประกอบุการที�ดำาเนินกิจการ  4 ปี จำานวน 8 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ   26.66

  1.1.5 ผู้้�ประกอบุการที�ดำาเนินกิจการ  5 ปี จำานวน 6 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ   20.00

 1.2 ประเภัทสินค์�าที�จำาหน่าย์ แบุ่งประเภัทได�ดังนี�

  1.2.1 ประเภัทผู้�าค์รามแปรร้ป จำานวน 22 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 73.33

  1.2.2 ประเภัทผู้�าค์ลุมไหล่ ผู้�าพัันค์อ ผู้�าเมตร จำานวน 8 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 26.66

ตำารางที� 1 ตารางแสดงราย์ชื�อผู้้�ประกอบุการ ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ที�ให�ข์�อม้ลในการสัมภัาษณ์์

ลำาดับที� ช่ื�อ-สกุล ผู้้ให้ข้อมูล ช่ื�อร้านำผู้้ประกอบการ
จำานำวนำปีที�ประกอบการ

ในำถนำนำผ้้าคำรามฯ
ประเภทสินำคำ้าที�จำาหนำ่าย

1 นางสาวดาวใจ บุุญชาญ ดาวใจผู้�าค์ราม 2 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

2 นางโสภัา มังโรค์า แม่โสภัาผู้�าค์ราม 3 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

3 นางเพัีย์งข์วัญ บุุตร

สุวรรณ์

เพัีย์งข์วัญผู้�าค์ราม 3 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

4 นางระเบุีย์บุ แก�วดี ระเบุีย์บุผู้�าค์รามสวย์ 2 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

5 นางสาววิย์ะดา ย์ะพัลหา ค์รามสองพัี�น�อง 3 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

เค์รื�องประดับุผู้�าค์ราม
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ลำาดับที� ช่ื�อ-สกุล ผู้้ให้ข้อมูล ช่ื�อร้านำผู้้ประกอบการ
จำานำวนำปีที�ประกอบการ

ในำถนำนำผ้้าคำรามฯ
ประเภทสินำคำ้าที�จำาหนำ่าย

6 นาย์นันทพังษ์ ทิมฉิมพัลี ลานค์รามภั้ไท 4 ผู้�ามัดย์�อมค์รามแปรร้ป

7 นาย์ณ์ภััทร กลาง

ประพัันธิ์

กั๋นโต๋ผู้�าฝ้้าย์ 2 ผู้�าค์รามแปรร้ป

8 นางสาวจารุพัรรณ์ มณ์ีป้ ฝ้้าย์ดอกเปลือย์ 3 ผู้�าค์รามแปรร้ป, ผู้�าค์ลุม

ไหล่, ผู้�าพัันค์อ

9 นาย์ภั้ชิต สิทธิิย์า กิ๊กผู้�าฝ้้าย์ 4 ผู้�าค์รามแปรร้ป

10 นาย์ณ์ัฐนันท์ ข์อนย์าง ค์รามนินจา 2 ผู้�าค์รามแปรร้ป

11 นางสาววนิดา แก�วฝ้่าย์ วนิดาผู้�าค์ราม 4 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

12 นาย์พัิชญา ประพัันธิ์ เฮือนค์รามน�ำาแซึ่บุ 4 ผู้�าค์รามแปรร้ป

13 นางประภัาพัร  ค์ำาศรี ธินะเจริญผู้�าค์ราม 5 ผู้�าค์รามแปรร้ป

14 นางนวลพัักตร์ สุหญ�านาง ค์รามปันสุข์ 5 ผู้�าค์รามแปรร้ป

15 นางวิไลลักษณ์์  ธิารชัก @Kram 4 ผู้�าค์รามแปรร้ป

16 นาย์พัีรศักดิ� ไชย์ย์ะ เทพัธิิดาผู้�าค์ราม 3 ผู้�าค์รามแปรร้ป

17 นางชาลิสา เฉีย์บุแหลม ชาลิสา ผู้�าค์ราม 1 ผู้�าค์รามแปรร้ป

18 นางมินตรา รชานนท์ มินตราผู้�าค์ราม 1 ผู้�าค์รามแปรร้ป

19 นางอรอนงค์์ นามละค์ร ค์รามหอม 5 ผู้�าค์รามแปรร้ป

20 นางวิราวรรณ์ เรืองวงษ์ ผู้�าค์รามค์ุณ์แอ๋ว 5 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

ผู้�าค์ลุมไหล่, ผู้�าพัันค์อ

21 นางวรรณ์า  ตินอาษา ผู้�าค์รามสด 4 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

ผู้�าค์ลุมไหล่, ผู้�าพัันค์อ

22 นางประกาย์แก�ว จันทร์

นามวงศ์

ค์ร้แก�วผู้�าค์ราม 3 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

ผู้�าค์ลุมไหล่, ผู้�าพัันค์อ

23 นางวนิดา  ชาลีธิาร ค์ิดฮอดค์ราม 3 เสื�อย์ืดมัดย์�อมค์ราม

24 นางสุรางค์ณ์า สรรพัโส เจ�ากอกล�วย์ 4 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

ผู้�าค์ลุมไหล่, ผู้�าพัันค์อ

25 นางผู้่องศรี  แก�วนา ผู้่องศรีผู้�าค์ราม 2 ผู้�าค์รามแปรร้ป

26 นางปราณ์ี ปังอุทา ปราณ์ีผู้�าค์ราม 3 ผู้�าค์ราม, ผู้�าค์ลุมไหล่, 

ผู้�าพัันค์อ

27 นางฐิติมา บุุญต่าย์ เฮือนนางค์ราม 4 ผู้�ามัดย์�อมค์รามแปรร้ป

28 นางนีพัร โชติพัันธิ์ ค์รามเชิงดอย์ 5 ผู้�าฝ้้าย์เข์็นมือย์�อมค์รามและ

สีเปลือกไม�
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ลำาดับที� ช่ื�อ-สกุล ผู้้ให้ข้อมูล ช่ื�อร้านำผู้้ประกอบการ
จำานำวนำปีที�ประกอบการ

ในำถนำนำผ้้าคำรามฯ
ประเภทสินำคำ้าที�จำาหนำ่าย

29 นางวิกุล พัรมหากุล ค์รองวิถิ่ี 3 ผู้�าค์รามแปรร้ป, 

ผู้�าค์ลุมไหล่, ผู้�าพัันค์อ

30 นาย์ย์ศตนัย์ อองไชย์ ฮ่มฮัก 5 ผู้�าค์รามแปรร้ป

2. การปรับตัำวของผู้้ประกอบการของผู้้ประกอบการถนำนำผ้้าคำรามสกลนำคำรในำช่่วงสถานำการณ์การแพิร่ระบาดของโรคำ

เชื่�อไวรัสโคำโรนำา 2019 (COVID-19)

 จากการศึกษาข์�อม้ลพับุว่า ผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ได�รับุผู้ลกระทบุจากสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาด

ข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) คิ์ดเป็นร�อย์ละ 100 ส่งผู้ลให�ราย์ได�ลดลงมากกว่าร�อย์ละ 50 ดังนั�นผู้้�ประกอบุ

การถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร จึงได�มีวิธีิการปรับุตัวในการดำาเนินธุิรกิจผู้�าย์�อมค์ราม ดังนี�

 2.1 การปรับุตัวด�านช่องทางการข์าย์  จากสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) 

ทำาให�มีการปิดถิ่นนผู้�าค์รามเป็นเวลา 3 เดอืน ตั�งแต่เดือนมีนาค์ม-พัฤษภัาค์ม 2563 ทำาให�ผู้้�ประกอบุการต�องหาชอ่งทางการ

ข์าย์ในช่องทางอื�น ๆ ดังนี�

  2.1.1 ผู้้�ประกอบุการที�ใช�ช่องทางการข์าย์ผู่้านแอปพัลิเค์ชัน Line จำานวน 21 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 70.00

  2.1.2 ผู้้�ประกอบุการที�ใช�ช่องทางการข์าย์ผู่้าน Facebook Fanpage จำานวน 19 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 

63.33 

  2.1.3 ผู้้�ประกอบุการที�ใช�ช่องทางการข์าย์ผู่้านแอปพัลิเค์ชัน Instagram จำานวน 2 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 

6.66

  นอกจากนี�ย์งัมีผู้้�ประกอบุการที�ไม่มีช่องทางการข์าย์อื�น ๆ  จำานวน 6 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 20 ซึ่ึ�งผู้้�ประกอบุ

การที�ไม่มีช่องทางการข์าย์ช่องทางอื�น ๆ ส่วนใหญ่ประสบุกับุปัญหาการข์าดค์วามร้�ค์วามเข์�าใจเทค์โนโลย์ีสารสนเทศ โดย์

เฉพัาะสื�อโซึ่เชีย์ลเน็ตเวิร์กและแอปพัลิเค์ชันต่าง ๆ  ทำาให�เสีย์โอกาสในการสร�างราย์ได�ในช่วง 3 เดือนที�มีการปิดถิ่นนผู้�าค์ราม

จากสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) 

 2.2 การปรับุตัวด�านผู้ลิตภััณ์ฑ์ 

 จากการศึกษาข์�อม้ลพับุว่า ผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ได�มีการปรับุตัวด�านผู้ลิตภััณ์ฑ์ โดย์มีการผู้ลิต 

ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�มีค์วามจำาเป็นและเป็นที�ต�องการข์องผู้้�บุริโภัค์ให�สอดค์ล�องกับุสถิ่านการณ์์การแพัรร่ะบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 

2019 (COVID-19) คื์อการผู้ลติหน�ากากผู้�าย์�อมค์ราม โดย์เน�นวัสดุหลักในการผู้ลติคื์อผู้�าย์�อมค์รามสกลนค์ร โดย์มผ้ีู้�ประกอบุ

การผู้ลิตหน�ากากผู้�าจำาหน่าย์จำานวน 20 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 66.66 ซึึ่�งราย์ได�จากการจำาหน่าย์หน�ากากผู้�าค์รามสามารถิ่นำา

มาเป็นทุนหมุนเวีย์นในการดำาเนินกิจการช่วงที�มีการปิดถิ่นนผู้�าค์ราม นอกจากนี�ผู้้�ประกอบุการบุางราย์ย์งัได�ผู้ลิตผู้ลิตภััณ์ฑ์

อื�น ๆ อาทิ ผู้้�เช็ดหน�า กระเป๋าและเค์รื�องประดับุ ที�ผู้้�บุริโภัค์มีกำาลังซืึ่�อได�ในช่วงสถิ่านการณ์์ดังกล่าว นอกจากนี�ผู้้�ประกอบุ

การส่วนใหญ่ย์ังลดต�นทุนการผู้ลิตและชะลอการผู้ลิตสินค์�าในช่วงเวลาดังกล่าวเพืั�อเป็นการลดต�นทุนและเป็นการประคั์บุ

ประค์องให�ธุิรกิจยั์งสามารถิ่ดำาเนินต่อไปได�

 2.3 การปรับุตัวด�านราค์า

 จากการศึกษาข์�อม้ลพับุว่า ผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ได�มีการปรับุตัวด�านราค์าผู้ลิตภััณ์ฑ์ โดย์ผู้้�ประกอบุ

การส่วนใหญ่ตัดสินใจลดราค์าสินค์�าลงจากเดิม 10-50 เปอร์เซ็ึ่นต์ เพืั�อเป็นการกระตุ�นให�ล้กค์�า สั�งซืึ่�อผู้ลิตภััณ์ฑ์ในช่วงที�มี

การปิดถิ่นนผู้�าค์ราม ซึึ่�งผู้้�ประกอบุการย์อมรับุในผู้ลกำาไรที�ลดลงแต่เพืั�อค์วามอย์้่รอดข์องธุิรกิจ ผู้้�ประกอบุการส่วนใหญ่จึง

ย์อมลดราค์าสินค์�าลงอีกทั�งเป็นการคื์นกำาไรให�กับุผู้้�บุริโภัค์ในช่วงสถิ่านการณ์์ที�ย์ากลำาบุากข์องประเทศ ทั�งนี�การปรับุตัวใน
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ด�านราค์าสินค์�าย์งัเป็นปัจจัย์สำาคั์ญที�มีผู้ลต่อการตัดสินใจในการเลือกซืึ่�อผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามในช่วงสถิ่านการณ์์ดังกล่าว

ตำารางที� 2 ตารางแสดงข์�อม้ลการปรับุเปลี�ย์นช่องทางการจำาหน่าย์สินค์�าข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วง

สถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19)ฃ

ลำาดับที� ช่ื�อร้านำผู้้ประกอบการ

ไม่มีการเพิิ�มช่่อง

ทางการจำาหนำ่าย

สินำคำ้า

มีการเพิิ�มช่่อง

ทางการ จำาหนำ่าย

สินำคำ้า

ช่่องทางที�ใช่้ในำการจำาหนำ่ายสินำคำ้าในำช่่วง

สถานำการณ์ Covid-19

1 ดาวใจผู้�าค์ราม  Facebook Fanpage, Line

2 แม่โสภัาผู้�าค์ราม  Line

3 เพัีย์งข์วัญผู้�าค์ราม  Facebook Fanpage, Line, Instagram

4 ระเบุีย์บุผู้�าค์รามสวย์  Facebook, Line

5 ค์รามสองพัี�น�อง  Facebook Fanpage

6 ลานค์รามภั้ไท  Facebook Fanpage, Line

7 กั๋นโต๋ผู้�าฝ้้าย์  Facebook Fanpage, Line

8 ฝ้้าย์ดอกเปลือย์  Facebook Fanpage, Line

9 กิ๊กผู้�าฝ้้าย์  Facebook Fanpage, Line

10 ค์รามนินจา  Facebook Fanpage, Line, Instagram

11 วนิดาผู้�าค์ราม  Facebook Fanpage, Line

12 เฮือนค์รามน�ำาแซึ่บุ  Line

13 ธินะเจริญผู้�าค์ราม  -

14 ค์รามปันสุข์  Facebook Fanpage, Line

15 @Kram  Facebook Fanpage, Line

16 เทพัธิิดาผู้�าค์ราม  -

17 ชาลิสา ผู้�าค์ราม  Line

18 มินตราผู้�าค์ราม  Facebook

19 ค์รามหอม  -

20 ผู้�าค์รามค์ุณ์แอ๋ว  Line

21 ผู้�าค์รามสด  -

22 ค์ร้แก�วผู้�าค์ราม  Facebook Fanpage, Line

23 ค์ิดฮอดค์ราม  -

24 เจ�ากอกล�วย์  Facebook Fanpage, Line

25 ผู้่องศรีผู้�าค์ราม  -

26 ปราณ์ีผู้�าค์ราม  Line
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ลำาดับที� ช่ื�อร้านำผู้้ประกอบการ

ไม่มีการเพิิ�มช่่อง

ทางการจำาหนำ่าย

สินำคำ้า

มีการเพิิ�มช่่อง

ทางการ จำาหนำ่าย

สินำคำ้า

ช่่องทางที�ใช่้ในำการจำาหนำ่ายสินำคำ้าในำช่่วง

สถานำการณ์ Covid-19

27 เฮือนนางค์ราม  Facebook Fanpage, Line, Instagram

28 ค์รามเชิงดอย์  Facebook Fanpage, Line

29 ค์รองวิถิ่ี  Facebook Fanpage, Line

30 ฮ่มฮัก  Facebook Fanpage, Line

3. รูปแบบการสื�อสารของผู้้ประกอบการถนำนำผ้้าคำรามสกลนำคำรในำช่่วงสถานำการณ์การแพิร่ระบาดของโรคำเชื่�อไวรัส

โคำโรนำา 2019 (COVID-19)

 จากการศึกษาพับุว่าช่องทางการสื�อสารที�ผู้้�ประกอบุการนิย์มใช�ในการสื�อสารการข์าย์มากที�สุดคื์อช่องทางการ

สื�อสารผู่้านแอปพัลิเค์ชัน line โดย์มีผู้้�ประกอบุการใช�แอปพัลิเค์ชันนี�จำานวน 22 ราย์ คิ์ดเป็นร�อย์ละ 73.33 โดย์การใช�

แอปพัลิเค์ชัน line มีค์วามสะดวกสบุาย์และง่าย์ในการสนทนากับุล้กค์�า โดย์เฉพัาะในช่วงการแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัส

โค์โรนา 2019 (COVID-19) พับุว่าผู้้�ประกอบุใช�การสื�อสารกับุล้กค์�าผู่้านแอปพัลิเค์ชัน Line เป็นหลัก ทั�งการส่งร้ปภัาพัสินค์�า 

ข์�อม้ลสินค์�า ราค์า และราย์ละเอีย์ดการจัดส่งผู่้านแอปพัลิเค์ชันดังกล่าว นอกจากนี�ย์งัมีผู้้�ประกอบุการที�ใช�แอพัลิเค์ชัน Line 

ค์วบุค่้์ไปการใช�แอปพัลิเค์ชันอื�นๆ เช่น Facebook Fanpage และ Instagram เป็นต�น

 3.1 ร้ปแบุบุการสื�อสารผู่้าน Facebook Fanpage ข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร

 ในช่วงการแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร ได�ปรับุ

เปลี�ย์นช่องทางการข์าย์จากการข์าย์หน�าร�าน เป็นการข์าย์ผู่้านช่องทางสื�อออนไลน์มากย์ิ�งขึ์�น Fanbook Fanpage เป็นอีก

หนึ�งช่องทางที�ผู้้�ประกอบุการนิย์มใช�เป็นสื�อกลางในการจำาหน่าย์สินค์�า เพัราะมีค์วามสะดวก รวดเร็ว และสามารถิ่ติดต่อ

สื�อสารระหว่างผู้้�บุริโภัค์กับุผู้้�ประกอบุการได�โดย์ตรง ลักษณ์ะการสื�อสารการข์าย์ผู่้าน Fanbook Fanpage มีลักษณ์ะดังนี�

  3.1.1 การโพัสต์ร้ปสินค์�าและให�ราย์ละเอีย์ด ผู้้�ประกอบุการใช�วิธีิการสื�อสารการข์าย์สินค์�า โดย์ถ่ิ่าย์ภัาพั

สินค์�า ลงราย์ละเอีย์ดเรื�องประเภัทข์องสินค์�า เส�นใย์ในการทอ สีที�ใช�ในการย์�อม ข์นาดข์องสินค์�า ราค์าข์องสินค์�า ราย์

ละเอีย์ดการชำาระเงินและการจัดส่ง เพืั�อให�ล้กค์�าได�ตัดสินใจเลือกซืึ่�อสินค์�าตามค์วามต�องการ

ภาพิที� 1 ตัวอย์่างการโพัสต์ร้ปและข์�อม้ลสินค์�าผู้�าค์รามข์องผู้้�ประกอบุการบุน Facebook Fanpage
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  3.1.2 การไลฟ์สดข์าย์สินค์�า ผู้้�ประกอบุการบุางราย์นอกจากใช�วิธีิการโพัสต์ร้ปและข์�อค์วามเพืั�อข์าย์สินค์�า

แล�วย์ังใช�วิธีิการไลฟ์สดข์าย์สินค์�า ซึึ่�งเป็นอีกวิธีิการหนึ�งที�กำาลังเป็นที�นิย์มในย์ุค์ปัจจุบัุน ซึึ่�งการไลฟ์สดเป็นอีกหนึ�งฟังก์ชัน

การใช�งานข์อง Facebook Fanpage ที�สามารถิ่พ้ัดคุ์ย์ปฏิสัมพัันธ์ิและจำาหนา่ย์สินค์�าให�กับุผู้้�บุริโภัค์ได�ทนัที เป็นการสื�อสาร

แบุบุสองทาง (Two-way Communication) การสื�อสารผู่้านการไลฟ์สดนี� ผู้้�ประกอบุการสามารถิ่นำาเสนอสินค์�า ให�ราย์

ละราย์ละเอยี์ดการชำาระเงนิและการจดัส่งได�ในการไลฟส์ดในแตล่ะค์รั�ง ซึึ่�งเป็นการสื�อสารอกีหนึ�งช่องทางที�ช่วย์ให�ผู้้�ประกอบุ

การสามารถิ่จำาหน่าย์สินค์�าได�ในชว่งการแพัรร่ะบุาดข์องโรค์เชื�อไวรสัโค์โรนา 2019 (COVID-19) เอยี์ดสินค์�า และตอบุค์ำาถิ่าม

จากล้กค์�าได�อย์า่งทันท่วงทีตลอดจนการนำาเสนอโปรโมชันการลดราค์าสินค์�าและราย์ละเอีย์ดการชำาระเงินรวมถึิ่งราย์ละเอีย์ด

การจัดส่งสินค์�า

ภาพิที� 2 ตัวอย์่างการไลฟ์สดเพืั�อให�ข์�อม้ลและจำาหน่าย์สินค์�าผู้�าค์รามข์องผู้้�ประกอบุการ

 3.2  ร้ปแบุบุการสื�อสารผู่้าน Instagram ข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร

 แอปพัลเิค์ชัน Instagram เปน็อีกหนึ�งแอปพัลเิค์ชันที�มีผู้้�ค์นนยิ์มใช�ทั�วโลก ทั�งใช�ในร้ปแบุบุ Instagram ส่วนตัวและ  

Instagram สำาหรับุนำาเสนอสินค์�าและจำาหน่าย์ผู่้านช่องทางดังกล่าว ซึึ่�งมีผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รเพีัย์ง 2 ราย์

เท่านั�นที�มีการใช�แอปพัลิเค์ชันนี�ในการสื�อสารการข์าย์ไปย์ังผู้้�บุริโภัค์ โดย์ลักษณ์ะการสื�อสารเป็นการโพัสต์ร้ปภัาพัและราย์

ละเอีย์ดข์องสินค์�า นับุเป็นอีกหนึ�งช่องทางที�น่าสนใจในการสื�อสารการข์าย์เพืั�อเข์�าถึิ่งผู้้�บุริโภัค์ได�หลากหลาย์มากย์ิ�งขึ์�น

                                                                            



20

ภาพิที� 3 ตัวอย์่างการโพัสต์ร้ปและข์�อม้ลสินค์�าผู้�าค์รามข์องผู้้�ประกอบุการบุน Instagram

บทสรุป 
 จากการศึกษาข์�อม้ลการปรับุตัวและร้ปแบุบุการสื�อสารข์องผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รในช่วงสถิ่านการณ์์

การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) พับุว่าผู้้�ประกอบุการผู้�าย์�อมย์�อมค์รามที�ถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์ร 

ได�รับุผู้ลกระทบุในการดำาเนินธุิรกิจ ในด�านย์อดการจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ลดลง ผู้้�ประกอบุการจึงมีการปรับุแนวทางในการ

ดำาเนนิกิจการเพืั�อให�สอดค์ล�องกบัุการเปลี�ย์นแปลง ลักษณ์ะการปรบัุตัวที�ปรากฏ ประกอบุด�วย์ การปรบัุตัวด�านชอ่งทางการ

จำาหน่าย์ โดย์เพิั�มช่องทางการจำาหน่าย์ในสื�อออนไลน์มากย์ิ�งขึ์�น โดย์ผู้้�ประกอบุการนิย์มใช�แอปพัลิเค์ชัน Line ในการติดต่อ

สื�อสารกับุล้กค์�ามากที�สุด รองลงไปคื์อการใช� Facebook Fanpage และ Instagram ซึึ่�งเป็นช่องทางการสื�อสารออนไลน์

ที�สามารถิ่ใช�ติดต่อสื�อสารได�ระหว่างผู้้�ประกอบุการกับุล้กค์�าโดย์ตรง การปรับุตัวด�านผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามให�เข์�ากับุ

สถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ได�แก่ การผู้ลิตหน�ากากผู้�าย์�อมค์ราม, ผู้�าเช็ดหน�า, 

กระเป๋าและเค์รื�องประดับุที�มีราค์าย์่อมเย์าที�ผู้้�บุริโภัค์มีกำาลังซืึ่�อได�ในช่วงสถิ่านการณ์์ดังกล่าว นอกจากนี�ผู้้�ประกอบุการยั์ง

มีการปรับุตัวด�านราค์าสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ์ โดย์ผู้้�ประกอบุการใช�วิธีิการลดราค์าสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ์เพืั�อกระตุ�นย์อดข์าย์ 

ส่วนในด�านร้ปแบุบุการสื�อสารผู้้�ประกอบุการเน�นการสื�อสารเกี�ย์วกับุสินค์�าและผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู่้านการเล่าเรื�อง เพืั�อเป็นการส่ง

เสริมและกระตุ�นย์อดจำาหน่าย์ในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่�งเป็นวิธีิการ

ที�ผู้้�ประกอบุการถิ่นนผู้�าค์รามสกลนค์รเลอืกใช�เพืั�อให�ธุิรกิจย์งัสามารถิ่ดำาเนนิต่อไปได� อย์า่งไรก็ตามย์งัมีผู้้�ประกอบุการจำานวน

หนึ�งที�ไม่สามารถิ่ปรับุตัวด�านการข์าย์ในสื�อออนไลน์ได�ในช่วงสถิ่านการณ์์การแพัร่ระบุาดข์องโรค์เชื�อไวรัสโค์โรนา 2019 

(COVID-19) เนื�องจากข์าดทักษะในการใช�สื�อออนไลน์และแอปพัลิเค์ชันที�ใช�ติดต่อสื�อสารกับุล้กค์�าหรือผู้้�บุริโภัค์ทำาให�ข์าด

โอกาสทางการข์าย์ ดังนั�นจึงค์วรมีการส่งเสริมและสนับุสนุนให�ผู้้�ประกอบุการเรีย์นร้�และทำาค์วามเข์�าใจกับุช่องทางการสื�อสาร

การข์าย์ในร้ปแบุบุที�หลากหลาย์มากขึ์�นตลอดจนทกัษะการสื�อสารการข์าย์ ตลอดจนการวางแผู้นการดำาเนินธุิรกิจเพืั�อเตรีย์ม

รับุมือกับุสถิ่านการณ์์โลกที�เปลี�ย์นแปลงไปอย์่างรวดเร็ว เพืั�อสามารถิ่ดำาเนินธุิรกิจผู้�าค์รามได�อย์่างมั�นค์งและย์ั�งย์ืนต่อไป
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ชื่�อลวดลายผ้้าฝ้้ายมัดหมี�ย้อมคำรามของช่าวผู้้ไทในำอำาเภอพิรรณานิำคำม จังหวัดสกลนำคำร : 

มุมมองด้านำอรรถศาสตำร์ช่าติำพัินำธ์ุิ
กันย์ารัตน์ มะแสงสม1 

บทคัำดย่อ
 ผู้�าย์�อมค์รามเป็นผู้�าทอที�มีชื�อเสีย์งข์องจังหวัดสกลนค์ร โดย์เฉพัาะผู้�ามัดหมี�ย์�อมค์รามข์องชาวผู้้�ไทในอำาเภัอพัรรณ์านิค์ม บุทค์วาม

นี�มวีตัถุิ่ประสงค์์เพืั�อศึกษาค์วามหมาย์ข์องชื�อลาย์ผู้�าย์�อมค์รามตามแนวอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ เพืั�อให�ทราบุถึิ่งโค์รงสร�างข์องการตั�งชื�อลวดลาย์ 

องค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์ข์องชื�อลาย์และภัาพัสะท�อนทางวัฒนธิรรมที�ปรากฏในชื�อลาย์ผู้�า จากชื�อเรีย์กผู้�าฝ้้าย์มัดหมี�ย์�อมค์รามจำานวน 

34 ชื�อ ผู้ลการศึกษาพับุว่า โค์รงสร�างชื�อข์องลาย์ผู้�าประกอบุด�วย์โค์รงสร�างเดี�ย์วและโค์รงสร�างข์ย์าย์ ด�านองค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์พับุ

ว่าชื�อลวดลาย์แบุ่งออกได�เป็น 2 กลุ่มหลัก ได�แก่ กลุ่มที�เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติและกลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ ชื�อลวดลาย์กลุ่มที�เกี�ย์วกับุ

ธิรรมชาติมีมากที�สุด มีมิติแห่งค์วามแตกต่าง 3 มิติ ได�แก่ มีชีวิต การเค์ลื�อนไหว ค์วามเชื�อ ส่วนชื�อลวดลาย์กลุ่มที�ไม่เกี�ย์วกับุธิรรมชาติมีมิติ

แห่งค์วามแตกต่าง 3 มิติ ได�แก่ เค์รื�องใช� ร้ปทรงเรข์าค์ณ์ิต ค์วามเชื�อ ลาย์ผู้�าย์�อมค์รามมีค์วามหมาย์เกี�ย์วกับุสิ�งแวดล�อมทั�งพืัช สัตว์ 

ปรากฏการณ์์ทางธิรรมชาติ และรวมถึิ่งวัตถุิ่สิ�งข์องที�อย์้ใ่นวิถีิ่ชีวิตข์องผู้้�ทอผู้�า สะท�อนให�เห็นว่าชาวผู้้�ไทในอำาเภัอพัรรณ์านิค์มมีค์วามผู้้กพััน

กับุธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม ทั�งย์ังมีค์วามเชื�อและค์วามศรัทธิาเกี�ย์วกับุพุัทธิศาสนา 

คำำาสำาคัำญ : ผู้�าทอ, ผู้�ามัดหมี�, ผู้้�ไท, อรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ

__________________
1อาจารย์์ประจำาสาข์าวิชาภัาษาไทย์ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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Names of Mud-Mee Indigo Dyed Fabrics of the Phu Tai Ethnic 

in Amphoe Phannanikhom, Sakon Nakhon province : An Ethnosemantic Study
Kanyarat Masaengsom2

Abstract

 Indigo dyed fabric is a famous woven fabric Sakon Nakhon province. Especially,indigo-dyed mudmee cloth of 

the Phutai people at Phannanikhom sub-district. This article aims to study names of indigo dyed fabric by ethnose-

mantics approach. It was analyzed in structure of the name, componential analysis and cultural reflection that appears 

in the fabric name. There were 34 names of indigo dyed mudmee fabrics collect from documents and interviewed 

key informants. It is found that naming structure of the fabric consists of a single structure and an extended structure. 

The meaning of name could divided into 2 groups : natural and man-made meaning. Natural name meaning is the 

most common. In natural names, there were differentiated by three dimensions of contrast: live, movement and 

belief. In man-made names, there were differentiated by three dimensions of contrast: appliance, geometry and belief. 

The result showed that names included of natural thing such as plants, animals, natural phenomenon and appliance 

in their daily life. Cultural reflection that appears in the fabric name showed that Phu-Tai people has a strong connec-

tion to nature and the environment and beliefs about Buddhism.

 

Keywords : Woven fabric, mud mee fabric, phu tai, ethnosemantics

__________________
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University. 
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บทนำำา
 เค์รื�องนุ่งห่มนับุเป็นหนึ�งในปัจจัย์ 4 ที�มีค์วามสำาคั์ญต่อมนุษย์์ ค์วามสำาคั์ญดังกล่าวมีทั�งค์วามสำาคั์ญในการเป็นสิ�ง

ปกป้องร่างกาย์ มีค์วามสำาคั์ญในการสร�างค์วามสวย์งาม เสริมบุุค์ลิกภัาพั อีกทั�งย์งัสามารถิ่สะท�อนให�เห็นลักษณ์ะทางสังค์ม

และวัฒนธิรรมข์องผู้้�สวมใส่อีกด�วย์ 

 ผู้�าย์�อมค์รามถืิ่อเป็นเค์รื�องนุ่งห่มประเภัทหนึ�งที�ได�รับุการย์กระดับุให�เป็นสินค์�าทางวัฒนธิรรมที�เป็นจุดเด่นข์อง

จังหวัดสกลนค์ร พัรรณ์วดี ศรีข์าวและค์ณ์ะ (2560) กล่าวถึิ่งค์วามสำาคั์ญและบุทบุาทในฐานะที�เป็นสินค์�าทางวัฒนธิรรม

ข์องผู้�าย์�อมค์รามเอาไว�อย์า่งน่าสนใจวา่ เนื�องจากผู้�าย์�อมค์รามมคี์วามสำาคั์ญในฐานะที�เป็นเค์รื�องนุ่งห่มที�ผู้ลิตจากภ้ัมปัิญญา

ข์องชาวสกลนค์รบุวกกับุกลไกข์องภัาค์รัฐและกระแสโลกาภิัวัตน์ ทำาให�กลาย์เป็นสินค์�าทางวัฒนธิรรมที�โดดเด่นข์องสกลนค์ร

ในที�สุด  

 พืั�นที�ที�ผู้ลิตผู้�าฝ้้าย์ย์�อมค์รามที�มีชื�อเสีย์งแห่งหนึ�งข์องจังหวัดสกลนค์รคื์ออำาเภัอพัรรณ์านิค์ม ซึึ่�งอย์้บุ่ริเวณ์ตอนกลาง

ข์องจังหวัด อำาเภัอพัรรณ์านิค์มเป็นอำาเภัอหนึ�งที�มีชาวผู้้�ไทอาศัย์อย์้่จำานวนมาก ทั�งนี� เป็นที�ทราบุกันดีว่าชาติพัันธ์ุิผู้้�ไทเป็น

หนึ�งในชาติพัันธ์ุิที�มีองค์์ค์วามร้�เรื�องศิลปวัฒนธิรรมที�โดดเด่น โดย์เฉพัาะการทอผู้�าที�ผู่้านมามีงานวิจัย์และบุทค์วามที�ศึกษา

องค์์ค์วามร้�เรื�องค์รามในจังหวัดสกลนค์รด�านเค์มี เช่น งานวิจัย์ข์องอนุรัตน์ สาย์ทอง (2544) ศึกษาการเตรีย์มสีค์รามจาก

ค์รามผู้งธิรรมชาต ิด�านพัชืศาสตร ์เช่น ในการศกึษาการค์ดัเลือกพัันธ์ุิค์รามและพัันธ์ุิพัชือื�น ๆ  ที�ให�สีค์ราม โดย์ อังค์ณ์า เทยี์น

กลำ�า, อนุรัตน์ สาย์ทอง เเละสุรชาติ เทีย์นกลำ�า(2552) ส่วนในการศึกษาด�านลักษณ์ะทางสังค์มและวัฒนธิรรม พับุว่าการ

ศึกษาข์องดนัย์ ชาทิพัฮด (2557) ที�ศึกษาเรื�อง ผู้�าย์�อมค์ราม : การทำาวัฒนธิรรมให�กลาย์เป็นสินค์�า ในกระแสโลกาภิัวัตน์  

สุทิศา ซึ่องเหล็กนอก (2015) ศึกษาเรื�องกระบุวนการจัดการค์วามร้�ข์องกลุ่มธุิรกิจชุมชนผู้�าย์�อมค์ราม การวิจัย์เพืั�อพััฒนา

ลวดลาย์ผู้�าย์�อมค์รามในงานข์องกัญจน์ชญา จันทรังษี (2556) รวมถึิ่งรัชนิกร กุสลานนท์, จตุรงค์์ เลาหะเพ็ัญแสง และ 

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา (2557) แต่ย์ังไม่มีการศึกษาผู้�าย์�อมค์รามในด�านภัาษาศาสตร์และวัฒนธิรรมซึึ่�งเป็นการศึกษาในด�าน

อรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ 

 อรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิเป็นสาข์าหนึ�งข์องวิชาภัาษาศาสตร์และมานุษย์วิทย์า มีแนวคิ์ดสำาคั์ญว่าภัาษาสามารถิ่สะท�อน

ค์วามคิ์ดข์องกลุ่มค์นหรือสามารถิ่สะท�อนวัฒนธิรรมในแต่ละชาติพัันธ์ุิได� การศึกษาตามแนวนี�จึงมักเป็นการศึกษาค์วาม

หมาย์ข์องชุดค์ำาต่าง ๆ ข์องผู้้�บุอกภัาษา เช่น ค์ำาเรีย์กสี ค์ำาเรีย์กญาติ ค์ำาเรีย์กชื�อรสอาหาร ค์ำาเรีย์กชื�อลวดลาย์ผู้�า และการ

ศึกษาการจัดประเภัทสิ�งต่าง ๆ ข์องผู้้�พ้ัดภัาษาแต่ละชาติพัันธ์ุิ

 งานวิจัย์ที�ศึกษาชื�อข์องลวดลาย์ผู้�าตามแนวอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ เช่น งานข์องพิัจิตรา พัาณิ์ชย์กุ์ล (2547) ที�ศึกษา

ชื�อลวดลาย์ผู้�ามัดหมี�ดั�งเดิมข์องชาวไทพัวน งานวิจัย์ข์อง ย์ศกร สิทธิิศักดิ�ไพับุ้ลย์์, จรัลวิไล จร้ญโรจน์ และวิภัากร วงศ์ไทย์ 

(2553) ที�ศึกษาชื�อลวดลาย์ผู้�าแพัรวาข์องชาวผู้้�ไทกาฬสินธ์ุิ ผู้ลงานดังกล่าวช่วย์อธิิบุาย์ระบุบุค์วามคิ์ด การมองโลก และ 

วิถีิ่ชีวิตข์องการทอผู้�ามัดหมี�ข์องแต่ละชาติพัันธ์ุิได�เป็นอย์่างดี

 ดังนั�น ผู้้�เขี์ย์นจึงสนใจศึกษาชื�อลวดลาย์ผู้�าฝ้้าย์ย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รด�วย์วิธีิทาอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ  

เพืั�อให�ทราบุถึิ่งระบุบุค์วามคิ์ดและลักษณ์ะทางสังค์มและวัฒนธิรรมข์องผู้้�ทอผู้�า ผู้ลการศึกษาค์รั�งนี�จะช่วย์เติมเต็มค์วามร้�

เรื�องผู้�าย์�อมค์รามด�วย์การนำาวิธีิการทางอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิมาใช� ทำาให�เห็นคุ์ณ์ค่์าข์องผู้�าย์�อมค์รามในด�านวัฒนธิรรมชัดเจน

ย์ิ�งขึ์�น

วัตำถุประสงค์ำ
 บุทค์วามนี�มุ่งศึกษาค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์ผู้�าฝ้้าย์มัดหมี�ย์�อมค์รามข์องชาวผู้้�ไทในอำาเภัอพัรรณ์านิค์ม จังหวัด

สกลนค์ร ด�วย์วิธีิการทางอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ ได�แก่ การวิเค์ราะห์โค์รงสร�างข์องชื�อลวดลาย์และการวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุ

ค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์ผู้�า ซึึ่�งจะสะท�อนให�เห็นระบุบุคิ์ด ลักษณ์ะทางสังค์มและวัฒนธิรรมจากชื�อลวดลาย์
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ข้อมูลและการคัำดเลือกข้อมูล
 ชื�อลาย์ผู้�าฝ้้าย์มัดหมี�ย์�อมค์รามในบุทค์วามนี� เบืุ�องต�นผู้้�เขี์ย์นนำามาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย์ที�กล่าวถึิ่งข์�อม้ล

ชื�อลาย์ผู้�าทอย์�อมค์รามในอำาเภัอพัรรณ์านิค์ม พัรรณ์วดี ศรีข์าว, ปกกสิณ์ ชาทิพัฮด เเละนิโลบุล ภ่้ัระย์�า (2560) จากนั�นจึง

ลงพืั�นที�สัมภัาษณ์์แบุบุเจาะจงผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามชาวผู้้�ไทจาก 4 หม่้บุ�านในอำาเภัอพัรรณ์านิค์ม ได�แก่ บุ�านดอนกอย์  

บุ�านหนองค์รอง บุ�านค์ำาข่์า และบุ�านอ้นดง เพืั�อให�เห็นค์วามต่อเนื�องข์องข์�อม้ล โดย์เลือกวิเค์ราะห์ชื�อลาย์ดั�งเดิมข์องท�อง

ถิิ่�นเท่านั�น ตัดชื�อลาย์ผู้�าที�ซึ่ำ�ากันออก และตัดชื�อเรีย์กลวดลาย์ที�เป็นการอธิิบุาย์ลักษณ์ะข์องเส�นโดย์ตรง เช่น ลาย์คั์�น ลาย์ตา

ใหญ่ ออก ได�ชื�อลาย์ผู้�าที�นำามาศึกษาวิเค์ราะห์จำานวน 34 ชื�อ ได�แก่

ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง

1 ไก่ 18 นำ�าไหล

2 นาค์ 19 สร�อย์ระย์�า

3 นาค์ใหญ่ 20 ล้กย์อ

4 สาย์ฝ้น 21 ตุ�มเล็ก

5 เต่า 22 ตุ�มป่อง

6 เต่าน�อย์ 23 ตุ�มต่อ  
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ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง

7 ฟันปลา  24 ดอกจำาปา  

8 บุานไม่ร้�โรย์ 25 นกนางแอ่น

9 ผู้ีเสื�อ 26 พัิกุลทอง

10 กุญแจ 27 ธิาตุทราย์

11 ดอกเอื�อง 28 ธิาตุทราย์โบุราณ์

12 แจกัน 29 เฉลีย์งเล็บุมือนาง

13 ดอกแก�ว 30 เฉลีย์งดอกตุ�ม

14 หมากจับุ 31 แมงมุมเล็ก
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ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง ลำาดับ ช่ื�อลาย ภาพิตำัวอย่าง

15 มะจับุน�อย์ 32 บุันไดโบุราณ์

16 โค์มไฟใหญ่  33 นาค์โบุราณ์  

17 เกล็ดเต่า  34 นกนางแอ่นโอบุโม�ย์  

 ทั�งนี� ในการเรีย์กชื�อลาย์ผู้�าข์�างต�น พับุว่า การเรีย์กชื�อลาย์ผู้�ามี 2 ลักษณ์ะ กล่าวคื์อ เรีย์กด�วย์ชื�อเพีัย์งอย์่างเดีย์ว 

เช่น ลาย์ดอกแก�ว บุางหม่้บุ�านเรีย์กชื�อลาย์ด�วย์การนำาค์ำาว่า “หมี�”มานำาหน�าชื�อลาย์ด�วย์ เช่น ลาย์หมี�เต่าน�อย์ ซึึ่�งค์ำาดังกล่าว

มีค์วามหมาย์ตามพัจนานุกรมฉบัุบุราชบัุณ์ฑิตย์สถิ่าน 2554 ว่า ชื�อผู้�าชนิดหนึ�ง ทอโดย์เอาเชือกมัดด�าย์หรือไหมเป็น 

เปลาะ ๆ ตามลาย์ แล�วย์�อมสี เมื�อทอแล�วจะได�ลวดลาย์ต่าง ๆ ตามที�มัดไว�,ผู้�ามัดหมี� ก็เรีย์ก ผู้้�เขี์ย์นจึงถืิ่อว่าค์ำาว่าหมี�ไม่ได�

เป็นชื�อที�ระบุุลักษณ์ะพิัเศษข์องลาย์จึงตัดค์ำาว่าหมี�หรือมัดหมี�ออก  

แนำวคิำด/ทฤษฎีที�ใช้่ในำการวิเคำราะห์ : มุมมองด้านำอรรถศาสตำร์ช่าติำพัินำธ์ุิ (etnnosemantics)   
 ดังที�ได�กล่าวไปข์�างต�นแล�วว่า อรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ (etnnosemantics) เป็นค์ำาที�ใช�หมาย์ถึิ่งวิธีิการศึกษาระบุบุ

ค์วามคิ์ดหรือวัฒนธิรรมข์องค์นในแต่ละชาติพัันธ์ุิ  ด�วย์การวิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ข์องถิ่�อย์ค์ำาที�ค์นในกลุ่มนั�นใช�ในการสื�อสาร 

อมรา ประสิทธิิ�รัฐสินธ์ุิ (2546) สรุปหลักการที�สำาคั์ญในการวิเค์ราะห์ทางอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิดังต่อไปนี� 

 1) ค์ำาในภัาษาเป็นตัวแทนข์องมโนทัศน์ดังนั�นการวิเค์ราะห์ค์ำาทำาให�เห็นและเข์�าใจมโนทัศน์ซึึ่�งนำาไปส่้ค์วามเข์�าใจ

ระบุบุค์วามร้�ค์วามคิ์ดและวัฒนธิรรมข์องเจ�าข์องภัาษาได� 

 2) ข์�อม้ลที�ใช�ต�องได�มาอย์่างเป็นธิรรมชาติและเป็นวัตถุิ่วิสัย์ 

 3) เน�นการวิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ข์องค์ำา 

 4) ผู้้�วิเค์ราะห์ต�องใช�วิธีิการที�เป็นวิทย์าศาสตร์ซึึ่�งสามารถิ่ตรวจสอบุได� 

 5) เป้าหมาย์ข์องการวิเค์ราะห์คื์อการรีแพัร์ระบุบุค์วามร้�จากมุมมองข์องชาวบุ�านไม่ใช่จากมุมมองข์องผู้้�วิเค์ราะห์

 ผู้้�เขี์ย์นพับุว่าวิธีิการวิเค์ราะห์ข์�อม้ลตามแนวอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิมีหลาย์วิธีิ เช่น การจัดจำาพัวกแบุบุชาวบุ�าน  

(folk taxonomy) การวเิค์ราะห์องค์์ประกอบุ(component analysis) การวเิค์ราะห์โค์รงสร�างชื�อ ทั�งนี�งานวิจัย์ที�ศึกษาชื�อ

ข์องสิ�งต่าง ๆ พิัจิตรา พัาณิ์ชย์์กุล (2547) ย์ศกร สิทธิิศักดิ�ไพับุ้ลย์์, จรัลวิไล จร้ญโรจน์และวิภัากร วงค์์ไทย์ (2553) อุมาพัร 

สังข์มาน (2554) ใช�วิธีิการวิเค์ราะห์โค์รงสร�างข์องชื�อและการวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุ

 การวิเค์ราะห์โค์รงสร�างข์องชื�อ เป็นการวิเค์ราะห์ลักษณ์ะโค์รงสร�างข์องค์ำาว่าเป็นค์ำาเดี�ย์ว หรือค์ำาข์ย์าย์ หากเป็น

ค์ำาข์ย์าย์ ค์ำาที�นำามาข์ย์าย์มีค์วามหมาย์อย์่างไรหรือจัดเป็นค์ำาหมวดใด จากนั�นสรุปออกมาเป็นโค์รงสร�าง การวิเค์ราะห์
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โค์รงสร�างข์องชื�อลวดลาย์ อุมาพัร สังข์มาน (2554) ศึกษาค์วามหมาย์ข์องชื�อกระเจ๊ีย์บุ กล่าวว่า โค์รงสร�างทางค์วามหมาย์

ข์องค์ำาสามารถิ่สะท�อนให�เห็นถึิ่งวิธีิการตั�งชื�อได� เพัราะเป็นการนำาค์วามหมาย์ตรงข์องร้ปภัาษามาสร�างเป็นชื�อ วิธีิการนี�ใช�ได�

กับุชื�อลาย์ผู้�าเนื�องจากข์�อม้ลที�พับุมีทั�งชื�อที�มีโค์รงสร�างเป็นแบุบุเดี�ย์ว และโค์รงสร�างแบุบุข์ย์าย์

 การวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุ เป็นการวิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ประจำาร้ปข์องค์ำาแต่ละค์ำาโดย์แย์กออกเป็นค์วามหมาย์

ย์่อย์เพืั�อที�จะแย์กค์ำานั�นออกจากค์ำาอื�นในกลุ่ม Nida (1979: 32–33 อ�างถึิ่งใน ปฎิีญญา บุุญมาเลิศ, 2018) กล่าวว่า  

การวเิค์ราะห์ค์วามหมาย์ประจำาร้ปค์ำาจะต�องระบุุลักษณ์ะที�จำาเป็นและเพีัย์งพัอที�จะแย์กค์วามหมาย์ข์องค์ำาหนึ�งออกจากค์ำา

อื�นที�อย์้่ในวงค์วามหมาย์ข์องค์ำาศัพัท์เดีย์วกันและจะต�องร้�ว่าค์ำาที�นำามาวิเค์ราะห์มีค์วามสัมพัันธ์ิทางค์วามหมาย์กับุค์ำาอื�น

อย์า่งไร เพืั�อทำาให�เข์�าใจค์วามหมาย์ข์องค์ำามากขึ์�น อีกทั�งทำาให�ร้�ว่าค์ำาแตล่ะค์ำามีค์วามหมาย์เหมอืนหรือแตกต่างกันอย์า่งเป็น

ระบุบุ วิธีิการนี�มักนำาไปใช�ในการวิเค์ราะห์ข์�อม้ลค์ำาเรีย์กสิ�งต่าง ๆ  เช่น ค์ำาเรีย์กญาติ ค์ำาเรีย์กสี ค์ำาเรีย์กรส ค์ำาเรีย์กชื�ออาหาร 

ค์ำาเรีย์กอารมณ์์โกรธิ เป็นต�น  

 วิธีิการวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุมักจะเริ�มต�นจากการกำาหนดมิติข์องค์วามแตกต่าง (dimension of contrast) จาก

นั�นจึงกำาหนดอรรถิ่ลักษณ์์ (semantic component) หรือค์วามหมาย์ย์อ่ย์ข์องค์ำา ดังที�เพีัย์รศิริ วงศ์วภิัานนท์ (2525) กล่าว

ไว�ว่า อรรถิ่ลักษณ์์ได�มาจากการนำาค์วามหมาย์ข์องค์ำาแจกเป็นส่วนซึึ่�งอรรถิ่ลักษณ์์แต่ละประเภัทที�ประกอบุกันขึ์�นมามิใช่

อรรถิ่ลักษณ์์ที�พับุในค์ำานั�นเพีัย์งค์ำาเดีย์ว การแสดงอรรถิ่ลักษณ์์จะแบุ่งเป็น 2 ค่์า คื์อค่์า + และค่์า - และยั์งมีอรรถิ่ลักษณ์์

อีกอย์่างหนึ�งคื์ออรรถิ่ลักษณ์์เด่นข์องค์ำา จะไม่มีอรรถิ่ลักษณ์์ที�ค่์าเป็น – 

ผ้ลการวิจัย
1. โคำรงสร้างของชื่�อลวดลาย

 การวิเค์ราะห์โค์รงสร�างข์องชื�อลวดลาย์ พับุว่า ชื�อลวดลาย์ผู้�ามัดหมี�ย์�อมค์รามมีโค์รงสร�างเป็นแบุบุเดี�ย์ว และ

โค์รงสร�างแบุบุข์ย์าย์ ดังมีราย์ละเอีย์ดต่อไปนี� 

 1.1 โค์รงสร�างชื�อลวดลาย์แบุบุเดี�ย์ว

 โค์รงสร�างชื�อลาย์ผู้�าที�เป็นชื�อลวดลาย์เดี�ย์ว หมาย์ถึิ่ง ชื�อลาย์ผู้�าที�นำาสิ�งสิ�งเดีย์วมาตั�งเป็นชื�อ พับุจำานวน 17 ชื�อ 

ได�แก่ ไก่ นาค์ สาย์ฝ้น เต่า ดอกเอื�อง ฟันปลา บุานไม่ร้�โรย์ ผีู้เสื�อ กุญแจ แจกัน ดอกแก�ว หมากจับุ (หรือมะจับุในภัาษา 

ผู้้�ไท) สร�อย์ระย์�า ล้กย์อ ดอกจำาปา นกนางแอ่น เกล็ดเต่า

 1.2 โค์รงสร�างชื�อลวดลาย์แบุบุข์ย์าย์ 

 โค์รงสร�างชื�อประเภัทนี�ค์ือโค์รงสร�างชื�อที�เกิดจากการใช�ชื�อลวดลาย์เดี�ย์วตามด�วย์ค์ำาหรือวลีที�บุอกลักษณ์ะหรือ

สภัาพั บุอกข์นาด บุอกการเค์ลื�อนไหว สามารถิ่วิเค์ราะห์ชื�อลวดลาย์ประเภัทนี�ได�เป็นประเภัทย์่อย์ ๆ 3 ประเภัท ดังนี�

  1.2.1 ชื�อลวดลาย์+ค์ำาบุอกข์นาด หมาย์ถึิ่ง ชื�อลวดลาย์ตามด�วย์ค์ำาข์ย์าย์บุอกข์นาดว่า เล็ก น�อย์ ใหญ่ เช่น 

แมงมุมเล็ก นาค์เล็ก นาค์ใหญ่ ตุ�มน�อย์ เต่าน�อย์ โค์มไฟใหญ่ ค์ำาที�ขี์ดเส�นใต�คื์อค์ำาบุอกข์นาด

  1.2.2 ชื�อลวดลาย์+ค์ำาบุอกคุ์ณ์สมบัุติ หมาย์ถึิ่ง ชื�อลวดลาย์ตามด�วย์ค์ำาบุอกลักษณ์ะว่ามีร้ปร่างอย่์างไร  

มีค์วามเก่าแก่อย่์างไร มีส่วนประกอบุอะไร เช่น ตุ�มป่อง (ลาย์ตุ�มกลมมีช่องว่างรอบุ ๆ) เฉลีย์งดอกตุ�ม (ลาย์เฉีย์งที�มีดอกไม�

กลมปรากฏอย์้่ด�วย์) เฉลีย์งเล็บุมือนาง (ลาย์เฉีย์งที�ทอข์อบุมนท่้เป็นชั�น ๆ  ค์ล�าย์เล็บุมือผู้้�หญิง) ธิาตุทราย์ ธิาตุทราย์โบุราณ์ 

(สิ�งก่อสร�างสำาหรับุบุรรจุกระด้กข์องบุุค์ค์ล/พัระพุัทธิเจ�า มีร้ปร่างค์ล�าย์เจดีย์ ์มีทราย์เป็นส่วนผู้สม) ค์ำาที�ขี์ดเส�นใต�คื์อค์ำาบุอก

ลักษณ์ะ

  1.2.3 ชื�อลวดลาย์+ค์ำาหรือวลีบุอกการเค์ลื�อนไหวหรือการกระทำา หมาย์ถึิ่ง ชื�อลวดลาย์ตามด�วย์ค์ำาหรือ

วลีบุอกการเค์ลื�อนไหวหรือการกระทำาข์องชื�อลวดลาย์หลัก ทำาให�เห็นภัาพัข์องลาย์ชัดเจนขึ์�น ได�แก่ นำ�าไหล ค์ำาที�ขี์ดเส�นใต�

คื์อค์ำาบุอกการเค์ลื�อนไหวหรือการกระทำา นกนางแอ่นโอบุโม�ย์ (ลาย์นกนางแอ่นที�มีสีฟ้ามุ�ย์โอบุรอบุตัวนก) กริย์าวลีที�ขี์ด

เส�นใต�คื์อวลีบุอกการเค์ลื�อนไหวหรือการกระทำา
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 จากการพัจิารณ์าโค์รงสร�างข์องชื�อลวดลาย์ข์�างต�น ผู้้�เขี์ย์นมีข์�อสังเกตว่า ชื�อลวดลาย์เดี�ย์วบุางชื�อมีค์ำาประกอบุเพืั�อ

ข์ย์าย์ร้ปร่างลักษณ์ะข์องลาย์ให�เห็นชัดเจน ซึึ่�งอาจเกิดจากค์วามนิย์มที�มีต่อลวดลาย์นั�น จึงมีการคิ์ดออกแบุบุลวดลาย์เพิั�ม

เติมให�มีค์วามหลากหลาย์ ได�แก่ ลาย์นาค์ ลาย์ตุ�ม โดย์เฉพัาะลาย์นาค์ พับุว่ามีการเพิั�มเติมลาย์ออกไปมากที�สุด กล่าวคื์อ 

ลาย์นาค์ มีทั�ง นาค์โบุราณ์ นาค์เล็ก นาค์ใหญ่ ส่วนลาย์ตุ�ม มีทั�งตุ�มเล็ก ตุ�มป่อง ตุ�มต่อ

 การวิเค์ราะห์โค์รงสร�างชื�อจะทำาให�เห็นลักษณ์ะโค์รงสร�างข์องชื�อลาย์ผู้�าได�อย์่างชัดเจน ลำาดับุต่อไปจะเป็นการ

วิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ข์องชื�อด�วย์วิธีิการวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุ

2. องค์ำประกอบทางคำวามหมายของชื่�อลวดลาย

 บุทค์วามนี�ผู้้�เขี์ย์นจะวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุข์องชื�อจากชื�อที�เป็นชื�อพืั�นฐาน หรือชื�อที�เป็นโค์รงสร�างเดี�ย์วเท่านั�นหาก

ชื�อเป็นโค์รงสร�างข์ย์าย์จะตัดส่วนข์ย์าย์ออกเนื�องจากเห็นว่าส่วนหลักคื์อส่วนสำาคั์ญที�แสดงร้ปร่างข์องลาย์ผู้�า การบุรรย์าย์

ผู้ลการศกึษาจะเริ�มจากการอธิิบุาย์ค์วามหมาย์ชื�อแต่ละชื�อโดย์อ�างอิงตามพัจนานกุรมราชบัุณ์ฑิตย์สถิ่านออนไลนห์รือแหล่ง

ข์�อม้ลสารสนเทศออนไลน์ที�เกี�ย์วกับุผู้�าทอ และบุรรย์าย์อรรถิ่ลักษณ์์ข์องแต่ละชื�อ 

 ด�วย์เหตุนี�จึงได�ชื�อลวดลาย์มาวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุ จำานวน 24 ลาย์ ได�แก่ 

   1) ไก่    9) สาย์ฝ้น    17) ล้กย์อ

  2) นาค์    10) ดอกเอื�อง  18) กุญแจ  

  3) เต่า    11) ดอกแก�ว  19) แจกัน

  4) ผีู้เสื�อ   12) ดอกจำาปา  20) โค์ม

  5) ฟันปลา   13) บุานไม่ร้�โรย์  21) ตุ�ม

  6) นกนางแอ่น   14) สร�อย์ระย์�า  22) ธิาตุ

  7) แมงมุม   15) พิักุล  23) บัุนได

  8) นำ�า   16) หมากจับุ  24) เส�นเฉลีย์ง    

 ต่อไปจะกล่าวถึิ่งค์วามหมาย์ข์องแต่ละค์ำาและจัดแบุ่งประเภัทใหญ่เพืั�อให�สะดวกในการอธิิบุาย์องค์์ประกอบุทาง

ค์วามหมาย์ข์องค์ำาในลำาดับุต่อไป

 2.1 ค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์

 ชื�อลวดลาย์ข์�างต�นสามารถิ่จัดประเภัทกลุ่มได�เป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามเกณ์ฑ์เป็นหรือไม่เป็นสิ�งที�อย์้ใ่นธิรรมชาติ ได�แก่ 

  2.1.1 กลุ่มที�เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ ประกอบุด�วย์ค์ำา 17 ค์ำา มีค์วามหมาย์ ดังนี�

ลำาดับที� คำำา คำวามหมาย

1 ไก่ ชื�อสัตว์ปีกจำาพัวกนก มีหลาย์วงศ์ บิุนได�ในระย์ะสั�น หากินตามพืั�นดิน ตกไข่์ก่อนแล�วจึงฟัก

เป็นตัว ตัวผู้้�หงอนใหญ่และเดือย์ย์าว เช่น ไก่แจ� ไก่อ้ ไก่ตะเภัา

2 นาค์ ง้ใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิย์าย์ 

3 เต่า ชื�อสัตว์เลื�อย์ค์ลานหลาย์วงศ์ ในอันดับุ Testudines ค์อย์าว ลำาตัวสั�น มีกระดองหุ�ม กระดอง

มีทั�งที�เป็นแผู่้นเกล็ดแข็์งและที�เป็นแผู่้นหนัง ข์าและหางสั�นส่วนใหญ่หดเข์�าไปในกระดองได� มี

ถิิ่�นอาศัย์ต่าง ๆ กัน ที�อย์้่บุนบุก เช่น เต่าเหลือง ที�อย์้่ในนำ�าจืด เช่น เต่านา ที�อย์้่ในทะเล เช่น 

เต่าตนุ พัวกที�มีหนังหุ�มกระดองเรีย์ก ตะพัาบุ เช่น ตะพัาบุสวน 



30

ลำาดับที� คำำา คำวามหมาย

4 ผู้ีเสื�อ ชื�อแมลงทุกชนิดในอันดับุ Lepidoptera มีปีกเป็นแผู่้นบุาง 2 ค่้์ ลำาตัว ปีก และข์าปกค์ลุม

ด�วย์เกล็ดข์นาดเล็กมาก ค์ล�าย์ฝุ่้นเมื�อมองด�วย์ตาเปล่า เกล็ดเหล่านี�ทำาให�เกิดสีต่าง ๆ  กันปาก

เป็นงวงย์าวม�วนเข์�าอย์้ใ่ต�หัวได� มีทั�งชนิดหากินในเวลากลางวัน เรีย์กผีู้เสื�อกลางวัน พัาย์พััเรีย์ก 

กะเบุ�อ กำาเบุ�อ กำ�าเบุ�อ หรือ อีเบุ�อ และชนิดหากินในเวลากลางคื์น เรีย์ก ผีู้เสื�อกลางคื์น พัาย์ัพั

เรีย์ก แมงกาย์

5 ฟันปลา ฟันข์องปลา เรีย์กสิ�งที�มีร้ปอย์า่งฟันปลา เรีย์กลักษณ์ะที�สับุหว่างสลับุเย์ื�องกันอย่์างฟันปลาว่า 

สลับุฟันปลา เช่น นั�งสลับุฟันปลา ย์ืนสลับุฟันปลา

6 นกนางแอ่น ชื�อเดีย์วกันกับุ นกอีแอ่น เป็นชื�อนกชนิดหนึ�งตัวเขื์�องกว่านกกระจาบุเลก็น�อย์ ชอบุบิุนร่อนวน

เวีย์นอย์้่บุนอากาศเป็นฝ้้งๆ

7 แมงมุม ชื�อสัตว์พัวกแมง ที�ปากมีเขี์�ย์วร้ปร่างค์ล�าย์ปากคี์บุและมีอวัย์วะร้ปทรงค์ล�าย์ข์าย์ื�นออกมา 1 

ค่้์ ไม่มีหนวด มีหลาย์ชนิด ทุกชนิดที�ข์ามีโค์รงสร�างพิัเศษซึึ่�งสามารถิ่ถัิ่กใย์ที�ออกมาจากร้เปิด

ตรงส่วนท�องได� มีทั�งชนิดถัิ่กใย์ดักสัตว์ เช่นแมงมุมขี์�เถิ่�า (Pholcus spp.) ในวงศ์ Pholcidae 

และชนิดกระโดดจับุสัตว์กิน เช่น บึุ�ง

8 นำ�า สารประกอบุซึึ่�งมีองค์์ประกอบุเป็นธิาตุไฮโดรเจนและออกซิึ่เจนในอัตราส่วน 1: 8 โดย์นำ�า

หนัก เมื�อบุริสุทธิิ�มีลักษณ์ะเป็นข์องเหลว ใส ไม่มีสี กลิ�น รส มีประโย์ชน์มากเช่นใช�ดื�ม ชำาระ

ล�างสิ�งสกปรก โบุราณ์ถืิ่อว่าเป็น ธิาตุ 1 ในธิาตุ 4 คื์อ ดิน นำ�า ไฟ ลม

9 สาย์ฝ้น ฝ้นที�ตกลงมา

10 ดอกเอื�อง ดอกกล�วย์ไม�

11 ดอกแก�ว ดอกข์องต�นแก�ว แก�วเป็นพัรรณ์ไม�ย์ืนต�นข์นาดเล็กถึิ่งข์นาดกลาง ส้งประมาณ์ 5–10 เมตร 

ทรงพุ่ัมไมเ่ป็นระเบุยี์บุ ใบุออกเปน็ช่อ เป็นแผู้งเรีย์งสลับุกัน ใบุเปน็มันสีเขี์ย์วเข์�ม ข์อบุใบุเรีย์บุ

เป็นค์ลื�นเล็กน�อย์ ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั�น ออกตามปลาย์กิ�ง กลิ�นหอม ดอกบุานเต็มที�

ข์นาด 2–3 เซึ่นติเมตร ผู้ลร้ปไข่์ รี ปลาย์ท่้ มีสีส�ม ภัาย์ในมีเมล็ด 1–2 เมล็ด (108 พัรรณ์ไม�

ไทย์)

12 ดอกจำาปา ดอกข์องต�นจำาปา ซึึ่�งเป็นชื�อต�นไม�ข์นาดใหญ่ชนิดหนึ�ง ดอกสีเหลืองอมส�ม กลีบุดอกใหญ่และ

ย์าว มีหลาย์กลีบุ มีกลิ�นหอม

13 บุานไม่ร้�โรย์ ชื�อไม�ล�มลุกชนิด Gomphrena globosa L.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำาต�นค่์อนข์�างแข็์งแตก

แข์นงเป็นพุ่ัมเล็ก ๆ ใบุเดี�ย์วออกตรงข์�ามกัน ดอกกลม ๆ สีข์าว ชมพ้ั หรือม่วงแดง ดอกทน

อย์้่ได�นาน

14 สร�อย์ระย์�า ดอกสร�อย์ระย์�า เป็นไม�พุ่ัมข์นาดเล็ก ใบุร้ปไข่์ปลาย์ใบุแหลม ข์อบุใบุเรีย์บุดอกออกเป็นช่อตาม

ย์อด หรือที�ปลาย์กิ�ง ก�านดอกย์าวประมาณ์ 25 ซึ่ม.ก�านดอกเล็กเรีย์วค์ล�าย์เส�นด�าย์ กลีบุรอง

ดอกร้ประฆั์ง สีแดง กลีบุดอกมีสีข์าวปลาย์แย์ก 5 กลีบุ ออกดอกช่วงเดือนมิถุิ่นาย์นไปจนถึิ่ง

หน�าหนาว ประมาณ์เดือน ธัินวาค์ม-มกราค์ม ระย์ะการบุานข์องดอกนานเป็นเดือน ช่อดอก

จะบุานและย์าวออกมาเรื�อย์ ๆ จนย์าวเป็นเมตรจนกว่าจะบุานหมด 

15 พัิกุล ชื�อไม�ต�นชนิด Mimusops elengi Linn. ในวงศ์ Sapotaceae กลีบุดอกจักแหลม กลิ�นหอม

และหอมอย์้จ่นแห�ง ใช�ทำาย์าได�
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16 หมากจับุหรือ

มะจับุ

ต�นพืัช (หญ�า) ชนิดหนึ�งทีเกิดในธิรรมชาติเวลาเดินผู่้านดอกหมากจับุจะเกาะติดแน่นตามเสือ

ผู้�า (สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธิรรม)

17 ล้กย์อ ผู้ลข์องต�นย์อ ซึึ่�งเป็นชื�อไม�ต�นชนิด Morinda citrifolia Linn. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและ

รากใช�ย์�อมผู้�า ผู้ลและใบุกินได�

  2.1.2 กลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ มีจำานวน 7 ค์ำา มีค์วามหมาย์ดังนี�

ลำาดับที� คำำา คำวามหมาย

1 ตุ�ม  ข์องกลมเล็ก ๆ ที�ห�อย์ลงมา

2 แจกัน ภัาชนะสำาหรับุปักดอกไม�ตั�งเค์รื�องบุ้ชาหรือประดับุสถิ่านที� มักมีร้ปค์ล�าย์ข์วดปากบุาน

3 เส�นเฉลีย์ง   เส�นเฉีย์ง

4 กุญแจ เค์รื�องสำาหรับุใส่ประต้หน�าต่างเป็นต�น เพืั�อย์ึดหรือสลักไม่ให�เปิดเข์�าออกได� เวลากดหรือไข์

ออก มีเสีย์งลั�นดังกร๊ิก มีล้กไข์ เรีย์กว่า ล้กกุญแจ

5 โค์ม เค์รื�องตามไฟหรือเค์รื�องให�แสงสว่างซึึ่�งมีเค์รื�องบัุงลมหรือเค์รื�องบัุงคั์บุแสงไฟ ใช�ตั�ง หิ�ว หรือ

แข์วน เช่น โค์มไฟฟ้า

6 บุันได สิ�งที�ทำาเป็นข์ั�น ๆ สำาหรับุก�าวข์ึ�นลง กระได ก็ว่า

7 ธิาตุ ข์�อม้ลจากผู้้�ทอผู้�ากล่าวว่า หมาย์ถึิ่ง สิ�งก่อสร�างสำาหรับุบุรรจุกระด้กข์องบุุค์ค์ลต่าง ๆ ถิ่�าเป็น

พัระพุัทธิเจ�าจะเรีย์กว่าพัระธิาตุ มีร้ปร่างค์ล�าย์เจดีย์์ ใช�ป้นและทราย์เป็นส่วนผู้สมหลัก   

 2.2 การวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์

  ผู้้�เขี์ย์นกำาหนดมิติแห่งค์วามแตกต่างสำาหรับุชื�อลวดลาย์ 2 ชุดแตกต่างกัน โดย์กำาหนดให�ชื�อลวดลาย์กลุ่มที�เกี�ย์วข์�อง

กับุธิรรมชาติ มี 3 มิติ ประกอบุด�วย์ มีชีวิต การเค์ลื�อนที� ค์วามเชื�อ ส่วนกลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ มี 3 มิติ ประกอบุ

ด�วย์ เค์รื�องใช� ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต ค์วามเชื�อ ผู้ลการวิเค์ราะห์องค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์ เป็นดังนี�

  2.2.1 ชื�อลวดลาย์กลุ่มที�เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ มีอรรถิ่ลักษณ์์ย์่อย์คื์อ [+มีชีวิต] 

[-มีชวีติ] [+เค์ลื�อนที�ได�] [-เค์ลื�อนที�ได�] [+ค์วามเชื�อ] [-ค์วามเชื�อ]เมื�อนำาไปวิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ข์องค์ำาเรีย์กชื�อลวดลาย์แต่ละ

ค์ำา สามารถิ่จัดกลุ่มได�ดังนี�

  1) กลุ่มสัตว์ ได�แก่ ไก่ เต่า ผีู้เสื�อ ฟันปลา นกนางแอ่น แมงมุม มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[+มีชีวิต]

[+เค์ลื�อนที�ได�] 

[-ค์วามเชื�อ]

 

   2) กลุ่มสัตว์ที�เกี�ย์วข์�องกับุค์วามเชื�อข์องมนุษย์์ ได�แก่ นาค์ มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[+มีชีวิต]

[+เค์ลื�อนที�ได�] 

 [+ค์วามเชื�อ]
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  3) กลุ่มพืัช ได�แก่ ดอกเอื�อง ดอกแก�ว ดอกจำาปา บุานไม่ร้�โรย์ สร�อย์ระย์�า พิักุล หมากจับุหรือมะจับุ ล้กย์อ 

มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[+มีชีวิต]

[-เค์ลื�อนที�ได�] 

 [-ค์วามเชื�อ]

 

  4) กลุ่มปรากฏการณ์์ทางธิรรมชาติ ได�แก่ สาย์ฝ้น นำ�าไหล มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[-มีชีวิต]

[-เค์ลื�อนที�ได�] 

[-ค์วามเชื�อ]

   2.2.2 ชื�อลวดลาย์กลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ มีอรรถิ่ลักษณ์์ย์่อย์คื์อ [+เค์รื�องใช�] [-เค์รื�องใช�] [+ร้ป

ทรงเรข์าค์ณิ์ต] [-ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต] [+ค์วามเชื�อ] [-ค์วามเชื�อ] เมื�อนำาไปวิเค์ราะห์ค์วามหมาย์ข์องค์ำาเรีย์กชื�อลวดลาย์แต่ละ

ค์ำา สามารถิ่จัดกลุ่มได�ดังนี�

  1) กลุ่มสิ�งข์องเค์รื�องใช�  ได�แก่ ตุ�ม กุญแจ แจกัน โค์ม บัุนได มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[+เค์รื�องใช�]

[-ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต]

[-ค์วามเชื�อ]

  2) กลุ่มสิ�งข์องที�เกี�ย์วกับุค์วามเชื�อ ได�แก่ ธิาตุ มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[-เค์รื�องใช�]

[-ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต]

[+ค์วามเชื�อ]

  3) กลุ่มร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต ได�แก่ เส�นเฉลีย์ง(เส�นเฉีย์ง) มีอรรถิ่ลักษณ์์เป็นดังนี�

[-เค์รื�องใช�] 

[-ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต]

[-ค์วามเชื�อ]

3. ภาพิสะท้อนำทางสังคำมและวัฒนำธิรรมจากชื่�อลวดลาย

 การวเิค์ราะหอ์งค์์ประกอบุค์วามหมาย์ข์องชื�อลาย์ผู้�าข์�างต�นสะท�อนให�เห็นว่าผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามในอำาเภัอพัรรณ์านคิ์ม

ให�ค์วามสำาคั์ญกับุสิ�งมีชีวิตในธิรรมชาติ มองว่าธิรรมชาติคื์อสิ�งที�สวย์งาม  เห็นได�จากชื�อลาย์ผู้�าที�นำามาจากพืัชและสัตว์  

โดย์นำามาจากพืัชมากที�สุด ทั�งนี�เป็นที�น่าสังเกตว่า สัตว์และพืัชใกล�ตัวที�มีในท�องถิิ่�นคื์อสิ�งที�ชาวผู้้�ไทมักจะนำามาใช� เป็นต�น

แบุบุลวดลาย์บุนผืู้นผู้�า  ตรงกันกับุผู้ลการวิเค์ราะห์ข์องพิัจิตรา (2547) และย์ศกร สิทธิิศักดิ�ไพับุ้ลย์,์ จรัลวิไล จร้ญโรจน์และ

วิภัากร วงค์์ไทย์ (2553) ที�ระบุุตรงกันว่า ลาย์ผู้�าสะท�อนให�เห็น “วิถีิ่ชีวิต” ข์องค์นแต่ละกลุ่มได� 

 พิัจิตรา พับุว่า ชื�อลาย์ผู้�าทอสะท�อนให�เห็นวิถีิ่ชีวิตชาวไทพัวนจากมากไปหาน�อย์ 3 ประการ ได�แก่ ธิรรมชาติและ

เกษตรกรรม วัฒนธิรรมทางวัตถุิ่ และค์วามเชื�อทางพุัทธิศาสนา ส่วนย์ศกร (2553) สรุปว่า ลาย์ผู้�าแพัรวาข์องชาวผู้้�ไท 

กาฬสินธ์ุิสะท�อนให�เห็นวิถีิ่ชีวิต ประเพัณี์ ค์วามเชื�อ ธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
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 จะเห็นได�ว่า ในการตั�งชื�อลวดลาย์มักจะมี ธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม ค์วามเชื�อ เป็นสิ�งที�ปรากฏร่วมกัน ชื�อกลุ่มวัตถุิ่

สิ�งข์องก็เป็นอีกสิ�งหนึ�งที�ผู้้�ทอผู้�านำามาใช�เป็นชื�อลาย์ผู้�า ในลำาดับุรองลงมา ผู้้�เขี์ย์นสังเกตว่า ร้ปร่างข์องสิ�งข์องที�นำามาตั�งชื�อ

จะมีร้ปร่างกลม แบุน ย์าวรี ข์นาดเล็กห�อย์ลงมา สังเกตจากค์ำาว่า ตุ�ม อีกทั�งย์ังมีค์ำาว่า เฉลีย์ง ที�หมาย์ถึิ่ง เส�นเฉีย์ง ในภัาษา

อีสาน แสดงให�เห็นว่าผู้้�ทอผู้�ามองเห็นว่าค์วามโค์�งมน ไม่ตรง คื์อค์วามสวย์งามข์องลาย์ผู้�า 

บทสรุป
 บุทค์วามนี�มีวัตถุิ่ประสงค์์เพืั�อศึกษาค์วามหมาย์ข์องชื�อลาย์ผู้�าย์�อมค์รามตามแนวอรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิ เพืั�อให�ทราบุ

ถึิ่งโค์รงสร�างข์องการตั�งชื�อลวดลาย์ องค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์ข์องชื�อลาย์และภัาพัสะท�อนทางวัฒนธิรรมที�ปรากฏในชื�อ

ลาย์ผู้�า จากชื�อเรีย์กลวดลาย์ผู้�าฝ้้าย์มัดหมี�ย์�อมค์รามที�ได�จากการสัมภัาษณ์์ผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามชาติพัันธ์ุิผู้้�ไทและจากเอกสาร

งานวิจัย์บุ�านดอนกอย์ บุ�านหนองค์รอง บุ�านค์ำาข่์า บุ�านอ้นดง อำาเภัอพัรรณ์านิค์ม จังหวัดสกลนค์ร โดย์คั์ดเลือกมาจำานวน 

34 ชื�อ พับุว่า โค์รงสร�างชื�อข์องลาย์ผู้�าประกอบุด�วย์โค์รงสร�างเดี�ย์วและโค์รงสร�างข์ย์าย์ เมื�อนำาชื�อเรีย์กลวดลาย์ผู้�าไปแบุ่ง

ประเภัทเป็นชื�อกลุ่มที�เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติและกลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ พับุว่า ชื�อกลุ่มที�เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ  

มีมิติที�แตกต่างกัน 3 ด�าน ได�แก่ ได�แก่ มีชีวิต การเค์ลื�อนที� ค์วามเชื�อ มิติดังกล่าวสามารถิ่นำามาจัดกลุ่มค์วามหมาย์ข์องชื�อ

ลวดลาย์ได�เป็น 4 กลุ่มคื์อ 1) กลุ่มสัตว์ 2) กลุ่มสัตว์ที�เกี�ย์วข์�องกับุค์วามเชื�อข์องมนุษย์์ 3) กลุ่มพืัช 4) กลุ่มปรากฏการณ์์ทาง

ธิรรมชาติ ส่วนชื�อลวดลาย์กลุ่มที�ไม่เกี�ย์วข์�องกับุธิรรมชาติ มีมิติที�แตกต่างกัน 3 ด�าน ประกอบุด�วย์ เค์รื�องใช� ร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต 

ค์วามเชื�อ เมื�อนำาไปวเิค์ราะหอ์งค์์ประกอบุทางค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์ สามารถิ่นำามาจดักลุ่มค์วามหมาย์ข์องชื�อลวดลาย์

ได�เป็น 3 กลุ่มคื์อ 1) กลุ่มสิ�งข์องเค์รื�องใช� 2) กลุ่มสิ�งข์องที�เกี�ย์วกับุค์วามเชื�อ และ 3) กลุ่มร้ปทรงเรข์าค์ณิ์ต  

 วิธิกีารศึกษาชื�อลวดลาย์ผู้�าฝ้้าย์มดัหมี�ย์�อมค์รามข์องชาวผู้้�ไท อำาเภัอพัรรณ์านิค์มด�วย์อรรถิ่ศาสตร์ชาติพัันธ์ุิสะท�อน

ให�เห็นว่าชาวผู้้�ไทมองว่าสิ�งต่าง ๆ ที�อย์้่ในธิรรมชาติคื์อสิ�งสวย์งาม จึงนำามาออกแบุบุเป็นลวดลาย์มัดหมี� ไม่ว่าจะเป็น พืัช 

สัตว์ ปรากฏการณ์์ทางธิรรมชาติ ค์วามเชื�อทางพุัทธิศาสนาและรวมถึิ่งวัตถุิ่สิ�งข์องที�อย์้่ในวิถีิ่ชีวิตข์องชาวผู้้�ไทนั�นเอง 

อภิปรายผ้ล
 ผู้้�เขี์ย์นมีค์วามเห็นว่า ประเด็นที�น่าสนใจศึกษาต่อไปคื์อนอกจากภัาพัสะท�อนทางค์วามค์ิดที�มีร่วมกันแล�ว ลาย์ที�

แต่ละกลุ่มมีร่วมกันจะสามารถิ่อธิิบุาย์ได�อย์่างไร

 จากการเปรีย์บุเทีย์บุชื�อลาย์ผู้�าในบุทค์วามนี�กับุผู้ลการวิเค์ราะห์ลาย์ผู้�าดั�งเดิมข์องชาวไทพัวน และชาวผู้้�ไทจังหวัด

กาฬสินธ์ุิ พับุข์�อสังเกตถึิ่งลาย์ที�มีชื�อร่วมกันในผู้�าทอข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไท คื์อลาย์นาค์ ซึึ่�งเป็นสัตว์ในตำานานหรือค์วามเชื�อ

ข์องค์นไทย์ แต่ทว่าไม่เพีัย์งแต่เป็นลาย์ที�ปรากฏในระบุบุค์วามค์ิดข์องค์นไทย์เท่านั�น หนังสือ ผู้�าแพันี� มีตำานาน (2001)  

ที�รวบุรวมภัาพัและบุทค์วามเกี�ย์วกับุผู้�าทอในประเทศสาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตย์ประชาชนลาว ทั�งกลุ่มไท-ลาว กลุ่มมอญ-

เข์มร กลุ่มชาวม�ง โดย์เฉพัาะบุทค์วาม ซืึ่�อสะเพัาะ ลาย์เด่นในผู้�าแพับุ้ฮานลาว (terminology and local terms for 

predominant motifs in traditional Lao Textiles) ก็ได�กล่าวถึิ่งลาย์ผู้�าโบุราณ์กลุ่มสัตว์นำ�าในนิทาน ตำานาน อันประกอบุ

ด�วย์ เงือก นาก ลวง เอื�อ เอาไว�  ผู้้�เขี์ย์นคิ์ดว่าประเด็นที�น่าสนใจคื์อการศึกษาเพิั�มเติมต่อไปว่าลาย์นี�เป็นลาย์ร่วมกันข์องผู้�า

ทอในกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทเท่านั�นหรือไม่
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ผ้้าทอย้อมคำราม : ทุนำทางวัฒนำธิรรมกับการเสริมสร้างคำวามเข้มแข็งของสตำรี 
อุทุมพัร หลอดโค์1 

บทคัำดย่อ
 บุทค์วามนี�มีวัตถุิ่ประสงค์์เพืั�อนำาเสนอ 1) การศึกษาทุนทางวัฒนธิรรมกับุกระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสกลนค์ร และ 2) ศึกษาการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร ด�วย์วิธีิการวิจัย์เชิงคุ์ณ์ภัาพั ผู้้�ให�

ข์�อม้ล ประกอบุด�วย์ ค์ณ์ะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ�าหน�าที�รัฐที�เกี�ย์วข์�องในการส่งเสริมการจัดการกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม เพืั�อทำาการ

เก็บุข์�อม้ลด�วย์การสัมภัาษณ์์เชิงลึก การสังเกตการณ์์อย่์างมีส่วนร่วม เค์รื�องมือที�ใช�สำาหรับุการวิจัย์ ประกอบุด�วย์ แนวทางการสัมภัาษณ์์ และ

แนวทางการสังเกต วิธีิการวิเค์ราะห์ข์�อม้ลใช�หลักการการวิเค์ราะห์วิเค์ราะห์เชิงพัรรณ์นา และวิเค์ราะห์เชิงเนื�อหา 

 ผู้ลการวิจัย์พับุว่า ทุนทางวัฒนธิรรมถ้ิ่กนำามาใช�ในกระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนค์ร ได�แก่ 

การจัดหาวัตถุิ่ดิบุในการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม กระบุวนการย์�อมสีค์ราม และการพััฒนาผู้ลิตภััณ์ฑ์ การส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอ

ผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อมค์ราม การสร�างกระบุวนการเรีย์น

ร้�ร่วมกันข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าค์ราม การสร�างเค์รือข่์าย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามระดับุพืั�นที� และการสร�างจิตสำานึกรักษ์ท�องถิ่ิ�นในการอนุรักษณ์์

ภ้ัมิปัญญาด�านการทอผู้�าย์�อมค์ราม

คำำาสำาคัำญ : ผู้�าย์�อมค์ราม, ทุนวัฒนธิรรม, การเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์ง

__________________
1ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ประจำาสาข์าวิชาการพััฒนาชุมชน ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร 

 นักศึกษาหลักส้ตรดุษฎีีบัุณ์ฑิต สาข์าวิชาพััฒนศาสตร์ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ข์อนแก่น
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Indigo Weaving : Cultural Capital and Empowerment of Rural Women
Utumporn Lordko2

Abstract
 This article aims to present 1) to study the cultural capital and indigo dye weaving process of community 

enterprises in Sakon Nakhon Province. 2) to study the empowerment of indigo-dyed women weaving group in Sakon 

Nakhon Province. 

 The study utilized variety of qualitative methods to obtain qualities data such as in-depth interview and focus 

group. Data were analyzed through a descriptive method and content analysis which found the conclusion and  

suggestion. The key informants were specified purposefully into the leaders’ group and the committees, the  

representative members’ group, and the government officials’ group which involved in promoting the management 

of the indigo dye weaving group. Data collections were through in-depth interviews, participatory observation. The 

tools used for this research were included in-depth interview guidelines with observation guidelines. The data were 

analyzed using content analysis and descriptive analysis.

 The results showed that, the cultural capital was used in the indigo dye weaving process by community 

enterprises in Sakon Nakhon Province, in namely procurement of raw materials for indigo dyed fabric production, the 

process Indigo dyeing, and product development. The empowerment of indigo-dyed women weaving groups in Sakon 

Nakhon Province, such as, promoting participation in the management of indigo-dyed women weaving group, the 

creating a joint learning process of the indigo weaving women group, an establishing a network of indigo dye weaving 

groups at the local area level, and the creating local awareness in the conservation of indigo dye weaving wisdom.

Keywords : Indigo Weaving, Cultural Capital, Empowerment

__________________
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University.

  Ph.D. Student, Department of Development Studies, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Khon Kaen University.
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บทนำำา
 วัฒนธิรรมท�องถิิ่�นถืิ่อว่าเป็นทุนข์องชุมชนที�มีค์วามสำาคั์ญต่อการจัดการทรัพัย์ากรธิรรมชาติ การจัดการค์วามร้�ทาง

วัฒนธิรรมชุมชน และการจัดการค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างบุุค์ค์ล อันเป็นการใช�ศักย์ภัาพัข์องชุมชนที�มีอย์้ ่นำามาพััฒนาคุ์ณ์ภัาพั

ชีวิตข์องค์นในชุมชนให�มีค์วามเป็นอย์้ที่�ดีขึ์�น ซึึ่�งในปัจจุบัุนเป้าหมาย์ข์องการพััฒนามุ่งเน�นการพััฒนาด�วย์การค์�นหาศักย์ภัาพั

ข์องชุมชนอย่์างรอบุด�าน เพืั�อใช�ประโย์ชน์สำาหรับุการวางแผู้นพััฒนาชุมชนอย่์างย์ั�งยื์น (สำานักงานสภัาพััฒนาการเศรษฐกิจ

และสังค์มแห่งชาติ, 2563) 

 จังหวัดสกลนค์รเป็นดินแดนที�มีค์วามหลาย์หลากทางกลุ่มชาติพัันธ์ุิ อาทิ ไทญ�อ ภ้ัไท ไทโย์�ย์ ไทกะโส� ไทกะเลิง ไท

ลาว และไทเวีย์ดนาม ส่งผู้ลให�มีค์วามหลากหลาย์ข์องวัฒนธิรรมชุมชนตามกลุ่มชาติพัันธ์ุิที�ดำารงวิถีิ่ชีวิตอย์้่ในจังหวัด โดย์

เฉพัาะอย์่างย์ิ�งกลุ่มชาติพัันธ์ุิภ้ัไทเป็นกลุ่มประชากรที�มีข์นาดใหญ่ ธิำารงอัตลักษณ์์ทางด�านวัฒนธิรรม การแต่งกาย์ อาหาร

การกนิอย์้ ่และการประกอบุอาชพีัที�เป็นเอกลักษณ์์ รวมถึิ่งการมีองค์์ค์วามร้�ภ้ัมิปัญญาด�านการทอผู้�าย์�อมค์รามที�ถ้ิ่กหยิ์บุย์ก

การมาส่้พััฒนาเป็นอาชีพัเสริมในชุมชน เกิดการสร�างงานในท�องถิิ่�น นำาพัามาซึึ่�งราย์ได�แก่ผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามข์องจังหวัด

สกลนค์ร จากการลงพืั�นที�ศึกษาข์�อม้ลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนค์รมีการกระจาย์ตัวกันทั�ง 18 อำาเภัอ การริเริ�ม

ข์องการจัดตั�งกลุ่มเกิดจากกลุ่มสตรีในชุมชนที�มีองค์์ค์วามร้�เรื�องการปล้กค์ราม ทำาฝ้้าย์เข็์นมือ มัดหมี� ย์�อมค์ราม และทอผู้�า 

สิ�งเหล่านี�ล�วนแล�วแต่เป็นทุนทางวัฒนธิรรมที�ถ้ิ่กประย์ุกต์ใช�ในการส่งเสริมการประกอบุอาชีพัและผู้ลักดันให�เกิดการรวม

กลุ่มขึ์�น การวางระบุบุการบุริหารจัดการกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามส่วนใหญ่นั�นจึงประกอบุด�วย์ ค์ณ์ะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม

ที�เป็นสตรี ซึึ่�งมีบุทบุาทสำาคั์ญในการขั์บุเค์ลื�อนการดำาเนินการข์องกลุ่มวิสาหกิจทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รให�เป็นที�

ย์อมรับุและร้�จักอย์่างกว�างข์วางในนามข์อง “นค์รแห่งค์รามธิรรมชาติโลก” อันเกิดจากค์วามพัย์าย์ามข์องกลุ่มสตรีผู้นึก

ค์วามสัมพัันธ์ิทางสังค์มอย่์างสร�างสรรค์์ ด�วย์การนำาวัฒนธิรรมชุมชนมาใช�ในการรังสรรค์์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชน เป็นวิธีิการจัดการ

ทุนข์องชุมชนอย์่างชาญฉลาด นอกจากนี�ย์ังสามารถิ่ช่วย์แก�ไข์ปัญหาค์วามย์ากจน ปัญหาการอพัย์พัย์�าย์ถิิ่�นข์องแรงงาน 

เสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชน และช่วย์ฟื�นฟ้ระบุบุเศรษฐกิจชุมชนให�เข์�มแข็์ง ส่งผู้ลกระทบุอันดีต่อวิถีิ่ชีวิตและค์วาม

เป็นอย์้่ข์องค์นชุมชนให�มีคุ์ณ์ภัาพัชีวิตที�ดีขึ์�นและมีค์วามสุข์ รวมทั�งกระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามดังกล่าวเป็นการสืบุสาน

วัฒนธิรรมข์องชุมชนให�ค์งอย์้อ่ย์่างไม่เลือนหาย์

 อย์า่งไรก็ดี การทำาค์วามเข์�าใจเกี�ย์วกับุการเสรมิสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรทีอผู้�าย์�อมค์รามในจงัหวัดสกลนค์ร 

จำาเป็นอย์า่งย์ิ�งที�ต�องเรีย์นร้�กระบุวนทัศน์ข์องการใช�ภ้ัมิปัญญากับุผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม เป็นการใช�ทุนทางวัฒนธิรรมที�สำาคั์ญ

ในการสร�างงาน สร�างราย์ได�ให�เกิดขึ์�นแก่ชุมชน จากประเด็นดังกล่าวสร�างค์วามสนใจต่อการศึกษากระบุวนการทอผู้�าย์�อม

ค์รามที�เป็นการใช�ทุนทางวัฒนธิรรมกับุการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องสตรี ผู่้านการศึกษาการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร เพืั�อเรีย์นร้�กระบุวนการใช�ทุนทางวัฒนธิรรมกับุการส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรี 

อันเป็นประโย์ชน์ต่อการพััฒนาร้ปแบุบุการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มค์น องค์์กร และชุมชนอื�น นำาไปส่้การจัดการ

ชุมชนที�เข์�มแข็์งและย์ั�งย์ืนต่อไป

วัตำถุประสงค์ำ
1. เพืั�อศึกษาทุนทางวัฒนธิรรมกับุกระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนค์ร 

2. เพืั�อศึกษาการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร

การทบทวนำวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง
 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับุทุนทางวัฒนธิรรม ได�ถ้ิ่กนำามาใช�เป็นแนวคิ์ดหลักในการศึกษาทุนทางวัฒนธิรรมข์องการทอผู้�าย์�อม

ค์รามเพืั�อส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร โดย์พิัจารณ์าข์อบุเข์ตข์องการศึกษาตาม
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แนวค์ิดข์อง Bourdieu (กาญจนา แก�วเทพัและสมสุข์ หินวิมาน, 2551) ซึ่ึ�งได�นิย์ามค์วามหมาย์ข์อง “ทุน” ออกเป็น             

4 ลักษณ์ะ กล่าวคื์อ ประเภัทแรก “ทุนทางเศรษฐกิจ” (Economic Capital) เป็นทุนที�มนุษย์์ให�ค์วามหมาย์ทาง                  

ด�านเศรษฐศาสตร์ที�มีม้ลค่์า อันเกิดจากการสั�งสมราย์ได�ไว�ในร้ปแบุบุข์องสินทรัพัย์์ ที�อย์้่ อาค์ารบุ�านเรือน เงิน ทอง           

เค์รื�องประดับุ รถิ่ย์นต์ เป็นต�น ทั�งนี�ทุนดังกล่าวสามารถิ่แปรพัันในการแลกเปลี�ย์นด�วย์การสร�างม้ลค่์าทางการซืึ่�อข์าย์ได� 

ประเภัทสอง “ทุนทางสังค์ม” (Social Capital) เป็นลักษณ์ะค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างบุุค์ค์ล โค์รงสร�าง สถิ่าบัุน และเค์รือข่์าย์

ทางสังค์ม ด�วย์การเข์�าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือร่วมดำาเนินการในร้ปแบุบุข์องกลุ่ม สังค์ม องค์์กร เค์รือข่์าย์ สามารถิ่   

ใช�ในการพััฒนาทรัพัย์ากรมนุษย์์และเอื�อผู้ลประโย์ชน์ทางสังค์มให�กับุบุุค์ค์ลตามกลุ่มที�ตนสังกัดได� ประเภัทสาม                 

“ทุนทางสัญลักษณ์์” (Symbolic Capital) เป็นทุนทางสถิ่านภัาพัที�ได�รับุการย์อบุรับุจากบุุค์ค์ลในสังค์มที�ได�รับุการย์กย์่อง

และย์อมรบัุ อันเป็นสัญลักษณ์์ที�บุุค์ค์ลทั�วไปรบัุร้�จากการสมัผัู้สร้�และย์อมรบัุว่ามีอย์้ ่เช่น ศักดิ�ศรี สถิ่านภัาพั อำานาจ เปน็ต�น 

และ ประเภัทสุดท�าย์ “ทุนทางวัฒนธิรรม” (Cultural Capital) เป็นการสั�งสมทุนที�อย์้่ในลักษณ์ะข์องค์วามจำาเพัาะข์อง

แต่ละบุุค์ค์ล ซึึ่�งอย์้ใ่นลักษณ์ะข์องร้ปแบุบุข์องสถิ่าบัุนที�มีการสะสมองค์์ค์วามร้� ถ่ิ่าย์ทอดองค์์ค์วามร้� การผู้ลิตซึ่ำ�าทางสังค์ม 

เพืั�อสืบุทอดชุดค์วามร้� (ค์วามร้� รสนิย์ม กริย์า มารย์าท งานศิลปะ หนังสือ ตำารา เอกสารที�มีการรับุรองทางวิชาการ ฯลฯ) 

ในระบุบุทางด�านการศึกษาที�สามารถิ่ผัู้นแปรเป็นม้ลค่์าในตัวเงินได�เช่นเดีย์วกัน ผู้ลผู้ลิตที�สำาคั์ญจากการสะสมทุน               

ทางวัฒนธิรรม นั�นก็คื์อ “รสนิย์ม” (Taste) เป็นตัวแบุ่งแย์กค์วามแตกต่างข์องเค์รื�องมือที�ใช�ในการธิำารงรักษา                      

ค์วามเป็นชนชั�นให�ดำารงอย์้่ในสังค์มได�ต่อไป (Bourdieu, 1986) นอกจากนี� กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ได�ให�          

ค์วามหมาย์ข์องค์ำาว่า “ทุนทางวัฒนธิรรม” หมาย์ถึิ่ง ผู้ลผู้ลิตทางวัฒนธิรรมที�จับุต�องได� เช่น โบุราณ์สถิ่าน                              

มรดกทางวฒันธิรรม ผู้ลงานศลิปะ งานหตัถิ่กรรม ดนตร ีภัาพัย์นตร์ วรรณ์กรรม ที�สามารถิ่นำามาสร�างม้ลค่์าได� และผู้ลผู้ลติ

ทางวัฒนธิรรมที�จับุต�องไม่ได� เช่น ค์วามเชื�อ จารีต ประเพัณี์ วิถีิ่ชีวิต เป็นต�น

 จากการศึกษางานวิจัย์ที�ผู่้านมาเกี�ย์วกับุประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธิรรมเพืั�อส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชน 

พับุว่า ทุนทางวัฒนธิรรมและภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น ถ้ิ่กหยิ์บุย์กมาส่้กระบุวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพัย์ากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อมข์องชุมชน (อุทิศ ทาหอม, พิัชิต วันดีและสำาราญ ธุิระตา, 2558) โดย์นำามาใช�ใน          

การวางแผู้นการจัดการนำ�าในพืั�นที� แผู้นเสริมสร�างจิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพัย์ากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม แผู้นการพััฒนา

คุ์ณ์ภัาพัชีวิตด�านเศรษฐกิจชุมชน และแผู้นการสร�างธินาค์ารปุ๋ย์หมักและเมล็ดพัันธ์ุิ พัร�อมทั�งส่งเสริมการมีส่วนร่วม              

ข์องค์นในชุมชนในการดำาเนินการตามแผู้นงาน ด�วย์การนำาทุนวัฒนธิรร เช่น ค์วามคิ์ด ค์วามเชื�อ ค่์านิย์ม วัตถุิ่สิ�งข์อง          

รวมไปถิ่งึแนวทางการดำาเนินชีวิต มาปรับุใช�ให�เหมาะสมกบัุบุริบุทข์องชมุชนในพืั�นที� เฉกเช่นเดีย์วกับุการศึกษาการประย์กุต์

ใช�ทุนทางวัฒนธิรรมกับุการพััฒนากลุ่มชาติพัันธ์ุิไทย์ทรงดำาในจังหวัดนค์รปฐม (เรณ้์ เหมือนจันทร์เชย์, 2558) เป็นการนำา

ทุนวัฒนธิรรมข์องชุมชนมาเพิั�มม้ลค่์าให�กลาย์สินค์�าที�สร�างเงิน ที�สามารถิ่ใช�จ่าย์ตามค์วามจำาเป็นและค์วามต�องการ     

นอกจากนี� ย์ังค์�นพับุว่ามีร้ปแบุบุข์องการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธิรรมให�ค์งอย์้่ค่้์กับุชุมชน เช่น โค์รงการอนุรักษ์และพััฒนา

ภัาษาข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิ ซึึ่�งเป็นพัลังสำาคั์ญในการขั์บุเค์ลื�อนการพััฒนาชุมชนไปส่้ค์วามสุข์ รวมถึิ่งการใช�ทุนทางวัฒนธิรรม

เพืั�อการออกแบุบุพััฒนาตราสัญลักษณ์์และร้ปลักษณ์์ บุรรจุภััณ์ฑ์สินค์�าประเภัทสมุนไพัร สำาหรับุกลุ่มวิสาหกิจชุมชน            

ในเข์ตพืั�นที�กลุ่มจังหวัดภัาค์กลางตอนบุน 2 (ประชิด ทิณ์บุุตร และ นรรชนภั ทาสุวรรณ์, 2561) ด�วย์การนำาทุนทางวัฒนธิรรม 

อาทิ วรรณ์กรรมภัาษา ศิลปกรรม และจิตกรรมลวดลาย์ที�มีในท�องถิิ่�น มาประยุ์กต์ใช�ในการออกแบุบุเพืั�อสร�างสรรค์์           

ตราสัญลักษณ์์ข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพืั�นที� อันสะท�อนให�เห็นถึิ่งการใช�ประโย์ชน์ข์องทุนทางวัฒนธิรรมนำามาสร�าง           

อัตลักษณ์์ให�เกิดประโย์ชน์ส้งสุดต่อชุมชน

 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับุการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์ง เป็นกระบุวนการพััฒนาชุมชนที�ก่อให�เกิดค์วามเข์�มแข็์ง                              

เป้าหมาย์สำาคั์ญในการส่งเสริมให�ค์นมีจิตสำานึกร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณ์ะที�เป็นหุ�นส่วนในการกระทำาบุางอย์่าง          

ด�วย์ค์วามรักและค์วาม เอื�ออาทรต่อกัน ภัาย์ใต�ระบุบุการจัดการอันดีให�เกิดค์วามร้�สึกร่วมเป็นเจ�าข์อง เพืั�อประโย์ชน์

สาธิารณ์ะ อันเป็นเป้าหมาย์หลักข์องพััฒนาชุมชนผู่้านกระบุวนการข์องชุมชนในท�องถิ่ิ�น เช่น การสร�างจิตสำานึกชุมชน 
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(Community Consciousness) จิตวิญญาณ์ชุมชน (Community Spirituality) ชุมชนแห่งการเรีย์นร้� (Community 

Learning) เสริมสร�างองค์์กรชุมชนเข์�มแข็์ง (Empowerment of Community Organization) การจัดการชุมชนที�ดี 

(Community Management) และมีเค์รือข่์าย์ชุมชน (Community Network) (สนธิย์า พัลศรี, 254; Parsons, 1991) 

จึงเป็นส่วนสำาคั์ญในการเชื�อมโย์งและร�อย์รัดชุมชน องค์์กรตา่ง ๆ  ไว�ร่วมกัน เพืั�อแลกเปลี�ย์นเรีย์นร้� สนับุสนนุการข์บัุเค์ลื�อน

งานทางด�านการพััฒนาให�ประสบุค์วามสำาเร็จ องค์์ประกอบุสำาคั์ญในการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชน ส่วนที�หนึ�ง  

“การเสริมสร�างกระบุวนการมีส่วนร่วมข์องค์นในชุมชน” เพืั�อร่วมคิ์ด ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับุประโย์ชน์ และร่วมติดตาม

ตรวจสอบุทุกขั์�นตอนอันนำาไปส่้การเรีย์นร้�ร่วมกันข์องชุมชน ส่วนที�สอง “ผู้้�นำาชุมชนและภัาวการณ์์นำา” เพืั�อทำาหน�าที�ตัดสิน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมข์องค์นในชุมชน ให�ค์ำาแนะนำา เสนอค์วามคิ์ดที�สร�างสรรค์์ กระตุ�นให�เกิดการมีส่วนร่วมอย์่าง             

กว�างข์วาง เพืั�อสร�างจิตสำานึกข์องการเป็นเจ�าข์องชุมชนข์องสมาชิกอย์า่งเต็มที� ส่วนที�สาม “ระดมปัญหาและร่วมกันแก�ไข์” 

สำาหรับุชุมชนที�มีค์วามเข์�มแข็์งนั�น ค์นในชุมชนมีค์วามตระหนักร้�ร่วมกันแก�ไข์ปัญหา โดย์ไม่ได�มุ่งเน�นไปที�องค์์กร สถิ่าบัุน 

หรือกลุ่ม แต่สามารถิ่สร�างแนวทางการแก�ไข์ปัญหาร่วมกันโดย์สะท�อนค์วามค์ิดเห็นร่วมกัน และเชื�อมั�นว่าปัญหา                   

สามารถิ่แก�ไข์ได�ด�วย์ค์นในชุมชนเอง เปรีย์บุเสมือนภัาพัสะท�อนถึิ่งค์วามรับุผิู้ดชอบุข์องตนต่อปัญหา และสร�างค์วามเป็น

เจ�าข์องร่วมกัน ส่วนที�สี� “ค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างบุุค์ค์ลและเค์รือข่์าย์” เป็นค์วามสัมพัันธ์ิข์องค์นและองค์์กรเค์รือข่์าย์            

ทั�งที�อย์้่ในร้ปแบุบุที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นค์วามสัมพัันธ์ิต่อกันในแนวนอน ก่อให�เกิดค์วามซืึ่�อสัตย์์และ             

ไว�วางใจกัน เกิดพัลังในการเปลี�ย์นแปลงแก�ไข์ปัญหาข์องสังค์มได� และส่วนสุดท�าย์ “สำานึกข์องค์วามเป็นชุมชนและวัฒนธิรรม

ข์องการเอื�ออาทร” ด�วย์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธิารณ์ะข์องชุมชน โดย์ร่วมลงมือทำางานร่วมกันเป็นการเสริมสร�าง

วัฒนธิรรมข์องการเอื�ออาทรและการแบุ่งปันให�เกิดขึ์�นในชุมชน ซึ่ึ�งเป็นสาย์สัมพัันธิ์ที�สำาคั์ญที�ทำาให�ทุกค์นอย์้่ร่วมกัน            

อย์่างอย์้ร่อดได� (ทวีป บุุตรโพัธิิ�, 2561; Katz, 1984)

 การวิจัย์ที�ผู่้านมาเกี�ย์วกับุประเด็นการพััฒนาและส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรี พับุว่า การศึกษาในประเด็น

ดังกล่าวข์อง ปรีย์าพัร สุบุงกชและกอบุกุล วิศิษฏ์สรศักดิ� (2559) ได�อธิิบุาย์เกี�ย์วกับุร้ปแบุบุการบุริหารการพััฒนากลุ่มสตรี

เพืั�อเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชน จังหวัดเพัชรบุุรี ด�วย์วิธีิการเสรมิสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรมีีการปรับุการประชมุ

ซึึ่�งใช�ข์�อม้ลข์องชุมชนมาใช�ประโย์ชน์ในการวางแผู้นดำาเนินงาน ค์ำานึงถึิ่งค์วามต�องการข์องชุมชนร่วมกับุการพัิจารณ์า   

บุทบุาทหน�าที� และค์วามรับุผิู้ดชอบุ ให�เหมาะสมตรงตามค์วามถิ่นัดข์องแต่ละบุุค์ค์ล ประสานการทำางานร่วมกันภัาย์ในกลุ่ม 

ร่วมกับุการข์อค์วามร่วมมือจากหน่วย์งานทั�งภัาย์ในและภัาย์นอกชุมชน สร�างและข์ย์าย์วงเค์รือข่์าย์ข์องการทำางาน                   

ให�เพิั�มขึ์�น การศึกษาข์อง ลักค์ณ์า โย์ค์ะวิสัย์ และจุมพัล หนิมพัาณิ์ช (2559) เกี�ย์วกับุการส่งเสริมบุทบุาทกลุ่มสตรี                      

ในการพััฒนาเศรษฐกิจ สังค์ม และวัฒนธิรรมข์องเทศบุาลในชุมชนท�องถิิ่�น เน�นย์ำ�าให�มีการส่งเสริมเรื�องแนวค์ิด                           

ค์วามเท่าเทีย์มระหว่างเพัศ สิทธิิมนุษย์ชน เปิดโอกาสให�กลุ่มสตรีมีบุทบุาทในการเปลี�ย์นแปลงทางโค์รงสร�างเศรษฐกิจ         

และสังค์ม และค์วรส่งเสริมให�กลุ่มสตรีมีเวทีในการแลกเปลี�ย์นองค์์ค์วามร้�สร�างเค์รือข่์าย์ในชุมชน เป็นต�น

 อนึ�ง ประโย์ชน์ข์องการทบุทวนวรรณ์กรรมที�เกี�ย์วในทั�งสองประเด็นข์�างต�น ผู้้�เขี์ย์นนำามาวิเค์ราะห์ผู้ลการศึกษา

เกี�ย์วกับุการใช�ทุนทางวัฒนธิรรมเพืั�อเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร โดย์มีนัย์            

ค์วามหมาย์ข์อง“ทนุทางวฒันธิรรม” หมาย์ถิ่งึ การใช� “ทุนทางด�านชวีภัาพั” ทรพััย์ากรธิรรมชาตใินท�องถิ่ิ�น (ค์รามและฝ้้าย์) 

เพืั�อใช�ในการรังสรรค์์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชน “ทุนทางวัฒนธิรรม” องค์์ค์วามร้�ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นในเสริมสร�างอาชีพั (การมัดหมี� 

การย์�อมค์ราม และการทอผู้�าย์�อมค์ราม) “ทุนทางสังค์ม” ค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างบุุค์ค์ลกับุองค์์กร (แรงงาน) เพืั�อนำามาศึกษา

ทุนทางวัฒนธิรรมผู้่านกระบุวนการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม และการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์ง โดย์ทำาศึกษาร้ปแบุบุ วิธีิการ       

เสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร ประกอบุด�วย์ การเสริมสร�างกระบุวนการ                   

มีส่วนร่วม ระดมปัญหาและร่วมกันแก�ไข์ ค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างบุุค์ค์ล เค์รือข่์าย์ และการสร�างสำานึกข์องค์วามเป็นชุมชน 

ดังปรากฏในส่วนข์องผู้ลการศึกษาขั์�นต่อไป
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วิธีิดำาเนิำนำการวิจัย
  ผู้้�เขี์ย์นได�เลือกวิธีิการวิจัย์เชิงคุ์ณ์ภัาพัเปน็หลักในการวเิค์ราะห ์เพืั�อทำาการรวบุรวมข์�อม้ลในประเดน็ที�เกี�ย์วข์�องกบัุ

การศึกษากระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวัดสกลนค์ร อันเป็นการสะท�อนการจดัการทุนชุมชน

เพืั�อพััฒนาเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ท�องถิิ่�น สร�างอาชีพั และสร�างราย์ได�ให�แก่กลุ่มอาชีพัผู้้�ทอผู้�าย์�อมค์ราม รวมถึิ่งประเด็นศึกษา       

ทุนทางวัฒนธิรรมการทอผู้�าย์�อมค์รามกับุการส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร            

โดย์ทำาการค์ัดเลือกกลุ่มตัวอย์่างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที�ได�รับุการค์ัดสรรค์์สุดย์อดหนึ�งตำาบุล หนึ�งผู้ลิตภััณ์ฑ์ไทย์                   

ประจำาปี 2559 ระดับุ OTOP 5 ดาว ผู้้�ให�ข์�อม้ลสำาคั์ญ ประกอบุด�วย์ ประธิานกลุ่ม รองประธิาน ค์ณ์ะกรรมการบุริหาร  

และสมาชกิกลุ่ม และเจ�าหน�าที�หน่วย์งานที�เกี�ย์วในการเข์�าไปส่งเสริมการจดัการกลุ่ม รวมจำานวน 29 ค์น วิธีิการเกบ็ุรวบุรวม

ข์�อม้ล ประกอบุด�วย์ การสนทนากลุ่มร่วมกันระหว่างค์ณ์ะกรรมการและสมาชิกกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม การสัมภัาษณ์์เชิงลึก

ได�จากการค์ดัเลือกจากกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามที�น่าสนใจจากการสนทนากลุ่มเพืั�อทำาการสัมภัาษณ์์เชิงลึก และทำาการสัมภัาษณ์์

เจ�าหน�าที� รัฐที� เ กี�ย์วข์�องในการเข์�าไปส่งเสริมการจัดการกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม พัร�อมทั�งเก็บุรวบุรวมข์�อม้ล                                            

ด�วย์วิธีิการสังเกตการณ์์ (Observation) แบุบุมีส่วนร่วม (Participant observation) และการสังเกตแบุบุไม่มีส่วนร่วม 

(Non-participant observation) เพืั�อทำาการเก็บุข์�อม้ล การวิเค์ราะห์ข์�อม้ลเชิงคุ์ณ์ภัาพัใช�การวิเค์ราะห์ข์�อม้ล ตรวจสอบุ

ค์วามน่าเชื�อถืิ่อข์องข์�อม้ลแบุบุสามเส�า (Triangulation Technics) และนำาข์�อม้ลดังกล่าวมาพิัจารณ์าด�วย์วิธีิการวิเค์ราะห์

ข์�อม้ลเชิงพัรรณ์นา (Descriptive Analysis) และวิเค์ราะห์เชิงเนื�อหา (Content Analysis) เพืั�อทำาค์วามเข์�าใจผู้ลการศึกษา

ตามวัตถุิ่ประสงค์์ข์�างต�น 

ผ้ลการศึกษา
 กลุ่มชาติพัันธ์ุิภ้ัไทเป็นกลุ่มชนที�ดำารงอย์้่และตั�งถิิ่�นฐานตั�งแต่เริ�มก่อตั�งบุ�านเมืองในจังหวัดสกลนค์ร                                  

มีวิถีิ่การดำารงชพีัแบุบุเรีย์บุง่าย์ ประกอบุอาชพีัเกษตรกรรมเปน็หลัก มุ่งเน�นการเพัาะปล้กพืัชพัรรณ์อาหารไว�สำาหรับุบุรโิภัค์

ภัาย์ในค์รัวเรือนแล�วนั�น ย์ังมีวัฒนธิรรมการแต่งกาย์ที�โดดเด่น นิย์มนุ่งห่มเสื�อผู้�าด�วย์ผู้�าฝ้้าย์ย์�อมค์ราม เป็นการประยุ์กต์         

ทุนชุมชนอย่์างสร�างสรรค์์ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางด�านชีวภัาพั ทุนทางวัฒนธิรรม และทุนทางสังค์ม นำามาผู้นวกเข์�าไว�ด�วย์กัน 

ก่อเกิดงานหัตกรรมที�แฝ้งไปด�วย์ค์ติค์วามเชื�อทางวัฒนธิรรมข์องชาวภ้ัไทที�ได�รับุการสั�งสมมาจากอดีตและสานต่อมาจนถึิ่ง

ปัจจุบัุน “ผู้�าทอย์�อมค์ราม” จึงเปรีย์บุเสมือนภัาพัตัวแทนข์องการผู้ลิตซึ่ำ�าทางทุนวัฒนธิรรมข์องชาวภ้ัไทมาพััฒนาเป็น

ผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชนที�ขึ์�นชื�อในปัจจุบัุนและได�รับุการย์อมรับุในระดับุสากล ดังนั�น การศึกษากระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์ราม             

จึงเป็นส่วนสำาคั์ญที�สะท�อนให�เห็นถึิ่งค์วามเข์�าใจทุนวัฒนธิรรมหรือวัฒนธิรรมพืั�นฐานข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิภ้ัไท ที�ถ้ิ่กหยิ์บุย์ก 

ขึ์�นมาอธิิบุาย์กระบุวนการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร 

ทุนำทางวัฒนำธิรรมกับกระบวนำการทอผ้้าย้อมคำรามของกลุ่มวิสาหกิจชุ่มช่นำในำจังหวัดสกลนำคำร 
 ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นข์องการทอผู้าย์�อมค์รามเป็นค์ติค์วามเชื�อข์องค์นในอดีตที�ปล้กฝั้งค่์านิย์มให�แก่เด็กสาวชาวภ้ัไท 

ให�เข์�าใจและเกิดเรีย์นร้�กระบุวนการปล้กฝ้้าย์ เกี�ย์วค์ราม มัดหมี�ลวดลาย์ นำามาย์�อมสีค์ราม และทอเป็นผืู้นผู้�าไว�ใช�สำาหรับุ

งานแต่งข์องหญิงชาวภ้ัไท ทำาให�สตรีในชนบุทข์องจังหวัดสกลนค์รมีองค์์ค์วามร้�ดังกล่าวเป็นฐานค์วามร้�แฝ้งในตัวบุุค์ค์ล        

อันเป็นการสั�งสมค์วามร้�และถ้ิ่กผู้ลิตซึ่ำ�าทางวัฒนธิรรมผู่้านกระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามจากรุ่นส่้รุ่น ข์ณ์ะเดีย์วกันในปัจจุบัุน

ย์ิ�งปรากฏเด่นชัดว่ากระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามมีกระบุวนการเรีย์นร้�และถ้ิ่กถ่ิ่าย์ทอดให�แก่กลุ่มสตรีในชุมชน จนเกิดการ

รวมกลุ่มและจัดตั�งเป็นวิสาหกิจชุมชน สร�างอาชีพั สร�างราย์ได�ให�แก่ค์รัวเรือน รวมทั�งการรวมกลุ่มย์งัช่วย์สร�างค์วามเข์�มแข็์ง

ให�แก่กลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์ราม เมื�อพิัจารณ์าการนำาทุนทางวัฒนธิรรมมาใช�ให�เกิดประโย์ชน์ส้งสุด จำาเป็นต�องมีการแปรร้ป

วัฒนธิรรมให�เกิดเป็นม้ลค่์าผู่้านผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชน ซึึ่�งสามารถิ่อธิิบุาย์กระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์ราม ได�แก่ การจัดหาวัตถุิ่ดิบุ
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ในการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม กระบุวนการย์�อมสีค์ราม การทอผู้�าและแปรร้ปผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าค์ราม ดังนี�

 1) การจัดหาวัตถุิ่ดิบุในการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม (นำ�าค์รามและฝ้้าย์) 

 “ต�นค์ราม” พืัชวัตถุิ่ดิบุหลักสำาหรับุใช�ในการให�สีค์รามธิรรมชาติ โดย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามส่วนใหญ่ในจังหวัด

สกลนค์ร นิย์มใช�ค์รามจำานวนสามสาย์พัันธ์ุิ คื์อ ค์รามฝั้กตรง (ไม่มีข์น) ค์รามฝั้กตรง (มีข์น) และค์รามฝั้กงอ (มีข์น) ร่วมกับุ

การย์�อมสีผู้สมกับุต�นเบุือก เพืั�อให�ได�สีค์รามธิรรมชาติที�มีค์วามเข์�มข์�นมากย์ิ�งขึ์�น นอกเหนือจากนี�ย์ังมีวัตถุิ่ดิบุที�สำาคั์ญ 

อีกหนึ�งอย่์างนั�นก็คื์อ “ฝ้้าย์” ส่วนใหญ่แล�วนั�น มักนิย์มปล้กต�นค์รามและต�นฝ้้าย์ไว�ร่วมกันในบุริเวณ์พืั�นที�การทำาเกษตร  

ตามที�นา ไร่ สวน เพืั�อเก็บุไว�ใช�เป็นวัตถุิ่ดิบุหลักในกระบุวนการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม ซึึ่�งถืิ่อว่าเป็นภ้ัมิปัญญาทางวัฒนธิรรม

ในการจัดการทรัพัย์ากรท�องถิิ่�นอย์่างชาญฉลาดข์องชุมชน อีกทั�งย์ังช่วย์ลดปัจจัย์ในการผู้ลิตที�สำาคั์ญคื์อ “ต�นทุนการผู้ลิต” 

ลดค่์าใช�จ่าย์ ช่วย์ประหย์ัดเวลาในการจัดหาวัตถุิ่ดิบุสำาหรับุจากภัาย์นอกชุมชนอีกด�วย์ ในปัจจุบัุนกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามข์อง

จังหวัดสกลนค์ร ได�เกิดการเรีย์นร้�และมีการส่งเสริมให�สมาชิกในกลุ่มปล้กต�นค์รามและฝ้้าย์ไว�ใช�ในกระบุวนการผู้ลิตข์อง

กลุ่มตนเอง รวมถึิ่งมีการสร�างเค์รือข่์าย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามที�มีวัตถุิ่ประสงค์์ในการกระจาย์สินค์�า แลกเปลี�ย์นวัตถุิ่ดิบุ  

รับุซืึ่�อ และจำาหน่าย์ ทั�งนำ�าค์รามและฝ้้าย์ภัาย์ในชุมชนท�องถิิ่�นใกล�เคี์ย์ง

 2) กระบุวนการย์�อมสีค์ราม 

 การเตรีย์มวัตถุิ่ดิบุเพืั�อย์�อมสีค์ราม เริ�มต�นจากการผู้ลิตเส�นด�าย์ที�เรีย์กว่า “ฝ้้าย์เข็์นมือ” ด�วย์การนำาอิ�วฝ้้าย์เพืั�อแย์ก

เมล็ดออกจากปุย์ฝ้้าย์ จากนั�นจึงทำาการดีดฝ้้าย์ให�ได�เนื�อละเอีย์ด พัองฟ้ และนำามาล�อฝ้้าย์โดย์ใช�ไม�ล�อจนได�ดิ�วฝ้้าย์ ขั์�นต่อ

มาทำาการเข็์นฝ้้าย์ด�วย์หลาเพืั�อปั�นใย์ฝ้้าย์ให�เป็นเกลีย์วติดกันย์าวเป็นเส�นฝ้้าย์ เรีย์กว่า “การเข็์นฝ้้าย์” จากนั�นใช�กับุกรอเส�น

ฝ้้าย์เข์�าหลอดไม�ไผู่้ เรีย์กว่า “การปั�นหลอด” และเก็บุกลุ่มฝ้้าย์ไว�ด�วย์การเปีย์ฝ้้าย์เสร็จแล�ว จึงเริ�มทำาการออกแบุบุลวดลาย์

ผู้�าด�วย์วิธีิการมัดหมี� เพืั�อสร�างลวดลาย์ให�สวย์งาม เริ�มจากการมัดกลุ่มเส�นฝ้้าย์เป็นข์�อด�วย์เชือกกันนำ�า เมื�อนำากลุ่มเส�นฝ้้าย์

ย์�อมสี สีจะเกาะติดเฉพัาะบุริเวณ์ที�ไม่ได�มัด เมื�อแกะเชือกมัดออกจึงเกิดลาย์บุนเส�นฝ้้าย์ 

 การเตรีย์มนำ�าย์�อมและการย์�อมสีค์ราม ประกอบุด�วย์ “การแช่ใบุค์ราม” ใช�โอ่งแช่ต�นค์รามใส่นำ�าสะอาดให�ท่วมใบุ

ค์รามพัอดี แช่ทิ�งไว� 12 ชั�วโมง แล�วจึงกลับุใบุค์ราม และแช่ต่อไปอีก 12 ชั�วโมง จากนั�นทำาการคั์ดแย์กกากใบุค์รามออกโดย์

วิธีิบีุบุกากใบุเพืั�อให�ได�นำ�าค์รามที�มีสีเขี์ย์วปนฟ้า ขั์�นต่อมา “กวนนำ�าค์ราม” ด�วย์การเติมป้นข์าวลงในนำ�าค์รามพัร�อมกับุใช�มือ

กวนนำ�าค์รามให�ช�า ร่วมกับุสังเกตสีและฟองข์องนำ�าค์ราม หากเปลี�ย์นเป็นสีเหลืองปนเขี์ย์วให�หย์ุดเติมป้นข์าวแล�วกวนนำ�า

ค์ราม พัักนำ�าค์รามทิ�งไว� 1 คื์น และเทเอาข์องเหลวใสที�อย์้ด่�านบุนทิ�งเพืั�อให�ได�เนื�อค์รามสีนำ�าเงินเข์�มจากนั�นนำามากรองเอาแต่

เนื�อค์ราม “การเตรยี์มนำ�าย์�อม” ใช�เนื�อค์รามผู้สมกบัุนำ�าขี์�เถิ่�าหรือนำ�าด่าง (นำ�าดั�ง) ที�ได�จากการเผู้าไหม�ข์องต�นไม�บุางชนดิ เช่น 

ขี์�เถิ่�าจากผัู้กโข์มหนาม เปลือกฝั้กนุ่น เหง�ากล�วย์ ไม�สะแก ไม�ประด่้บุ�าน ต�นมะละกอ เปลือกข์นุน ใบุมะข์าม ต�นเพักา  

ใบุจามจุรี ก�านมะพัร�าว กาบุมะพัร�าวหรือต�นไม�อื�น จากนั�นจึงทำาการเตรีย์มนำ�าด่างผู้สมกับุนำ�าค์รามและตักกวนนำ�าย์�อมทุก

วัน วันละสองเวลา คื์อ ช่วงเช�า และช่วงเย์็น อันเป็นการเตรีย์มสีเพืั�อใช�ในขั์�นตอนต่อไป “การย์�อมสีค์ราม” นำาเส�นฝ้้าย์ที�มัด

หมี� (หัวหมี�) ย์�อมค์รั�งแรกลงไปย์�อมซึ่ำ�าอีกจนได�สีนำ�าเงินเข์�มติดเส�นฝ้้าย์ตามที�พัอใจและนำาหัวหมี�ไปล�างให�สะอาด แกะเชือก

มัดหมี�นำาผึู้�งลมให�แห�งเป็นการเสร็จสิ�นขั์�นตอนข์องการเตรีย์มนำ�าย์�อมและย์�อมสี

 3) การพััฒนาผู้ลิตภััณ์ฑ์ 

 การทอผู้�าและแปรร้ปผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าค์ราม กลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามมีกรรมวิธีิการทอผู้�าย์�อมค์ราม โดย์เริ�มจาก

วิธีิ “การค์�นห้ก” เพืั�อทำาฝ้้าย์เส�นย์ืน (ไส�ห้ก) ซึึ่�งแต่ละเส�นย์ืนจะถ้ิ่กต่อเข์�ากับุเส�นฝ้้าย์เดิมในเข์าห้กและร่องฟันฟืม เรีย์กว่า 

“การสืบุห้ก” แล�วจึงนำาห้กที�สืบุไว�แล�วนั�นมาวางพัาดในกี�ทอผู้�าและทอผู้�าต่อไป ทั�งนี�การทอผู้�าย์�อมค์รามส่วนใหญ่มักทอ

ตามลวดลาย์มัดหมี�ที�ได�ออกแบุบุไว� โดย์ลวดลาย์ดังกล่าวเกิดจากค์ติค์วามเชื�อ ค์วามศรัทธิา ประสบุการณ์์ข์องผู้้�ออกแบุบุ 

เช่น ลาย์พัญานาค์ ลาย์เกล็ดเต่า ลาย์นาค์น�อย์ ลาย์นกย์ง้ เป็นต�น ทั�งนี� การแปรร้ปผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสกลนค์ร นิย์มแปรร้ปเป็นสินค์�าจำาพัวก พัวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์์ ผู้�าค์ลุมไหล่ ผู้�าถุิ่ง ผู้�าเช็ดหน�า ผู้�าพัันค์อ 

เสื�อผู้�า หมวก และรองเท�า เป็นต�น แต่สินค์�าดังกล่าวย์ังไม่มีค์วามหลากหลาย์ข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์ เนื�องจากข์าดองค์์ค์วามร้�ด�าน
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การออกแบุบุ การตัดเย็์บุ รวมถึิ่งข์าดอุปกรณ์์ในการผู้ลิต ซึึ่�งส่งผู้ลให�ผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าทอย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสกลนค์รยั์งค์งข์าดค์วามเป็นเอกลักษณ์์ข์องแต่ละกลุ่มได�อย์่างชัดเจน

 

การเสริมสร้างคำวามเข้มแข็งของกลุ่มสตำรีทอผ้้าย้อมคำรามในำจังหวัดสกลนำคำร
 แนวทางการใช�ทุนทุนทางวัฒนธิรรมผู้�าทอย์�อมค์รามเพืั�อเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามใน

จังหวัดสกลนค์ร เป็นการปรับุเปลี�ย์นกระบุวนทัศน์ข์องค์นในชุมชนที�เชื�อว่างานทอผู้�าค์รามเป็นเพีัย์งวิถีิ่ข์องภ้ัมิปัญญาท�อง

ถิิ่�นที�ติดตัวมาเท่านั�น แต่การใช�ทุนวัฒนธิรรมอย์่างสร�างสรรค์์นี�เป็นปรับุตัวข์องค์นในชุมชน โดย์เฉพัาะกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อม

ค์รามให�เกิดการริเริ�ม คิ์ดค์�น ตัดสินใจร่วม ร่วมรับุผิู้ดชอบุดำาเนินกิจกรรมการทอผู้�าย์�อมค์รามร่วมกัน เพืั�อให�ค์นในชุมชนมี

ส่วนรวม และสร�างค์วามสุข์จากสร�างอาชีพัเสริมเหล่านี�ด�วย์ อีกทั�งยั์งเป็นการเสริมสร�างให�ชุมชนเกิดค์วามเข์�มแข็์งและพึั�ง

ตนเองได� สามารถิ่สะท�อนกระบุวนวิธีิการส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รได�ดังนี� 

 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อมค์ราม

 กระบุวนการส่งเสริมเพืั�อสร�างการมีส่วนร่วมข์องการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อมค์ราม เป็นขั์�นตอนแรก

เริ�มข์องการระดมทุนชุมชนที�สำาคั์ญ ได�แก่ ทุนทางวัฒนธิรรม (การปล้กค์ราม การย์�อมสีค์ราม การมัดหมี� การทอผู้�า)  

ทุนทางชีวภัาพั (ทรัพัย์ากรในชุมชน ต�นค์รามและดอกฝ้้าย์) ทุนทางสังค์ม (แรงงานที�เป็นค์ณ์ะกรรมการและสมาชิกในกลุ่ม

ทอผู้�าย์�อมค์ราม) นำามาจัดการอย์่างสร�างสรรค์์เป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชนที�ขึ์�นชื�อข์องจังหวัดสกลนค์ร การจัดตั�งกลุ่มทอผู้�าย์�อม

ค์ราม เกิดขึ์�นจากวัตถุิ่ประสงค์์ข์องการรวมตวักันข์องกลุ่มสตรีในชนบุทที�มีค์วามร้�และมีค์วามเชี�ย์วชาญในกระบุวนการย์�อม

ค์ราม การมัดหมี� และการทอผู้�าค์ราม ซึึ่�งเป็นค์วามต�องการใช�ทุนวัฒนธิรรมเพืั�อการพััฒนาชุมชน โดย์เล็งเห็นค์วามสำาคั์ญ

ข์องทุนวัฒนธิรรมที�เกิดขึ์�น เพืั�อพััฒนาระบุบุเศรษฐกิจฐานรากข์องชุมชน เกิดการรวมตัวขึ์�นเป็นกลุ่มตามค์วามสนใจ  

ตามค์วามถิ่นัด จากนั�นจึงสร�างกระบุวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มอาชีพัและจัดตั�งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อม

ค์รามขึ์�น ด�วย์การศึกษา ค์�นค์ว�า ประมวลทุนวัฒนธิรรมเรื�องที�สนใจ ประเมินศักย์ภัาพัหรือค์วามพัร�อมข์องตนเองในด�าน

ต่าง ๆ และร่วมกันคิ์ด ร่วมวางแผู้น ร่วมดำาเนินการตามแผู้นกิจกรรม เพืั�อแก�ปัญหาแสวงหาแนวทางอนุรักษ์ ฟื�นฟ้ และ

พััฒนาวัฒนธิรรมท�องถิิ่�นให�ย์ังค์งอย์้่ค่้์ชุมชนไม่ให�เกิดการส้ญหาย์ สร�างคุ์ณ์ค่์า เพิั�มม้ลค่์าจากการทอผู้�าย์�อมค์รามที�เป็นทั�ง

ค์วามจำาเป็นและค์วามต�องการข์องสตรีในชุมชน ผู้ลกระทบุดังกล่าวส่งผู้ลให�หน่วย์งานในพืั�นที�ได�เข์�ามามีส่วนช่วย์เหลือและ

สนับุสนุน ส่งเสริมให�เกิดการรวมกลุ่มอาชีพัเกิดแล�วนั�น นอกจากที�กล่าวมาแล�วหากพิัจารณ์าอย์่างละเอีย์ด โค์รงสร�างการ

บุริหารจัดการกลุ่ม ประกอบุด�วย์ ค์ณ์ะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม ส่วนใหญ่เป็นสตรีซึึ่�งได�รับุการย์อมรับุ

จากการมีส่วนร่วมในการคั์ดเลือกให�เป็นผู้้�นำาในการบุริหารจัดการกลุ่ม เพืั�อทำาหน�าที�เป็นค์ณ์ะกรรมทำางานนั�นเอง หัวใจ

สำาคั์ญข์องการเลอืกผู้้�นำาต�องเปน็ผู้้�ที�มีค์วามเอื�อเฟื�อเผืู้�อแผู่้ มีคุ์ณ์ธิรรม มีองค์์ค์วามร้�ที�เหมาะสมในแตล่ะบุทบุาท วางบุทบุาท

และข์อบุเข์ตค์วามรับุผิู้ดชอบุ อาทิ ประธิาน รองประธิาน ค์ณ์ะกรรมการฝ่้าย์การผู้ลิต ฝ่้าย์การตลาด ฝ่้าย์ประชาสัมพัันธ์ิ 

ฝ่้าย์การเงินและบัุญชี เลข์านุการ และค์ณ์ะกรรมการตรวจสอบุการดำาเนินการข์องกลุ่ม เพืั�อนำาพัากลุ่มให�ดำาเนินกิจการอย่์าง

มีเป้าหมาย์ สร�างการเปน็เจ�าข์องร่วมกัน พัร�อมทั�งส่งเสริมให�สมาชิกในกลุ่มร่วมแสดงค์วามคิ์ดเห็น กำาหนดกฎีระเบุยี์บุ เพืั�อ

ใช�เป็นแนวทางในการปฏิบัุติร่วมกันได�อย์า่งลงตัว บุนพืั�นฐานข์องค์วามเข์�าใจในค์วามเป็นสตรีซึึ่�งกันและกัน ทำาให�กลุ่มดำาเนิน

การได�ตามเป้าหมาย์ รวมถึิ่งการหาค์�นแนวทางในการแก�ไข์ปัญหาภัาย์ในกลุ่ม ซึึ่�งวิธีิการดังกล่าวนี�สามารถิ่นำามาใช�จัดการ

ปัญหาได�ด�วย์ค์วามประนีประนอมแบุบุฉบัุบุสตรี ด�วย์วิธีิการพ้ัดคุ์ย์เพืั�อไกลเกลี�ย์ปัญหา เช่น ปัญหาค์วามคิ์ดเห็นไม่ตรงกัน

ภัาย์ในกลุ่ม ปัญหาค์วามขั์ดแย์�งเกี�ย์วกับุผู้ลประโย์ชน์ เป็นต�น ทั�งนี�เป็นกระบุวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมข์องกลุ่มสตรีทอ

ผู้�าย์�อมค์รามที�ทุกค์นต่างมีส่วนในการเริ�มคิ์ด เริ�มใช�ทุนชุมชน ด�วย์การเป็นเจ�าข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์ชุมชนและร่วมแบุ่งปันผู้ล

ประโย์ชน์ร่วมกัน

 2) การสร�างกระบุวนการเรีย์นร้�ร่วมกันข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์ราม 

 กลยุ์ทธ์ิในการสร�างกระบุวนการเรีย์นร้�ร่วมกันข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์ราม เป็นลักษณ์ะข์องการถ่ิ่าย์ทอดค์วามร้�
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และร่วมเรีย์นร้�แลกเปลี�ย์นร่วมกัน ดัง “พีั�สอนน�อง - แม่สอนล้ก” สามารถิ่พับุเจอได�อย์้่โดย์ทั�วไปข์องกระบุวนการเรีย์นร้�

แบุบุกลุ่ม อาทิ การเพิั�มค์วามร้�ให�แก่สมาชิกใหม่ เป็นกระบุวนการส่งเสริมและเปิดโอกาสให�บุุค์ค์ลที�สนใจทั�วไปในชุมชนได�

ร่วมเข์�ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม ไม่ว่าบุุค์ค์ลนั�นจะมีค์วามร้�มากน�อย์เพีัย์งใด รุ่นพีั�ที�อย่้์ในกลุ่มก็จะเป็นผู้้�ถ่ิ่าย์ทอด

ค์วามร้�และเทค์นิค์วิธิกีารก่อหม�อค์ราม การมัดหมี� การย์�อมค์รามและการทอผู้�าให�ได�เรีย์นร้� เปรีย์บุเสมือนแม่ที�ถิ่า่ย์ทอดวิชา

ให�แก่ล้ก การปรับุเปลี�ย์นบุทบุาทในกลุ่ม เป็นการส่งเสริมให�สมาชิกในกลุ่มได�มีการพััฒนาทักษะในด�านต่าง ๆ  เช่น ด�านการ

ตลาดและประชาสัมพัันธ์ิ โดย์กลุ่มจะร่วมกันลงมติพิัจารณ์าบุุค์ค์ลที�เหมาะสมและสามารถิ่พััฒนาทักษะด�านการข์าย์ไปเป็น

ลองปฏิบัุติการข์าย์ตามตลาดระดับุท�องถิิ่�น งานประเพัณี์ระดับุจังหวัด และตลาดระดับุประเทศ ร่วมกับุพีั�เลี�ย์ง และเมื�อมี

ค์วามเชี�ย์วชาญแล�วก็จะให�ทำาหน�าที�ด�านการตลาดต่อไปเป็นการสร�างค์นรุ่นใหม่มาทดแทนค์นรุ่นเก่า รวมถึิ่ง การส่งเสริม

ให�สมาชิกได�เข์�าร่วมอบุรมเพิั�มพ้ันค์วามร้� ได�แก่ การอบุรมการพััฒนาผู้ลิตภััณ์ฑ์และแปรร้ป การพััฒนาทักษะด�านวิทย์ากร

เพืั�อเป็นผู้้�บุรรย์าย์ในศ้นย์์การเรีย์นร้�กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์ราม ส่งผู้ลให�ค์ณ์ะกรรมการและสมาชิกข์องกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามได�

พััฒนาทักษะการเรีย์นร้�ข์องตนเองอย์้่เสมอ

 3) การสร�างเค์รือข่์าย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามระดับุพืั�นที� 

 การริเริ�มข์องเค์รือข่์าย์นี�เกิดขึ์�นบุนพืั�นฐานข์องค์วามต�องการแก�ไข์ปัญหาการจัดหาวัตถุิ่ดิบุที�นำามาใช�ในการผู้ลิตผู้�า

ทอย์�อมค์ราม นั�นก็คื์อ “นำ�าค์รามและฝ้้าย์” กลุ่มได�หาแนวทางในการแก�ไข์ปัญหาการจัดการกลุ่มร่วมกันซึึ่�งมีสองลักษณ์ะ 

คื์อ ส่งเสริมให�สมาชิกเพัาะปล้ก (ค์รามและฝ้้าย์) ซึึ่�งพืัชทั�งสองชนิดนี�ได�รับุการสนับุสนุนเมล็ดพัันธ์ุิจากหน่วย์งานในพืั�นที� 

และเมล็ดพัันธ์ุิที�ได�จากการเก็บุเกี�ย์วเองข์องสมาชิก รณ์รงค์์ให�มีการเพัาะปล้กไว�ในพืั�นที�ตามสวนหรือไร่นา เพืั�อแก�ไข์การ

ข์าดแค์ลนวัตถุิ่ดบิุในการผู้ลิต อีกลักษณ์ะหนึ�ง คื์อ การสร�างเค์รือกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามในระดับุพืั�นที� ด�วย์การใช�ค์วามสัมพัันธ์ิ

ทางสังค์มที�ใกล�ชิดกันระหว่างกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามในพืั�นที�ใกล�เคี์ย์งกันแลกเปลี�ย์นซืึ่�อข์าย์วัตถุิ่ดิบุโดย์เฉพัาะนำ�าค์รามและ

เส�นฝ้้าย์ ทำาให�เกิดการปฏิสัมพัันธ์ิข์องกลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามในระดับุหม่้บุ�าน ระดับุตำาบุล และระดับุอำาเภัอ ซึึ่�งเค์รือข่์าย์เหล่า

นี�เกิดขึ์�นบุนพืั�นฐานข์องการแลกเปลี�ย์นในร้ปแบุบุ “ใค์รมีสิ�งใดก็เอามาแลกเปลี�ย์นกัน” นอกจากนี�ย์ังมีการการสร�างเค์รือ

ข่์าย์การเรีย์นร้�ร่วมกันข์องแต่ละศ้นย์ก์ารเรีย์นร้�การทอผู้�าค์ราม ปัจจุบัุนจังหวัดสกลนค์รได�พััฒนาเค์รือข่์าย์และตั�งเป็น “ชมรม

ผู้�าค์รามธิรรมชาติสกลนค์ร” ที�มีเป้าหมาย์ข์องการร่วมเรีย์นร้�และพััฒนาผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าทอย์�อมค์รามให�มีค์วามสามารถิ่

ย์กระดบัุสินค์�าเพิั�มขี์ดค์วามสามารถิ่ในการแข่์งขั์นทางการตลาด อันเป็นการเตรยี์มค์วามพัร�อมสำาหรบัุผู้้�ผู้ลิตผู้้�ประกอบุการ

ในจังหวัดสกล เพืั�อข์อรับุรองตราสัญลักษณ์์สิ�งบุ่งชี�ทางภ้ัมิศาสตร์ไทย์ (Thai Geographical Indication Symbol)  

ช่วย์ข์ย์าย์เค์รือข่์าย์การตลาด การกำาหนดทิศทางข์องกลไกราค์าสินค์�าและการสร�างผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�เป็นอัตลักษณ์์ร่วมกัน

 4) การสร�างจิตสำานึกรักษ์ท�องถิิ่�นในการอนุรักษ์ภ้ัมิปัญญาด�านการทอผู้�าย์�อมค์ราม

 การจัดการกลุ่มทอผู้�าย์อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รมีการสร�างจิตสำานึกรักษ์ท�องถิิ่�นให�กับุสมาชิกในกลุ่ม ถืิ่อเป็นอีก

หนึ�งกลยุ์ทธ์ิที�ช่วย์สร�างเสริมให�ชุมชนท�องถิิ่�นได�สานต่อภ้ัมิปัญญาทางวัฒนธิรรม งานหัตถิ่ศิลป์แห่งการทอผู้�าย์�อมค์ราม โดย์

การปล้กฝั้งมรดกทางด�านค์วามคิ์ดให�แก่ผู้้�ทอผู้�าในย์ุค์ปัจจุบัุน ผู่้านการปรับุกระบุวนทัศน์ในการออกแบุบุลวดลาย์ การมัด

หมี�ลาย์โบุราณ์ประยุ์กต์ การย์�อมผู้�าแบุบุดั�งเดิมให�มีค์วามทันสมัย์เหมาะกับุย์ุค์ปัจจุบัุนแล�วนั�น ย์ังเป็นการช่วย์ธิำารงรักษา

อัตลักษณ์์และถิ่า่ย์ทอดองค์์ค์วามร้�จากรุ่นส่้รุ่น ดังจะเหน็ได�จากการเพิั�มจำานวนข์องสมาชกิกลุ่มทอผู้�าค์รามที�เป็นสตรทีี�มีอาย์ุ

ตั�งแต่ช่วงวัย์รุ่นไปจนถึิ่งวัย์ทำางาน มีค์วามสนใจเข์�าร่วมกลุ่ม มาเรีย์นร้�กระบุวนการผู้ลิตผู้�าทอย์�อมค์ราม และนำามาพััฒนา

ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�มีค์วามหลากหลาย์ พััฒนาตนเองไปเป็นผู้้�ประกอบุการชุมชนที�สนใจเกี�ย์วกับุการพััฒนาทุนทางวัฒนธิรรมข์อง

ชุมชนให�เป็นราย์ได�แก่ชุมชนเพิั�มมากขึ์�น นอกเหนอืจากสิ�งที�ได�กล่าวมาแล�วนั�น ย์งัช่วย์ลดทอนปญัหาการอพัย์พัย์�าย์ถิิ่�นข์อง

ค์นวัย์ทำางานไม่ให�เค์ลื�อนย์�าย์แรงงานไปต่างถิิ่�นได�อีกด�วย์ 
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อภิปรายผ้ล
 จากผู้ลการศึกษากระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์รามข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนค์ร สะท�อนให�เห็นถึิ่ง

กระบุวนการนำาเอาทุนทางวัฒนธิรรมที�มีอย์้ใ่นชุมชนท�องถิิ่�นมาพััฒนาอย่์างสร�างสรรค์์ เพืั�อผู้ลิตสินค์�าข์องชุมชน ขั์บุเค์ลื�อน 

และย์กระดับุเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให�มีค์วามก�าวหน�า นำาพัามาซึึ่�งการสร�างงาน เพิั�มราย์ได�ให�แก่ชุมชนแล�วนั�น ทุนทาง

วัฒนธิรรมดังกล่าวย์งัมีบุทบุาทสำาคั์ญต่อการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รอีกด�วย์ 

สอดค์ล�องกับุงานศึกษาข์อง เรณ้์ เหมือนจันทร์เชย์ (2558) อันเป็นทุนทางวัฒนธิรรมที�แฝ้งในร้ปวัตถุิ่ข์องทางภ้ัมิปัญญา นั�น

ก็คื์อ “กระบุวนการทอผู้�าย์�อมค์ราม” ซึ่ึ�งเป็นทุนวัฒนธิรรมเพืั�อเข์�าถึิ่งม้ลค่์า เป็นพัลังในการข์บัุเค์ลื�อนพััฒนาชมุชนไปพัร�อม

กับุการอนุรักษ์และฟื�นฟ้วัฒนธิรรมอย์่างเหมาะสม ทั�งนี� งานศึกษาข์อง ลักค์ณ์า โย์ค์ะวิสัย์และจุมพัล หนิมพัานิช (2559) 

สะท�อนค์วามสำาคั์ญข์องบุบุทบุาทข์องกลุ่มสตรใีนการพััฒนาเศรษฐกจิสังค์มและ วัฒนธิรรมชมุชนท�องถิิ่�น สอดค์ล�องกับุผู้ล

การศกึษากลุ่มสตรทีอผู้�าย์�อมค์รามในจงัหวัดสกลนค์ร มีบุทบุาทต่อการพััฒนาด�านเศรษฐกจิข์องชุมชนด�วย์การส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมและเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์ง อาทิ การมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อมค์ราม การสร�าง

กระบุวนการเรีย์นร้�ร่วมกันข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์ราม การสร�างเค์รือข่์าย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามระดับุพืั�นที� การสร�าง

จิตสำานึกรักษ์ท�องถิิ่�นอนุรักษ์ภ้ัมิปัญญาด�านการทอผู้�าย์�อมค์ราม อันเป็นการสร�างการมีส่วนร่วม สร�างเสริมราย์ได�ให�แก่

ค์รอบุค์รัวอีกช่องทางหนึ�ง เป็นการใช�ศักย์ภัาพัชุมชนเพืั�อก่อเกิดประโย์ชน์ต่อค์รอบุค์รัวและชุมชนอย์่างแท�จริง 

 ข์�อค์�นพับุที�น่าสนใจ พับุว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำาหรับุการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผู้�าย์�อมค์รามนั�น 

อาศัย์คุ์ณ์ลักษณ์ะบุางประการข์องเพัศสตรถ้ีิ่กนำามาใช�ในการสร�างเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผู้น ออกแบุบุ จัดการ

บุริหารภัาย์ในกลุ่มอย์่างเป็นระบุบุด�วย์การดึงเอาศิลปะข์องค์วามเป็นหญิงมาใช�ในการทำางาน เช่น ค์วามรอบุค์อบุ ค์วาม

ใจเย์น็ ค์วามประนปีระนอม ถ้ิ่กนำามาใช�ในการสร�างการมีส่วนร่วมต่อการบุริหารจัดการกลุ่มอย์า่งมีประสิทธิิภัาพัผู่้านกระบุวน

วิธีิทางค์วามคิ์ดในการส่งต่อองค์์ค์วามร้�ข์องทุนทางวัฒนธิรรมด�วย์วิธีิการ “พีั�สอนน�อง-แม่สอนล้ก” อันเป็นการเสริมสร�าง

ค์วามเข์�มแข็์งที�ย์ั�งย์ืนข์องกลุ่มสตรีทอผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์ร

ข้อเสนำอแนำะ
 การศึกษาเกี�ย์วกับุทุนทางวัฒนธิรรมการผู้�าทอย์�อมค์รามกับุการเสริมสร�างค์วามเข์�มแข็์งข์องสตรีในจังหวัดสกลนค์ร 

คื์อ ระบุบุค์วามร้�เกี�ย์วกับุการประย์ุกต์ใช�ทุนทางวัฒนธิรรมในการพััฒนาอาชีพั และสร�างเสริมราย์ได�ให�กับุชุมชน เป็นการ

ย์กระดับุเศรษฐกิจชุมชนให�มีค์วามเข์�มแข็์ง ผู่้านการดำาเนินการข์องกลุ่มสตรีในชุมชนท�องถิิ่�น ซึึ่�งช่วย์ฟื�นฟ้และสืบุทอด

วัฒนธิรรมการทอผู้�าย์�อมค์รามให�ค์งอย์้่ ดังนั�น องค์์กรที�มีส่วนเกี�ย์วข์�องทั�งภัาค์รัฐ ภัาค์เอกชน ภัาค์ธุิรกิจ และสถิ่าบัุนการ

ศึกษา ค์วรมีการถิ่อดบุทเรีย์นการวิเค์ราะห์เค์รือข่์าย์กลุ่มทอผู้�าย์�อมค์รามจังหวัดสกลนค์ร เพืั�อวิเค์ราะห์ศักย์ภัาพัข์องเค์รือ

ข่์าย์ กลยุ์ทธ์ิการสร�างเค์รือข่์าย์ การส่งเสริมการแลกเปลี�ย์นเรีย์นร้�ทุนวัฒนธิรรม สามารถิ่ทำาค์วามเข์�าใจกระบุวนการพััฒนา 

ส่งเสริมค์วามเข์�มแข็์งข์องการจัดการชุมชน และเกิดการข์ย์าย์ผู้ลต่อกลุ่มอื�นได� รวมทั�งหน่วย์งานที�เกี�ย์วข์�อง อาทิ สำานักงาน

วัฒนธิรรม สภัาวัฒนธิรรม สามารถิ่นำาชุดค์วามร้�การใช�ทุนทางวัฒนธิรรมข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิภ้ัไทเผู้ย์แพัร่ส่้สาธิารณ์ชน  

อันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธิรรมท�องถิิ่�นให�ดำารงอย์้่สืบุต่อไป
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เรื�องเล่าจากผื้นำผ้้า : เมื�อคุำณค่ำาถูกทำาให้มีมูลค่ำาในำโลกดิจิทัล 

ปกกสิณ์ ชาทิพัฮด1

บทคัำดย่อ

 บุทค์วามนี�มุ่งศึกษาเรื�องเล่าเกี�ย์วกับุผู้�าย์�อมค์รามที�ปรากฏในสื�อออนไลน์ โดย์เก็บุข์�อม้ลจากสัมภัาษณ์์และเก็บุข์�อม้ลจากสื�อออนไลน์

ข์องกลุ่มผู้้�ประกอบุการผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์ราม เพืั�อทำาค์วามเข์�าใจกระบุวนการสร�างเรื�องเล่าให�กับุผู้�าย์�อมค์รามในฐานะที�เป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ทาง

วัฒนธิรรมที�โดดเด่นข์องจังหวัดสกลนค์ร ผู้ลการศึกษา พับุว่า เรื�องเล่าที�ปรากฏบุนสื�อออนไลน์แบุ่งเป็น 3 ประเภัท คื์อ 1) เรื�องเล่าเกี�ย์วกับุ

ชุมชน 2) เรื�องเล่าเกี�ย์วกับุค์นทำาผู้�าย์�อมค์ราม และ 3) เรื�องเล่าเกี�ย์วกับุลวดลาย์และอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชน กระบุวนการถ่ิ่าย์ทอดเรื�องเล่า

ผู่้านช่องทางข์องสื�อหลากหลาย์ประเภัท ได�แก่ เฟซึ่บุุ๊ก, ไลน์, อินสตาแกรม และเว็บุเพัจ โดย์มีจุดประสงค์์ข์องการสร�างเรื�องเล่าประกอบุด�วย์ 

1) การเพิั�มย์อดจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์ราม 2) การเผู้ย์แพัร่กิจกรรมเกี�ย์วกับุผู้�าย์�อมค์ราม  3) การให�ค์วามร้�และสร�างประสบุการณ์์ร่วม

เกี�ย์วกับุผู้�าย์�อมค์ราม และ 4) การสง่เสริมอัตลักษณ์์ข์องสนิค์�าทางวฒันธิรรมข์องจงัหวัดสกลนค์ร ซึ่ึ�งเป็นการนำาเอาประสบุการณ์์ในโลกอดตี

มาส่้โลกปัจจุบัุนด�วย์เค์รื�องมือข์องโลกดิจิทัลและการนำาคุ์ณ์ค่์าข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์ทางวัฒนธิรรมมาสร�างให�เป็นม้ลค่์าได�อย์่างเป็นร้ปธิรรม

คำำาสำาคัำญ : เรื�องเล่า, ชุมชนผู้�าทอ, อัตลักษณ์์ในโลกดิจิทัล
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1 ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ประจำาสาข์าวิชาภัาษาไทย์ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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Textile Narrative : How Traditional Textile and Self Identities are being Valued  

and Promoted to the Digital World
Pokkasina Chathiphot2

Abstract

 This article focuses on the stories about indigo-dyed textile which appear online platform. The study was 

conducted by collecting data through interviews and online media from  entrepreneurs of indigo dyed products in 

order to understand the process of creating stories for indigo-dyed textile as an outstanding cultural product of Sakon 

Nakhon Province. The study found that stories appearing on online media can be divided into 3 categories: 1) story 

about community 2) story about indigo-dyed textile and 3) story about motif and ethnic identity. The process of 

broadcasting stories through various media channels including Facebook, Line, Instagram and Web pages. The purpose 

of creating stories includes 1) increasing sales of indigo-dyed textile products 2) dissemination of indigo dyeing activi-

ties 3) providing knowledge and building experiences on indigo-dyed textile and 4) promoting indigo-dyed textile as 

identity of cultural products of Sakon Nakhon Province. It is also bringing the past to the present world with the tools 

of the digital world and bringing the value of cultural products into concrete values.

Keywords : Narrative, Weaving Community, Digital World, Self Identity

__________________
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University. 
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บทนำำา
 วัฒนธิรรมการทอผู้�านั�นมีการสอนกันมาด�วย์วัฒนธิรรมแบุบุมุข์ปาฐะข์องชนกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้้�ไทย์ ญ�อ  

กะเลิง โย์�ย์ ลาวและโส� ต่างก็มีองค์์ค์วามร้�เรื�องค์รามและการย์�อมค์ราม โดย์ขั์�นแรกเรีย์นร้�ผู่้านการสังเกตและร้�ว่าค์รามเป็น

พืัชชนิดหนึ�ง มีใบุข์นาดเล็ก และสามารถิ่ให�สี จึงนิย์มนำากิ�งค์รามรวมถึิ่งใบุมาแช่นำ�าเพืั�อหมักเอานำ�าค์รามด�วย์การกวนป้นแดง

หรือป้นข์าวลงไปทำาให�ตกตะกอนเกิดเป็นก�อนค์รามหรือเนื�อค์รามเหลว ก่อนที�จะนำาเนื�อค์รามนั�นมาก่อหม�อด�วย์การผู้สม

นำ�าด่างขี์�เถิ่�าและค์วามเปรี�ย์วจากนำ�ามะข์าม และสามารถิ่ใช�ย์�อมเส�นใย์ทั�งฝ้้าย์และไหม รวมถึิ่งย์�อมผู้�าได�

 เมื�อกล่าวถึิ่งภ้ัมิปัญญาการทอผู้�าในทุกวัฒนธิรรมค์งปฏิเสธิไม่ได�ว่าเป็นงานสำาคั์ญอย์่างหนึ�งข์องผู้้�หญิงมาแต่

โบุราณ์กาล เพัราะบุทบุาทหน�าที�สำาคั์ญมากในวิถีิ่ชีวิตผู้้�หญิงมีค์วามผู้้กพัันกับุ “การทอผู้�า” นับุตั�งแต่ภ้ัมิปัญญาการปล้กฝ้้าย์ 

เก็บุฝ้้าย์ อิ�วฝ้้าย์ เข็์นฝ้้าย์ มัดหมี� ค์�นห้ก สืบุห้ก ไปจนถึิ่งการทอ ถัิ่ก ปัก จก ย์ก ขิ์ด เหล่านี�เป็นทักษะและค์วามร้�สำาคั์ญที�

ติดตัวผู้้�หญิงมาแต่บุรรพักาล กระบุวนการถ่ิ่าย์ทอดภ้ัมิปัญญานี�มีค์วามเป็นระเบีุย์บุแบุบุแผู้นอย่์างวิทย์าศาสตร์ กล่าวคื์อ 

ผู่้านการสังเกตในเบืุ�องต�น ฝึ้กหัดในเบืุ�องกลาง และลงมือทำาในเบืุ�องปลาย์ ฝึ้กฝ้นจนเกิดเป็นค์วามเชี�ย์วชาญ จนกระทั�งทอ

ผู้�าสำาเร็จออกมาเป็นผืู้นพัร�อมสำาหรับุการใช�งานในโอกาสต่าง ๆ

 การทอผู้�าจึงเป็นกิจกรรมสำาคั์ญข์องผู้้�หญิง สุริย์า สมุทคุ์ปติ�และพััฒนา กิตติอาษา (2536 : 65) กล่าวว่า ผู้�าและ

กระบุวนการทอผู้�าข์องอีสานมีส่วนร่วมโดย์ตรงต่อกระบุวนการขั์ดเกลาให�ผู้้�หญิงอีสานมีค์วามเป็นผู้้�หญิงที�สมบุ้รณ์์ตามค่์า

นิย์มข์องสังค์ม เมื�อว่างเว�นจากการทำานา ผู้้�หญิงจะทอผู้�าที�ใช�ในชีวิตประจำาวันเก็บุสะสมเอาไว� และยั์งทอผู้�าจากการคิ์ด

ประดิษฐ์ลวดลาย์ต่าง ๆ  เพืั�อค์วามสวย์งามข์องผืู้นผู้�าเอาไว�ใช�ในโอกาสต่าง ๆ  เมื�อต�องออกไปพับุปะกับุค์นอื�น ๆ  ในงานบุุญ 

จึงอาจกล่าวได�ว่าการทอผู้�าเป็นการแสดงฝี้มือและชั�นเชิงข์องศิลปะบุนผืู้นผู้�าข์องผู้้�หญิง สอดค์ล�องกับุแนวคิ์ดข์องวิบุ้ลย์์ ลี�

สุวรรณ์ (2527 : 199) ที�กล่าวว่า ฝี้มือในการทอผู้�าเป็นเสน่ห์อย์า่งหนึ�งข์องผู้้�หญิงที�จะช่วย์ให�ฝ่้าย์ชาย์และญาติฝ่้าย์ชาย์มอง

เห็นคุ์ณ์ค่์าข์องค์วามเปน็กุลสตรีข์องผู้้�หญิง และผู้ญาอสีานข์องจารบุุุตร เรืองสุวรรณ์ (2520 : 9) ย์งัตอกย์ำ�าให�เห็นว่าบุทบุาท

หน�าที�สำาคั์ญข์องผู้้�หญิงที�เหมาะสำาหรับุการออกเรือนและมีค์วามพัร�อมที�จะสร�างค์รอบุค์รัวได�ต�องมีข์�ออันพึังประสงค์์ดังนี�

 “ตำ�าห้กบุ่เป็นแจ ตำ�าแพัรบุ่เป็นฝ้าต�อน เลี�ย์งม่อนบุ่ฮ้�โตลุกโตนอน อย์่าฟ้าววอนเอาผัู้ว”

 “…หญิงใดเจรจาต�าน ตามค์องเถ่ิ่าแก่ ให�ถืิ่อแท�ค์ำาเฒ่าสั�งสอน ตั�งเหล่า บุ่ขี์�ค์ร�าน ตำ�าห้กทอไหม ข์องแพังดีเอนก

นอนในห�อง หญิงนั�น เข์ากะลือชาแท� ทั�งแดนดาโลก ไผู้กะย์ังอย์ากได�เป็นแก�วมิ�งเมีย์ นางนั�นค์วรที� เอากล่อมกลิ�งเป็นมิ�ง

เมีย์ข์วัญ นางจักพัาค้์ณ์เฮือน อย์้่สบุาย์หาย์ฮ�อน…” 

 นอกจากนี� สิ�งที�สะท�อนให�เห็นภ้ัมิปัญญาและการแบุ่งบุทบุาทหน�าที�ข์องชาย์-หญิงที�ชัดเจนที�สุดในวัฒนธิรรมผู้�าทอ

ในสังค์มอีสาน คื์อ “พัญาค์ำากองสอนไพัร่” ซึึ่�งเป็นวรรณ์กรรมนิทานที�เป็นค์ำาสอน ต�นฉบัุบุจากบุ�านค์�อ อำาเภัอเมือง จังหวัด

มหาสารค์าม ชำาระโดย์พัระอริย์านุวัตร เข์มจารีเถิ่ระ (2513 : 14-15) โดย์มีบัุ�นสอนตำ�าห้กที�พัญาค์ำากองได�สอนไพัร่ฟ้าข์อง

ตนเอง และได�กล่าวถึิ่งการทอผู้�าไว�อย์่างละเอีย์ด ค์วามว่า

 “เมื�อนั�น  พัญาค์ำากองเจ�า   เทศนาสอนสั�ง

   บุอกให�ฮ้�จักเวีย์กบุ�าน  การสร�างก่อแปง

 แม่ญิง  ให�ฮ้�แจ�งไว�   ตำ�าห้กขิ์ดไหม  แท�เนอ

   พัอสอนสาว   ให�สั�งสอนการย์�าว

   แปงโตม�อน   กินมอนบีุ�บุ่อน

   เฮ็ดสวนมอนให�กว�าง  ประสงค์์ได�ปล้กมอน

 แม่ญิง  เป็นค์นสาวหลอก   ไหมดักแด�

   ทั�งด้แลม�อน   เก็บุมอนเช�าค์ำ�า

   ทั�งตำ�าห้กฝ้้าย์   ไหมพั�อมแต่งสี

   แปงนิลหม�อ   เอาค์ามลงแซ่ึ่
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   เข็์นไหมห้กฝ้้าย์   ทั�งซึ่ำ�าเหล่งไหม

   เกีย์นไม�ไผู่้บัุ�ง   เป็นกะโบุกไหมเคี์ย์น

   เก็บุฟืมเข์า   ใส่กะบุุงพัันเกี�ย์ว

   แปงไหมเส�น   เป็นเค์รือย์าวหย์่อน

   เมื�อสืบุห้กแล�ว   จึ�งกางเส�นตำ�าทอ

   นั�งแป้นกี�กำาผัู้�น   ไม�เหย์ีย์บุค์อฟืม

   จึงได�สอดสวย์   ไปมาฟัดฟืมดังก�อง”

 จากข์�อม้ลข์�างต�น สะท�อนให�เห็นว่าภ้ัมิปัญญาและวัฒนธิรรมการทอผู้�าเป็นสิ�งที�เป็นมรดกทางวัฒนธิรรมข์องกลุ่ม

ชนข์องสกลนค์รมาแต่อดีต โดย์ร้�จักการปล้กฝ้้าย์และผู้ลิตฝ้้าย์เพืั�อทำาเป็นเค์รื�องนุ่งห่ม เมื�อว่างเว�นจากการทำานา ทำาไร่ ผู้้�

หญิงก็จะใช�เวลาทอผู้�าเพืั�อเก็บุไว�ใช�ในงานบุุญประเพัณี์และพิัธีิกรรมต่าง ๆ  นอกจากจะใช�เป็นเค์รื�องนุ่งห่มในชีวิตประจำาวัน

แล�ว ผู้�าทอย์ังกลาย์เป็นเค์รื�องบุ่งชี�สถิ่านภัาพัทางสังค์มและแสดงอัตลักษณ์์ทางวัฒนธิรรมข์องกลุ่มชนชาติไท-ไทย์ในอาณ์า

บุริเวณ์วัฒนธิรรมแอ่งสกลนค์รด�วย์

หุ้ม ห่ม ห่อ โอบ รัด มัด ผู้ก : ปฏิบัติำการบนำเรือนำกายโดยใช้่ผ้้าย้อมคำราม
 ผู้�าทอที�เป็นลักษณ์ะเดน่ข์องเข์ตอสีานเหนอืและอสีานกลาง คื์อ ผู้�าฝ้้าย์มดัหมี�ย์�อมค์ราม ใช�สำาหรับุเปน็ผู้�าซิึ่�นนุ่งห่ม

ในชีวิตประจำาวัน และ ผู้�าไหมมัดหมี� สำาหรับุใช�นุ่งในโอกาสพิัเศษ ลวดลาย์จะเป็นลาย์ทางตั�งตกแต่งด�วย์ส่วนตีนซิึ่�นซึึ่�งมัก

เป็นผู้�าฝ้้าย์และส่วนหัวซิึ่�นหรือส่วนเอวจะเย็์บุต่อด�วย์ผู้�าที�มีลาย์ขิ์ดเป็นลาย์ทางสีแดง ผู้�าฝ้้าย์ลาย์ขิ์ดทำาเป็นผู้�าม่าน หมอน

และผู้�าห่ม ลวดลาย์มักเป็นร้ปสัตว์และเป็นลวดลาย์แบุบุเดีย์วกับุข์องกลุ่มค์นไท-ลาวทั�วไป สิทธิิชัย์ สมานชาติ (2555) กล่าว

ว่า ย์ามว่างจากงานนา ผู้้�หญิงทอผู้�า ผู้้�ชาย์จักสาน เป็นเหมือนภัาพัสะท�อนให�เห็นสภัาพัชีวิตและสังค์มข์องชาวอีสานได�ดีว่า

หน�าที�สำาคั์ญข์องผู้้�หญิง คื์อการทอผู้�าซึึ่�งเป็นงานรองจากอาชีพัหลัก เช่น เตรีย์มทำาเค์รื�องนุ่งห่ม เค์รื�องใช�ในชีวิตประจำาวัน

ประเภัท เค์รื�องนอน หมอน มุ�ง ผู้�าห่ม เสื�อ ซิึ่�น (ผู้�านุ่ง) ซ่ึ่ง (กางเกง) โสร่ง ผู้�าข์าวม�า และเค์รื�องใช�ที�จะถิ่วาย์พัระในพิัธีิกรรม

งานบุุญประเพัณี์ต่าง ๆ ดังนั�น จึงมีการถ่ิ่าย์ทอดวิธีิการย์�อมผู้�า การทอผู้�า สืบุต่อกันมาจากรุ่นส่้รุ่นจนถึิ่งปัจจุบัุน ส่วนการ

ย์�อมสีจะใช�สีธิรรมชาติ ซึึ่�งได�จาก ใบุ ดอก ผู้ล เปลือก แก่นข์องต�นไม�ชนิดต่าง ๆ  และโดย์เฉพัาะสีค์รามที�ได�จาก “ต�นค์ราม” 

พืัชที�ให�สีค์รามและนำ�าเงิน

 ค์รามและผู้�าย์�อมค์รามในอาณ์าบุริเวณ์แอ่งสกลนค์รนั�น เดิมแฝ้งและฝั้งอย์้่ในประวัติค์วามทรงจำาข์องผู้้�เฒ่าผู้้�แก่ 

อนุรัตน์ สาย์ทอง (2554 : 1) กล่าวว่า จังหวัดสกลนค์รเป็นแห่งแรกในประเทศไทย์ที�ฟื�นฟ้การย์�อมค์รามมาจากต�นตอข์อง

ภ้ัมิปัญญาที�ถ้ิ่กกลบุไว�ด�วย์วัฒนธิรรมชนบุทสมัย์ใหม่ ล่วงเข์�าปีที� 5 ข์องการศึกษาค์�นค์ว�าจึงมีผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามร้ปแบุบุ

ตามยุ์ค์สมัย์ออกส่้ตลาดจังหวัดเชีย์งใหม่และกรุงเทพัฯ ปีที� 6-9 มีการศึกษาวิจัย์ด�วย์กระบุวนการและเค์รื�องมือทาง

วิทย์าศาสตร์ จนสามารถิ่อธิิบุาย์กระบุวนการสกัดและย์�อมสีค์รามที�สลับุซัึ่บุซึ่�อนได� และได�เผู้ย์แพัร่จนผู้้�บุริโภัค์ร้�จักค์วาม

พิัเศษข์องค์รามและผู้�าย์�อมค์รามในปี พั.ศ. 2548 ทำาให�ค์รามและผู้�าย์�อมค์รามได�รับุค์วามสนใจทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

เนื�องจากคุ์ณ์สมบัุติที�พิัเศษข์องค์ราม คื์อ ให�สีนำ�าเงินสดใส เส�นใย์ฝ้้าย์ธิรรมชาติที�ละเอีย์ด กระบุวนการผู้ลิตค์รามและผู้�า

ย์�อมค์รามเป็นกระบุวนการย์�อมเย์็น 

 “ผู้�าค์ราม” หรือ “ผู้�าย์�อมค์ราม” ที�นำามาใช�เป็นปฏิบัุติการบุนเรือนกาย์ทั�งหุ�ม ห่ม ห่อ โอบุ รัด มัด ผู้้กในชีวิตตั�งแต่

เกิดจนตาย์ ถ้ิ่กผู้ลิตขึ์�นเพืั�อใช�ในค์รัวเรือน ไม่ได�ทำาในร้ปแบุบุข์องอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจ เนื�องจากสมัย์ก่อนระบุบุเศรษฐกิจ

ย์ังเป็นแบุบุพึั�งพัา และใช�การเกษตรกรรมเป็นตัวขั์บุเค์ลื�อนชุมชน การทอผู้�าทุกชนิดใช�เวลาที�ว่างเว�นจากการทำาเกษตร 

บุทบุาทหน�าที�ข์องค์นก็ถ้ิ่กจัดแบุ่งชัดเจน ผู้้�ชาย์ทำาหน�าที�ซ่ึ่อมแซึ่มบุ�าน สร�างบุ�าน ปล้กเล�าข์�าว ทำาค์อกสัตว์และงานจักสาน 

ส่วนผู้้�หญิงก็ต�องเรีย์นร้�การมัดหมี� ปล้กหม่อน เลี�ย์งไหม อิ�วฝ้้าย์ เข็์นฝ้้าย์ ทอผู้�า เพืั�อเก็บุเอาไว�ใช�ในงานบุุญและการออก

เรือน หากแตช่่วงเวลาหนึ�งกิจกรรมที�กล่าวมาแล�วข์�างต�นได�เลือนหาย์ไปจากชมุชนหลาย์แห่งด�วย์การเปลี�ย์นแปลงโค์รงสร�าง



50

ทางสังค์มและวัฒนธิรรมข์องชุมชน เมื�อเกิดการรื�อฟื�นวิถีิ่ชีวิตและวัฒนธิรรมการทอผู้�ากลับุมาอีกค์รั�ง ในช่วงแรกแม�จะเป็น

ไปอย์่างช�า ๆ เนื�องจากต�องอย์้่ในกระบุวนการปรับุตัวหลาย์อย์่าง จึงทำาให�การทอผู้�าเป็นเรื�องเล็ก ๆ ไม่หวือหวา และย์ังมี

ลักษณ์ะการทำาในค์รัวเรือน แต่เมื�อกระแสค์วามนิย์มพืั�นบุ�านได�เกิดขึ์�น หน่วย์งานราชการหลาย์แห่งได�ผู้ลักดัน ส่งเสริม  

รวมถึิ่งการเข์�ามาค์วบุคุ์มกระบุวนการดังกล่าวให�เข์�าร้ปแบุบุเพืั�อที�จะสามารถิ่นำาค์นและชุมชน (ผู้้�หญิงที�มีฝี้มือรวมกลุ่มกัน) 

เข์�าส่้แหล่งทุนที�พัย์าย์ามจะสนับุสนุนกำาลังทรัพัย์์ให�เกิดเป็นการรวมกลุ่มแบุบุหลวม ๆ และมีเงื�อนไข์ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา 

จนกลาย์เป็นการบุริหารจัดการกลุ่มในร้ปแบุบุ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บุ�าน และเข์�มข์�นขึ์�นจนกระทั�งการจัดตั�งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ที�สามารถิ่เข์�าถึิ่งแหล่งทุนจำานวนมากได� โดย์การรับุรองจากหน่วย์งานภัาค์รัฐ

 ชาวบุ�านในพืั�นที�ต่าง ๆ ข์องจังหวัดสกลนค์ร นค์รพันม มุกดาหาร ได�ใช�องค์์ค์วามร้�เรื�องค์ราม การย์�อมค์รามและ

การทอผู้�าค์รามที�สืบุทอดมาจากภ้ัมิปัญญาข์องบุรรพัชนกลับุมาสืบุสานและสร�างสรรค์์ให� “ผู้�าค์ราม” ฟื�นกลับุคื์นมามีบุทบุาท

และเป็นที�รับุร้�อย์่างแพัร่หลาย์ ผู้�าค์รามหรือผู้�าย์�อมค์รามจึงนับุว่าเป็นการต่อย์อดอดีตและปรับุใช�ทุนทางวัฒนธิรรมที�เกิด

จากฐานทรัพัย์ากรทางชีวภัาพัและภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นที�สำาคั์ญในฐานะที�เป็นสินค์�าทางวัฒนธิรรมที�มีค์วามสำาคั์ญต่อชุมชน 

สังค์มและเศรษฐกิจข์องประเทศมาตั�งแต่อดีต แต่ด�วย์บุริบุทข์องสังค์มโลกที�เปลี�ย์นแปลงอย์่างรวดเร็ว มีภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น

หลาย์ประเภัทที�ได�รับุผู้ลกระทบุจากค์วามทันสมัย์ ทำาให�กระแสข์องท�องถิิ่�นและค์วามเป็นท�องถิิ่�นถ้ิ่กเบีุย์ดขั์บุให�มีพืั�นที�น�อย์

ลง สิ�งที�ย์ังค์งอย์้่คื์อ “องค์์ค์วามร้�และภ้ัมิปัญญาผู้�าทอข์องผู้้�หญิง” ที�กลาย์เป็นชุดค์วามร้�ที�อย์้่ในตัวผู้้�ส้งอาย์ุ ผู้้�หญิงสมัย์ใหม่

ไม่ทอผู้�า เนื�องจากกระบุวนการทอผู้�าต�องใช�ค์วามอดทนและค์วามประณี์ต วิถีิ่การทอผู้�าจึงกลาย์เป็นภัาระและหน�าที�ข์อง 

ผู้้�ส้งอายุ์ข์องกลุ่มแม่ ป้า ย์า่ ย์าย์ที�นับุวันจะลดจำานวนลงไปด�วย์ปัญหาสุข์ภัาพัและโรค์ภััย์ไข์�เจ็บุต่าง ๆ  จนกลาย์มาเป็นปัจจัย์

ที�ทำาให�ชุมชนหลาย์แห่งลด ละ เลิกการทอผู้�า และการย์�อมผู้�าไปในที�สุด ทำาให�หลาย์ชุมชนที�ผู้้�หญิงอายุ์ตำ�ากว่า 40 ปี  

ไม่สามารถิ่สืบุสานภ้ัมิปัญญาการย์�อมผู้�า การทอผู้�าข์องบุรรพัชนตนเองไว�ได�โดย์เฉพัาะผู้�าค์รามหรือผู้�าย์�อมค์รามที�

กระบุวนการซัึ่บุซึ่�อน ต�องอาศัย์ทักษะและค์วามชำานาญ ผู่้านการฝึ้กฝ้น ค์ร้พัักลักจำา การปฏิบัุติจนเกิดเป็นค์วามจำาและทำา

จนเชี�ย์วชาญ จนทำาให�ได�ผืู้นผู้�าค์รามที�สำาเร็จ ปัจจัย์นี�อาจจะเป็นสิ�งที�นำาไปส่้การส้ญหาย์ข์องผู้�าย์�อมค์รามเร็วย์ิ�งขึ์�น

 ชุมชนทอผู้�าหลาย์แห่งข์องจังหวัดสกลนค์รจงึมีภัาพัที�ชัดเจนว่า “ผู้้�หญงิ” เป็นกลไกสำาคั์ญต่อการขั์บุเค์ลื�อนเศรษฐกจิ

ฐานรากในหลาย์ชุมชน และกลไกนี�เป็นสิ�งที�เกิดขึ์�นด�วย์ระบุบุการ “ขั์ดเกลาทางสังค์ม” ที�ผู่้านจากรุ่นส่้รุ่น โดย์เฉพัาะการ

เรีย์นร้�ร่วมกันข์องผู้้�หญิง การรวมตัวกันจากกลุ่มเล็ก ๆ ที�ต�องการให�ค์รอบุค์รัวอย์้่ดีกินดี และมีราย์ได�เพีัย์งพัอต่อการดำารง

ชีวิต มีค์ำาบุอกเล่าจากผู้้�หญิงหลาย์ค์นและหลาย์ชุมชนที�กล่าวว่างานหัตถิ่กรรมผู้�าทอสามารถิ่เป็นที�พึั�งและเป็นอาชีพั 

อิสระที�สร�างราย์ได�จุนเจือค์รอบุค์รัว สามารถิ่ส่งล้กเรีย์นจนจบุระดับุปริญญา และยั์งสามารถิ่ปลดหนี�สินที�เกิดจากภัาค์

เกษตรกรรมได� สิ�งที�ผู้้�หญิงในชุมชนสามารถิ่ทำาได�คื์อการรวมกลุ่มกันเพืั�อทอผู้�าและส่งไปจำาหน่าย์ จากกลุ่มเล็ก ๆ นำามาส่้

กลุ่มที�ข์ย์าย์ตัวขึ์�นจนเกิดเป็นค์วามย์ั�งย์ืน สมาชิกในกลุ่มที�ล�วนเป็นผู้้�มีค์วามเชี�ย์วชาญในงานทอผู้�าต่างก็พัย์าย์ามแสดงฝี้มือ

ตนเองผู่้านงานหัตถิ่กรรม คิ์ดค์�นลวดลาย์ต่าง ๆ ออกมาอย์่างหลากหลาย์ ส่วนใหญ่มักจะเป็นลวดลาย์ที�มาจากการสั�งสอน

ข์องญาติผู้้�ใหญ่ที�มีค์วามเชี�ย์วชาญในเชิงช่างศิลป์ ผู้นวกกับุลวดลาย์ที�คิ์ดค์�นขึ์�นมาเอง กลาย์มาเป็นผืู้นผู้�าที�มีค์วามงดงาม

และมีนัย์ย์ะข์องค์วามหมาย์ โดย์เฉพัาะข์องค์วามหมาย์ในวิถีิ่ชีวิต สามารถิ่บุอกเล่าเรื�องราวต่าง ๆ  ได�อย์่างหลากหลาย์ บุาง

ค์นที�มีวิธีิคิ์ดเชิงซึ่�อนก็พัย์าย์ามที�จะเสาะแสวงหานำาสิ�งที�มีอย์้่ในชุมชนถิ่อดบุทเรีย์นออกมาเป็นลวดลาย์ที�บุอกเล่าเรื�องราว

ข์องชุมชนตนเองผู่้านผืู้นผู้�า 

 จากที�กล่าวมาข์�างต�น จึงอาจกล่าวได�ว่า ผู้้�หญิงเป็นตัวแปรสำาคั์ญข์องการขั์บุเค์ลื�อนพัลังข์องเศรษฐกิจฐานรากให�

กับุชุมชน “ผู้�าทอ” และ “ค์ราม” นับุเป็นวัตถุิ่ดิบุและกระบุวนการสำาคั์ญที�นำาชุมชนไปส่้ค์วามสำาเร็จและค์วามเข์�มแข็์ง  

“พัลังข์องผู้้�หญิง” ไม่ได�อย์้่ที�ค์วามสามารถิ่ทางด�านร่างกาย์ หากแต่เป็นพัลังที�อย์้่ “ภัาย์ในใจ” ที�พัย์าย์ามข์ับุเค์ลื�อน  

ผู้ลักดัน และทำาให�บุรรลุตามที�ตั�งเป้าหมาย์ไว� ผู้้�หญิงเป็นผู้้�ที�มีบุทบุาทสำาคั์ญในการกำาหนดทิศทางข์องการพััฒนาชุมชน  

โดย์เฉพัาะนโย์บุาย์ระดับุค์รอบุค์รัว และนโย์บุาย์ทางเศรษฐกิจฐานรากข์องชุมชน ปรากฏให�เห็นชัดเจนเกี�ย์วกับุค์วาม

พัย์าย์ามในการตดิต่อสื�อสารกบัุสังค์มภัาย์นอกเพืั�อทำาให�เกิดการเค์ลื�อนไหวทางเศรษฐกจิผู้�าย์�อมค์ราม การเจรจาเพืั�อติดต่อ
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หาล้กค์�าทั�งในระดับุชุมชน ภ้ัมิภัาค์ ระดับุประเทศ และต่างประเทศ นำามาซึึ่�งราย์ได�และการกระจาย์ราย์ได�อย์่างถิ่�วนทั�วใน

ชุมชน ราย์ได�ส่วนหนึ�งที�เกิดจากงานหัตถิ่กรรมผู้�าทอและผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�เกิดจากภ้ัมิปัญญาผู้�าย์�อมค์รามมีส่วนช่วย์เหลือและ

เกื�อก้ลให�เกิดชุมชนดำารงอย์้่ได�อย์่างมั�นค์ง

ผ้้าย้อมคำราม : หลากเรื�องเล่าจากโลกเก่าสู่โลกดิจิทัล
 ปัจจุบัุนจังหวัดสกลนค์รได�กลาย์เป็นแหล่งผู้ลิตผู้�าย์�อมค์รามที�มีคุ์ณ์ภัาพัมากที�สุดแห่งหนึ�งข์องประเทศไทย์  

ชาวบุ�านได�ใช�องค์์ค์วามร้�เรื�องค์ราม การย์�อมค์รามและการทอผู้�าย์�อมค์รามที�สืบุทอดมาจากภ้ัมปัิญญาข์องบุรรพัชนมารื�อฟื�น 

สืบุสาน และสร�างสรรค์์ให� “ผู้�าย์�อมค์ราม” ฟื�นกลับุคื์นมาอีกค์รั�งและเป็นทำาให�เป็นที�รับุร้�อย์่างแพัร่หลาย์ ผู้�าทอย์�อมค์ราม

เป็นภ้ัมิปัญญาท�องถิ่ิ�นที�เกิดจากฐานชวีภัาพัและภ้ัมปัิญญาท�องถิ่ิ�นที�สืบุทอดมาเปน็ระย์ะเวลาย์าวนานจนเกดิเป็นกระแสข์อง

การทำาวัฒนธิรรมให�กลาย์เป็นสินค์�า (Commoditization) ก็ย์ิ�งทำาให�ผู้�าย์�อมค์รามได�รับุแรงกระทำาจากหลาย์ภัาค์ส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นหน่วย์งานข์องภัาค์รัฐ เอกชน และกลไกการตลาด โดย์เฉพัาะตลาดที�เกี�ย์วข์�องกับุดิจิทัล ซึึ่�งเป็นกระแสนิย์มข์อง

โลกสมัย์ใหม่ ผู้�าย์�อมค์รามจากที�เค์ย์อย์้่กับุที�ไม่ได�เค์ลื�อนไหวไปกับุกระแสก็จำาเป็นอย์่างย์ิ�งที�จะต�องปรับุตัวให�เข์�ากับุย์ุค์ที�มี

การขั์บุเค์ลื�อนด�วย์ดิจิทัล มีหลาย์หน่วย์งานที�เข์�ามาสนับุสนุนและส่งเสริมให�ชุมชนได�เรีย์นร้�กระบุวนการสื�อสารเพืั�อทำาให� 

“ค์นอื�น” ได�ร้�จัก “ตัวตน” ข์องค์นทำาค์รามหรือภ้ัมิปัญญาค์ราม จนทำาให�เกิดเรื�องเล่าขึ์�นต่าง ๆ อย์่างแพัร่หลาย์

ภาพิที� 1 แผู้นที�ภ้ัมิศาสตร์ค์รามข์องจังหวัดสกลนค์ร

 หากจะกล่าวว่า เรื�องเล่าต่าง ๆ ที�ถ้ิ่กนำาเสนอผู่้านสื�อสมัย์ใหม่ทั�งทางเฟซึ่บุุ๊ก ไลน์ และเพัจ มักจะนำาเสนอเกี�ย์วกับุ

หลากหลาย์มุมมองข์อง “ค์ราม” และ “ผู้�าย์�อมค์ราม” เพืั�อเน�นการจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ข์องตนหรือข์องกลุ่มให�ได�มากขึ์�น 

และเรื�องราวที�ถ้ิ่กนำาเสนอมักจะเกี�ย์วข์�องกับุค์น ลวดลาย์ สถิ่านที�สำาคั์ญข์องการผู้ลิตค์ราม เรื�องราวเหล่านี�สะท�อนให�เห็น

ชุดค์วามคิ์ดที�สำาคั์ญบุางอย์่างข์องค์นทำาค์รามที�พัย์าย์ามแสดงให�เห็นจุดยื์นสำาคั์ญในการอนุรักษ์ สืบุสานภ้ัมิปัญญาดั�งเดิม

ข์องชุมชนตนเองเอาไว� ในอีกแง่หนึ�งก็ทำาให�เห็นค์วามพัย์าย์ามในการสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาในร้ปงานศิลป์และงานหัตถิ่กรรม

ให�มีค์วามโดดเด่นสามารถิ่ที�จะนำาไปส่้การพััฒนาในระดับุสากลได� แต่ทั�งนี�ทั�งนั�นก็ย์ังพับุว่า การนำาเสนอเรื�องราวและเรื�อง

เล่าต่างก็ย์ังค์งย์ึดเอาประเด็นที�เกี�ย์วข์�องกับุ “ภ้ัมิปัญญา” ข์องค์นในชุมชนและลวดลาย์หรือลักษณ์ะพิัเศษข์องเส�นใย์ที�ใช�
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มานำาเสนอให�เกิดค์วามแตกต่างจากบุุค์ค์ลอื�น ซึึ่�งจะอธิิบุาย์ให�เห็นเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี�

 เรื�องเล่าเกี�ยวกับคำนำ

 เรื�องเล่าเกี�ย์วกับุค์นที�ปรากฏในสื�อออนไลน์ข์องภ้ัมิปัญญาค์รามและผู้�าย์�อมค์ราม ปรากฏชัดเจนในด�านที�เกี�ย์วข์�อง

กับุค์ร้ภ้ัมิปัญญา แม่ค์ร้ค์ราม รวมถึิ่งผู้้�ที�บุุกเบิุกเกี�ย์วกับุค์ราม ซึึ่�งบุรรดาค์นทำาค์รามจะต�องกล่าวอ�างถึิ่ง ค์ร้ค์รามหรือแม่ค์ร้

ค์ราม เป็นผู้้�ที�ทำาค์รามมักจะระลึกถึิ่งบุุญคุ์ณ์ข์องค์ร้บุาอาจารย์์ที�เป็นค์นสอนทำาค์ราม เริ�มตั�งแต่การก่อหม�อ การย์�อมค์ราม 

การปรุงหม�อ ดังนั�น เมื�อต�องการจะกล่าวถึิ่งหรืออ�างถึิ่งบุุญคุ์ณ์ข์องค์ร้เหล่านั�นจึงมักจะใช� “บุุค์ค์ล” เป็นค์ร้ภ้ัมิปัญญาค์ราม

มากล่าวอ�างอิง เพืั�อแสดงให�เห็นถึิ่งค์วามกตัญญู้กตเวทิตาต่อผู้้�มีพัระค์ุณ์ และบุุค์ค์ลที�กล่าวถึิ่งนี�มักจะเป็นบุุค์ค์ลสำาคั์ญใน

แวดวงข์องค์ราม ได�แก่ แม่ฑีตา แม่พีัระ แม่ค์ำาปุณ์ แม่ปอน แม่บุุญเรือน ซึึ่�งมีราย์ละเอีย์ดปรากฏในเฟซึ่บุุ๊กข์องค์นทำาค์ราม 

ดังนี�

ภาพิที� 2 เฟซึ่บุุ๊กข์องฐิติมา บุุญต่าย์ “เฮือนนางค์ราม”

 การนำาเสนอเรื�องราวข์องบุุค์ค์ลอีกด�านหนึ�ง เป็นการนำาเสนอเรื�องเล่าข์องการเดินทางข์องภ้ัมิปัญญาค์รามจากรุ่น

ส่้รุ่น และอย์้ใ่นร้ปหนังสั�น แต่นำาเสนอผู้า่นเพัจและเฟซึ่บุุ๊ก การบุอกเลา่เรื�องราวข์องการสบืุทอดลมหาย์ใจข์องภ้ัมิปัญญาผู้�า

ย์�อมค์รามนั�นย์่อมต�องอาศัย์กาลเวลาและค์ุณ์ภัาพัข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์เป็นสำาคั์ญ และมักถ่ิ่าย์ทอดเรื�องราวข์องบุุค์ค์ลสำาคั์ญที�

เป็นต�นทางข์องภ้ัมิปัญญานั�นด�วย์ เช่น การนำาเสนอเรื�องราวข์องแม่ฑีตา ในฐานะที�เป็นผู้้�ก่อกำาเนิดผู้�าฝ้้าย์ย์�อมค์รามเป็นเจ�า

แรกข์องสกลนค์ร ดังปรากฏในเพัจข์องฑีตา ค์วามว่า

ภาพิที� 3 เพัจ “ฑีตา”
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 อีกด�านหนึ�งข์องการนำาเสนอเกี�ย์วกับุ “ค์น” พับุว่า เจ�าข์องเฟซึ่บุุ๊กหรือเพัจมักจะนำาเสนอเรื�องเล่าข์องบุุญคุ์ณ์และ

การรำาลึกบุุญคุ์ณ์ข์องแม่ค์ร้ค์รามที�ถึิ่งแก่กรรม แต่ย์งัค์งส่งผู้ลทางใจต่อเจ�าข์องเฟซึ่บุุ๊กหรือเพัจอย์้ ่การแสดงค์วามเค์ารพัและ

การรำาลึกถึิ่งนี�เป็นการแสดงออกถึิ่งค์วามกตัญญู้และการแสดงค์วามนอบุน�อมในวิชาค์วามร้�ข์องค์ร้บุาอาจารย์์ที�ประสิทธิิ�

ประสาทวิชาเกี�ย์วกับุภ้ัมิปัญญาค์รามให� จนทำาให�เจ�าข์องเพัจประสบุผู้ลสำาเร็จในเส�นทางสาย์อาชีพัที�เกี�ย์วข์�องกับุค์ราม ดัง

ปรากฏใน เฟซึ่บุุ๊กข์องรณุ์ณี์ ซึึ่�งเป็นเจ�าข์องผู้ลติภััณ์ฑ์ผู้�าฝ้้าย์ย์�อมค์รามและสธีิรรมชาตอืิ�นที�มีค์วามโดดเดน่และเปน็เอกลกัษณ์์

อีกกลุ่มหนึ�ง ได�กล่าวถึิ่ง แม่ค์ร้บุุญเรือน ที�เป็นบุุค์ค์ลสำาคั์ญที�ถ่ิ่าย์ทอดวิทย์าการด�านค์รามให� และให�ค์ำามั�นสัญญาในการที�

จะสืบุสานและสร�างสรรค์์องค์์ค์วามร้�ดังกล่าวให�เป็นภ้ัมิปัญญาและมรดกไปจนถึิ่งรุ่นล้กหลานต่อไป ดังปรากฏในเฟซึ่บุุ๊กว่า

ภาพิที� 4 แม่ค์ร้บุุญเรือน อินทรีย์์ ในเฟซึ่บุุ๊กข์องรุณ์ณี์

ภาพิที� 5 แม่ค์ร้ภ้ัมิปัญญาปอน โค์ตรพัรหม บุ�านหนองค์รอง

 จากที�นำาเสนอมาแล�วข์�างต�น พับุว่า เรื�องเล่าที�นำาเสนอเกี�ย์วกับุบุุค์ค์ลสำาคั์ญด�านค์ราม และหยิ์บุย์กประเด็นข์อง

การเป็นค์ร้ภ้ัมิปัญญาค์รามที�สำาคั์ญข์องกลุ่มหรือข์องชุมชนมาเป็นเรื�องเล่า สะท�อนให�เห็นค์วามพัย์ามย์ามในการสร�างเรื�อง

เล่าให�มีคุ์ณ์ค่์าด�วย์การเชื�อมโย์งไปถึิ่งรากเหง�าข์องภ้ัมิปัญญาที�มาจากบุรรพับุุรุษข์องชุมชน เป็นการตอกย์ำ�าให�เห็นคุ์ณ์ค่์าใน

เชิงที�เป็นสาย์ธิารที�สืบุทอดและสืบุสานมาอย์่างไม่ข์าดสาย์ มีค์วามเป็นชุมชนที�ย์ังค์งรักษาแก่นแท�ข์องภ้ัมิปัญญาค์รามและ
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ผู้�าย์�อมค์รามเอาไว�ได�อย์่างมั�นค์ง นอกจากนี� ย์ังสะท�อนให�เห็นวิธีิคิ์ดข์องค์นในชุมชนที�ย์ังค์งเชิดช้บุ้ชาและให�คุ์ณ์ค่์ากับุ 

“บุุค์ค์ล” ที�เป็นผู้้�มีองค์์ค์วามร้�ว่าค์วรค่์าแก่การย์กย์่อง ให�ค์วามเค์ารพั ไม่ได�เพีัย์งเค์ารพัในค์วามอาวุโส หากแต่เค์ารพัใน

ค์วามเป็นผู้้�มีองค์์ค์วามร้�ที�แบุ่งปันมาส่้ค์นในชุมชนและสามารถิ่นำาเอาองค์์ค์วามร้�นั�นไปปรับุประย์ุกต์ใช�ในการทำามาหากิน

รวมถึิ่งสร�างราย์ได�ให�กับุค์นในค์รอบุค์รัวข์องตนเอง

 การนำาเสนอเรื�องเล่าเกี�ย์วกับุ “ค์น” จึงเป็นภัาพัที�แสดงออกถึิ่งค์วามค์วามกตัญญู้กตเวที และร้�จักบุุญคุ์ณ์ข์องผู้้�มี

พัระคุ์ณ์ ซึึ่�งนับุเป็นคุ์ณ์ลักษณ์ะสำาคั์ญข์องค์นในชุมชนชนบุท และแสดงคุ์ณ์ลักษณ์ะข์องผู้้�ที�จะสืบุทอดภ้ัมิปัญญาที�เป็นสิ�ง

สำาคั์ญข์องชุมชนเอาไว� และเมื�อนำาเสนอเรื�องราวต่าง ๆ ก็มักจะได�รับุค์วามสนใจ และเป็นสิ�งที�สะท�อนให�เห็นว่า “ค์ราม” 

และ “ค์นทำาค์ราม” เดินทางมาจนถึิ่งปัจจุบัุนก็เนื�องมาจากแรงขั์บุจากบุรรพัชนที�มุ่งมั�นในการสืบุสานและสร�างสรรค์์มรดก

ทางวัฒนธิรรมและภ้ัมิปัญญาอันทรงค่์านี�ไว� และย์ังเป็นสิ�งที�ทำาให�เห็นว่า “ค์นนอก” ในฐานะที�ไม่ใช่ค์นทำาค์ราม ก็มีค์วาม

ร้�สึกที�ดีต่อการกระทำาที�เป็นค์นอ่อนน�อมถ่ิ่อมตน และเป็นค์นมีค์วามกตัญญู้ต่อค์ร้บุาอาจารย์์ พ่ัอค์ร้แม่ค์ร้ 

 เรื�องเล่าเกี�ยวกับลวดลาย

 ลวดลาย์บุนผู้นืผู้�าสื�อถึิ่งวัฒนธิรรมและสอดค์ล�องกับุการดำาเนินชีวิตข์องผู้้�ค์น การสอดแทรกศลิปะบุนผืู้นผู้�า นอกจาก

จะทำาให�เกิดค์วามสวย์งาม ย์ังพับุว่าการการสร�างสรรค์์ลวดลาย์บุนผืู้นผู้�าเป็นการสืบุสานมรดกทางภ้ัมิปัญญาที�ส่งต่อกันมา

จากรุ่นส่้รุ่น ลวดลาย์บุนผืู้นผู้�าข์องค์นอีสานโดย์ทั�วไปเกิดจากการ “มัดหมี�” ลวดลาย์มัดหมี�ที�นิย์ม ได�แก่ ลาย์ข์อ ลาย์นาค์ 

ลาย์เค์รือ ลาย์ข์าเปีย์ ลาย์ซิึ่�นคั์�น ลาย์หมากจับุ ลาย์หวี ลาย์เกล็ดเต่า ลาย์เกล็ดแลน ลาย์ทาง ฯลฯ ซึึ่�งแต่ละลวดลาย์มีร้ป

แบุบุที�แตกต่างกัน ถ้ิ่กส่งต่อมาย์งัล้กหลานในโค์รงสร�างที�ชัดเจนสามารถิ่ที�จะเรีย์นร้�ได�  อีกทั�งผู้ลิตซึ่ำ�าได� เพัราะอย์้ใ่นโค์รงสร�าง

ข์องร้ปทรงเรข์าค์ณ์ติ และผู้้�เฒา่ผู้้�แกมั่กจะสอนกนัมา และฝ้กึหัดให�ค์นที�เริ�มมัดหมี�ทำาจากลวดลาย์งา่ย์ ๆ  ก่อน เช่น ลาย์ค์วำ�า 

ลาย์หงาย์ หลังจากที�ชำานาญแล�วก็จะสอนลวดลาย์อื�น ๆ ที�ซัึ่บุซึ่�อนขึ์�น การฝึ้กหัดมัดหมี�จึงเป็นภัาพัสะท�อนทางวัฒนธิรรม

ข์องผู้้�หญิงในฐานะที�เป็นเค์รื�องมือขั์ดเกลาทางสังค์มข์องผู้้�หญิง รวมถึิ่งกระบุวนการเปลี�ย์นผู่้านสถิ่านภัาพัข์องผู้้�หญิงที�สำาคั์ญ

ที�สุด 

 ลวดลาย์ผู้�าย์�อมค์รามข์องจังหวัดสกลนค์รมีค์วามแตกต่างและหลากหลาย์ หากแต่อย์้บุ่นพืั�นฐานข์องลวดลาย์โบุราณ์ 

ซึึ่�งเป็นร้ปแบุบุเรข์าค์ณิ์ต และลวดลาย์ประย์ุกต์ ลวดลาย์ที�ชาวบุ�านนิย์มมัดหมี� ได�แก่ ลาย์กาบุ ลาย์นาค์ ลาย์ข์อ ลาย์เปีย์ 

ลาย์ตุ�ม ลาย์ตัด ลาย์เบีุ�ย์ง ซึึ่�งลวดลาย์เหล่านี�เป็นลวดลาย์เก่าแก่ที�สืบุทอดกันมาแต่บุรรพับุุรุษ สอดค์ล�องกับุธีิระพัันธ์ิ ล. 

ทองค์ำา (2559 : 139) กล่าวไว�ว่า ลวดลาย์ผู้�าทอข์องไทย์-ลาว ช่างทอและผู้้�ค์�าผู้�าทอส่วนใหญ่ไม่ค่์อย์จะทราบุชื�อลาย์ ย์กเว�น

ชื�อลาย์พืั�นฐานบุางลาย์เป็นลาย์จารีต เช่น ลาย์นาค์ ลาย์ข์อ ลาย์ผีู้เสื�อ (แมงกะบีุ�) และบุางลาย์เป็นลาย์นวัตกรรม ซึึ่�งมี

ลักษณ์ะเหมือนข์องจริงมากขึ์�น เช่น ลาย์นกย์้ง ลาย์กระรอก ลาย์กวาง ลาย์เค์รื�องประดับุ ด�านแพัทริเซีึ่ย์ ชีสแมน (2004 : 

257) กล่าวถึิ่งผู้�าทอข์องกลุ่มลาว-ไทในซึ่ำาเหนือและเมืองพัวน กล่าวว่า ลวดลาย์ผู้�าทอข์องลาว-ไท นั�นค่์อนข์�างมีค์วาม

เกี�ย์วข์�องผู้้กพัันอย์้กั่บุค์วามเชื�อ โดย์เฉพัาะค์วามเชื�อในอำานาจเหนือธิรรมชาติ และค์วามเชื�อในพัระพุัทธิศาสนา และฐิติรัตน์ 

แว่นเรืองรอง (2555 : 1) ได�กล่าวถึิ่ง ที�มาข์องภ้ัมิปัญญาจากลาย์ผู้�าทอพืั�นเมืองในจังหวัดสกลนค์ร ว่าประกอบุด�วย์ชนเผู่้า

พืั�นเมือง 6 เผู่้า มีกลุ่มทอผู้�าพืั�นเมืองที�โดดเด่น 7 อำาเภัอ ลวดลาย์ที�นิย์มมัดหมี�กันมากที�สุดคื์อ ลาย์หมากจับุ ซึึ่�งเป็นลวดลาย์

ผู้�าที�ได�รับุค์วามนิย์มและมาจากการคั์ดลอกแบุบุจากผู้�าผืู้นอื�น ๆ 

 นอกจากนี�ย์ังมีการเล่าเรื�องเกี�ย์วกับุลวดลาย์ข์องผู้�าย์�อมค์รามในจังหวัดสกลนค์รมักจะเล่าเกี�ย์วกับุลวดลาย์ที�เป็น

เอกลักษณ์์ อัตลักษณ์์ข์องชุมชน หรือข์องส่วนตัว การเล่าเรื�องเน�นการอธิิบุาย์ร้ปแบุบุข์องลวดลาย์ โค์รงสร�างข์องลวดลาย์ 

และค์วามพิัเศษในลวดลาย์ผู้�าว่ามีที�มาอย์า่งไร เป็นมรดกทางภ้ัมปิญัญาที�ได�รบัุมาจากใค์ร และมีค์วามย์ุง่ย์ากซัึ่บุซึ่�อนอย์า่งไร

ในการมัดหมี�ลวดลาย์นั�น ๆ ซึึ่�งวัตถุิ่ประสงค์์หลักข์องการเล่าเรื�องลวดลาย์ต่าง ๆ นอกจากจะอธิิบุาย์หรือพัรรณ์นาค์วาม

งดงามวิจิตรข์องลวดลาย์แล�ว สิ�งสำาคั์ญคื์อการสร�างค์วามประทับุใจในค์วามพัย์าย์ามที�จะสืบุทอดรักษาลวดลาย์ดั�งเดิมข์อง

บุรรพับุุรุษเอาไว� เพืั�อส่งเสริมให�การจำาหน่าย์มีค์วามหนักแน่นมากย์ิ�งขึ์�น เปรีย์บุเสมือนเป็นการตอกย์ำ�าให�เห็นวิธีิการในการ

ที�พัย์าย์ามสร�างค์วามหมาย์และการรับุร้�แก่ผู้้�บุริโภัค์ให�กลาย์เป็นส่วนหนึ�งไปกับุการอนุรักษ์และการสืบุสานมรดกภ้ัมิปัญญา
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ข์องบุรรพับุุรุษเอาไว�ด�วย์ ซึึ่�งเป็นสิ�งที�เจ�าข์องเพัจ หรือเฟซึ่บุุ๊กนิย์มใช�เล่าเรื�องเกี�ย์วกับุลวดลาย์ข์องผืู้นผู้�า โดย์มีราย์ละเอีย์ด

ปรากฏ ดังนี� 

 

ภาพิที� 6 ลวดลาย์ผู้�าที�เป็นมรดกข์องเจ�าข์องเฟซึ่บุุ๊ก Thanwa Khamsong

ภาพิที� 7 หมี�เก่าข์องไทภ้ักุดบุาก เจ�าข์องเฟซึ่บุุ๊ก Thanwa Khamsong

 การใช�เรื�องเล่าประกอบุภัาพั นอกจากจะทำาให�เป็นการให�ค์วามร้�พัอสังเข์ปเกี�ย์วกับุลวดลาย์ผู้�าแล�ว ย์ังเป็นการ

บัุนทึกเรื�องราวข์องลวดลาย์ผู้�าชนดิต่าง ๆ  ไว� ซึึ่�งบุางค์รั�งลวดลาย์ผู้�าข์องชมุชนต่าง ๆ  มีลักษณ์ะที�ค์ล�าย์ค์ลึงกัน หรือมีลวดลาย์

ที�เหมือนกัน แสดงให�เห็นว่า ลวดลาย์ผู้�าเป็นมรดกทางวัฒนธิรรมร่วมข์องกลุ่มชนต่าง ๆ  ที�คิ์ดและสร�างสรรค์์จากภ้ัมิปัญญา

อันชาญฉลาด มีการหย์ิบุย์ืมรวมถึิ่งแบุ่งปันกันอย์้ต่ลอดเวลา ไม่มีใค์รเป็นเจ�าข์องลวดลาย์นั�นอย์่างแท�จริง เพัราะถืิ่อว่าเป็น

สมบัุติร่วมที�ใค์รก็สามารถิ่ที�จะนำาไปทำาต่อ หรือสร�างสรรค์์เพิั�มเติมขึ์�นมาให�มีอัตลักษณ์์เฉพัาะตัวได� ธัินวา ค์ำาสงค์์ เป็นอีก

บุุค์ค์ลหนึ�งที�มักจะเล่าเรื�องราวเกี�ย์วกับุการสืบุทอดและอนุรักษ์ลวดลาย์ผู้�าโบุราณ์ข์องบุรรพับุุรุษข์องตนเอาไว� ลวดลาย์ที�

เข์ากล่าวถึิ่งมักจะเป็นลวดลาย์ข์องการมัดหมี� ขิ์ด จก และผู้�าทอสี�ตะกอ โดย์การรวบุรวมลวดลาย์เหล่านี�เอาไว�เพืั�อเป็นการ

สืบุสานให�ค์งอย์้ ่แม�ในวันที�เจ�าข์องภ้ัมปัิญญาที�เค์ย์สร�างสรรค์์ลวดลาย์ไม่ได�อย์้บุ่นโลกนี�แล�ว แต่ลวดลาย์และเทค์นคิ์ข์องการ

ทอผืู้นผู้�าเหล่านี�จะย์งัค์งอย์้ ่และรอการสบืุสานจากค์นรุ่นหลังและเปน็ค์นที�มองเห็นคุ์ณ์ค่์าข์องเรื�องราวที�มีนัย์ย์ะสำาคั์ญทาง

จิตใจ ด�วย์เหตุนี� ลวดลาย์ข์องผืู้นผู้�าทุกผืู้นจึงไม่ได�เป็นเพีัย์งแค่์เล่าเรื�องข์องค์วามงดงามจากฝี้มืออันประณี์ตข์องค์นเฒ่าค์น

แก่เท่านั�น แต่ย์ังเป็นสิ�งที�มีค์วามหมาย์ต่อภ้ัมิร้�ข์องชุมชนด�วย์ เพัราะลวดลาย์บุางอย์่างบุอกเล่าค์วามเป็นมาและค์วามเชื�อ
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ข์องค์นในชุมชนไว�อย์่างซัึ่บุซึ่�อนและลึกซึึ่�ง 

 การเล่าเรื�องจากลวดลาย์ข์องผู้นืผู้�าอีกประเภัทหนึ�ง เป็นการเล่าเรื�องด�วย์การแสดงค์วามสามารถิ่ในการเลยี์นแบุบุ

และการลอกแบุบุจากลวดลาย์ดั�งเดิมข์องบุรรพับุุรุษ ซึึ่�งกลาย์เป็นทักษะที�สำาคั์ญข์องค์นรุ่นหลังที�มีค์วามพัย์าย์ามในการ

สืบุทอดลวดลาย์ดั�งเดิมเหล่านั�นเอาไว� ทิวา ฮักค์ราม จึงเน�นไปที�การสืบุสานและสร�างสรรค์์ลวดลาย์ผู้�าย์�อมค์รามผู่้านเฟซึ่บุุ๊ก 

จนกลาย์เป็นผู้้�เชี�ย์วชาญด�านมัดหมี�ลาย์โบุราณ์และได�นำาเข์�ามามัดหมี�ในผืู้นผู้�าหลาย์แบุบุผู้สมผู้สานกับุค์ราม กลาย์เป็น

ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�มีคุ์ณ์ค่์า สามารถิ่ย์กระดับุคุ์ณ์ภัาพัชีวิตข์องตนเองรวมถึิ่งค์นในชุมชนได�อย์า่งมีประสิทธิิภัาพั ลวดลาย์ผู้�าโบุราณ์

ข์องทิวา ฮักค์ราม ได�รับุเป็นมรดกมาจากญาติฝ่้าย์แม่ที�มอบุ “ผู้�าเก็บุลาย์” เอาไว�ให� และทำาให�เข์าได�นำาเอาลวดลาย์ในผู้�า

เก็บุลาย์นั�นมาถ่ิ่าย์ทอดลงในผืู้นผู้�าย์�อมค์รามเกือบุทั�งหมด ดังปรากฏในเฟซึ่บุุ๊กข์องทิวา ฮักค์ราม ว่า

ภาพิที� 8 ลวดลาย์ผู้�าโบุราณ์ข์องทิวา ฮักค์รามที�ได�มาจากผู้�าเก็บุลาย์

 ลวดลาย์ผู้�าจากชุมชนบุางแห่งใช�กลวิธีิการนำาเสนอเรื�องเล่าที�แสดงถิ่ึงพัลังข์องชุมชน เป็นแรงบุันดาลใจในการ

ออกแบุบุ จนเป็นที�มาข์องลวดลาย์อัตลักษณ์์ประจำาชุมชน และสามารถิ่สร�างราย์ได�ให�กับุเกษตรกรหรือกลุ่มผู้้�ทอผู้�าได� เช่น 

ผู้�าไหมย์�อมค์รามลวดลาย์ “ตุ�มโฮม” ข์องชุมชนบุ�านกลาง ตำาบุลด่านม่วงค์ำา อำาเภัอโค์กศรีสุพัรรณ์ จังหวัดสกลนค์ร 

 อย์่างไรก็ตาม ย์ังมีลวดลาย์ผู้�าอีกหลาย์ลวดลาย์ข์องชุมชนต่าง ๆ ที�ชุมชนผู้ลิตผู้�าค์รามในจังหวัดสกลนค์รผู้ลิตขึ์�น 

ซึึ่�งมีทั�งลวดลาย์ดั�งเดิมที�สืบุทอดกันมา อย์้ใ่นร้ปแบุบุข์องผู้�าซิึ่�น และลวดลาย์ประย์กุต์ที�ปรากฏในผู้�าซิึ่�น ผู้�าค์ลุมไหล่ และผู้�า

พัันค์อ แต่มุ่งเพืั�อการข์าย์สนิค์�า ไม่ได�มุ่งเพืั�อการเล่าเรื�อง โดย์การข์าย์เหล่านั�นมักจะบุอกค์ณุ์สมบุติัข์องผู้�าทอย์�อมค์รามด�าน

สี ค์วามย์าว ข์นาด และลวดลาย์ที�มัดหมี�ว่าย์ากหรือง่าย์ และระย์ะเวลาที�ใช�ในการทอ ซึึ่�งจะส่งผู้ลต่อจำานวนหรือราค์าต่อ

ผืู้นข์องผู้�าทอย์�อมค์รามด�วย์ ดังนั�น จึงไม่ได�นำาเอามากล่าวในที�นี� เนื�องจากข์�อม้ลในเฟซึ่บุุ๊กหรือไลน์รวมไปถึิ่งเพัจมุ่งตรงไป

ที�การจำา  หน่าย์ เลย์ไม่ได�ให�ค์วามสำาคั์ญเกี�ย์วกับุการเล่าเรื�องถึิ่งลวดลาย์และค์วามสำาคั์ญข์องลวดลาย์ต่าง ๆ ที�สำาคั์ญที�จะ

นำาไปส่้การสืบุสานและสืบุทอดข์องภ้ัมิปัญญาผู้�าย์�อมค์รามในชุมชนข์องตนเอง

 เรื�องเล่าเกี�ยวกับอัตำลักษณ์ของกลุ่มช่าติำพัินำธ์ุิ

 อัตลักษณ์์ หมาย์ถึิ่ง สิ�งที�เราร้�สึกว่าเข์าเป็น เราแตกต่างจากพัวกเข์า พัวกเราหรือค์นอื�น ซึึ่�งอัตลักษณ์์เป็นสิ�งที�ไม่มี

อย์้จ่ริงในธิรรมชาติ หากแต่ถ้ิ่กสร�างขึ์�นโดย์สังค์ม ฉลาดชาย์ รมิตานนท์ (2542) กล่าวว่า อัตลักษณ์์จำาเป็นต�องมีกระบุวนการ

สร�างให�เกิดเป็นค์วามเหมือน หรือค์วามต่าง ระหว่างพัวเราหรือค์นอื�น ซึึ่�งการสร�างขึ์�นนี�จะมีลักษณ์ะเป็นพัลวัตตลอดเวลา 

ซึึ่�งกระบุวนการสร�างอัตลักษณ์์นี�ย์่อมขึ์�นอย์้่กับุบุริบุทข์องค์วามสัมพัันธ์ิทางสังค์มที�มีต่อค์นและกลุ่มอื�น ๆ ด�วย์ ดังนั�น  

อัตลักษณ์์ทางชาติพัันธ์ุิ จึงเป็นสิ�งที�สร�างขึ์�นเพืั�อทำาให�สมาชิกข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิร้�สึกร่วมกันว่าเป็นพัวกเดีย์วกันและร้�สึกต่าง

จากกลุ่มชาติพัันธ์ุิอื�น ๆ 
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 ค์วามพัย์าย์ามในการอธิิบุาย์ลวดลาย์ผู้�าข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิ สะท�อนให�เห็นวิถีิ่ชีวิต ค์วามเชื�อ ค่์านิย์ม ค์วามผู้้กพััน 

ตลอดจนค์วามเปน็มาข์องวฒันธิรรมที�สำาคั์ญ รวมถึิ่งประวัติศาสตร์ท�องถิิ่�นข์องชุมชนที�มีผู้ลต่อการดำารงชวิีตข์องกลุ่มชาตพัิันธ์ุิ

ในจังหวัดสกลนค์ร กลุ่มชาติพัันธ์ุิต่าง ๆ จึงพัย์าย์ามที�จะสร�างอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิตนเองผู่้านผืู้นผู้�า ด�วย์การบุอก

เล่าเรื�องราวข์องลวดลาย์ผู่้านภ้ัมิปัญญาและค์วามเชื�อ รวมถึิ่งวิถีิ่ชีวิตข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิตนเองอย์่างหลากหลาย์ เพืั�อสร�าง

การรับุร้�และค์วามเข์�าใจในประวัติและค์วามเป็นมาข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิข์องตนเองโดย์เฉพัาะการบุอกเล่าเรื�องราวดังกล่าวใน

ผืู้นผู้�าผู่้านช่องทางออนไลน์

ภาพิที� 9 ผู้�าไหมย์�อมค์รามลาย์ตุ�มโฮม บุ�านกลาง

 เรื�องเล่าเกี�ย์วกับุชุมชนหรือกลุ่มชาติพัันธ์ุิที�ทำาค์รามที�ปรากฏในหน�าข์องเฟซึ่บุุ๊กรวมถึิ่งไลน์ มักจะกล่าวถึิ่งค์วามภัาค์

ภ้ัมิใจที�บุรรพับุุรุษข์องตนเองได�สืบุทอดเอามรดกทางภ้ัมปัิญญานี�มาส่้ล้กหลาน และมีค์วามภัาค์ภ้ัมิใจในกลุ่มชุมชนข์องตนเอง

ที�มีค์วามเข์�มแข็์งที�สามารถิ่นำาพัาองค์์ค์วามร้�และภ้ัมิปัญญามาพััฒนาและสร�างสรรค์์เป็นม้ลค่์าให�เกิดกับุตนเองและผู้้�อื�น 

ทำาให�ตนเองและชมุชนสามารถิ่พึั�งตนเองได�และมรีาย์ได�จุนเจือทุกค์น ดังปรากฏในเพัจเฟซึ่บุุ๊กข์องรุณ์ณี์ ซึึ่�งเป็นกลุ่มชนผู้้�ไท

ที�มีค์วามภัาค์ภ้ัมิใจในวิถีิ่วัฒนธิรรมข์องตนเอง

ภาพิที� 10 การบุอกเล่าสถิ่านที�และค์วามภัาค์ภ้ัมิใจในค์วามเป็นค์นทำาค์ราม
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 นอกจากนี� ย์ังพับุว่ามีการนำาเสนอภัาพัค์วามทรงจำาและค์วามสุข์จากการทำาค์รามข์องค์นในชุมชนต่าง ๆ ข์อง

สกลนค์ร ซึึ่�งภัาพัข์องรอย์ย์ิ�ม ค์วามสุข์ เกิดจากการที�ได�สืบุสานและสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาอันลำ�าค่์าข์องบุรรพับุุรุษข์องตนเอา

ไว�ได� และก็ไม่มีที�ใดที�จะมีค์วามสขุ์มากกวา่ที�บุ�านข์องตนเอง ดังปรากฏในเพัจข์องกลุ่ม Indigo dyed denim by Buathong 

Thailand

ภาพิที� 11 การทำางานข์องกลุ่ม Indigo dyed denim by Buathong Thailand

ภาพิที� 12 ผู้�าไหมย์�อมค์รามบุ�านหนองแข์� จากเฟซึ่บุุ๊ก ผู้�าทอ หนองแข์� สกลนค์ร วาสนา

 จากที�กล่าวมาข์�างต�น ทำาให�เห็นภัาพัข์องการเล่าเรื�องค์รามและผู้�าย์�อมค์รามในหลากหลาย์มิติ ซึึ่�งเน�นไปที�การเล่า

เรื�องค์น เล่าเรื�องลวดลาย์และเล่าเรื�องชุมชนข์องตนเองหรือเล่าเรื�องกลุ่มชาติพัันธ์ุิข์องตน ทั�งนี�ก็เพืั�อเป็นการนำาเสนอเกี�ย์ว

กับุภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นข์องตนเองให�กับุผู้้�อื�นได�รับุร้�อย่์างแพัร่หลาย์ และมักจะเป็นการนำาเสนอในเพัจข์องเฟซึ่บุุ๊กมากกวา่ไลน์ 

และนำาเสนอซึ่ำ�าอย์้่ภัาย์ใต�โค์รงสร�างข์องเรื�องเล่าเกี�ย์วกับุค์วามภัาค์ภ้ัมิใจ ค์วามรำ�ารวย์ทางมรดกทางวัฒนธิรรมข์องชุมชน 

ค์วามสามารถิ่ข์องค์นในกลุ่มทอผู้�า ค์วามวิจิตรงดงามข์องลวดลาย์ ค์วามพัร�อมข์องการทอผู้�าและอุปกรณ์์อื�น ๆ  ซึึ่�งประกอบุ

กันเป็นภัาพัรวมข์องผู้�าทอย์�อมค์รามข์องสกลนค์ร และการเล่าเรื�องนำามาซึึ่�งการได�รับุค์วามสนใจจากบุุค์ค์ลอื�น ๆ ผู้้�ที� 

ชื�นชอบุค์วามเป็นท�องถิิ่�น ผู้นวกกับุกระแสการอนุรักษ์ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น ทำาให�ผู้�าย์�อมค์รามที�มีคุ์ณ์ค่์ากลาย์เป็นม้ลค่์าได�

อย์่างย์ั�งย์ืน
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บทสรุป
 คุ์ณ์ค่์าและค์วามสำาคั์ญข์องการปรับุประยุ์กต์ใช�วัฒนธิรรมและภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นนำามาต่อย์อดและเชื�อมโย์งเพืั�อให�

เกิดการพััฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในชุมชน โดย์ปรับุประยุ์กต์การใช�ประโย์ชน์จากทรัพัย์ากรธิรรมชาติที�มีค์วามหลากหลาย์

ทางชีวภัาพัและภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นให�เกิดประโย์ชน์ส้งสุด ชุมชนหลาย์แห่งในสกลนค์รได�ใช� “ค์ราม” รวมถึิ่ง “ผู้ลิตภััณ์ฑ์จาก

ค์ราม” ในฐานะที�เป็นพืัชท�องถิิ่�น เกี�ย์วเนื�องสัมพัันธ์ิกับุวิถีิ่ชีวิตหลาย์มิติ อาทิ มิติทางด�านสังค์มและวัฒนธิรรม มิติทางด�าน

การบุริหารจัดการและเศรษฐกิจ มิติทางด�านวิทย์าศาสตร์และเทค์โนโลย์ี มิติทางด�านเทค์โนโลยี์การเกษตร รวมถึิ่งมิติทาง

ด�านการจัดการทรัพัย์ากรจากฐานชีวภัาพั มาสร�างม้ลค่์าเพิั�ม ซึึ่�งการสร�างม้ลค่์าเพิั�มอีกทางหนึ�งคื์อการสร�าง “คุ์ณ์ค่์า” ให�

เกิดขึ์�นบุนพืั�นที�ออนไลน์ โดย์เฉพัาะเฟซึ่บุุ๊ก ไลน์ และเพัจต่าง ๆ เนื�องจากในวิถีิ่ชีวิตประจำาวันผู้้�ค์นไม่สามารถิ่ที�จะเข์�าถึิ่ง

ภ้ัมิปัญญาเหล่านี�ได�อย์า่งทั�วถึิ่ง แต่การนำาเอา “คุ์ณ์ค่์า” ข์องภ้ัมิปัญญาค์รามมาแสดงบุนพืั�นที�ข์องโลกดิจิทัล ทำาให�ผู้้�ค์นเลือก

ที�จะ “เสพั” ภ้ัมิปัญญาผู้�าค์รามได�อย์า่งทั�วถึิ่งและทำาให�เกิดปฏิสัมพัันธ์ิข์องค์นทำาค์รามกับุกลุ่มผู้้�นิย์มผู้�าย์�อมค์ราม นับุเป็นการ

สร�างพืั�นที�ให�กับุผู้�าย์�อมค์รามได�เข์�าถึิ่งกลุ่มเป้าหมาย์ได�มากขึ์�น และข์าย์กลุ่มล้กค์�าที�ชื�นชอบุผู้�าย์�อมค์รามมากขึ์�นไปด�วย์ แต่

ส่วนสำาคั์ญอย์า่งหนึ�งที�พับุ คื์อ การใช�เรื�องเล่าเพืั�อสร�างค์วามเป็นหนึ�งเดีย์วกันกับุค์นทำาค์ราม โดย์เฉพัาะการทำาให�ผู้้�ใช�ข์�อม้ล

ออนไลน์ทั�งในเฟซึ่บุุ๊ก ไลน์ และเพัจ ได�เห็นวิถีิ่ชีวิตที�เกิดจากค์ราม ได�เรีย์นร้�และซึ่าบุซึึ่�งไปกับุค์นทำาค์ราม และได�เห็น

กระบุวนการขั์�นตอนข์องการทำาค์รามที�ย์ุ่งย์าก ซัึ่บุซึ่�อน ได�เห็นค์วามวิจิตรงดงามข์องลวดลาย์ต่าง ๆ ที�กว่าจะมาเป็นผืู้นผู้�า 

ได�เห็นค์วามเป็นกลุ่มชนและทักษะ องค์์ค์วามร้�ข์องกลุ่มชนต่าง ๆ  ที�นำาเอาภ้ัมิปัญญาเหล่านี�มาถ่ิ่าย์ทอดต่อ เหล่านี�ล�วนเป็น

ช่องทางหนึ�งในโลกออนไลน์ที�จะช่วย์ให� “คุ์ณ์ค่์า” ถ้ิ่กส่งต่อไปยั์ง “ม้ลค่์า” และนำามาซึึ่�งค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชนอย่์างมั�งคั์�ง

และย์ั�งย์ืนอย่์างแท�จริง
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การดำารงอัตำลักษณ์ของกลุ่มช่าติำพัินำธ์ุิไทโย้ยผ่้านำผ้้าย้อมคำราม
ไอลดา ทิพัย์์เสนา1

บทคัำดย่อ
 บุทค์วามนี�มุ่งศึกษาการดำารงอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ผู่้านผู้�าย์�อมค์ราม โดย์เก็บุข์�อม้ลจากการสัมภัาษณ์์และเอกสารงาน

วิจัย์ที�เกี�ย์วข์�อง เพืั�อทำาค์วามเข์�าใจกระบุวนการดำารงอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ผู่้านผู้�าย์�อมค์ราม ผู้ลการศึกษาพับุว่า อัตลักษณ์์ทาง

วัฒนธิรรมข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ในจังหวัดสกลนค์ร นับุเป็นลักษณ์ะเฉพัาะข์องกลุ่มชนในจังหวัดสกลนค์รที�สร�างขึ์�นเพืั�อแสดงภัาพัลักษณ์์

ให�ชาวไทโย์�ย์ด�วย์กันได�รบัุร้�ถึิ่งค์วามเปน็พัวกเดยี์วกัน และในข์ณ์ะเดยี์วกันก็แสดงให�ค์นตา่งกลุ่มได�ร่วมรับุร้�ถึิ่งลักษณ์ะข์องค์วามเปน็ “ไทโย์�ย์” 

ซึึ่�งแม�ว่ากลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์จะเป็นชนกลุ่มหนึ�งในพืั�นที�จังหวัดสกลนค์รที�อย์้่ท่ามกลางค์วามหลากหลาย์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิอื�น ๆ ก็ตาม แต่

การแสดงออกถึิ่งอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ที�ปรากฏในงานวันไทโย์�ย์มีลักษณ์ะที�โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์์เฉพัาะ ด�วย์เป็นการสร�างพัลัง

อำานาจและการรับุร้�ให�กับุค์นอื�นได�ร้�จักตัวตนข์องค์นไทโย์�ย์ ทั�งค์นโย์�ย์ที�อย์้ร่่วมกันในพืั�นที�และที�อาศัย์อย์้ต่่างพืั�นที�ให�ได�รับุร้�และเข์�าใจถึิ่งค์วาม

เข์�มแข็์งในสำานึกแห่งค์วามเป็นชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ที�สะท�อนผู่้านผู้�าย์�อมค์รามในร้ปแบุบุต่าง ๆ ที�ปรากฏในประเพัณี์รวมถึิ่งพิัธีิกรรมที�จัดขึ์�นเป็น

ประจำาทุกปี ผู้�าย์�อมค์รามจึงเป็นภัาพัแทนข์องการดำารงอัตลักษณ์์ทางชาติพัันธ์ุิอย์่างหนึ�งข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ในปัจจุบัุน

คำำาสำาคัำญ : การดำารงอัตลักษณ์์ชาติพัันธ์ุิ, กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์, ผู้�าย์�อมค์ราม

_________________________
1นิสิตสาข์าวิชาการสอนภัาษาและวรรณ์กรรมไทย์ (กศ.ม.) ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์มหาสารค์าม
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Tai Yoy Identity Maintenance through Indigo dyed Textile
Irada Thipsana2

Abstract
 This article focuses on maintaining the identity of the Tai Yoy ethnic group through indigo dye textile. By 

collecting data from interviews and related research papers. To understand the process of maintaining the identity of 

the Tai Yoy ethnic group through indigo-dyed cloth. It was found that cultural identities of the Tai Yoy ethnic group in 

Sakon Nakhon Province it was a characteristic of the people in Sakon Nakhon Province that was created to show the 

identities of Tai Yoy people together to recognize the unity and at the same time, it shows different people to share 

the nature of “ Tai Yoy “, although the Tai Yoy ethnic group is one of the people in Sakon Nakhon Province, among 

the diversity of other ethnic groups. However, the identity of the Tai Yoy ethnic group that appears at the Tai Yoy 

festival has its own distinctive character. By creating power and awareness to others to know the identity of the Tai 

Yoy people. Both Tai Yoy people who coexist in the area and who live in different areas to know and understand the 

strength of the Tai Yoy sense of ethnicity reflected in the various forms of indigo-dyed cloth that appear in the com-

bined traditions. To the rituals that are held annually indigo-dyed cloth is therefore a representative of the preserva-

tion of the ethnic identity of the Tai Yoy ethnic group today. 

Keywords : Identity Maintenance, Tai Yoy Ethnic group, Indigo-dyed textile

_________________________
2 M.A. Student, Department of Teaching Thai Language and Literature, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Mahasarakham  

  University.
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บทนำำา
 โย์�ย์เป็นหนึ�งในกลุ่มชาติพัันธ์ุิไท (Tai speaking group) ในหลาย์กลุ่มข์องจังหวัดสกลนค์ร ได�แก่ ผู้้�ไทย์ ญ�อ กะเลิง 

ลาว ซึึ่�งไทโย์�ย์มีอัตลักษณ์์ทางภัาษาและวัฒนธิรรมร่วมกับุกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทอื�น ๆ  ทั�งประวัติค์วามเป็นมา การเลือกหลักแหล่ง

ที�อย์้่อาศัย์และตั�งบุ�านเรือน สังค์มและวัฒนธิรรม ค์วามเชื�อและประเพัณี์ ตลอดจนภัาษาพ้ัดที�มีค์วามค์ล�าย์ค์ลึงกันบุาง

ประการ 

 ค์ำาว่า “โย์�ย์” เป็นค์ำาเรีย์กกลุ่มชนชาติพัันธ์ุิไทกลุ่มหนึ�งที�อาศัย์อย์้ใ่นพืั�นที�ข์องอำาเภัออากาศอำานวย์ อำาเภัอวานรนิวาส 

อำาเภัอสว่างแดนดิน และบุางส่วนข์องอำาเภัอพัังโค์น บุ�านม่วงริมย์ามเป็นสถิ่านที�สำาคั์ญข์องการตั�งบุ�านเมืองข์องชาวโย์�ย์  

ดังปรากฏหลักฐานตามประชุมพังศาวดารหัวเมืองมณ์ฑลอีสาน (2539 : 23-39) ว่า “อาณ์าเข์ตรเมืองกาฬสินธ์ุิค์รั�งนั�นมีว่า 

ทิศตวันออกลำาพัย์งัตกลำานำ�าชี ทิศเหนือเฉีย์งตวันตกภ้ัเหล็กย์อดลำานำ�าสงค์รามมาลำาไก่เขี์�ย์ ตัดลงค้์ไชเถิ่�าเกาะจนกระทั�งห�วย์

สาย์บุาทตกลำาพัวง ทิศเหนือเฉีย์งตวันออกภ้ัศรีถิ่านย์อดลำาห�วย์หลักทอดตกลำาพัยั์ง แต่ภ้ัศรีถิ่านเฉีย์งเหนือย์อดห�วย์ก�าน

เหลอืงลงนำ�ากำ�าเมอืงหนองหารเฉยี์งเหนือภ้ัเหลก็ย์อดลำานำ�าสงค์รามมา ลำานำ�าย์ามถิ่งึลำานำ�าอุ่น ตัดมาหนองบุวัส�างย์อดนำ�าลาด

ตกนำ�าหนองหาร” จากหลักฐานที�ปรากฏทำาให�ทราบุว่าบุริเวณ์ลำานำ�าย์ามมีการตั�งถิิ่�นฐานบุ�านเรือนข์องผู้้�ค์นมาตั�งแต่ย์คุ์โบุราณ์ 

 หลักฐานที�ปรากฏชัดเจนเกี�ย์วกับุกลุ่มชนชาวไทโย์�ย์พับุว่า ในสมัย์พัระบุาทสมเด็จพัระจอมเกล�าเจ�าอย์้่หัว  

รัชกาลที� 4 ได�โปรดเกล�าฯ ให�พัวกไทโย์�ย์ที�สมัค์รขึ์�นเมืองนค์รพันมนั�น โปรดเกล�าฯ ตั�งให�เพีัย์คิ์�วซึ่อย์ผู้้�เป็นหัวหน�าเป็น 

หลวงพัลานุกุล (เจ�าเมือง) ย์กบุ�านม่วงนำ�าย์ามในเข์ตแดนเมืองสกลนค์รเป็นเมืองอากาศอำานวย์ ขึ์�นเมืองนค์รพันมตามท�อง

ถิิ่�นเดิม แตภ่ัาย์หลังโปรดเกล�าฯ ให�มาขึ์�นเมืองสกลนค์รจนบุดันี� และค์อือำาเภัออากาศอำานวย์ ตั�งเป็นอำาเภัอขึ์�นใหมเ่มื�อ พั.ศ. 

2507 นี� (เติม วิภัาค์ย์์พัจนกิจ, 2557 : 263)

 นอกจากนี� ย์ังมีปรากฏหลักฐานเกี�ย์วกับุกลุ่มชนชาวไทโย์�ย์ในพัระนิพันธ์ิสมเด็จฯ กรมพัระย์าดำารงราชานุภัาพั 

(2559 : 285) เรื�อง นิทานโบุราณ์ค์ด ีได�กล่าวถึิ่งค์นต่างจำาพัวกเมื�อค์ราวเสดจ็ไปตรวจราชการมลฑลอดุรและอสีานในป ีพั.ศ. 

2449 มีกล่าวถึิ่งพัวกโย์�ย์ไว�ตอนหนึ�งว่า “พัวกโย์�ย์ อย์้ที่�เมืองอากาศอำานวย์ขึ์�นเมืองสกลนค์ร ถิ่ามไม่ได�ค์วามถิิ่�นเดิมอย์้ที่�ไหน” 

 กลุ่มชาติพัันธ์ุิโย์�ย์และการตั�งเมืองวานรนิวาสและเมืองอากาศอำานวย์ปรากฏในประวัติเมืองสกลนค์รภัาค์ที� 3  

ไว�ดังนี� “ค์รั�นถึิ่งปีมะเส็ง นพัศก จุลศักราช 1219 (พั.ศ. 2400) พัวกไทย์โย์�ย์กรมการเมืองสกลนค์รแตกออกเป็น 3 พัวก 

พัวกหนึ�งไปร�องสมัค์รข์อเป็นเมืองขึ์�นเมืองย์โสธิร พัวกหนึ�งร�องสมัค์รเป็นเมืองขึ์�นนค์รพันม พัวกหนึ�งข์อสมัค์รเป็นเมืองขึ์�น

สกลนค์ร พัระบุาทสมเด็จพัระจอมเกล�าเจ�าอย์้่หัว รัชกาลที� 4 จึงโปรดเกล�าฯ ให�ตั�งจารย์์ค์ำา ผู้้�เป็นหัวหน�าไทย์โย์�ย์เป็นหลวง

ประชาราษฎีร์รักษา เจ�าเมือง ย์กบุ�านกุดลิงเป็นเมืองวานรนิวาส ขึ์�นเมืองย์โสธิรแต่เจ�าเมือง แต่ราษฎีรไม่ได�อพัย์พัไป แต่ให�

ตั�งอย์้่ที�บุ�านดงมาย์ คื์อที�ตั�งอำาเภัอวานรนิวาสปัจจุบัุน” (เติม วิพัาค์ย์์พัจนกิจ, 2557 : 317) ย์กบุ�านม่วงนำ�าย์ามเป็นเมือง

อากาศอำานวย์ขึ์�นเมืองนค์รพันมตามท�องถิ่ิ�นเดิม แตภ่ัาย์หลังให�มาขึ์�นเมืองสกลนค์ร ค์รั�นถึิ่งปีกุล เบุญจศก จุลศักราช 1225 

(พั.ศ. 2406) โปรดเกล�าฯ ตั�งให�ท�าวเทพักัลย์าผู้้�เป็นหัวหน�าไทโย์�ย์เป็น พัระสิทธิิศักดิ�ประสิทธิิ� เป็นเจ�าเมืองค์นแรกข์องเมือง

อากาศอำานวย์

 พัระรัตนากรวิสุทธิิ� (สัมภัาษณ์์ 27 เมษาย์น 2563) เจ�าอาวาสวัดทุ่ง ได�เล่าประวัติค์วามเป็นมาข์องไทโย์�ย์บุ�าน

อากาศ ไว�ว่า ไทโย์�ย์อากาศอพัย์พัมาจากฮ่อมท�าวฮ้เซึ่ แข์วงค์ำาม่วน แถิ่วบุ�านส่าง-หางกาน เป็นหม่้บุ�านที�ตั�งอย์้่ในที�ราบุลุ่ม

ในช่องเข์า (ภัาษาถิิ่�นเรีย์กว่า “ฮ่อม”) ระหว่างภ้ัเข์าและหน�าผู้า โดย์ทางข์วามือเป็นหน�าผู้า ทางซึ่�าย์มือเป็นภ้ัเข์า เรีย์กว่า 

“ภ้ัอาก” เป็นเทือกเข์าภ้ัหลวง ปัจจุบัุนฮ่อมท�าวตั�งอย์้่เลีย์บุทางหลวงหมาย์เลข์ 12 ทางไปด่านจ๋อหลอ ประเทศเวีย์ดนาม 

แล�วได�อพัย์พัมาในสมัย์ศึกเจ�าอนุวงศ์ เจ�าอนุวงศ์มีค์วามปรารถิ่นาอย์ากก้�แผู่้นดินลาวคื์น จึงได�ย์กทัพัไปตีถึิ่งโค์ราช ถึิ่งหิน

ลับุทับุกวาง เพัราะในสมัย์สมัย์พัระเจ�าฟ้างุ�มแถิ่ลงหล�าธิรณี์ได�รวบุรวมแผู่้นดินลาวตั�งแต่ฝั้�งซึ่�าย์ทั�งหมด ฝั้�งข์วาคื์อภัาค์อีสาน

ตั�งแต่โค์ราช หินลับุทับุกวาง 

 ในศึกค์รั�งนั�นทัพัจากทางเวีย์งจันทน์ เมืองสกลนค์ร จำาปาศักดิ� ก็ย์กทัพัมาสมทบุกันไปตีถึิ่งเมืองโค์ราชจนเป็นฝ่้าย์

มีชัย์ ต่อมาทัพัข์องเจ�าอนุวงศ์ไม่มีค์วามสามัค์คี์กันคุ์มทัพัไม่ได� ทัพัหลวงข์องไทย์จึงย์กทัพัมาตีค์ืนจนทัพัเจ�าอนุวงศ์พั่าย์ไป 
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จากนั�นได�สำาเร็จโทษเจ�าอนุวงศ์ รวมถึิ่งเจ�าเมืองสกลนค์ร โดย์จับุเจ�าเมืองสกลนค์รไปประหารที�บุ�านหนองทราย์ข์าว แล�วก

วาดต�อนค์นเมืองสกลนค์รไปไว�ทางปราจีนบุุรี เมืองสกลนค์รจึงกลาย์เป็นเมืองร�าง จึงได�แต่งตั�งให�เจ�าเมืองกาฬสินธ์ุิมาปก

ค์รองแทน 

 ต่อมาในปี พั.ศ. 2396 พัระสนุทรราชวงษาเจ�าเมืองย์ศสุนทรมาปกค์รองเมอืงนค์รพันม ได�นำาท�าวศรสุีราษฎีร์ลงไป

กรุงเทพัฯ ในรัชกาลที� 4 ย์กท�าวศรีสุราษฎีร์เป็นหลวงพัลานุก้ลและทรงพัระกรุณ์าโปรดเกล�าฯ ตั�งบุ�านม่วงริมย์ามเป็นเมือง

อากาศอำานวย์ตั�งแต่ปี พั.ศ. 2396 ตามชื�อพัระราชทานตั�งแต่นั�นมา ในอดีตตำาแหน่งการปกค์รองข์องเมืองอากาศอำานวย์มี 

4 ตำาแหน่ง ได�แก่ หลวงพัลานุก้ล หลวงพิับุ้ลย์์บุริหาร หลวงอนุบุาลนิ-ค์มเข์ต และขุ์นประเทศรักษา ตระก้ลข์องหลวงพัลา

นุก้ล คื์อ นามสกุลเพัริศแก�ว ตระก้ลข์องหลวงพิับุ้ลย์์บุริหาร หลวงอนุบุาลนิค์มเข์ต และขุ์นประเทศรักษา 

การดำารงอัตำลักษณ์ทางช่าติำพัินำธ์ุิของช่าวไทโย้ย

 อัตลักษณ์์ คื์อ สิ�งที�เราร้�สึกว่าเป็นเข์าเป็นเรา แตกต่างจากพัวกเข์า พัวกเราหรือค์นอื�น อัตลักษณ์์ไม่ใช่สิ�งที�มีอย์้่ใน

ธิรรมชาติ แต่เป็นสิ�งที�ถ้ิ่กสร�างขึ์�นโดย์สังค์ม (social construct) อัตลักษณ์์จำาเป็นต�องมีระบุวนการสร�างค์วามเหมอืนระหว่าง 

พัวกเรา หรือ ค์นอื�น เกิดค์วบุค่้์กันไป (ฉลาดชาย์ รมิตานนท์, 2542) อัตลักษณ์์เป็นสิ�งที�ถ้ิ่กสร�างขึ์�นและมีลักษณ์ะข์องค์วาม

เป็นพัลวัตอย์้ต่ลอดเวลา (Jenkins, 1996 : 4) และในข์ณ์ะที� สมหมาย์ ชินนาค์ (2547 : 151) กล่าวว่า อัตลักษณ์์ทาง

ชาติพัันธ์ุิ (ethnic identity) หมาย์ถึิ่ง สิ�งที�ทำาให�สมาชิกในกลุ่มชาติพัันธ์ุินั�น ๆ  ร้�สึกร่วมกันว่าเป็นพัวกเดีย์วกันและร้�สึกต่าง

จากชาติพัันธ์ุิอื�น

 อัตลักษณ์์ทางวัฒนธิรรมข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ในจังหวัดสกลนค์ร นับุเป็นลักษณ์ะเฉพัาะข์องกลุ่มชนในจังหวัด

สกลนค์ร ที�สร�างขึ์�นเพืั�อแสดงภัาพัลักษณ์์ให�ชาวไทโย์�ย์ด�วย์กันได�รบัุร้�ถิ่งึค์วามเป็นพัวกพั�อง และในข์ณ์ะเดีย์วกันก็ให�ค์นต่าง

กลุ่มชาติพัันธ์ุิได�ร่วมรับุร้�ถึิ่งลักษณ์ะข์องค์วามเป็น “กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์” ซึึ่�งแม�ว่ากลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์จะเป็นชนกลุ่มหนึ�ง

ในพืั�นที�จังหวัดสกลนค์รที�อย์้่ท่ามกลางค์วามหลากหลาย์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิอื�น ๆ ก็ตาม แต่การแสดงออกถึิ่งอัตลักษณ์์ข์อง

กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ เปรีย์บุเสมือนเป็นการสร�างพัลังอำานาจข์องกลุ่มชนให�ค์นต่างกลุ่มชาติพัันธ์ุิที�อย์้ร่่วมกันในพืั�นที�เดีย์วกัน

ได�ประจักษ์ถึิ่งค์วามเข์�มแข็์งในสำานึกแห่งค์วามเป็นชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์โดย์แสดงผู่้านทางประเพัณี์ พิัธีิกรรมต่าง ๆ  ที�ชาวไทโย์�ย์

จัดขึ์�นเป็นประจำาอย์่างต่อเนื�อง อันเป็นการตอกย์ำ�าถึิ่งการมีตัวตนข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์อย์่างเด่นชัด

 อย์่างไรก็ตาม เนื�องจากในปัจจุบัุนพืั�นที�ข์องจังหวัดสกลนค์ร ประกอบุด�วย์หลาย์กลุ่มชาติพัันธ์ุิอาศัย์อย์้่ และกลุ่ม

ชาติพัันธ์ุิต่าง ๆ ก็พัย์าย์ามที�จะแสดงออกซึึ่�งอัตลักษณ์์ข์องตนเอง เพืั�อให�เกิดการรับุร้� และจดจำา โดย์เฉพัาะกลุ่มชาติพัันธ์ุิ

ผู้้�ไทย์ กลุ่มชาติพัันธ์ุิญ�อ กลุ่มชาติพัันธ์ุิกะเลิง รวมถึิ่งกลุ่มชาติพัันธ์ุิโส� ต่างก็มีประเพัณี์ พิัธีิกรรม ที�แสดงออกถึิ่งค์วามเป็นอัต

ลักษณ์์ข์องตน ด�วย์เหตุนี� ชาวไทโย์�ย์ จึงได�มีการปรับุเปลี�ย์นวิถีิ่ชีวิตที�เค์ย์มีมาแต่เดิมให�สอดค์ล�องและกลมกลืนกับุวัฒนธิรรม

ในพืั�นที� และอัตลักษณ์์หรือลักษณ์ะเฉพัาะบุางประการที�กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์สร�างขึ์�นในอดีตโดย์กำาหนดว่าเป็นสัญลักษณ์์

ที�บุอกถิ่งึค์วามเปน็ชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์นั�น ก็อาจมีค์วามซึ่ำ�าซึ่�อนหรอืมีลักษณ์ะรว่มกับุลักษณ์ะค์วามเปน็กลุ่มชาติพัันธ์ุิอื�นในอาณ์า

บุริเวณ์แอ่งสกลนค์ร ชาวไทโย์�ย์จึงต�องมีการปรับุเปลี�ย์นอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มตนให�มีค์วามเด่นชัด สอดค์ล�องกับุบุริบุททาง

สังค์ม อีกทั�งให�แตกต่างจากกลุ่มชนอื�น โดย์ย์ึดหลัก “สร�างค์วามเหมือนระหว่างพัวกเราและแตกต่างกับุพัวกเข์า” เพืั�อให�

เป็นอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์อย์่างแท�จริง 

งานำรวมนำำ�าใจไทโย้ยกับการสร้างอัตำลักษณ์ทางวัฒนำธิรรม
 การจัดงานรวมนำ�าใจไทโย์�ย์เกิดขึ์�นได�เนื�องจากค์วามเข์�มแข็์งข์องชุมชน การแสดงพัลังข์องค์นในชุมชนที�ร่วมแรง

ร่วมใจกันขั์บุเค์ลื�อนการดำาเนินงานวันรวมนำ�าใจไทโย์�ย์ให�เกิดขึ์�น เพืั�อรำาลึกถึิ่งบุรรพับุุรุษและแสดงออกถึิ่งแก่นแท�ทาง

วัฒนธิรรม วิถีิ่ชีวิตไทโย์�ย์ดั�งเดิม เพืั�อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธิรรมประเพัณี์ และภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นให�เผู้ย์แพัร่ถ่ิ่าย์ทอด

แลกเปลี�ย์นไปส่้อนุชนรุ่นหลงั โดย์ค์นในชมุชนได�ให�การสนบัุสนนุงบุประมาณ์ในการจดังานค์รั�งนี�กันอย์า่งเต็มที�ซึึ่�งหน่วย์งาน
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ที�รับุผิู้ดชอบุโค์รงการนี�คื์อ กองการศึกษา ฝ่้าย์ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธิรรมงานประเพัณี์และวัฒนธิรรม อำาเภัอ

อากาศอำานวย์ ซึึ่�งผู้้�นำาชุมชน อาทิ กำานัน ผู้้�ใหญ่บุ�าน ปลัด นาย์อำาเภัอ นาย์กเทศมนตรี เป็นผู้้�ประสานงานกบัุชุมชนโดย์แบุ่ง

งานกันรับุผิู้ดชอบุไม่ว่าจะเป็นฝ่้าย์อาค์ารสถิ่านที� ฝ่้าย์การแสดง ฝ่้าย์ประชาสัมพัันธ์ิ ฝ่้าย์พิัธีิการ และอื�น ๆ ซึึ่�งค์นในชุมชน

ล�วนแต่ให�ค์วามร่วมมือกันเป็นอย่์างดีจนงานสำาเร็จลุล่วงไปได�ด�วย์ค์วามเรีย์บุร�อย์และบุรรลุวัตถุิ่ประสงค์์

 การจัดงานวันไทโย์�ย์มีวัตถุิ่ประสงค์์ที�สอดค์ล�องกับุนโย์บุาย์รัฐบุาล ในการปล้กจิตสำานึกและกระตุ�นให�ค์นในชุมชน

ท�องถิ่ิ�นเกิดค์วามตระหนกั มีค์วามตื�นตัวและเข์�ามามส่ีวนร่วมในการฟื�นฟ้ เผู้ย์แพัรแ่ละสืบุสานภ้ัมปัิญญาท�องถิ่ิ�น และค์ณุ์ค่์า

ค์วามหลากหลาย์ข์องศิลปะและวัฒนธิรรมไทย์ ทั�งที�เป็นวิถีิ่ชีวิต ค่์านิย์มที�ดีงาม และค์วามเป็นไทย์ การบุำารุงรักษา ส่งเสริม

และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพัณี์ ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น วัฒนธิรรมอันดีข์องท�องถิิ่�น นับุเป็นบุทบุาทหน�าที�ข์ององค์์กร

ปกค์รองส่วนท�องถิิ่�นที�ต�องดำาเนินการเพืั�อให�เกิดสังค์มภ้ัมิปัญญาแห่งการเรีย์นร้� และสังค์มที�เอื�ออาทรต่อกัน สืบุทอด

วัฒนธิรรมค์วามภัาค์ภ้ัมิใจในอัตลักษณ์์ค์วามเป็นท�องถิิ่�นและเป็นไทย์ รวมทั�งการส่งเสริมการท่องเที�ย์วเชิงวัฒนธิรรม

 เดิมชาวอำาเภัออากาศอำานวย์จะจัดงานบุุญประจำาปีพิัธีิส่งข์�าวป่้ตาในวันขึ์�น 6 ค์ำ�า เดือน 6 ข์องทุก ๆ ปี ซึึ่�งเป็นช่วง

เข์�าส่้ฤด้ฝ้น ฤด้ที�ชาวบุ�านเตรีย์มตัวปล้กพืัช ทำานา เพืั�อข์อพัรให�ป่้ตาคุ์�มค์รองชาวบุ�านและเป็นการสักการะป่้ตาเพืั�อค์วาม

เป็นสิริมงค์ลแก่ชาวบุ�านก่อนการทำานา เทศบุาลตำาบุลอากาศอำานวย์จึงย์ึดเอาวันขึ์�น 6 ค์ำ�า เดือน 6 เป็นวันรวมนำ�าใจไทโย์�ย์ 

โดย์เริ�มจัดค์รั�งแรกเมื�อปี พั.ศ. 2557 เรื�อย์มา ณ์ บุริเวณ์หอป่้ตา อำาเภัออากาศอำานวย์เป็นสถิ่านที�จัดงาน 

 งานวันรวมนำ�าใจไทโย์�ย์ถืิ่อเป็นงานที�ย์ิ�งใหญ่ข์องอำาเภัออากาศอำานวย์ มีการแสดงออกถึิ่งอัตลักษณ์์ข์องชาวไทโย์�ย์ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์แปรร้ปจากปลา ผู้�าย์�อมค์รามที�ถืิ่อเป็นสินค์�าที�มีชื�อเสีย์งข์องชาวไทโย์�ย์ ที�ค์วรส่งเสริมให�บุุค์ค์ลภัาย์นอก

ได�ชื�นชมและศึกษา กิจกรรมภัาย์ในงานประกอบุไปด�วย์การถ่ิ่าย์ทอดร้ปแบุบุวิถีิ่ชีวิต อัตลักษณ์์ ข์นบุธิรรมเนีย์มประเพัณี์ 

ภ้ัมิปัญญา ท�องถิ่ิ�นข์องกลุ่มชาตพัิันธ์ุิไทโย์�ย์ การจดัเวทเีสวนาการตั�งถิิ่�นฐานและวถีิิ่ชีวิตไทโย์�ย์ การแสดงนทิรรศการถิ่า่ย์ทอด

วิถีิ่ชีวิตข์องชาวไทโย์�ย์ เช่น เรือนอาศัย์ อาหาร การดำารงชีพั ภ้ัมิปัญญาผู้�าย์�อมค์ราม การแสดงศิลปวัฒนธิรรมพืั�นบุ�านข์อง

กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ เป็นต�น

 

ภาพิที� 1 ข์บุวนแสดงวิถีิ่ชีวิตข์องชาวไทโย์�ย์

 

 การจัดงานในค์รั�งนี�ทำาให�ประชาชนในท�องถิิ่�นมีคุ์ณ์ธิรรม จริย์ธิรรม และวัฒนธิรรมในการดำารงชีวิตอย์้่ในสังค์มได�

อย์่างมีค์วามสุข์ ศิลปวัฒนธิรรม จารีต ประเพัณี์ ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น ได�รับุการฟื�นฟ้ อนุรักษ์ ส่งเสริมให�ค์งอย์้่สืบุไป  

กลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์และประชาชนโดย์ทั�วไป ได�รำาลึกถึิ่งบุรรพับุุรุษและเห็นคุ์ณ์ค่์าข์องวัฒนธิรรม ประเพัณี์ ภ้ัมิปัญญาท�อง

ถิิ่�นข์องตน ก่อเกิดสังค์มแห่งภ้ัมิปัญญา สังค์มแห่งการเรีย์นร้� สังค์มที�เอื�ออาทรต่อกัน สร�างค์วามสมานฉันท์ในสังค์ม ค์นใน

ท�องถิิ่�นเกิดค์วามตระหนัก และเข์�ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื�นฟ้ และสืบุสานภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น วิถีิ่ชีวิต ค่์านิย์มที�ดีงาม 

และค์วามเป็นไทย์ ศิลปวัฒนธิรรมข์องท�องถิิ่�นเป็นที�ร้�จักอย์่างกว�างข์ว�างและเสริมสร�างเศรษฐกิจการท่องเที�ย์วท�องถิิ่�น
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ผ้้าห่มแพิรถือ ไทโย้ย : การสร้างสำานึำกทางช่าติำพัินำธ์ุิ

 การแต่งกาย์ข์องไทโย์�ย์มลัีกษณ์ะค์ล�าย์กับุกลุ่มชนชาตไิททั�วไป กลา่วคื์อ ใช�ผู้�าทอมอืที�ได�จากผู้�าฝ้้าย์ และนิย์มย์�อม

ผู้�าด�วย์ค์รามหรือย์�อมหม�อนิล ลักษณ์ะข์องการแต่งกาย์ข์องชาย์และหญิงชาวโย์�ย์มีร้ปแบุบุดังนี� 

การแต่งกาย์ข์องผู้้�ชาย์ในวันปกติจะนุ่งผู้�าข์าวม�า (กะเตี�ย์ว) ส่วนบุนเปลือย์อก แต่ถิ่�ามีธุิระที�จะต�องออกไปทำางานนอกบุ�าน 

ผู้้�ชาย์จะสวมใส่กางเกงข์าย์าว ซึึ่�งสามารถิ่ใส่ได�หลาย์โอกาส ทั�งที�เป็นพิัธีิการและงานบุุญ ในอดีตผู้้�ชาย์ไทโย์�ย์นิย์มใส่กางเกง 

2 แบุบุ คื์อ ซ่ึ่งฮั�ง (กางเกงหัวร้ด) และกางเกงข์าก๊วย์ (กางเกงข์าสามส่วนมีผู้�าผู้้กด�านหลัง) ในพิัธีิกรรมการแต่งงานผู้้�ชาย์ไท

โย์�ย์จะนิย์มใส่ผู้�าโสร่ง 

 เสื�อผู้�าข์องผู้้�ชาย์ไทโย์�ย์สมัย์ก่อนนิย์มใช�ผู้�าย์�อมค์ราม และตัดเย์บ็ุด�วย์ฝี้มือข์องชาวบุ�าน ปัจจุบัุนมีการเปลี�ย์นแปลง

การแต่งกาย์ให�เป็นสมัย์นิย์ม เสื�อผู้�าที�สวมใส่ในชีวิตประจำาวันจึงเป็นเสื�อผู้�าตามค์วามนิย์มข์องฝ้รั�ง เช่น เสื�อย์ืด  

กางเกงยี์นส์ จะพับุเห็นการแต่งกาย์ที�แสดงอัตลักษณ์์ทางวัฒนธิรรมได�เฉพัาะในงานบุุญประเพัณี์สำาคั์ญ เช่น งานวันไทโย์�ย์ 

งานบุุญผู้ะเหวด งานบุุญกฐิน งานเลี�ย์งป่้ตา เป็นต�น

 

ภาพิที� 2 การแต่งกาย์ข์องผู้้�ชาย์ชาวไทโย์�ย์

 ส่วนผู้้�หญิงในวันปกติจะสวมเสื�อผู้�าฝ้้าย์ ค์อกลม แข์นย์าวห�าส่วน นุ่งผู้�าซิึ่�นย์�อมค์รามหรือย์�อมสีเปลือกไม�ธิรรมชาติ 

แต่ในงานบุุญประเพัณี์จะนิย์มนุ่งผู้�าซิึ่�นมัดหมี�มีทั�งผู้�าซิึ่�นต่อหัวต่อตีน ซิึ่�นคั์�น มีทั�งผู้�าฝ้้าย์และผู้�าไหม โดย์เฉพัาะผู้�าฝ้้าย์นิย์ม

นำามาย์�อมค์ราม (ย์�อมหม�อนิล) ก่อนที�จะนำาไปทอและผู้�าฝ้้าย์ย์ังสามารถิ่นำามาตัดเย์็บุเป็นเสื�อผู้�าได�หลากหลาย์ การทอผู้�า

และการตัดเย็์บุเสื�อผู้�าจึงเป็นงานข์องผู้้�หญิง โดย์เฉพัาะการทำาผู้�ามัดหมี� ผู้้�หญิงไทโย์�ย์นับุเป็นกลุ่มที�มีลักษณ์ะโดดเด่นที�

สามารถิ่มัดหมี�ได�หลาย์ประเภัท และองค์์ค์วามร้�นี�ก็กลาย์เป็นมรดกภ้ัมิปัญญาที�สำาคั์ญข์องผู้้�หญิงไทโย์�ย์มาจนถึิ่งปัจจุบัุน 

ภาพิที� 3 การแต่งกาย์ข์องผู้้�หญิงชาวไทโย์�ย์
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 การทอผู้�าไหมนั�นมีเฉพัาะบุางหม่้บุ�านที�เป็นมรดกภ้ัมิปัญญาวัฒนธิรรม ผู้�าไหมจึงเป็นผู้�าที�นำามาใช�ในโอกาสพิัเศษ 

เช่น เป็นเค์รื�องสมมาในงานแต่ง เป็นผู้�าที�ใช�ในพิัธีิกรรมสำาคั์ญอื�น ๆ จึงมีผู้้�ทอผู้�าไหมจำานวนน�อย์ เนื�องด�วย์กรรมวิธีิการทำา

มีค์วามย์ุ่งย์ากซัึ่บุซึ่�อนจึงทำาให�ชุมชนต่าง ๆ ปรับุเปลี�ย์นมาทำาผู้�าฝ้้าย์แทนผู้�าไหม ปัจจุบัุนการแต่งกาย์ข์องผู้้�หญิงไทโย์�ย์

เปลี�ย์นแปลงไปค่์อนข์�างมาก กล่าวคื์อ ผู้้�หญิงไทโย์�ย์จะแต่งกาย์ด�วย์เสื�อผู้�าทันสมัย์ที�หาซืึ่�อได�ทั�วไป มีทั�งผู้�าฝ้รั�ง ผู้�าจีน ผู้�า

ญี�ปุ่น ผู้�าเกาหลี ซึึ่�งส่งผู้ลต่ออัตลักษณ์์ทางวัฒนธิรรมด�านการแต่งกาย์ข์องไทโย์�ย์ ทั�งนี� จะพับุเห็นการแต่งกาย์ข์องผู้้�หญิงไท

โย์�ย์ที�แสดงอัตลักษณ์์ทางวัฒนธิรรมในงานบุุญประเพัณี์ที�สำาคั์ญ เช่น งานไทโย์�ย์ งานบุุญผู้ะเหวด งานบุุญกฐิน เป็นต�น

 สำานึกค์วามเป็นชาติเกี�ย์วพัันกับุอัตลักษณ์์ (identity) หรือคุ์ณ์สมบัุติข์องค์นในสังค์มว่าเค์ย์เป็นมาอย์่างไร และจะ

ผัู้นผู้วนหรือปรับุตัวกันอย์่างไรในภัาวะปัจจุบัุน สำานึกค์วามเป็นชาติจึงมิได�ปรากฏขึ์�นเป็นชุดในสมองข์องปัจเจกชนค์นใด

อย์่างกะทันหัน แต่เป็นกระบุวนการที�ก่อร้ปร่างท่ามกลางการเปลี�ย์นแปลงข์องวัฒนธิรรม การสื�อสาร การพิัมพ์ั และ

ปฏิสัมพัันธ์ิข์องค์นจำานวนมาก สำานึกค์วามเป็นชาติแต่ละชาติจึงแตกต่างกันออกไป ซึึ่�งขึ์�นอย์้่กับุประวัติศาสตร์ วัฒนธิรรม 

ชาติพัันธ์ุิหรือสิ�งอื�น ๆ ที�รัฐชาติเลือกนำามาเป็นสิ�งสำาคั์ญในการสร�างค์วามเป็นชาติ (จุฑาภัรณ์์ ผู้ดุงศักดิ�, 2552 : 2)

 การสร�างสำานึกทางชาตพัิันธ์ุิ ในบุทค์วามนี�จึงใช�ในค์วามหมาย์ข์องการสร�างค์วามร้�สึกตระหนกัในคุ์ณ์ค่์า ค์วามภัาค์

ภ้ัมิใจ เห็นค์วามสำาคั์ญและเกิดค์วามรักค์วามสามัค์คี์ในข์นบุธิรรมเนีย์ม ประเพัณี์และพิัธีิกรรมข์องชาติพัันธ์ุิตนเอง  

 ชาวไทโย์�ย์มีการสร�างสำานึกทางชาติพัันธ์ุิโดย์การจัดงานวันรวมใจไทโย์�ย์ขึ์�นเป็นประจำาทุกปีติดต่อกัน นับุตั�งแต่ปี 

พั.ศ. 2557 จนถึิ่งปัจจุบัุน จุดเด่นข์องการจัดงานในค์รั�งนี�คื์อข์บุวนแห่ประเพัณี์ เพัราะเป็นการแสดงที�บุ่งบุอกค์วามเป็นไท

โย์�ย์ที�ชัดเจนที�สุด ข์บุวนแห่มีทั�งสิ�น 7 ข์บุวน ภัาย์ในข์บุวนจะเน�นการนำาเสนอวิถีิ่ชีวิตและค์วามเป็นไทโย์�ย์ทั�งในอดีตและ

ปัจจุบัุน โดย์เริ�มจากข์บุวนแรกเป็นข์บุวนข์องไทโย์�ย์บุ�านผัู้กตบุ อำาเภัอวาริชภ้ัมิ และชาวไทโย์�ย์บุ�าน อุ่มเหม�า อำาเภัอพัังโค์น 

เหตทีุ�ต�องให�หวัข์บุวนเปน็ชาวไทโย์�ย์ที�มาจากอำาเภัออื�นเนื�องมาจากให�เกีย์รติแข์กตา่งบุ�านที�มาร่วมในข์บุวน จึงได�จดัให�ชาว

ไทโย์�ย์ที�มาจากที�อื�นอย์้่ลำาดับุแรกข์องข์บุวน เป็นการแสดงออกถึิ่งค์วามมีนำ�าใจ ค์วามเสีย์สละ และการให�ค์วามสำาคั์ญกับุ

เพืั�อนบุ�านที�มาจากต่างถิิ่�นที�มาเย์ือน ข์บุวนแรกจะแสดงการฟ้อนไทโย์�ย์การละเล่นในวิถีิ่ชีวิตเกี�ย์วกับุการหาอย์้่หากิน 

การจัดริ�วข์บุวนที� 2 ถึิ่งข์บุวนที� 7 จะจัดตามค์ำาข์วัญประจำาอำาเภัอ โดย์ข์บุวนที� 2 เป็นข์บุวนจากคุ์�มวัดกลาง ภัาย์ในข์บุวน

จะมีการแห่พัระแก�วจำาลอง ซึึ่�งเป็นพัระแก�วค่้์บุ�านข์องอำาเภัออากาศอำานวย์ เป็นสิ�งที�ชาวโย์�ย์ให�ค์วามเค์ารพัศรัทธิาและเป็น

แหล่งรวมใจข์องค์นไทโย์�ย์ที�นับุถืิ่อพัระพุัทธิศาสนา 

 ร้ปแบุบุข์องข์บุวนแห่ประเพัณี์ทั�ง 7 ข์บุวนข์องชาวไทโย์�ย์ ข์บุวนที�สำาคั์ญที�สุด คื์อ ข์บุวนแห่พัระแก�ว อาจกล่าวได�

ว่า พัระแก�วเป็นสิ�งที�สำาคั์ญที�สุดข์องชาวไทโย์�ย์ เพัราะเป็นพัระพุัทธิร้ปค่้์บุ�านค่้์เมืองข์องชาวโย์�ย์อากาศอำานวย์ การนำาพัระ

แก�วออกมาแห่ แล�วให�ชาวโย์�ย์หลากหลาย์ค์นได�เห็น ถืิ่อเป็นโอกาสที�ดีที�จะสร�างสำานึกร่วมในการเป็นไทโย์�ย์ที�มีสิ�งยึ์ดเหนี�ย์ว

ทางจติใจอย์า่งเดีย์วกัน ทำาให�สังค์มและชุมชนข์องชาวไทโย์�ย์สงบุสขุ์ เนื�องจากได�พึั�งบุารมีข์องพัระแก�วในฐานะพัระพัทุธิร้ป

ศักดิ�ค่้์บุ�านค่้์เมือง กระบุวนการสร�างสำานึกนี� ได�ทำาด�วย์กระบุวนการและวิธีิการที�แย์บุค์าย์ เมื�อข์บุวนแห่พัระแก�วผู่้านตรงจุด

ไหนก็จะพับุว่าผู้้�ค์นทั�งหลาย์ตา่งก็พัากนัย์กมือไหว� แสดงค์วามเค์ารพัตอ่พัระแก�ว การกระทำาเช่นนี�แสดงให�เห็นว่า พัระแก�ว

เป็นสิ�งที�ถ้ิ่กนำามาสร�างสำานึกทางชาติพัันธ์ุิให�กับุประเพัณี์และพิัธีิกรรมข์องงานรวมนำ�าใจไทโย์�ย์ได�อย์่างเด่นชัดที�สุด

 ข์บุวนที� 3 จัดข์บุวนโดย์คุ์�มวัดศรีโพันเมือง ในข์บุวนเป็นการแห่หอป่้ตาจำาลอง อันเป็นการแสดงถึิ่งค์วามเชื�อที�ว่า 

วิญญาณ์บุรรพัชนเป็นสิ�งที�ช่วย์ด้แลให�ค์วามช่วย์เหลือและมีอิทธิิพัลที�จะบัุนดาลค์วามทุกข์์สุข์ให�เกิดกับุชีวิตพัวกเข์าได�  จึง

เป็นพืั�นฐานค์วามคิ์ดข์องพิัธีิเลี�ย์ง “เจ�าป่้ตา” ข์องชาวไทโย์�ย์ ซึึ่�งเชื�อว่าเจ�าป่้ตามีฐานะเป็นผู้้�นำาทางวัฒนธิรรมข์องชาวไทโย์�ย์ 

และมีบุทบุาทเป็นผู้้�ด้แลบุ�านเมืองและผู้้�คุ์�มค์รอง หรืออาจเรีย์กว่าเป็น “ผีู้เมือง” ข์องชาวไทโย์�ย์ซึึ่�งเป็นสิ�งศักดิ�สิทธิิ�ที�ชาวไท

โย์�ย์ให�ค์วามเค์ารพันับุถืิ่อสักการบุ้ชาและเป็นที�ย์ึดเหนี�ย์วจิตใจมาตั�งแต่สมัย์บุรรพับุุรุษ ข์บุวนแห่หอป่้ตามีค์วามสำาคั์ญต่อ

การเค์ารพัวิญญาณ์บุรรพับุุรุษข์องชาวไทโย์�ย์ เนื�องจากสังค์มไทโย์�ย์เชื�อว่าป่้ตาเป็นผู้้�นำาทางจิตวิญญาณ์และช่วย์ปกปักรักษา

ให�บุ�านเมืองข์องไทโย์�ย์มีค์วามร่มเย็์นเป็นสุข์ การนำาหอป่้ตามาแห่ในข์บุวนจึงเป็นการกระตุ�นให�ล้กหลานได�เห็นค์วามสำาคั์ญ

และมีสำานึกร่วมกันต่อค์วามเป็นบุรรพับุุรุษข์องชาวโย์�ย์ 
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ข์บุวนที� 4 เป็นข์บุวนผู้�าพืั�นเมืองจากคุ์�มวัดทุ่ง ในข์บุวนมีการจัดแสดงลาย์ผู้�ามัดหมี�ต่าง ๆ และการแต่งกาย์ด�วย์ผู้�ามัดหมี�

ย์�อมค์ราม ซึึ่�งเป็นสินค์�าทางวัฒนธิรรมที�มีชื�อเสีย์งข์องอำาเภัออากาศอำานวย์ การนำาเสนอผู้�าพืั�นเมืองข์องชาวไทโย์�ย์ได�แสดง

ให�เห็นการสร�างสำานึกทางชาติพัันธ์ุิใหม่ โดย์การหาจุดเน�นจากวัฒนธิรรมที�กลาย์เป็นสินค์�า ได�แก่ ผู้�าย์�อมค์ราม ทำาให�ข์บุวน

นี�เป็นข์บุวนที�เล่าเรื�องราวทางสังค์มและเศรษฐกิจข์องชุมชนชาวไทโย์�ย์ 

 

ภาพิที� 4 ข์บุวนการจัดแสดงผู้�าพืั�นเมืองข์องชาวไทโย์�ย์

 ข์บุวนที� 5 เป็นข์บุวนจากคุ์�มวัดอุดมรัตนาราม (วัดป่านอก) ในข์บุวนมีการจัดแสดงเรือไฟจำาลองแบุบุโบุราณ์และ

แบุบุประยุ์กต์ ประเพัณี์ไหลเรือไฟข์องชาวไทโย์�ย์อากาศอำานวย์เป็นประเพัณี์ประจำาปี โดย์ใช�ลำานำ�าย์ามเป็นสถิ่านที�ประกอบุ

ประเพัณี์และพิัธิกีรรม หากแต่ในงานวันไทโย์�ย์ได�นำาข์บุวนเรือไฟมาแสดงให�ชม เพืั�อกระตุ�นให�เห็นคุ์ณ์ค่์าข์องประเพัณี์โบุราณ์

ที�เป็นประเพัณี์ปฏิบัุติมาแต่บุรรพับุุรุษ ซึึ่�งประเพัณี์ไหลเรือไฟก็ย์งัค์งย์ึดตามค์ติเดิมคื์อเพืั�อถิ่วาย์เป็นพุัทธิบุ้ชา การนำาเรือไฟ

มาแสดงในช่วงเวลาที�ไม่ใช่ประเพัณี์จริง ก็ได�ตอกย์ำ�าให�เห็นสำานึกร่วมในการเป็นค์นโย์�ย์ ที�มีประเพัณี์พิัธีิกรรมสำาคั์ญข์อง

ชุมชนร่วมกัน อันจะช่วย์ให�เกิดค์วามภัาค์ภ้ัมิใจข์องชนรุ่นหลังต่อไป

 ข์บุวนที� 6 เป็นข์บุวนจากคุ์�มวัดจอมแจ�ง (วัดเหนือ) มีการแห่ปลากราย์ (ปลาตอง) ข์นาดจำาลอง และยั์งมีเค์รื�องมือ

จับุปลาชนิดต่าง ๆ ได�แก่ สุ่ม สวิง ตุ�ม ไซึ่ แห อวน เป็นต�น สิ�งเหล่านี�ได�สะท�อนภัาพัวิถีิ่ชีวิตการหาอย์้่หากินข์องชาวไทโย์�ย์ 

อำาเภัออากาศอำานวย์ เนื�องจากมีลำานำ�าย์ามไหลผู่้านและมีปลาชุกชุม โดย์เฉพัาะปลากราย์ที�มีอย์้่มากในลุ่มแม่นำ�าย์าม  

ซึึ่�งปลากราย์แสดงถึิ่งค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ข์องแหล่งนำ�า

 ข์บุวนที� 7 เป็นข์บุวนจากคุ์�มวัดไตรภ้ัมิ ในข์บุวนมีหุ่นค์นจำาลองข์นาดใหญ่กำาลังตีกลองเลง การเล่นกลองเลงเป็น

ประเพัณี์การละเล่นข์องไทโย์�ย์ ค์ำาว่า “เลง” ในที�นี�หมาย์ถึิ่งการเที�ย์วเล่น, การเล่น โดย์ใช�กลองสองหน�าตีเที�ย์วเดินเล่นไป

ในงานบุุญเพืั�อสร�างสีสันและสร�างค์วามบัุนเทิงในงานบุุญ จนเกิดการประดิษฐ์ท่าฟ้อนเฉพัาะที�เรีย์กว่า “ฟ้อนโย์�ย์กองเลง” 

ประกอบุในข์บุวนที�มีค์วามอ่อนช�อย์สวย์งาม

 จากร้ปแบุบุข์องข์บุวนแห่ทั�ง 7 ข์บุวน ในงานวันรวมนำ�าใจไทโย์�ย์นั�น แสดงให�เห็นถึิ่งค์วามเป็นนำ�าหนึ�งใจเดีย์วกัน 

ค์วามสมัค์รสมานสามัค์คี์ข์องค์นในชุมชนที�ร่วมแรงร่วมใจกันขั์บุเค์ลื�อนให�งานนี�เกิดขึ์�นได�อย์า่งสมบุ้รณ์์และบุรรลุวัตถุิ่ประสงค์์ 

อีกทั�งย์งัได�เผู้ย์แพัรใ่ห�ประชาชนค์นทั�วไปได�เห็นถึิ่งอัตลักษณ์์ข์องค์วามเปน็ชาตพัิันธ์ุิโย์�ย์ ผู่้านร้ปแบุบุข์องข์บุวนแหป่ระเพัณ์ี

ที�มีค์ำาข์วัญเป็นแก่นข์องงาน โดย์มีค์วามพัย์าย์ามที�จะใช�อัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิโย์�ย์ไปผู้้กโย์งกับุค์ำาข์วัญ และนำาเสนอ

ในร้ปแบุบุข์องค์วามเชื�อ พิัธีิกรรม การแสดง การละเล่น ทั�งนี� ย์ังพับุว่ามีอัตลักษณ์์บุางประการที�ย์ังไม่ได�แสดงให�เห็นอย์่าง

ชัดเจนว่าชาวไทโย์�ย์จะมีแนวทางการสืบุสานและสร�างสรรค์์ต่อไปในอนาค์ตได�อย์า่งไร แต่ในภัาพัรวมข์องงานวันไทโย์�ย์ก็ได�

แสดงให�เห็นถึิ่งพัลังข์องค์นในชุมชนที�มีสำานึกร่วมกันในการสร�างสรรค์์วัฒนธิรรมที�ดีงามเพืั�อการส่งทอดไปย์งัรุ่นล้กหลานได�

อย์่างมั�นค์ง
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สรุป
 การดำารงอัตลักษณ์์ข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ผู่้านผู้�าย์�อมค์รามเป็นการแสดงภัาพัลักษณ์์ให�ชาวไทโย์�ย์ด�วย์กันได�รับุ

ร้�ถึิ่งค์วามเป็นพัวกพั�อง และในข์ณ์ะเดีย์วกันก็ให�ค์นต่างกลุ่มชาติพัันธ์ุิได�ร่วมรับุร้�ถึิ่งลักษณ์ะข์องค์วามเป็น “กลุ่มชาติพัันธ์ุิ

ไทโย์�ย์” ด�วย์การแสดงถิ่งึค์วามเข์�มแข็์งในสำานึกแห่งค์วามเป็นชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์โดย์แสดงผู่้านทางประเพัณี์ พิัธีิกรรมต่าง ๆ  ที�

ชาวไทโย์�ย์จัดขึ์�นเป็นประจำาอย์่างต่อเนื�อง อันเป็นการตอกย์ำ�าถึิ่งการมีตัวตนข์องกลุ่มชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์อย์่างเด่นชัด

 การจัดงานวันรวมนำ�าใจไทโย์�ย์เป็นการสร�างสำานึกให�เย์าวชนรุ่นหลังได�ตระหนักและเห็นคุ์ณ์ค่์าในค์วามเป็นกลุ่ม

ชาติพัันธ์ุิไทโย์�ย์ ที�สะท�อนให�เห็นถึิ่งวิถีิ่ชีวิต ค์วามเป็นอย์้่ข์องชาวโย์�ย์ในอดีตจนถึิ่งปัจจุบัุน ซึึ่�งนับุวันจะถ้ิ่กกลืนกินไปตาม

กระแสโลกาภัวัิตน์ ที�มีการเปลี�ย์นแปลงอย์้่ตลอดเวลา อนาค์ตวถีิิ่ชีวิตเหล่านี�อาจถ้ิ่กเปลี�ย์นแปลงไปอย์า่งสิ�นเชิง จนไม่เหลือ

ให�เย์าวชนค์นรุ่นหลังได�สืบุทอดจารีต ประเพัณี์ ที�มีมาแต่ดั�งเดิม มองข์�ามค์วามสำาคั์ญในค์วามเป็นรากเหง�าข์องตนเอง การ

จัดงานวันไทโย์�ย์จึงเป็นการรวมพัลังข์องค์นในชุมชนเพืั�อสร�างสำานึกให�ค์นได�เห็นอัตลักษณ์์ร่วมทางวัฒนธิรรมข์องไทโย์�ย์ว่า

มีอะไร มีค์วามสำาคั์ญอย์่างไร และสิ�งใดที�ค์วรให�คุ์ณ์ค่์า สิ�งใดที�ค์วรจะสืบุสานและสร�างสรรค์์ต่อไป เพืั�อให�วัฒนธิรรมและ

ประเพัณี์พิัธีิกรรมที�ดีเหล่านั�นค์งอย์้่ต่อได�อย์่างย์ั�งย์ืน
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ภูมิปัญญาท้องถิ�นำสร้างสรรค์ำจากผ้ลิตำภัณฑ์์ผ้้าย้อมคำราม
ปัญจพัร  แสนภ้ัวา1

บทคัำดย่อ
 บุทค์วามนี�มีวัตถุิ่ประสงค์์เพืั�อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรีย์นการสอนหลักส้ตรท�องถิิ่�นที�เป็นการนำาผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามสกลนค์ร

มาผู้นวกกับุองค์์ค์วามร้�ด�านการบุริหารจัดการและแบุบุจำาลองการจัดการเรีย์นร้�ที�ผู้้�สอนออกแบุบุขึ์�นในชื�อ KRAM PRODUCT MODEL เพืั�อ

ให�สอดค์ล�องกับุแนวคิ์ดเศรษฐกิจสร�างสรรค์์ โดย์ดำาเนินการในปีการศึกษา 2560-2561 ข์องโรงเรีย์นสกลนค์รพััฒนศึกษา ผู้ลการจัดการเรีย์น

การสอนในหลักส้ตรดังกล่าว พับุว่า การจัดการเรีย์นการสอนหลักส้ตรท�องถิิ่�นที�มีประสิทธิิภัาพัมีเนื�อหาเกิดจากการผู้นวกค์วามร้�ด�านการ

ออกแบุบุผู้ลติภััณ์ฑ์ข์องค์ร้ผู้้�สอน ร่วมกับุการสอนเรื�องการบุรหิารจัดการและค์ณุ์ธิรรมในการประกอบุอาชพีั รวมถึิ่งการดำาเนินการตาม KRAM 

PRODUCT MODEL เนื�อหาในหน่วย์การเรีย์นร้�ประกอบุด�วย์ 7 หน่วย์การเรีย์นร้� ได�แก่ การเตรีย์มอุปกรณ์์ การออกแบุบุผู้ลิตภััณ์ฑ์ การ

แปรร้ปผู้ลิตภััณ์ฑ์ การตรวจสอบุคุ์ณ์ภัาพั การทำาบุรรจุภััณ์ฑ์และหีบุห่อ การจำาหน่าย์ การราย์งานผู้ล แนวทางดังกล่าวส่งผู้ลดีต่อโรงเรีย์น 

นักเรีย์นและชุมชน  

คำำาสำาคัำญ : การจัดการเรีย์นร้�,ผู้�าย์�อมค์ราม,เศรษฐกิจสร�างสรรค์์

__________________________
1ค์ร้ชำานาญการพิัเศษ กลุ่มสาระการเรีย์นร้�การงานอาชีพัและเทค์โนโลย์ี โรงเรีย์นสกลนค์รพััฒนศึกษา 
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Local wisdom created from indigo-dyed fabric products
Panchaporn Saenphoowa2

Abstract
 This article aims to present guidelines for teaching and learning local courses. It is includes of indigo dyed 

product, knowledge of management and Teacher-designed learning management model called KRAM PRODUCT 

MODEL to in line with the concept of creative economy. This syllabus in 2560-2561 in Sakonnakhonpatanasuksa school. 

It is shown that effective local curriculum management through the integration of teachers’ product design knowledge, 

teaching management and occupational virtues Including the implementation of KRAM PRODUCT MODEL. The content 

in the unit consists of 7 units: equipment preparation, product design, product processing, quality inspection, packag-

ing, distribution, reporting. The approach is good for schools, students and community.

Keywords : Learning management, indigo dyed fabrics, creative economy

_________________________
2 Senior Professional Level Teachers, Career and Technology Learning Subject Division, Sakonnakhonpatanasuksa School.
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บทนำำา
 จังหวัดสกลนค์ร เป็นจังหวัดที�มีอัตลักษณ์์ข์องการย์�อมผู้�าค์รามธิรรมชาติ มีวัฒนธิรรมหลากหลาย์ มีการประกอบุ

อาชีพัเกษตรกรรม ได�แก่ ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ เมื�อว่างเว�นจากอาชีพัทำานาตามฤด้กาล ก็นิย์มทำาการปล้กและผู้ลิตผู้�าย์�อม

ค์ราม ชุมชนทั�วทุกอำาเภัอในจังหวัดสกลนค์ร สามารถิ่ปล้กค์รามและย์�อมค์รามจากธิรรมชาติแพัร่หลาย์มากได�เป็นอันดับุ

หนึ�งข์องประเทศ จึงมีผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้�าย์�อมค์รามที�ทอเป็นผืู้นผู้�าออกส่้ตลาดมากมาย์ ปัจจุบัุนผู้�าย์�อมค์รามได�รบัุค์วามสนใจมาก

ขึ์�นทั�งภัาย์ในและต่างประเทศ สกลนค์รจึงกลาย์เป็นแหล่งผู้ลิตผู้�าย์�อมค์รามธิรรมชาติที�มีคุ์ณ์ภัาพัและปริมาณ์มากที�สุดใน

ประเทศไทย์

 ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์รามเป็นผู้ลงานที�ต่อย์อดจากการอนุรักษ์ภ้ัมิปัญญาข์องชุมชนท�องถิิ่�น และการสร�างสรรค์์

ชิ�นงานรวมถิ่งึการแปรร้ปจากผู้�าและเศษผู้�าที�เหลือใช�จากการตดัเย์บ็ุ ซึึ่�งเอกลกัษณ์์ข์องผู้�าค์รามอาจกลา่วได�วา่มาจากสคี์ราม

ธิรรมชาติ ผู้�าย์�อมค์รามมีคุ์ณ์สมบัุติเฉพัาะ คื์อ มีกลิ�นหอม มีสีค์รามตั�งแต่เฉดสีอ่อนไปถึิ่งเฉดสีค์รามเข์�ม สวมใส่สบุาย์ 

ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์รามที�นักเรีย์นผู้ลิตขึ์�นนี�เป็นการทำางานด�วย์มือ (Handmade) ที�มีค์วามประณี์ต สวย์งาม น่าใช� อีก

ทั�งในโรงเรีย์นย์ังมีภ้ัมิปัญญาที�เป็นผู้้�เชี�ย์วชาญในด�านการเย์็บุมือแบุบุญี�ปุ่นในระดับุ Advance quilt คื์อ นางปัญจพัร แสน

ภ้ัวา ค์ร้ชำานาญการพิัเศษ กลุ่มสาระการเรีย์นร้�การงานอาชีพัและเทค์โนโลยี์ ด�วย์เหตุนี�จึงเป็นโอกาสที�นักเรีย์นได�รับุการ

ฝึ้กฝ้นจากค์ร้ผู้้�สอนเป็นอย์่างดี จากการที�ผู้้�สอนได�ศึกษาและเรีย์นร้�ตามหลักส้ตรข์องสมาค์ม JHAI ( องค์์กรที�ได�รับุรองจาก

กระทรวงศึกษาธิิการ วัฒนธิรรมการกีฬา วิทย์าศาสตร์และเทค์โนโลย์ีข์องญี�ปุ่น ในหลักส้ตรระดับุส้ง Advanced  Hand 

Quilting โดย์ค์ร้ชาวญี�ปุ่น ซึึ่�งจัดสอนจาก Pak-Ka-Pao House Club ใช�ระย์ะเวลาในการเรีย์นทั�งสิ�น 1 ปี 6 เดือน ในวัน

เสาร์อาทิตย์ ์เพืั�อพััฒนาตนเองในด�านงานค์วิลท์ ทำาให�เกิดแรงบัุนดาลใจที�อย์ากจะนำาค์วามร้�ที�เรีย์นมา พััฒนาการเรีย์นการ

สอนข์องค์ร้และนักเรีย์น  จึงจัดทำาเป็นหลักส้ตรท�องถิิ่�นเพืั�อบุรรจุลงในราย์วิชาเพิั�มเติม ราย์วชิา ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม 

กลุ่มสาระการงานอาชีพัและเทค์โนโลยี์  ในปีการศึกษา 2561 เพืั�อเป็นการเชื�อมโย์ง งานสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น 

ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์รามเข์�าส่้โค์รงการนักธุิรกิจน�อย์ มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ มาพััฒนากับุนักเรีย์นและผู้้�มี

ใจรักงานเย์บ็ุมือนี� จึงคิ์ดที�จะดัดแปลงให�เหมาะสมกับุค์วามต�องการในกลุ่มผู้้�บุรโิภัค์และย์คุ์สมัย์ โดย์นำาผู้�าย์�อมค์รามมาเย์บ็ุ

แบุบุ ค์วิลท์ญี�ปุ่น เพืั�อให�ได�ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�น่าสนใจและทันสมัย์มากขึ์�น 

 โรงเรีย์นได�เข์�าร่วมโค์รงการนักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรมนำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ เมื�อปี พั.ศ. 2558 ได�เข์�ารับุการอบุรม

เชิงปฏิบัุติการ การสอนงานอาชีพัร้ปแบุบุโค์รงการ นักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ รุ่นที� 4 หลังจากอบุรม

ได�นำาแนวทางการสอนงานอาชีพั มาปรับุใช�ในการเรีย์นการสอน ในกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีย์นแต่เดิม คื์อ กิจกรรมชุมนุมนักเรีย์น

เลือกตามค์วามสนใจ ค์วามชอบุ และค์วามถิ่นัด ในปี พั.ศ. 2558 ใช�ชื�อชุมนุมว่า ชุมนุมเย์็บุสวย์ด�วย์มือเรา ในปีที� 2559 

เปิดเป็นชุมนุมงานผู้�าด�นมือ จนมาปัจจุบัุนปี 2560 เปิดเป็น ชุมนุมนักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ โดย์

บุรรจุลงส่้กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีย์น ในหลักส้ตรสถิ่านศึกษาและแผู้นปฏิบัุติการประจำาปีการศึกษา 2560 ที�ผู่้านมาก็ได�จัดการ

เรีย์นการสอนงานอาชีพัโดย์เน�นให�นักเรีย์นปฏิบัุติจริง  โดย์ใช�เวลาเรีย์นและเวลาที�นักเรีย์นว่างจากการเรีย์น การส่งงานข์อง

นักเรีย์น บุางค์นก็สวย์ ประณี์ต บุางค์นก็ทำาได�แต่ไม่สวย์ ไม่ประณี์ต และจึงหาวิธีิทำาอย์่างไรนักเรีย์นถึิ่งทำางานออกมาได�

สวย์งาม โดย์ให�นักเรีย์นฝึ้กทักษะปฏิบัุติ ทำาซึ่ำ�า ๆ หลาย์ ๆ ค์รั�ง จนสุดท�าย์งานก็ออกมาได�สวย์งามและสามารถิ่จำาหน่าย์ได� 

การบริหารจัดการโคำรงการสู่การจัดการเรียนำรู้
 กลุ่มผู้้�ผู้ลิตผู้�าย์�อมค์รามสกลนค์รได�ผู้ลิตออกมาจำานวนมาก กลุ่มนักธุิรกิจน�อย์ฯ จึงมองเห็นว่าเศษผู้�าที�ไม่ใช�แล�ว 

สามารถิ่นำามาต่อย์อดให�มีม้ลค่์าเพิั�มขึ์�นได� จึงนำามาแปรร้ปเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ต่าง ๆ หลากหลาย์และทันสมัย์ ทั�งนี� ขึ์�นอย์้่กับุงบุ

ประมาณ์ การระดมทุนต่าง ๆ รวมถิ่ึงการมีส่วนร่วมข์องทุกฝ่้าย์ในโรงเรีย์น โดย์เฉพัาะผู้้�บุริหารที�ให�การสนับุสนุนด�านงบุ

ประมาณ์ในปีการศึกษา พั.ศ. 2560 ในการจัดซืึ่�อวัสดุอุปกรณ์์ จำานวน 15,000 บุาท และได�รับุสนับุสนุนงบุประมาณ์จาก

พัลเอกธินะศักดิ� ปฏิมาประกรณ์์ จำานวน 5,000 บุาท ทำาให�การขั์บุเค์ลื�อนงานเกิดขึ์�นได� และสัญลักษณ์์หรือแบุรนด์ข์อง
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สินค์�าใช�ชื�อว่า “ภ้ัมิพััฒน์” ซึึ่�งมีค์วามหมาย์ 3 ประการ ดังนี� 1) เป็นงานที�มีภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นที�เกิดจากการพััฒนาในการ

ผู้ลิตข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม 2) ชื�อโรงเรีย์นสกลนค์รพััฒนศึกษา 3) การต่อย์อดหรือพััฒนาภ้ัมิปัญญาโดย์มีผู้ลการ

ดำาเนินงานตามขั์�นตอนการปฏิบัุติงานดังนี�

 การจัดการในหลักส้ตรสถิ่านศึกษาข์องโรงเรีย์น ผู่้านกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีย์นโดย์ให�นักเรีย์นได�เลือกตามค์วามสนใจ 

ค์วามถิ่นัด ค์วามชอบุ ใช�ชื�อกิจกรรม “นักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรมนำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ด�วย์กิจกรรมชุมนุมการสร�างงาน

ประดิษฐ์จากผู้�าย์�อมค์ราม” โดย์มีจำานวน 20 ค์าบุต่อภัาค์เรีย์น และจัดกิจกรรมจำานวน 1 ค์าบุต่อสัปดาห์ เปิดสอนตั�งแต่

ระดับุชั�นมัธิย์มศึกษาตอนต�น และระดับุชั�นมัธิย์มศึกษาตอนปลาย์ประกอบุด�วย์เนื�อหา 7 หน่วย์การเรีย์นร้� ดังนี�

 1) ค์วามหมาย์และข์อบุข่์าย์ข์องนักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ และการแปรร้ปจากผู้�า 

     ย์�อมค์รามส่้งานประดิษฐ์

 2) ค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นในจังหวัดสกลนค์รและการต่อย์อดภ้ัมิปัญญา

 3) ค์วามร้�เรื�องค์ราม

 4) การออกแบุบุผู้ลิตภััณ์ฑ์และบุรรจุภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม

 5) การเลือกวัสดุเค์รื�องมือเค์รื�องใช�และกระบุวนการแปรร้ปผู้�าย์�อมค์วาม

 6) การคิ์ดต�นทุนกำาไร จัดทำาบัุญชีราย์รับุ-ราย์จ่าย์ และกำาหนดราค์าข์าย์

 7) ค์วามร้�ด�านทรัพัย์์สินทางปัญญา เค์รื�องหมาย์การค์�า ลิข์สิทธิิ� สิทธิิบัุตร และการไม่ละเมิดทรัพัย์์สินทางปัญญา 

     ข์องผู้้�อื�น

 ขั์�นตอนการดำาเนินงานข์องนักเรีย์น ประกอบุด�วย์ การประชุม คั์ดเลือกประธิาน รองประธิาน เหรัญญิก และ

กรรมการฝ้า่ย์ต่าง ๆ  แบุง่หน�าที�รับุผิู้ดชอบุงาน ดำาเนนิการตามโค์รงการ หลงัจากได�รบัุการนเิทศจากค์ร้ที�ปรึกษาชุมนุม โดย์

ค์ร้มีกิจกรรมที�สร�างแรงบัุนดาลใจให�นักเรีย์นโดย์ค์ร้นำาตัวอย่์างข์องจริงที�ค์ร้ทำาจากผู้�าญี�ปุ่น และให�นักเรีย์นคิ์ดวิเค์ราะห์ 

ออกแบุบุสร�างสรรค์์เพืั�อนำามาทำาการแปรร้ปจากผู้�าย์�อมค์ราม ว่าค์วรจะทำางานอะไรได�บุ�าง จะต่อย์อดงานได�อย์า่งไร มีที�มา

และเรื�องราวข์องชิ�นงาน และให�นักเรีย์นอภิัปราย์ และท�าย์ที�สุดนักเรีย์นที�เลือกชุมนุม นักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรมฯ จะต�องมี

คุ์ณ์สมบัุติ คื์อ มีค์วามซืึ่�อสัตย์์ ข์ย์ัน อดทน มุ่งมั�น กตัญญู้ และสามารถิ่ คิ์ดเป็น ทำาได� ข์าย์เป็น โดย์วัดประเมินผู้ลจากการ

สังเกต จากชิ�นงานข์องนักเรีย์นการปฏิบัุติงานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วมในเวลาเรีย์น การไปจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�ถิ่นนย่์าน 

ผู้�าค์รามเมืองเก่าสกลนค์ร และการไปจัดนิทรรศการ เป็นต�น

ภาพิที� 1 การจัดกิจกรรมจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์

การจัดการเรียนำการสอนำโดยใช้่แบบจำาลอง (Model)
 งานสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์รามเข์�าส่้โค์รงการนักธุิรกิจน�อย์ มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจ

สร�างสรรค์์ ค์ร้จะจัดการเรีย์นการสอนที�เน�นผู้้�เรีย์นเป็นสำาคั์ญโดย์ใช� KRAM PRODUCT MODEL เป็นหลักและมุ่งเน�นให�

นักเรีย์นมีคุ์ณ์ธิรรมส่้ค์วามสำาเร็จข์องการประกอบุอาชีพั 5 ประการ ได�แก่ ซืึ่�อสัตย์์ ข์ย์ัน อดทน มุ่งมั�น กตัญญู้ เพืั�อให�
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สอดค์ล�องกับุ เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ (Creative Economy) หมาย์ถึิ่ง แนวคิ์ด การขั์บุเค์ลื�อนเศรษฐกิจบุนพืั�นฐาน การใช�

ค์วามร้� (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร�างสรรค์์งาน (Creativity) และการใช�ทรัพัย์์สินทางปัญญา (Intel-

lectual Property) ซึึ่�งอธิิบุาย์ด�วย์แบุบุจำาลองดังนี�                                                                                                                                                       

 K (Knowledge) การสร�างองค์์ค์วามร้� จากแหล่งเรีย์นร้�ต่าง ๆ จากภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น ผู้้�เชี�ย์วชาญ และค์ร้ผู้้�สอน 

โดย์ค์ร้ค์อย์เป็นที�ปรึกษา อธิิบุาย์ สาธิิตให�นักเรีย์นเข์�าใจการเป็นผู้้�ประกอบุการ                                                                                                                                               

 R (Research) การค์�นค์ว�าจากแหล่งเรีย์นร้�ต่าง ๆ  เช่น จากอินเทอร์เน็ต จากภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น จากผู้้�ร้�ปราชญ์ใน

เรื�องข์องค์ราม การแปรร้ปจากผู้�าย์�อมค์ราม และการเป็นนักธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์  

 A (Action) การปฏิบัุติ ข์องนักเรีย์น โดย์ค์ร้แสดงสาธิิต ข์องจริง และมีหนังสือประกอบุเล่มเล็กให�นักเรีย์นได�เรีย์น

ร้�เพืั�อให�เกิดทักษะปฏิบัุติในการทำาผู้ลิตภััณ์ฑ์ต่าง ๆ เพืั�อเป็นพืั�นฐานในการเย็์บุ โดย์เริ�มจากการด�นด�วย์มือแบุบุง่าย์ๆ ตาม

ค์วามถิ่นัดและค์วามสนใจข์องนักเรีย์น 

 M (Management) การจัดการ ในเรื�องข์อง 1) การเตรีย์มวัสดุอุปกรณ์์ 2) การออกแบุบุผู้ลิตภััณ์ฑ์ 3) การตรวจ

สอบุผู้ลิตภััณ์ฑ์ 4) การบุรรจุภััณ์ฑ์ 5) การจัดจำาหน่าย์ 6) การติดตามและประเมินผู้ล เพืั�อให�การจัดการกระบุวนการปฏิบัุติ

งานต่าง ๆ เป็นระบุบุและมีคุ์ณ์ภัาพั 

 P (Product) ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�แปรร้ปจากผู้�าย์�อมค์รามธิรรมชาติ ที�นักเรีย์นได�ระดมค์วามคิ์ดในการออกแบุบุ  

เห็นตัวอย์า่งจากการค์�นค์ว�าแหล่งเรีย์นร้� ภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น อินเตอร์เน็ตจากข์องจริงจากค์ร้ หรือจากการต่อย์อดงานที�มีอย์้่

แล�วมาดัดแปลงให�เกิดชิ�นงานใหม่ ได�แก่ พัวงกุญแจดอกค์รามแก�ว ย์างรัดผู้ม ที�ค์าดผู้ม ตุ�มห้ ที�รัดผู้�าถุิ่ง กระเป๋า ถุิ่งผู้�า  

ย์่ามร�อย์รัก ปลาพัวงค์ราม เป็นต�น เมื�อเกิดกระบุวนการปฏิบัุติแล�ว นักเรีย์นบุางค์นก็อาจจะทำาไม่ทันเพืั�อน ๆ  บุางค์นก็เกิด

การเรีย์นร้� บุางค์นกไ็ม่สวย์ ทั�งนี�ขึ์�นอย์้กั่บุการฝ้กึฝ้นจนเกดิการบุม่เพัาะให�เป็นผู้้�ประกอบุการอย์า่งสร�างสรรค์์ ค์วามสวย์งาม

ประณี์ต มีค์วามซืึ่�อสัตย์์ ข์ย์ัน อดทน มุ่งมั�น ค์วามกตัญญู้ และสามารถิ่ คิ์ดเป็น ทำาได� ข์าย์เป็นโดย์มีผัู้งค์วามคิ์ดการจัดการ

เรีย์นการสอนที�เน�นผู้้�เรีย์นเป็นสำาคั์ญโดย์ใช� KRAM PRODUCT MODEL ดังนี�

 

ภาพิที� 2 ผัู้งค์วามคิ์ด : KRAM PRODUCT MODEL

การวางแผ้นำการแปรรูปผ้ลิตำภัณฑ์์จากผ้้าย้อมคำราม
 การเตรีย์มหรือวางแผู้นงานล่วงหน�า เพืั�อกำาหนดร้ปแบุบุและแนวทางในการปฏิบัุติงานให�ประสบุผู้ลสำาเร็จตาม

วัตถุิ่ประสงค์์ที�ต�องการ มีแนวทางดังนี�
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 การดำาเนินการตามโค์รงการปกีารศึกษา 2560 เริ�มต�นจากการระดมทนุใหม่ หลังจากนั�นจึงวางแผู้นการดำาเนินงาน

ในปีการศึกษา 2560 แล�วลงมือปฏิบัุติตามแผู้นที�วางไว� ได�แก่ การเตรีย์มอุปกรณ์์ การออกแบุบุผู้ลิตภััณ์ฑ์ การแปรร้ป

ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม ได�แก่ พัวงกุญแจดอกค์รามแก�ว ที�รัดผู้�าถุิ่งหรือผู้�าซิึ่�น ที�ค์าดผู้ม ย์างรัดผู้ม ตุ�มห้ ถุิ่งผู้�า ตุ๊กตา 

กระเป๋า ย์า่มร�อย์รัก การตรวจสอบุคุ์ณ์ภัาพั การทำาบุรรจุภััณ์ฑ์และบุรรจุหีบุห่อ การจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์และทำาบัุญชี ราย์รับุ-

จ่าย์ การสรุปราย์รับุ –ราย์จ่าย์ /สรุปผู้ลการดำาเนินการ และราย์งานผู้ล เผู้ย์แพัร่ 

ภาพิที� 3 ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม

 นอกจากนี� สมาชิกในกลุ่มย์ังสามารถิ่ที�จะกำาหนดราค์าข์าย์ชิ�นงานข์องตนเอง ด�วย์การค์ิดค์ำานวณ์ราค์าต�นทุน  

(ค่์าวัสดุ + ค่์าแรง) และค้์ณ์ด�วย์ร�อย์ละข์องกำาไร ราค์าข์าย์ปลีก คิ์ดร�อย์ละ 50 ส่วนราค์าข์าย์ส่งคิ์ดร�อย์ละ 30 (โดย์ราค์า

ข์าย์ส่งนั�นต�องมีจำานวนตั�งแต่ 10 ชิ�นขึ์�นไป) นอกจากนี� ย์งัต�องค์ำานึงถึิ่งราค์าค่์าข์นส่งต่างจังหวัด โดย์มีราย์การจำาหน่าย์ดังนี�

ตำารางที� 1 ราค์าข์องผู้ลิตภััณ์ฑ์แปรร้ปจากผู้�าค์รามและการคิ์ดค์ำานวณ์ต�นทุนราค์า

ที� รายการผ้ลิตำภัณฑ์์ 

จากผ้้าย้อมคำราม

ราคำาตำ้นำทุนำ/

บาท

คำ่าแรง/บาท ราคำาขายปลีก/บาท 

ร้อยละ 50

ราคำาขายส่ง/บาท 

ร้อยละ 30

1 พัวงกุญแจดอกค์รามแก�ว 49 10 89 79

2 ย์างรัดผู้มดอกค์รามแก�ว 25 5 49 39

3 ที�รัดผู้�าถิุ่งดอกค์รามแก�ว 120 50 259 229

4 พัวงกุญแจใจค์ราม 39 20 89 79

5 ตุ�มห้

- 2 ดอก

- 4 ดอก

- 6 ดอก

28

32

36

5

5

5

49

19

21

39

59

69

6 ที�รัดผู้�าถิุ่งปลาพัวงค์ราม 150 50 309 269

7 ถิุ่งเงินถิุ่งทอง 45 30 75 99

8 กระเป๋า 125 80 103 299

9 ที�ค์าดผู้ม 35 10 69 59

10 ตุ๊กตา 85 50 68 179
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 นอกจากการจำาหน่าย์หน�าร�านแล�ว กลุ่มนักธุิรกิจน�อย์ฯ ย์ังมีการจัดจำาหน่าย์ในร้ปแบุบุออนไลน์ คื์อ จำาหน่าย์ใน

เพัจ Facebook : ผู้�าค์รามด�นมือ และยั์งมีขั์�นตอนวิธีิการแปรร้ปให�ผู้้�ที�สนใจได�ลองปฏิบัุติตามในเพัจ Facebook : 

Krukungtent ซึ่ึ�งเป็นกระบุวนการพััฒนาองค์์ค์วามร้�ในด�านที�เกี�ย์วข์�องกบัุการใช�สื�อและเทค์โนโลย์ใีนการบุรหิารจัดการเพืั�อ

การจำาหน่าย์ ทำาให�เกิดการพััฒนาทั�งค์ร้และนักเรีย์น ซึึ่�งเป็นที�มาข์องการพััฒนาด�านการออกแบุบุและการเป็นผู้้�ประกอบุ

การที�ดี ซึึ่�งการไปจำาหน่าย์ที�ถิ่นนค์นเดินย่์านเมืองเก่าสกลนค์ร ทำาให�นักเรีย์นได�ฝึ้กพ้ัด ฝึ้กมารย์าทในการข์าย์ ฝึ้กทักษะ

กระบุวนการต่าง ๆ โดย์เป็นประสบุการณ์์ตรง ที�นำาไปส่้การแก�ปัญหาในการทำางาน ฝึ้กค์วามซืึ่�อสัตย์์ต่อล้กค์�า ข์ย์ันทำางาน 

และอดทนต่อค์วามเหน็ดเหนื�อย์ มุ่งมั�นต่อการทำางานให�สำาเร็จในการไปข์าย์แต่ละค์รั�งในวันเสาร์-อาทิตย์์ รวมถึิ่งไม่ละเมิด

ทรัพัย์์สินทางปัญญาข์องผู้้�อื�น เกิดการพััฒนาที�ทำาให�เกิดผู้ลงานใหม่ขึ์�นมา นักเรีย์นได�ลงมือปฏิบัุติได�จริงให�ผู้้�เรีย์นมีค์วาม

สามารถิ่ที�โดดเด่นสอดค์ล�องกับุค์วามสามารถิ่และค์วามสนใจข์องผู้้�เรีย์นมุ่งผู้ลสัมฤทธิิ�ผู้ลผู้ลิตที�มีคุ์ณ์ภัาพั รวมทั�งพัย์าย์าม

ใฝ่้เรีย์นร้� 

บทสรุป
 งานสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญาท�องถิ่ิ�นผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์รามในโค์รงการนักธุิรกิจน�อย์ มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจ

สร�างสรรค์์ ที�นำามาส่้การพััฒนาการเรีย์นการสอนกับุนักเรีย์นและผู้้�มีใจรักงานเย์บ็ุมือ มีผู้ลการดำาเนินงานที�ปรากฏชัดเจน 

จากการดำาเนินงาน ปรากฏว่า เกิดขึ์�นกับุตัวนักเรีย์นในด�านคุ์ณ์ธิรรม ด�านค์วามคิ์ดสร�างสรรค์์ และด�านอื�น ๆ ดังนี�

 1. นักเรีย์นมีค์วามร้�ค์วามเข์�าใจ ในด�านอาชีพัในเรื�องการดำาเนินการด�านธุิรกิจการเป็นผู้้�ประกอบุการ ที�มีคุ์ณ์ธิรรม 

เหมาะสมกับุวัย์           

 2. นักเรีย์นสามารถิ่สร�างสรรค์์งาน ผู้ลิตเองได� สามารถิ่ข์าย์ได�อย์่างค์รบุวงจร

 3. สามารถิ่ต่อย์อดการจัดการเรีย์นร้�งานอาชีพัข์องค์ร้โดย์การสร�างแนวคิ์ดใหม่และพััฒนาร้ปแบุบุการสอนงาน

อาชีพัในโรงเรีย์นให�นักเรีย์นเรีย์นร้�การเป็นผู้้�ประกอบุการ 

 4. ปล้กฝั้งนักเรีย์นให�รักษาทรัพัย์์สินทางปัญญาข์องตนเอง ข์องประเทศ และการไม่ละเมิดทรัพัย์์สินทางปัญญา

ข์องผู้้�อื�น

 5. สามารถิ่ส่งเสริมและต่อย์อดภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�นการผู้ลิตผู้�าย์�อมค์รามข์องจังหวัดสกลนค์ร

 6. นักเรีย์นมีราย์ได�ระหว่างเรีย์น

 7. นักเรีย์นสามารถิ่ “คิ์ดเป็น ทำาได� ข์าย์เป็น”

 ผู้ลลัพัธ์ิที�แสดงค์วามสำาเร็จและค์วามก�าวหน�าในการดำาเนินงานข์องโรงเรีย์น การพััฒนาตวันักธุิรกิจน�อย์ คุ์ณ์ธิรรม

นักธุิรกิจน�อย์ ตัวผู้ลผู้ลิต/บุริการ ค์วามคิ์ดสร�างสรรค์์และทรัพัย์์สินทางปัญญา ผู้ลิตภััณ์ฑ์ “งานสร�างสรรค์์ภ้ัมิปัญญา 

ท�องถิิ่�น ผู้ลิตภััณ์ฑ์จากผู้�าย์�อมค์ราม” ภัาย์ใต�สัญลักษณ์์ “ภ้ัมิพััฒน์” ที�จัดทำาในโค์รงการเป็นที�ชื�นชอบุมีค์วามแปลกใหม่ 

ไม่เหมือนใค์ร ข์องล้กค์�าที�ซืึ่�อสินค์�า และเป็นที�สนใจในกลุ่มชุมชนย่์านถิ่นนผู้�าค์ราม ปรากฏว่ามีผู้ลที�เกิดขึ์�นกับุโรงเรีย์น  

ผู้ลที�เกิดกับุนักเรีย์น และผู้ลที�เกิดกับุชุมชน ซึึ่�งมีราย์ละเอีย์ด ดังนี� 

 ผู้ลที�เกิดกับุโรงเรีย์น คื์อ โรงเรีย์นมีชื�อเสีย์งเป็นที�ย์อมรับุข์องชุมชน ซึึ่�งเกิดจากการไปจัดจำาหน่าย์ในย์่านถิ่นนค์น

เดินย่์านเมืองเก่าสกลนค์ร ก็เหมือนการประชาสัมพัันธ์ิโรงเรีย์นไปด�วย์ ในปีที�ผู่้านมาโรงเรีย์นได�รับุคั์ดเลือกจากโค์รงการนัก

ธุิรกิจน�อย์มีคุ์ณ์ธิรรม นำาส่้เศรษฐกิจสร�างสรรค์์ สำานักงานพััฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการ

ศึกษาขั์�นพืั�นฐาน ให�เข์�าร่วมสาธิิตและจำาหน่าย์ผู้ลิตภััณ์ฑ์ผู้ลงานข์องนักเรีย์นที�มีค์ุณ์ภัาพั ในงานศิลปหัตถิ่กรรมนักเรีย์น

ระดับุชาติ ค์รั�งที� 66-67 ปีการศึกษา 2559-2560 ณ์ ศ้นย์์ประชุมธิรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธิานี เมื�อวันที� 29–31 

มกราค์ม 2560                                               

 ผู้ลที�เกิดกับุนักเรีย์น คื์อ นักเรีย์นสามารถิ่นำาทักษะ กระบุวนการคิ์ด มาออกแบุบุชิ�นงานและจัดจำาหน่าย์จนเกิด

เป็นอาชีพัเสริมและหาราย์ได�ระหว่างเรีย์นได� อีกทั�งนักเรีย์นย์ังเกิดค์วามภัาค์ภ้ัมิใจ สามารถิ่ทำาให�ได�รับุรางวัลเหรีย์ญทอง 
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ในการเข์�าร่วมแข่์งขั์นโค์รงงานอาชีพั ในระดับุชั�นมัธิย์มศึกษาตอนต�นและตอนปลาย์ ในการจัดแข่์งขั์นทักษะวิชาการในงาน

ศิลปหัตถิ่กรรมในระดับุชาติ ระดับุภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือ และระดับุจังหวัด ตามลำาดับุ

 ผู้ลที�เกิดกับุชุมชน คื์อ การประชาสัมพัันธ์ิโรงเรีย์นโดย์การไปจดันิทรรศการในสถิ่านที�ต่าง ๆ  การไปประกวดทกัษะ

วิชาการ งานศิลปหัตถิ่กรรมนักเรีย์น เป็นการเผู้ย์แพัร่ผู้ลงานอีกทางหนึ�ง การเป็นวิทย์ากร ในชุมชน โรงเรีย์นอื�น ๆ และ

กลุ่มผู้้�ส้งอายุ์หลาย์ ๆ แห่ง ทำาให�ทุกค์นร้�จัก ภ้ัมิพััฒน์ มากขึ์�น และทำาให�นักเรีย์นเกิดแนวทางใหม่ ๆ เกิดอย์าก ที�จะเป็น 

ผู้้�ประกอบุการ ชุมชนเกิดราย์ได�จากการสอนและเกิดการเผู้ย์แพัร่ผู้ลงาน ทำาให�เกิดองค์์ค์วามร้� ทักษะกระบุวนการมากขึ์�น 

ประสบุการณ์์มากขึ์�น และส่งเสริมอาชีพัให�กับุนักเรีย์นที�สนใจผู้ลิตภััณ์ฑ์ข์องเรา จนเป็นที�ย์อมรับุข์องชุมชนในถิ่นนผู้�าค์ราม

ย์่านเมืองเก่า จังหวัดสกลนค์ร
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ผ้ลกระทบของกฎหมายคุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิพืิช่ต่ำอพัินำธ์ุิคำราม
ดนัย์ณั์ฐ จิระวัฒนาสมกุล1

ณั์ฐพัร จิระวัฒนาสมกุล2

บทคัำดย่อ
 การวิจยั์นี�มวีตัถุิ่ประสงค์์เพืั�อ 1) ศึกษาปัญหาข์�อกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์ร 2) ศึกษาหลักเกณ์ฑ์ข์องกฎีหมาย์

ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิต�นค์ราม และ 3) ศึกษาแนวทางแก�ไข์ปัญหาในการบัุงคั์บุใช�กฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชให�คุ์�มค์รองพัันธ์ุิต�นค์รามได�อย์่างมี

ประสิทธิิภัาพั การวิจัย์ใช�วิธีิวิทย์าการวิจัย์ เชิงคุ์ณ์ภัาพั ประกอบุด�วย์ การวิจัย์เอกสาร และการสัมภัาษณ์์เชิงลึกเกษตรกรผู้้�ปล้กค์ราม  

นักวิชาการพัันธ์ุิพืัช และนักวิชาการด�านการพััฒนาสังค์ม 

 ผู้ลการวิจัย์พับุว่า 1) เมล็ดพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์รยั์งไม่มีการจดทะเบีุย์นพัันธ์ุิพืัช ตามพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 

2542 ที�จะทำาให�พัันธ์ุิค์รามข์องจังหวัดสกลนค์รได�รับุการคุ์�มค์รอง เพัราะเกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามไม่ทราบุถึิ่งกฎีหมาย์นี�รวมถึิ่งสิทธิิต่าง ๆ รวม

ถึิ่งผู้ลกระทบุข์องการแก�ไข์ก็หมาย์ฉบัุบุนี� ทั�งนี�เกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามย์ังไม่มีส่วนร่วมในการพิัจารณ์าตามกระบุวนการข์องกฎีหมาย์ 2) พัันธ์ุิ

ค์รามจังหวัดสกลนค์รเป็นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�นทที�สามารถิ่จดทะเบีุย์นคุ์�มค์รองได�ตามพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ซึึ่�ง

จะได�รับุผู้ลกระทบุจากการแก�ไข์กฎีหมาย์ใหม่ 3) ต�องให�เกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามเข์�ามีส่วนร่วมในการพิัจารณ์าเกี�ย์วกับุพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์ร 

โดย์เข์�าร่วมในร้ปแบุบุข์องค์ณ์ะกรรมการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชระดับุจังหวัด ค์ณ์ะอนุกรรมการ และค์ณ์ะทำางานระดับุพืั�นที�

 ข์�อเสนอแนะข์องการวิจัย์ คื์อให�แก�ไข์บุทบัุญญัติพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ให�มีค์ณ์ะกรรมการระดับุจังหวัด ค์ณ์ะ

อนุกรรมการระดับุจังหวัด และค์ณ์ะทำางานระดับุพืันที�เพัราะจะเข์�าใจถึิ่งบุริบุทข์องพัืนที�และการปล้กค์รามได�ดีกว่าการมีเย์งค์ณ์ะกรรมการ

กลางเพีัย์งชุดเดีย์ว

คำำาสำาคัำญ : พัันธ์ุิค์ราม, กฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช, ผู้ลกระทบุ

__________________
1 อาจารย์์ประจำาสาข์าวิชานิติศาสตร์ ค์ณ์ะมนุษย์ศาสตร์และสังค์มศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

2 อาจารย์์ประจำาสาข์าวิทย์าศาสตร์และสิ�งแวดล�อม ค์ณ์ะวิทย์าศาสตร์และเทค์โนโลยี์ มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร 
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The Impact of the Plant Varieties Protection on Indigo
Danainut Jirawattanasomkul3

Nathaporn Jirawattanasomkul4

Abstract
 The objectives of this research are 1) to study the legal problems of the protection of indigo species in Sakon 

Nakhon Province, 2) to study the legal requirements for the protection of indigo plant variety and 3) to study solutions 

to problems in the enforcement of the plant protection law to protect indigo plant variety effectively. Research uses 

qualitative research methods consisting of documentary research and in-depth interviews with indigo farmers, plant 

academician and academician of social development

 The results of the research were as follows: 1) Indigo seed Sakon Nakhon Province has not yet been registered 

under the Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 because indigo farmers are unaware of this law, including various 

rights and the effects of the amendment of this law. The indigo farmers have not yet participated in the consideration 

process under this law. 2) Khram variety from Sakon Nakhon province is a local indigenous plant species that can be 

registered for protection under the Plant Varieties Protection Act B.E.2542, which will be affected from the amendment. 

3) Indigo farmers have to participate in the consideration of indigo varieties, Sakon Nakhon Province by participating 

in the form of the Provincial Plant Protection Committee, Subcommittee, and working group at the local area. 

 Suggestions of research is to amend the provisions of the Plant Species Protection Act B.E. 2542 to have a 

provincial committee Provincial level, subcommittee, and the local working group because they can better understand 

the context of the area and the indigo planting than having a single Central Committee

Keywords : Varieties of Indigo, Plant Varieties Protection, Effect

_________________________
3 Lecturer, Faculty of Humanities and Socail Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University. 

4 Lecturer, Faculty of Sciences and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University. 
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บทนำำา
 ผู้�าย์�อมค์รามจงัหวัดสกลนค์รเปน็ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�เกิดจากภ้ัมปัิญญาท�องถิิ่�นมาย์าวนานโดย์มกีารนำาค์ราม (Indigofera 

tinctoria L.) ซึึ่�งเป็นพืัชตระก้ลถัิ่�ว (Family Leguminosea) ที�เป็นพืัชพืั�นถิิ่�นในหลาย์พืั�นที�ข์องจังหวัดสกลนค์รมาใช�ประโย์ชน์

เป็นสีในการย์�อมผู้�า ซึึ่�งมีอย์้่ 2 พัันธ์ุิ คื์อ พัันธ์ุิฝั้กตรงและพัันธ์ุิฝ้ักงอ ปัจจุบัุนผู้�าย์�อมค์รามเป็นที�นิย์มอย์่างมากทั�งภัาย์ใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่น อังกฤษ และญี�ปุ่น เป็นต�น จนทางจังหวัดสกลนค์รส่งเสริมให�เป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์ประจำาจังหวัด  

มีการจัดทำาตลาดเฉพัาะสำาหรับุจำาหน่าย์ผู้�าค์รามในร้ปแบุบุข์องถิ่นนค์นเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์์ จากค์วามต�องการผู้�าย์�อม

ค์รามที�มีเพิั�มมากขึ์�นทำาให�กลุ่มผู้้�ย์�อมค์ามต�องต�องมีการผู้ลิตเนื�อค์รามมากขึ์�นตามไปด�วย์ แต่ย์ังพับุว่าการผู้ลิตเนื�อค์รามย์ัง

ไม่เพีัย์งพัอตอ่ค์วามต�องการข์องตลาดเนื�องจากต�องใช�เนื�อค์รามสดเปน็จำานวนมากมาทำาเนื�อค์ราม การปล้กค์รามเพืั�อให�ได�

ปริมาณ์เพิั�มมากขึ์�นเมล็ดค์รามจึงมีค์วามสำาคั์ญย์ิ�ง (ค์รองใจ โสมรักษ์, 2562) ประกอบุกับุบุทสัมภัาษณ์์ข์องกลุ่มเกษตรกร

ที�ปล้กต�นค์รามพับุว่าเกษตรกรจะนำาเมล็ดพัันธ์ุิที�เหลือจากการปล้กในค์รั�งก่อนนำามาปล้กในค์รั�งถัิ่ดไปเป็นการปล้กเองใช�เอง

เสีย์ส่วนใหญ่การจะนำาเมล็ดพัันธ์ุิมาจำาหน่าย์แก่เกษตรกรราย์อื�นจึงเป็นไปได�ย์าก มีเพีัย์งเกษตรกรบุางราย์ที�ปล้กเพืั�อจำาหน่าย์

เมล็ดพัันธ์ุิค์รามและก�อนเนื�อค์รามเนื�องมาจากปัญหาทางสุข์ภัาพัที�ไม่สามารถิ่ใช�แรงมัดย์�อมค์รามเองได� หรือเกษตรกรที�

ปล้กค์รามได�มากจนมเีมล็ดพัันธ์ุิเหลอืจำาหนา่ย์ให�แก่เกษตรกรราย์อื�น ซึึ่�งส่วนมากจำาหน่าย์พัันธ์ุิค์รามให�แก่เกษตรกรในพืั�นที�

จังหวัดสกลนค์ร ส่วนน�อย์ที�จำาหน่าย์ให�แก่เกษตรกรต่างพืั�นที�ทั�งในภัาค์เหนือและอีสาน ดังนั�นเมล็ดพัันธ์ุิเป็นปัจจัย์ที�สำาคั์ญ

ในการเพัาะปล้ก ถิ่�าหากเลือกเมล็ดพัันธ์ุิที�ดีมีค์วามเหมาะสมกับุท�องถิิ่�นและเป็นเมล็ดพัันธ์ุิที�มีคุ์ณ์ภัาพัส้งแล�ว ย์อ่มทำาให�ง่าย์

ต่อการผู้ลิตและมีผู้ลผู้ลิตที�ส้งขึ์�น

 การนำาพัันธ์ุิพืัชมาพััฒนาปรับุปรุงให�จะสามารถิ่ใช�ประโย์ชน์จากพัันธ์ุิพืัชนั�นได�อย์่างมีประสิทธิิภัาพัมากขึ์�นทั�งใน

ด�านผู้ลผู้ลิต คุ์ณ์ภัาพั และมีปริมาณ์ที�มากขึ์�น เพืั�อที�จะสร�างม้ลค่์าได�มากขึ์�นจากการเป็นที�ต�องการข์องตลาดทำาให�ประเทศ

ที�พััฒนาแล�วเช่น ญี�ปุ่น สหภัาพัย์ุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต�น มีการพััฒนาเทค์โนโลย์ีในการพััฒนาพัันธ์ุิพืัชโดย์มุ่งสร�าง

สาย์พัันธ์ุิใหม่ที�มีคุ์ณ์ภัาพัที�ดีมากขึ์�นกว่าเดิมซึึ่�งการจะได�มาซึึ่�งสาย์พัันธ์ุิใหม่นั�นต�องใช�ระย์ะเวลา เงินทุนและค์วามคิ์ดค์วาม

พัย์าย์ามอย่์างมากจึงเกิดเป็นแนวคิ์ดในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชที�ได�รับุการพััฒนาขึ์�นเพืั�อส่งเสริมให�เกิดการคิ์ดค์�นสร�างพัันธ์ุิพืัช

และเทค์โนโลยี์ใหม่ ๆ มาใช� นานาประเทศจึงจัดทำาอนุสัญญาว่าด�วย์สหภัาพัระหว่างประเทศเพืั�อการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชใหม่ 

(Convention on International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) หรือ อนุสัญญาย์้

พัอฟ โดย์มีมุมมองว่าพัันธ์ุิพืัชใหม่เป็นทรัพัย์ืสินทางปัญญาอย่์างหนึ�ง โดย์ปัจจุบัุนประเทศไทย์ได�มีพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รอง

พัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ที�สอดค์ล�องกับุอนุสัญญาย์้พัอฟ ฉบัุบุปี ค์.ศ. 1978 และเป็นไปตามพัันธิกรณี์ในข์�อตกลงข์ององค์์การ

การค์�าโลกว่าด�วย์ประเด็นทางการค์�าเกี�ย์วเนื�องกับุทรัพัย์์สินทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, TRIPs) แต่จากสถิ่านการณ์์ปัจจุบัุนที� ประเทศไทย์มีสหรัฐอเมริกา และสหภัาพัย์ุโรปเป็น

ค่้์ค์�าที�สำาคั์ญโดย์มีการเจราจาในการเปิดเข์ตการค์�าเสรีจึงมีข์�อเสนอในประเด็นสิทธิิทางปัญญาให�ประเทศไทย์เข์�าร่วมเป็น

ภัาคี์สมาชิกข์องอนุสัญญาย์พ้ัอฟ ฉบุบัุแก�ไข์ปี ค์.ศ.1991 ซึ่ึ�งมีข์�อกำาหนดบุางประการที�ไม่เหมาะสมกบัุบุริบุทข์องประเทศไทย์ 

(สุรวิช วรรณ์ไกรโรจน์, 2556) แม�ปัจจุบัุนพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลย์งัไม่ถ้ิ่กคุ์กค์าม แต่ถิ่�าหากกฎีหมาย์พัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รอง

พัันธ์ุิพืัชฉบัุบุแก�ไข์ใหมอ่อกมาจะเกดิผู้ลกระทบุตอ่เกษตรกรที�เก็บุเมลด็พัันธ์ุินำามาปล้กเปน็วิถีิ่ดังเดิม และประการสำาคั์ญอาจ

จะทำาให�พัันธ์ุิค์รามพืั�นถิิ่�นส้ญพัันธ์ุิไปกลาย์เป็นมีพัันธ์ุิค์รามใหม่ที�ถ้ิ่กสร�างขึ์�นมาแทนที�ด�วย์คุ์ณ์สมบัุติที�ดีกว่า

 ทั�งนี�พัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ฉบัุบุปัจจุบัุน อนุญาตให�เกษตรกรเก็บุและใช�พัันธ์ุิพืัชคุ์�มค์รองที�

เป็นผู้ลผู้ลิตในแปลงตัวเองเพืั�อใช�ในการเพัาะปล้กในฤด้กาลถัิ่ดไปได� แต่อนุสัญญาฉบัุบุปี ค์.ศ. 1991 จำากัดสิทธิิดังกล่าวลง

ให�กลาย์เป็นสิทธิิที�รัฐสมาชิกจะให�การรับุรองหรือไม่ก็ได� ตามอนุสัญญาย์้พัอฟ 1991 มาตรา 15 โดย์ร่างกฎีหมาย์พัระราช

บัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่นั�น ได�จำากัดสิทธิิเกษตรกรไว� ซึึ่�งจะเป็นผู้ลให�เกษตรกรที�เพัาะปล้กต�นค์รามจะได�รับุ 

ผู้ลกระทบุ เพัราะระบุบุการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชภัาย์ใต�สัญญาย์พ้ัอฟส่งเสริมให�กับุบุรรษัทเมล็ดพัันธ์ุิข์นาดใหญ่ แต่จำากัดโอกาส

เกษตรกรราย์ย์อ่ย์ (จักรกฤษณ์์ ค์วรพัจน์, 2560) ดังนั�นการจะแก�ไข์กฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ต�องได�รับุการพิัจารณ์า
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ศึกษาผู้ลกระทบุในทุกมิติรวมถึิ่งพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองที�เกี�ย์วกับุทางด�านอุปโภัค์ดังเช่นต�นค์รามด�วย์ โดย์ต�องให�เกษตรกรผู้้�ปล้ก

ค์รามเข์�ามามีส่วนร่วมในการพิัจารณ์าการบัุงคั์บุใช�กฎีหมาย์ด�วย์เนื�องจากถืิ่อว่าเป็นผู้้�มีส่วนได�เสีย์โดย์ตรง ทั�งนี�กฎีหมาย์

คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชในปัจจุบัุน และที�จะแก�ไข์นั�นย์ังมีข์�อพิัจารณ์าหลาย์ประการที�จะมีผู้ลต่อการเพัาะปล้กต�นค์ราม

วัตำถุประสงค์ำ
1. เพืั�อศึกษาปัญหาข์�อกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์ร 

2. เพืั�อศึกษาหลักเกณ์ฑ์ข์องกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิต�นค์ราม

3. เพืั�อศึกษาแนวทางแก�ไข์ปัญหาในการบัุงคั์บุใช�กฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชให�คุ์�มค์รองพัันธ์ุิต�นค์รามได�อย์า่งมีประสิทธิิภัาพั

การทบทวนำวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง
 หลักการมีส่วนำร่วมของประช่าช่นำ (People Participation Principle) 

 การมส่ีวนร่วมข์องประชาชน หมาย์ถิ่งึ กระบุวนการตดัสินใจข์องประชาชนในการเรีย์นร้�และกำาหนดการพััฒนาวถีิิ่

การดำาเนินชีวิตข์องตนเองร่วมกัน และประชาชนได�มีโอกาสเข์�ามามีส่วนร่วม ร่วมคิ์ด ร่วมแสดงค์วามคิ์ดเห็น ร่วมพิัจารณ์า 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำาเนินการ ร่วมติดตาม ตรวจสอบุ ประเมินผู้ล และร่วมรับุผู้ลดำาเนินการตามโค์รงการหรือกิจกรรมโดย์

เฉพัาะที�มีผู้ลกระทบุต่อสิ�งแวดล�อม (สุนีย์์ มัลลิกะมาลย์์, 2545 : 58) เกษตรกรก็เป็นประชาชนที�สามารถิ่เข์�ามามีส่วนร่วม

กับุโค์รงการหรอืกิจกรรมที�ภัาค์รฐัจัดทำาขึ์�นมามีผู้ลกระทบุ แตเ่ดิมที�กฎีหมาย์หรือนโย์บุาย์บุางประการไมส่ามารถิ่ใช�ได�อย์า่ง

มีประสิทธิิภัาพัส่วนหนึ�งก็เพัราะข์าดการมีส่วนร่วมจากภัาค์ประชาชนที�เกี�ย์วข์�อง ดังนั�นการศึกษาหลักการมีส่วนร่วมข์อง

ประชาชนที�เกี�ย์วข์�องจะทำาให�การแก�ไข์ปัญหาให�ตรงต่อค์วามต�องการที�แท�จริงข์องประชาชนที�มีส่วนเกี�ย์วข์�อง การที�จะออก

กฎีหมาย์ใหม่ที�จะมีผู้ลกระทบุต่อพัันธ์ุิค์รามก็ต�องให�เกษตรกรที�เกี�ย์วข์�องกับุต�นค์รามทั�งระบุบุเข์�ามามีส่วนร่วมในการ

พิัจารณ์าด�วย์

 หลักการพัิฒนำาอย่างยั�งยืนำ (Sustainable Development) 

 การพััฒนาอย์่างย์ั�งยื์น คื์อ การพััฒนาที�ตอบุสนองค์วามต�องการข์องค์นรุ่นปัจจุบัุนโดย์ไม่มีผู้ลกระทบุต่อค์วาม

ต�องการข์องค์นรุ่นต่อไปในอนาค์ต (ค์ณ์ะกรรมการโลกวา่ด�วย์สิ�งแวดล�อมและการพััฒนา) เปน็แนวค์ดิที�แสดงให�เห็นถึิ่งการ

พััฒนาทางเศรษฐกิจภัาย์ใต�เงื�อนไข์ข์องการอนุรักษ์สิ�งแวดล�อมค์วบุค่้์กันไปเพืั�อให�เกิดดุลย์ภัาพั การพััฒนาอย่์างย์ั�งยื์นจึงถ้ิ่ก

ตระหนักให�ค์วามสำาคั์ญขึ์�นในระดับุสากลโดย์การประชุมข์องสหประชาชาติว่าด�วย์สิ�งแวดล�อมในปี ค์.ศ. 1972  

ที�กรุงสตอกโฮล์ม ที�มีการระบุุถึิ่งหน�าที�ค์วามรับุผิู้ดชอบุต่อสิ�งแวดล�อมทั�งในระดับุระหว่างประเทศ และภัาย์ในประเทศเอง 

(นันทพัล กาญจนวัฒน์, 2555 : 25) จึงมีค์วามสำาคั์ญในการนำามาเป็นพืั�นฐานแนวคิ์ดการเกษตรอินทรีย์์เพืั�อให�การเกษตรมี

การพััฒนาโดย์มีการบุ้รณ์าการกับุองค์์ประกอบุที�เกี�ย์วข์�องกับุสิ�งแวดล�อมมาประสานกันให�เกิดเป็นองค์์รวม การเพัาะปล้ก

ต�นค์รามต�องทำาการเกษตรอนิทรีย์เ์พัราะต�นค์รามไมส่ามารถิ่เตบิุโตได�ถิ่�าหากมกีารใช�สารเค์ม ีโดย์ต�องมคี์วามสอดค์ล�องกบัุ

ธิรรมชาติในท�องถิิ่�นจึงเป็นการใช�ทรัพัย์ากรธิรรมชาติให�เกิดค์วามย์ั�งย์นื การศึกษาแนวคิ์ดนี�จะสามารถิ่หาแนวทางที�เหมาะ

สมในการส่งเสริมการอนุรักษ์พัันธ์ุิค์รามให�เกิดค์วามย์ั�งย์ืนและจ้งใจเกษตรกรให�หันมาเพัาะปล้กต�นค์รามเพิั�มมากขึ์�นได� 

 หลักการเกษตำรยั�งยืนำ (Sustainable Agriculture)

 เกษตรย์ั�งย์ืน คื์อ ระบุบุเกษตรกรรมที�มีค์วามสัมพัันธ์ิ และเกื�อก้ลกับุสภัาพั ทรัพัย์ากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

ข์องแต่ละภ้ัมินิเวศ สามารถิ่ให�ผู้ลผู้ลิตที�ปลอดภััย์ และหลากหลาย์เพืั�อลดค์วามเสี�ย์งภััย์ทางเศรษฐกิจ และการพึั�งพัาปัจจัย์

ภัาย์นอกโดย์ผู่้านกระบุวนการแลกเปลี�ย์นเรีย์นร้�ข์องเกษตรกร อันจะนำาไปส่้คุ์ณ์ภัาพัชีวิตที�ดี และการพึั�งพัาตนเองข์อง

เกษตรกร (สุภัาวดี โพัธิิย์ะราช, 2547 อ�างถึิ่งใน พัันธ์ิจิตต์ สีเหนี�ย์ง, 2556 : 18) ซึึ่�งองค์์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO, 2008) ได�กล่าวถึิ่งองค์์ประกอบุ 5 ประการข์องเกษตรย์ั�งย์ืน ซึึ่�งจำาเป็นต�องมีองค์์ ประกอบุค์รบุทั�ง 5 
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ประการนี� จึงจะเป็นเกษตรย์ั�งย์ืนที�แท�จริง ได�แก่

 1) การอนุรักษ์ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ (Resources-conserving) เช่น ที�ดิน นำ�า เป็นต�น 

 2) ไม่ทำาลาย์สิ�งแวดล�อม (Environmentally non-degrading)

 3) ย์อมรับุได�ทางเทค์นิค์ (Technically appropriate)

 4) ย์อมรับุได�ทางเศรษฐกิจ (Economically acceptable)

 5) ย์อมรับุได�ทางสังค์ม (Socially acceptable)

 การทำาการเกษตรอินทรีย์์เป็นการทำาการเกษตรภัาย์ใต�หลักการเกษตรย์ั�งย์ืน ดังนั�นเพืั�อให�การส่งเสริมการเกษตร

อินทรีย์์มีประสิทธิิภัาพัสามารถิ่นำามาส่้การปฏิบัุติได�จึงต�องอาศัย์หลักการเกษตรย์ั�งย์ืนมากำาหนดมาตรการส่งเสริม

 แนำวคิำดเกี�ยวกับคำวามหลากหลายทางชี่วภาพิ

 เป็นแนวคิ์ดที�เกิดขึ์�นมาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด�วย์สิ�งแวดล�อมและการพััฒนา และเกิดเป็นอนุสัญญาว่า

ด�วย์ค์วามหลากหลาย์ทางชีวภัาพั ที�มีมาตรการต่าง ๆ ในการคุ์�มค์รองสิ�งมีชีวิตและถิ่ิ�นที�อย์้่ที�มีค์วามหลากหลาย์ในระบุบุ

นิเวศ เช่น พืัชพัันธ์ุิค์ราม และสิ�งมีชีวิตต่าง ๆ ให�มีการค์วบุคุ์มด้แลการใช�ประโย์ชน์จากค์วามหลากหลาย์ทางชีวภัาพั โดย์มี

วัตถุิ่ประสงค์์ หลัก 3 ประการ (ศิรินภัา จันทรัตน์, 2562 : 7) คื์อ 

 (1) การอนุรักษ์ค์วามหลากหลาย์ทางชีวภัาพั โดย์คุ์�มค์รองชนิดพัันธ์ุิพืัชที�มีอย์้่เดิมที�มีค์วามสำาคั์ญในระดับุท�องถิิ่�น

หรือภ้ัมิภัาค์ไม่ให�ต�องถ้ิ่กคุ์กค์ามให�มีจำานวนที�ลดลง และฟื�นฟ้ชนิดพัันธ์ุิพืัชที�ถ้ิ่กคุ์กค์ามให�กลับุคื์นส่้สภัาพัเดิมมากที�สุด 

 (2) การใช�ประโย์ชน์ค์วามหลากหลาย์ทางชีวภัาพัอย์่างย์ั�งย์ืน ส่งเสริมสนับุสนุนชุมชนท�องถิิ่�นในการพััฒนาวิธีิการ

ใช�ประโย์ชน์จากทรัพัย์ากรชีวภัาพัอย์่างย์ั�งย์ืน

 (3) การแบุ่งปันผู้ลประโย์ชน์ที�ได�จากการใช�ทรัพัย์ากรพัันธุิกรรมอย์า่งเท่าเทีย์มและย์ตุธิิรรม โดย์การเข์�าถึิ่งทรัพัย์ากร

พัันธุิกรรมอย่์างเหมาะสม และค์ำานึงถึิ่งสิทธิิทั�งหมดเหนือทรัพัย์ากรและเทค์โนโลย์ีและสนับุสนุนทุนอย่์างเหมาะสม

 พัันธ์ุิต�นค์รามนั�นเป็นส่วนหนึ�งข์องระบุบุนิเวศในพืั�นถิิ่�นที�ต�องได�รับุการอนุรักษ์ไว� โดย์การใช�ประโย์ชน์อย์่างย์ั�งย์ืน

ไม่ให�ส้ญหาย์ไปจากพืั�นถิิ่�น การที�จะนำาไปใช�ประโย์ชน์ในพืั�นที�อื�นต�องทำาอย์า่งเหมาะสมไมใ่ห�เกิดผู้ลกระทบุตอ่วิถีิ่ธิรรมชาติ

 แนำวคิำดในำการอนุำญาตำให้สิทธิิบัตำรสิ�งประดิษฐ์เพืิ�อคุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิพืิช่

 แนวคิ์ดนี�เกิดจากแนวค์ำาตัดสินข์องสำานักงานสิทธิิบัุตรและศาลสหรัฐอเมริกาได�อนุญาตให�มีการข์อรับุสิทธิิบัุตรใน

การประดิษฐ์ที�เป็นสิ�งมีชีวิตได� โดย์มีหลักว่ากฎีหมาย์สิทธิิบัุตรไม่ได�แย์กค์วามแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที�ไม่มีชีวิตกับุ

การประดิษฐ์ที�มีชีวิต กฎีหมาย์เพีัย์งแต่กำาหนดว่าสิ�งที�จะได�รับุค์วามคุ์�มค์รองตามกฎีหมาย์เป็นผู้ลงานข์องมนุษย์์และไม่ได�

เป็นเพีัย์งสิ�งที�เกิดขึ์�นเองตามธิรรมชาติ (ศิรินภัา จันทรัตน์, 2562 : 13) ดังนั�น จึงเป็นการส่งเสริมให�นักปรับุปรุงพัันธ์ุิพืัช

คิ์ดค์�นพััฒนาพัันธ์ุิพืัชใหม่ ๆ เนื�องจากการใช�เมล็ดพัันธ์ุิพืัชที�ดีมีคุ์ณ์ภัาพัส้งที�จะช่วย์ให�เพิั�มปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตให�ส้งขึ์�นร่วมกับุ

ปัจจัย์อื�น ๆ และย์ังทำาให�คุ์ณ์ภัาพัข์องผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรมีคุ์ณ์ภัาพัสมำ�าเสมอและสอดค์ล�องกับุค์วามต�องการข์องตลาด 

(สำานักวิชาการสำานักงานเลข์าธิิการผู้้�แทนราษฎีร, 2560)

  ทฤษฎีสิทธิิชุ่มช่นำ (Community Rights)

  สิทธิิชุมชน (Community Rights) คื์อ ข์�อตกลงกฎีเกณ์ฑ์ทางสังค์มที�พััฒนาให�กลุ่มค์นร่วมกันจัดการทรัพัย์ากร 

เศรษฐกจิ สังค์มและอื�น ๆ  โดย์กลุ่มค์นดงักล่าว มีค์วามสมัพัันธิท์างสงัค์มและมวัีฒนธิรรมที�ต�องร่วมกันโดย์พืั�นฐานแล�วสิทธิิ

ชุมชนเป็นสิทธิิตามจารีตประเพัณ์ี (Customary Law) ก่อนที�รัฐธิรรมน้ญฯ จะเข์�ามารับุรองขึ์�นเป็นสิทธิิอย์่างหนึ�งใน

รัฐธิรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย์พุัทธิศักราช 2560 (ศักดิ�ณ์รงค์์ มงค์ล, 2554) สิทธิิชุมชนนั�นมีค์วามสำาคั์ญที�ต�อง 

ศึกษาทำาค์วามเข์�าใจ โดย์เฉพัาะชุมชนเกษตรกรที�จะทำาการเพัาะปล้กต�นค์รามที�ต�องพึั�งพัาสภัาพัแวดล�อมธิรรมชาติที�มี 

ค์วามเหมาะสม เกษตรกรจำาเป็นต�องทราบุถึิ่งสิทธิิที�ตนมีต่อทรัพัย์ากรในท�องถิิ่�นข์องตนและต�องตระหนักค์ำานึงถึิ่งผู้ลกระ

ทบุที�จะเกิดขึ์�นกับุการเพัาะปล้กต�นค์ราม เพืั�อการจะบุังคั์บุกฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามอย์่างมีประสิทธิิภัาพัให�มีค์วาม

สอดค์ล�องกับุสิทธิิชุมชน 
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วิธีิดำาเนิำนำการวิจัย
  ผู้้�เขี์ย์นได�ใช�วิธีิการวิจัย์เชิงคุ์ณ์ภัาพัเปน็หลักในการวิเค์ราะห์ เพืั�อทำาการรวบุรวมข์�อม้ลในประเด็นที�เกี�ย์วข์�องกับุการ

ศึกษามาตรการทางกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพัชื โดย์ศกึษาวิจัย์เอกสาร มีข์อบุเข์ตเนื�อหาได�แก่ พัระราชบุญัญัติคุ์�มค์รอง

พัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ร่างพัระราชบุัญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพัืชฉบัุบุใหม่ บุทค์วามและบุทค์วามวิจัย์ที�เกี�ย์วข์�อง ข์อบุเข์ตด�าน

ประชากร ผู้้�วิจัย์ใช�วิธีิการสัมภัาษณ์์เชิงลึกกับุเกษตรกรผู้้�ปล้กผู้�าค์ราม เกษตรกรผู้้�ทอผู้�าค์ราม นักวิชาการทางด�านเกษตร

และนักวิชาการทางด�านการพััฒนาชุมชน รวมทั�งสิ�น 5 ท่าน ข์อบุเข์ตทางด�านพืั�นที�จังหวัดสกลนค์ร

ผ้ลการศึกษา
 จากการศึกษาเกี�ย์วกับุผู้ลกระทบุข์องกฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ต่อพัันธ์ุิค์ราม ผู้้�วิจัย์สามารถิ่นำาเสนอผู้ล

การศึกษา ดังนี� 

 1. ปัญหาข้อกฎหมายในำการคุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิคำรามจังหวัดสกลนำคำร 

 ผู้ลการศึกษาปัญหาข์�อกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์ร พับุว่า ได�ว่าปัญหาการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิ

ค์รามในปัจจุบัุนคื์อเกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามนั�นย์งัไม่ทราบุถึิ่งข์�อกฎีหมาย์ในการคุ์�มค์รองพัันธุิพืัชตามพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รอง

พัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 ซึึ่งจากบุทสัมภัาษณ์์เกษตรกรที�เพัาะปล้กค์รามพับุว่า เกษตรกรยั์งไม่ทราบุถึิ่งสิทธิิข์องตนในการข์อจด

ทะเบีุย์นรับุการคุ์�มค์รองเป็นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�น และเกษตรกรยั์งไม่ได�ให�ค์วามสำาคั์ญ รวมไปถึิ่งย์ังไม่ได�รับุการส่ง

เสริมจากหน่วย์งานภัาค์รัฐ ทั�งที�ผู้�าย์�อมค์รามจังหวัดสกลนค์รได�รับุค์วามนิย์มอย์่างมาก และได�รับุการจดทะเบุีย์นสิ�งบุ่งชี�

ทางภ้ัมิศาสตร์โดย์ประกาศโฆ์ษณ์าวันที� 1 ธัินวาค์ม พั.ศ. 2557 ซึึ่�งมีการให�ค์ำานิย์าม ผู้�าค์รามธิรรมชาติสกลนค์ร (Sakon 

Nakhon Natural Indigo Dyed Frabic) หมาย์ถึิ่ง ผู้�าฝ้้าย์ที�ผู่้านกระบุวนการย์�อมค์รามธิรรมชาติตามภ้ัมิปัญญาท�องถิิ่�น

จังหวัดสกลนค์ร ทำาให�ได�สีฟ้าอ่อนถึิ่งสีนำ�าเงินเข์�ม เป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ�นเฉพัาะตัว (กรมทรัพัย์์สินทางปัญญา กระทรวง

พัาณิ์ชย์์) แสดงให�เห็นว่า พัันธ์ุิค์รามเป็นพืัชพืั�นถิิ่�นในหลาย์พืั�นที�ข์องจังหวัดสกลนค์ร มีค์วามสำาคั์ญต่อวัฒนธิรรมการย์�อม

ผู้�าข์องชุมชนชาติพัันธ์ุิจังหวัดสกลนค์ร ถิ่�าหากปล่อย์ให�มีการพััฒนาสาย์พัันธ์ุิโดย์กลุ่มทุนข์นาดใหญ่ให�ดีขึ์�นและนำากลับุมา

ข์าย์ให�แก่เกษตรกรใช�กันจนเป็นที�แพัร่หลาย์จนทำาให�หันมาปล้กเมล็ดพัันธ์ุิค์รามที�ถ้ิ่กสร�างขึ์�นใหม่นี�จะเป็นการทำาให�เกษตรกร

เสีย์สิทธิิข์องตน และที�ประการสำาคั์ญอาจนำาไปส่้การส้ญพัันธ์ุิไปข์องพัันธ์ุิค์รามพืั�นถิิ่�นได�ในที�สุด 

 จากการศึกษาบุทบุัญญัติข์องกฎีหมาย์พัระราชบุัญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพัืช พั.ศ. 2542 มาตรา 5 และร่างพัระราช

บัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุแก�ไข์ พั.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ในหมวดค์ณ์ะกรรมการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช ย์ังข์าดการมีส่วนร่วม

ข์องเกษตรกรที�ปล้กผู้�าค์รามในกระบุวนการทางกฎีหมาย์ การพิัจารณ์า และกำาหนดหลกัเกณ์ฑเ์ป็นอำานาจข์องค์ณ์ะกรรมการ

คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชซึึ่�งส่วนใหญ่เป็นเจ�าหน�าที�ภัาค์รัฐ โดย์เปิดโอกาสให�เกษตรกรที�มาจากการแต่งตั�งจำานวน 6 ค์น เข์�าร่วมเป็น

ค์ณ์ะกรรมการซึึ่�งถืิ่อเป็นตัวแทนภัาค์ส่วนเกษตรกรซึึ่�งไม่เพีัย์งพัอและค์รอบุค์ลุมเกษตรกรในทุกประเภัท เพัราะประเทศไทย์

ถืิ่อเป็นประเทศที�มีประชากรส่วนใหญ่ทำาการเกษตรกรรมกว่าร�อย์ละ 60 (สำานักวิชาการเกษตร สำานักงานเลข์าธิิการสภัา 

ผู้้�แทนราษฎีร) ดังนั�นการจะให�ตัวแทนเกษตรกรมาพิัจารณ์าแทนเกษตรกรทั�งประเทศจะทำาให�มาตรการทางกฎีหมาย์ที�บัุงคั์บุ

ใช�ไม่ตรงกับุบุริบุทข์องพืั�นที� และอาจจะเกิดปัญหาการบุังคั์บุใช�กฎีหมาย์ได� แม�กฎีหมาย์ทั�งสองฉบุับุดังกล่าวจะให�อำานาจ

ค์ณ์ะกรรมการในการแต่งตั�งค์ณ์ะอนุกรรมการมาปฏิบุตัหิน�าที�ตามที�ค์ณ์ะกรรมการมอบุหมาย์ได�ซึ่ึ�งค์ณ์ะอนุกรรมการก็ไม่มี

ค์วามชัดเจนว่ามีการให�เกษตรกรเข์�ามามีส่วนร่วมในทุกภัาค์ส่วนอย่์างแท�จริง กฎีหมาย์ทั�งสองฉบัุบุดังกล่าวจึงมีสภัาพับัุงคั์บุ

แบุบุข์�างบุนลงล่าง (Top-down) ทำาให�บุางมาตรการหรือนโย์บุาย์ที�ออกภัาย์ใต�กฎีหมาย์ทั�งสองฉบัุบุนี�เป็นการริดรอนสิทธิิ

ข์องเกษตรกร รวมถิ่งึสิทธิิชุมชนได� จากการศกึษาผู้ลกระทบุข์องการเข์�าเป็นภัาคี์อนุสัญญาย์พ้ัอฟ (UPOV 1991) และแก�ไข์

พัระราชบุัญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพัืชใหม่ข์อง รศ.ดร.สุรวิช วรรณ์ไกรโรจน์ ที�จะทำาให�ประเทศไทย์อาจต�องเสีย์อำานาจในการ

ตัดสินใจให�การคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชใหม่บุางส่วน และเปิดช่องว่างให�บุรรษัทข์�ามชาติซึึ่�งมีค์วามพัร�อมด�านเงินทุนและเทค์โนโลยี์

ซึึ่�งสามารถิ่ค์รองตลาดเมลด็พัันธ์ุิข์องไทย์ ทำาให�ประเทศไทย์อาจจะส้ญเสีย์ค์วามมั�นค์งทางอาหารและการเกษตรเพืั�ออุปโภัค์ 
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รวมถึิ่งประสิทธิิภัาพัในการด้แลจัดการทรัพัย์ากรชีวภัาพัลดลง เนื�องจากต�องพึั�งพัาพัันธ์ุิพืัชจากต่างประเทศมากขึ์�น และ

เกษตรกรไทย์จะมีภัาระต�นทุนที�ส้งขึ์�นประกอบุกับุการคุ์�มค์รองตามกฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพัชืฉบัุบุใหม่มีระย์ะเวลาที�ย์าวนาน 

และระบุบุตลาดข์องไทย์สว่นใหญเ่ป็นระบุบุแบุบุผู้้กข์าดไมไ่ด�เป็นตลาดที�แข่์งขั์นกันอย์า่งเสรแีท�จริง (สรุวิช วรรณ์ไกรโรจน,์ 

2554)

 ประเด็นข์�อปัญหาข์องร่างพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ที�จะส่งผู้ลต่อพัันธ์ุิค์รามมีข์�อพิัจารณ์า 

ดังต่อไปนี� (ม้ลนิธิิชีววิถีิ่, 2560)

 1) ประเด็นบุทนิย์ามตามร่างมาตรา 4 ได�มีการแก�ไข์นิย์าม “พัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองทั�วไป” จากเดิมหมาย์ค์วามว่า  

“พัันธ์ุิพืัชที�กำาเนิดภัาย์ในประเทศ หรือมีอย์้ใ่นประเทศซึึ่�งได�มีการใช�ประโย์ชน์อย์่างแพัร่หลาย์...” โดย์เพิั�มเติมว่า “ทั�งนี�ไม่

รวมถึิ่งพัันธ์ุิพืัชใหม่ พัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�น พัันธ์ุิพืัชป่า หรือ พัันธ์ุิพืัชที�พิัส้จน์ได�ว่าเป็นพัันธ์ุิพืัชที�ผู่้านกระบุวนการปรับุปรุง

พัันธ์ุิ” ทำาให�มีผู้ลต่อการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชพืันเมืองทั�วไปตามร่างพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ ในมาตรา 62 

ประกอบุกับุมาตรา 63 ที�กำาหนดให�การเก็บุ จัดหา หรือรวบุรวมพัันธ์ุิพืัชพืันเมืองทั�วไป หรือส่วนหนึ�งส่วนใดข์องพัันธ์ุิพืัชดัง

กล่าวเอปรับุปรุงพัันธ์ุิ ศึกษา ทดลองหรือวิจัย์จะต�องได�รับุอนุญาตจากเจ�าหน�าที� ดังนี�ถิ่�าหากบุริษัทข์นาดใหญ่ไม่ต�องการข์อ

อนุญาตจากพันักงานเจ�าหน�าที�จะสามารถิ่หลีกเลี�ย์งการแบุ่งปันผู้ลประโย์ชน์โดย์การนำาพัันธ์ุิพัชืที�ต�องการไปทำาการปรับุปรุง

พัันธ์ุิก่อน

 2) ประเด็นอำานาจข์องผู้้�ทรงสิทธิิตามร่างมาตรา 33 ในกรณี์เกษตรกรปล้กพืัชพัันธ์ุิใหม่แล�วเก็บุรักษาพัันธ์ุิไป 

ปล้กต่อ หรือแจกจ่าย์โดย์ไม่รับุอนุญาตจากผู้้�ทรงสิทธิิในพืัชพัันธ์ุินั�นจะมีโทษทางอาญาระวางโทษจำาคุ์กไม่เกิน 2 ปีหรือปรับุ

ไม่เกิน 400,000 บุาท หรือทั�งจำาทั�งปรับุ ตามที�มาตรา 74 ได�บัุญญัติไว� 

 3) การข์ย์าย์การคุ์�มค์รองลกัษณ์ะพิัเศษไปย์งัสาย์พัันธ์ุิย์อ่ย์อื�น ๆ  ที�เกี�ย์วข์�อง จากเดมิเมล็ดพัันธ์ุิไปถิ่งึตัวผู้ลิตผู้ลและ

ผู้ลิตภััณ์ฑ์ เช่น กรณี์มีการปรับุปรุงพัันธ์ุิค์รามจะเป็นค์รามชนิดใหม่ และปรากฏว่ามีการนำามาย์�อมผู้�า ผู้ลิตเป็นผู้ลิตภััณ์ฑ์

ต่าง ๆ  โดย์ที�ค์ณุ์สมบัุตเิด่นข์องค์รามชนิดใหม่ย์งัค์งอย์้ ่ร่างพัระราชบัุญญัติฉบัุบุใหม่กำาหนดให�เป็นข์องบุริษทัโดย์ถิ่อืเป็นสาย์

พัันธ์ุิย์่อย์

 4) เกษตรกรจะเก็บุรักษาพัันธ์ุิ ข์ย์าย์พัันธ์ุิและต�องการพััฒนาสาย์พัันธ์ุิต่าง ๆ ด�วย์ตนเองย์ากขึ์�น เพัราะตามร่าง

มาตรา 35 วรรค์สองได�ให�อำานาจรัฐมนตรีออกประกาศเอจำากัดปริมาณ์การเปล้กหรือข์ย์าย์พัันธ์ุิพืัชชนิดใดชนิดหนึ�ง จะทำาให�

เกษตรกรไม่สามารถิ่เก็บุเมล็ดพัันธ์ุิไปปล้กต่อได�ตรงกับุค์วามต�องการข์องบุริษัทข์นาดใหญ่ที�ไม่อย์ากให�เกษตรกรข์ย์าย์พัันธ์ุิ

ได�เอง

 ดังนั�นการส่งเสริมให�ชุมชนเกษตรกรค์รามจังหวัดสกลนค์รได�มีการอนุรักษ์พัันธ์ุิค์รามพืั�นถิิ่�นนั�นเป็นสิ�งสำาคั์ญจำาเป็น

ต�องมีการให�ค์วามร้�ค์วามเข์�าใจโดย์ให�กลุ่มเกษตรกรค์รามเข์�ามามีส่วนร่วมในการพัจิารณ์าดำาเนินการด�วย์ให�เป็นไปตามสทิธิิ

ชุมชนที�ได�รับุการรับุรองตามรัฐธิรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย์พุัทธิศักราช 2560 และรวมถึิ่งสิทธิิข์องเกษตรกรค์รามด�วย์ 

จึงต�องมีองค์์กรตามกฎีหมาย์ที�ให�กลุ่มเกษตรกรค์รามเข์�าเป็นองค์์ค์ณ์ะด�วย์ในร้ปแบุบุข์องค์ณ์ะกรรมการพัันธ์ุิพืัชระดับุจังหวัด 

และค์ณ์ะอนุกรรมการพัันธ์ุิค์รามโดย์เฉพัาะเพัราะค์ณ์ะกรรมการทั�งสองชุดนี�จะมีค์วามเข์�าใจในบุริบุทข์องพืั�นที�และพัันธ์ุิ

ค์รามในพืั�นที�ดีกว่าค์ณ์ะกรรมการส่วนกลาง

2. หลักเกณฑ์์ของกฎหมายในำการคุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิต้ำนำคำราม

 พัันธ์ุิค์รามนั�น ตามนิย์ามข์องพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2562 มาตรา 3 จัดว่าเป็นพัันธ์ุิพืัชชนิดหนึ�ง

เนื�องจากมีพัันธุิกรรมและลกัษณ์ะทางพัฤษศาสตรเ์ฉพัาะตัวสมำ�าเสมอค์งตวั และแตกตา่งจากกลุ่มอื�นในพืัชชนิดเดีย์วกัน ซึึ่�ง

ค์รามจังหวัดสกลนค์รนั�นมี พัันธุิฝั้กตรง (ค์รามน�อย์) และพัันธ์ุิฝั้กงอ (ค์รามใหญ่) ที�มีการปล้กส่วนใหญ่ในเข์ตพืั�นที�จังหวัด

สกลนค์ร และเป็นพืัชพืั�นถิิ่�นดั�งเดิม แม�จะมีการนำาพัันธ์ุิไปปล้กย์งัจังหวัดอื�นบุ�างแต่ไม่เป็นที�แพัร่หลาย์เนื�องจากค์รามจังหวัด

สกลนั�นเติบุโตได�ดีในลักษณ์ะภ้ัมิประเทศข์องจังหวัดสกลนค์ร และยั์งไม่มีการจดทะเบีุย์นเป็นพัันธ์ุิพืัชพัันธ์ุิใหม่และมีการ 

จดทะเบีุย์นเป็นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�นที�ใดมาก่อน ดังนี�พัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์รทั�งสองพัันธ์ุิจึงถืิ่อได�ว่าเป็น “พัันธ์ุิพืัช
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พืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�น” ตามนิย์ามข์องกฎีหมาย์โดย์ต�องมีลักษณ์ะ ตามมาตรา 43 ที�บัุญญำติไว�ดังต่อไปนี�

 (1) เป็นพัันธ์ุิพืัชที�มีอย์้่เฉพัาะท�องที�ใดท�องที�หนึ�งภัาย์ในราชอาณ์าจักรเท่านั�น 

 (2) เป็นพัันธ์ุิพืัชที�ไม่เค์ย์จดทะเบีุย์นเป็นพัันธ์ุิพืัชใหม่

 โดย์ผู้้�ที�จะข์อจดทะเบีุย์นนั�นต�องบุรรลุนิติภัาวะมีถิิ่�นที�ต�องถิิ่�นฐานและสืบุทอดระบุบุวัฒนธิรรมร่วมกันมา 

โดย์ต่อเนื�องโดย์ตั�งตัวแทนย์ื�นข์อต่อผู้้�ว่าราชการจังหวัดซึึ่�งสอดค์ล�องกับุหลักสิทธิิชุมชนตามรัฐธิรรมน้ญ

 การคุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามที�ถืิ่อเป็นพัันธ์ุิพืัชพืันเมืองเฉพัาะถิิ่�นนั�นเมื�อมีการข์อจดทะเบีุย์นเป็นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะ

ถิิ่�นให�ชุมชนนั�นมีสิทธิิแต่เพีัย์งผู้้�เดีย์วในการปรับุปรุงพัันธ์ุิ ศึกษา ค์�นค์ว�า ทดลอง วิจัย์ ผู้ลิต ข์าย์ ส่งออกนอกราชอาณ์าจักร 

หรือจำาหน่าวย์ด�วย์ประการใดซึ่ึ�งส่วนข์ย์าย์พัันธ์ุิข์องพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�น ทั�งนี� ให�องค์์กรปกค์รองส่วนท�องถิิ่�น กลุ่มเกษตรกร 

หรือสหกรณ์์ ที�ได�รับุหนังสือสำาคั์ญแสดงสิทธิิการจดทะเบีุย์นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�นเป็นผู้้�ทรงสิทธิิ ซึึ่�งสอดค์ล�องกับุการ

จดทะเบีุย์นสิ�งบุ่งชี�ทางภ้ัมิศาสตร์ข์องผู้�าย์�อมค์รามจังหวัดสกลนค์ร นอกจากนี�ถิ่�าหากมีการเก็บุ จัดหาหรือรวบุรวมพัันธ์ุิพืัช

พืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�นหรือส่วนหนึ�งส่วนใดข์องพืัชดังกล่าว เพืั�อการปรับุปรุงพัันธ์ุิ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย์ เพืั�อประโย์ชน์ใน

ทางการค์�า จะต�องทำาข์�อตกลงแบุ่งปันผู้ลประโย์ชน์ที�ได�รับุจากการใช�พัันธ์ุิพืัชพืันเมืองเฉพัาะถิิ่�นนั�นตามกฎีหมาย์ ดังนั�นเพืั�อ

ให�พัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์รได�รับุค์วามคุ์�มค์รองตามกฎีหมาย์ต�องมีการย์ื�นข์อจดทะเบีุย์นเป็นพัันธ์ุิพืัชพืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�น 

อันเป็นการสอดค์ล�องกับุการขึ์�นทะเบีุย์นสิ�งบุ่งชี�ทางภ้ัมิศาสตร์ข์องผู้�าย์�อมค์รามจังหวัดสกลนค์ร

3. แนำวทางแก้ไขปัญหาในำการบังคัำบใช้่กฎหมายคุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิพืิช่ให้คุ้ำมคำรองพัินำธ์ุิต้ำนำคำรามได้อย่างมีประสิทธิิภาพิ

 จากผู้ลการศึกษาข์�างต�นผู้้�วิจัย์ศึกษาแนวทางการใช�กฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชในการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิค์รามข์องจังหวัด

สกลนค์รได�อย์่างมีประสิทธิิภัาพัดังต่อไปนี�

 (1) การส่งเสริมให�ชุมชนเกษตรกรค์รามจังหวัดสกลนค์รได�มีการอนุรักษ์พัันธ์ุิค์รามพืั�นถิิ่�นนั�นเป็นสิ�งสำาคั์ญจำาเป็น

ต�องมีการให�ค์วามร้�ค์วามเข์�าใจโดย์ให�กลุ่มเกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามเข์�ามามีส่วนร่วมในการพิัจารณ์าดำาเนินการด�วย์ให�เป็นไป

ตามสิทธิิชุมชนที�ได�รับุการรับุรองตามรัฐธิรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย์พุัทธิศักราช 2560 และรวมถึิ่งสิทธิิข์องเกษตรกร

ค์รามด�วย์ จึงต�องมีองค์์กรตามกฎีหมาย์ที�ให�กลุ่มเกษตรกรค์รามเข์�าเปน็องค์์ค์ณ์ะด�วย์ในร้ปแบุบุข์องค์ณ์ะกรรมการพัันธ์ุิพัชื

ระดับุจังหวัด และค์ณ์ะอนกุรรมการพัันธ์ุิค์รามโดย์เฉพัาะเพัราะค์ณ์ะกรรมการทั�งสองชุดนี�จะมีค์วามเข์�าใจในบุริบุทข์องพืั�นที�

และพัันธ์ุิค์รามในพืั�นที�ดีกว่าค์ณ์ะกรรมการส่วนกลางพิัจารณ์าเพีัย์งชุดเดีย์ว

 (2) ส่งเสริมให�ชุมชนเกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามในจงัหวัดสกลนค์ร จดทะเบุยี์นให�พัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์รเปน็พัันธ์ุิพืัช

พืั�นเมืองเฉพัาะถิิ่�นเพืั�อให�ได�รับุการคุ์�มค์รองตามกฎีหมาย์พัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 และรวมไปถึิ่ง 

พัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชที�จะได�รับุการแก�ไข์ในอนาค์ต ตลอดจนกฎีหมาย์คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชระหว่างประเทศด�วย์ 

สอดค์ล�องกับุการขึ์�นทะเบีุย์นสิ�งบุ่งชี�ทางภ้ัมิศาสตร์ผู้�าย์�อมค์รามสกลนค์ร

อภิปรายผ้ล
 ผู้ลกระทบุข์องร่างกฎีหมาย์พัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ข์อง รศ.ดร.สุรวิช วรรณ์ไกรโรจน์ นั�นแสดง

ให�เห็นว่าจะส่งผู้ลกระทบุมาถึิ่งพัันธ์ุิค์รามจังหวัดสกลนค์ร จากบุทสัมภัาษณ์์นักวิชาการพัันธ์ุิพืัชพับุว่าปัจจุบัุนพัันธ์ุิค์รามเป็น

ที�สนใจข์องบุริษัทข์นาดใหญ่ เนื�องมาจากค์วามนิย์มข์องผู้�าย์�อมค์รามจังหวัดสกลนค์รเป็นที�ต�องการข์องตลาดทั�งภัาย์ในและ

ต่างประเทศเป็นอย่์างมากจนทำาให�ค์รามเริ�มข์าดแค์ลน และราค์าเริ�มส้งขึ์�น ถิ่�าหากมีการออกพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิ

พืัชฉบัุบุแก�ไข์จะกระทบุตอ่วิถีิ่ชีวิตข์องชุมชนเกษตรกรผู้้�ปล้กค์รามที�แต่เดิมทำาการปล้กและเกบ็ุเมลด็พัันธ์ุิมาปล้กต่อ ถิ่�าเกิด

กรณี์ที�ค์รามข์าดแค์ลน หรือมีการปรับุปรุงพัันธ์ุิค์รามให�ดีขึ์�น แล�วเกษตรกรได�ซืึ่�อเมล็ดพัันธ์ุิมาจากบุริษัทเมล็ดพัันธ์ุิมาใช�

เพัาะปล้ก นอกจากนี�ผู้ลิตภััณ์ฑ์ที�มาจากพัันธ์ุิค์ามดังกล่าวก็ต�องเสีย์ค่์าส่วนแบุ่งในผู้ลประโย์ชน์ให�แก่บุริษัทเจ�าข์องเมล็ดพัันธ์ุิ 

ท�าย์ที�สุดอาจจะเกิดค์วามเสี�ย์งที�จะทำาให�พัันธ์ุิค์รามพืั�นเมืองส้ญพัันธ์ุิไปกลาย์เป็นพัันธ์ุิค์รามที�ถ้ิ่กปรับุปรุงขึ์�นมาแทนที�  

ดังนั�น พัันธ์ุิค์รามพืันเมืองจังหวัดสกลนค์รต�องได�รับุการอนุรักษ์ไว�ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งข์องวัฒนธิรรมผู้�าย์�อมค์รามจังหวัด
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สกลนค์รที�มีการขึ์�นทะเบีุย์นสิ�งบุ่งชี�ทางภ้ัมิศาสตร์เอาไว�

ข้อเสนำอแนำะ
 ค์วรมีการปรับุแก�เพิั�มเติมข์�อกฎีหมาย์ทั�งในพัระราชบัุญญัติคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัช พั.ศ. 2542 และร่างพัระราชบัุญญัติ

คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชฉบัุบุใหม่ ในหมวดค์ณ์ะกรรมการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชให�มีค์ณ์ะกรรมการในระดับุจังหวัดเพิั�มขึ์�นมา โดย์ให�ค์ณ์ะ

กรรมการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชแต่งตั�ง “ค์ณ์ะกรรมการคุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชจังหวัด” ประกอบุด�วย์ ผู้้�ว่าราชการจังหวัด เป็นประธิาน 

เกษตรจังหวัด พัาณิ์ชย์์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพัย์ากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อมจังหวัด สาธิารณ์สุข์จังหวัด  

ป่าไม�จังหวัด ท�องถิิ่�นจังหวัด ประธิานสภัาเกษตรจังหวัด ประธิานหอการค์�าจังหวัด ผู้้�อำานวย์การสำานักงานพััฒนาที�ดิน  

ผู้้�อำานวย์การธินาค์ารเพืั�อการเกษตรจังหวัด ผู้้�แทนสถิ่าบัุนการศึกษาด�านเกษตรในพืั�นที� ผู้้�แทนหน่วย์งานกรมวิชาการเกษตร

ที�รับุผิู้ดชอบุพืั�นที�จังหวัด ผู้้�ทรงค์ณุ์วุฒิซึึ่�งผู้้�ว่าราชการจงัหวัดแต่งตั�งจากผู้้�มีค์วามร้� ค์วามสามารถิ่ หรอืประสบุการณ์์ด�านการ

ปล้กค์ราม จำานวน 3 ค์นเป็นกรรมการ และ เกษตรและสหกรณ์์จังหวัด เป็นกรรมการและเลข์านุการ และให�ค์ณ์ะกรรมการ

คุ์�มค์รองพัันธ์ุิพืัชจังหวัด มีอำานาจในการแต่งตั�งค์ณ์ะอนุกรรมการ และค์ณ์ะทำางานในพืั�นที�โดย์ให�องค์์ค์ณ์ะประกอบุด�วย์

เกษตรกรที�ปล้กค์รามเข์�ามามีส่วนร่วมทุกค์ณ์ะ เพัราะมีค์วามเข์�าใจบุริบุทข์องพืั�นที�และการปล้กผู้�าค์รามจะทำาให�การแก�ไข์

ปัญหาตรงต่อปัญหาที�แท�จริงที�เกิดขึ์�นและตรงต่อค์วามต�องการข์องเกษตรกรผู้้�ปล้กค์ราม ทั�งย์ังเป็นการอนุรักษ์พัันธ์ุิค์ราม

ไม่ให�ส้ญหาย์ไปจากจังหวัดสกลนค์ร
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ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบต่ำอระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990 
ธิโสธิร ต้�ทองค์ำา1

บทคัำดย่อ
 งานวิจัย์นี�มีวัตถุิ่ประสงค์์เพืั�อศึกษาบุริบุท เนื�อหาสาระ และผู้ลกระทบุข์องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวที

การเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 การวิจัย์ค์รั�งนี�เป็นการวิจัย์เชิง

คุ์ณ์ภัาพัจากการวิจัย์เอกสาร และการสัมภัาษณ์์ 

 ผู้ลการวิจัย์พับุว่า (1) บุริบุท ที�สำาคั์ญ แบุ่งเป็น บุริบุทภัาย์นอกและภัาย์ใน ภัาย์นอก ประกอบุด�วย์ การสิ�นสุดข์องสงค์รามเย์็นนำา

ไปส่้การเพิั�มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์นก่อให�เกิดการพััฒนาพืั�นที�ที�ห่างไกล บุริบุทภัาย์ใน ประกอบุ

ด�วย์ การข์าดเสถีิ่ย์รภัาพัทางการเมือง การติดกับุดักราย์ได�ปานกลาง และปัญหาการกระจาย์ราย์ได� ในประเทศไทย์ (2) เนื�อหาสาระ แบุ่ง

เป็น ข์นาดข์องรัฐที�ใหญ่ มีที�ตั�งที�ดี พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ ที�เน�นค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ ร้ปร่างข์องรัฐที�เป็นประโย์ชน์ใน

ปัจจุบัุน ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศที�มีค์วามหลากหลาย์ และทรัพัย์ากรธิรรมชาติที�เป็นปัญหาค์วามมั�นค์งด�านพัลังงาน (3) ผู้ลกระทบุทางการเมือง 

ทำาให�รัฐบุาลต�องนำาปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์มากำาหนดนโย์บุาย์สาธิารณ์ะ ด�านเศรษฐกิจ นำามาส่้การพััฒนา การค์�า และการลงทุน และด�าน

สังค์ม ที�สำาคั์ญ ก่อให�เกิดการเติบุโตข์องเมือง การเค์ลื�อนย์�าย์ถิิ่�น และการอพัย์พัข์องแรงงานต่างด�าว

คำำาสำาคัำญ : ภ้ัมิรัฐศาสตร์, ประเทศไทย์, เศรษฐกิจ, ทศวรรษที� 1990

________________
1 รองศาสตราจารย์์ประจำาสาข์าวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์สุโข์ทัย์ธิรรมาธิิราช
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The Geopolitics Factor and Changing in Global Politics that have an impact  

on the political, economy, and society of Thailand since the 1990s
Thasothorn Tootongkam1

Abstract
 The objective of this research is to study the context, content, and impact of geopolitical factors and  

changes in the world political arena that have affected the economic, political, and social systems of Thailand since 

the 1990s. This research was conducted with a qualitative method with documentary research and interviews.

 The results of the research revealed that (1) Important context is divided into external and internal contexts. 

The external contexts consist of the end of the Cold War leading to increased economic cooperation. And the birth 

of the ASEAN Community, resulting in the development of remote areas. The internal context consists of political 

instability, being caught in a middle-income trap, and the problem of income distribution in Thailand (2)The contents 

are consist of size of a large state, have a good location, area, boundary and state border that emphasizes economic 

cooperation, the shape of the state that is currently useful, diverse terrain, and natural resources that are energy 

security issues (3) The political impact is causing the government to use geopolitical factors to determine public  

policies. The economic impact is leading to the development of trade and investment. The social impact is  

contributing to urban growth, migration, and the migration of foreign workers.

Keywords : geopolitics, Thailand, 1990s 

________________
2 Associate Professor of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University.
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บทนำำา
 ประเทศไทย์เป็นรัฐชาติที�มีค์วามสำาคั์ญต่อค์วามเปลี�ย์นแปลงทั�งในระดับุอนุภ้ัมิภัาค์ ภ้ัมิภัาค์ และโลก จากปัจจัย์

ด�านภ้ัมิศาสตร์ (ชัย์พัร เซีึ่ย์นพัาณิ์ช และและปาริชาติ โชค์เกิด, 2555 : 17-20) จากที�ตั�งบุนค์าบุสมุทรเอเชีย์ตะวันออก 

เฉีย์งใต� (Southeast Asia Peninsula) ปลาย์สุดด�านตะวันออกเฉีย์งใต�ข์องเอเชีย์หรือย์้เรเชีย์ (Eurasia) ที�ข์นาบุด�วย์ 

อนุทวีป อินเดีย์ ด�านตะวันตก และจีน ด�านตะวันออกเฉีย์งเหนือ ภ้ัมิภัาค์เอเชีย์ตะวันออกเฉีย์งใต�ประกอบุด�วย์ภัาค์พืั�นสมุทร

และภัาค์พืั�นทวีป ภัาค์พืั�นสมุทรติดต่อกับุมหาสมุทรอินเดีย์ด�านตะวันตกที�มีทะเลอันดามันเป็นส่วนสำาคั์ญ กับุมหาสมุทร

แปซิึ่ฟิกด�านตะวันออกที�มีทะเลจีนใต�เป็นส่วนสำาคั์ญ ภัาค์พืั�นทวีปประกอบุด�วย์ค์าบุสมุทรย่์อย์อีกสองค์าบุสมุทรคื์อค์าบุสมุทร

อินโดจีน (Indochina Peninsula) ที�เป็นประเทศไทย์ส่วนใหญ่ ลาว กัมพ้ัชา และเวีย์ดนาม และค์าบุสมุทรมลาย์ ้(Malay 

Peninsula) ที�ประกอบุด�วย์ประเทศไทย์บุริเวณ์ภัาค์ใต� มาเลเซีึ่ย์ สิงค์โปร์ เป็นส่วนใหญ่ ภ้ัมิศาสตร์ข์องประเทศไทย์มี 

จุดอ่อนหลาย์ส่วนนับุตั�งแต่การมีพัรมแดนที�ข์าดค์วามชัดเจนเพัราะส่วนใหญ่ย์ังไม่มีการปักปันเข์ตแดน ค์วามไม่เป็นธิรรม

จากสนธิิสัญญาการแบุ่งเข์ตที�แม่นำ�าโข์ง การมีเข์ตพืั�นที�ทางทะเลที�ทับุซึ่�อนกับุประเทศเพืั�อนบุ�าน การที�อ่าวไทย์เป็น

ทะเลภัาย์ในและมีค์วามลึกไม่มาก แต่การที�ประเทศไทย์เป็นใจกลาง (heartland) เอเชีย์ตะวันออกเฉีย์งใต�เพัราะตั�งอย์้่บุน

ค์าบุสมุทรอินโดจีนและมลาย์ ้ทำาให�ภ้ัมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ข์องประเทศนับุเป็นปัจจัย์ที�เอื�อประโย์ชน์ให�กับุประเทศ

อย์่างย์ิ�ง

 ค์วามคิ์ดเพืั�อปรับุโค์รงสร�างทางเศรษฐกิจมาจากการที�ประเทศไทย์ตั�งอย์้่บุนภัาค์พืั�นทวีป บุริเวณ์ภัาค์เหนือ  

ภัาค์กลาง และภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือ และภัาค์พืั�นสมุทรบุริเวณ์ภัาค์ใต�ข์องประเทศไทย์ที�มีค์วามได�เปรีย์บุทาง

ภ้ัมิรัฐศาสตร์หากเปรีย์บุเทีย์บุกับุเพืั�อนบุ�านเพัราะมีชาย์แดนประชิดกับุเพืั�อนบุ�านจำานวนมาก ที�สำาคั์ญ คื์อ มีจังหวัดที�ติด

กับุเพืั�อนบุ�านจำานวน 36 จังหวัดหรือคิ์ดเป็นพัรมแดนกว่าหนึ�งในสามข์องทั�งหมด ติดทะเลจำานวน 26 จังหวัด และด�วย์

สภัาพัภ้ัมิประเทศทำาให�มีทั�งที�เป็นชาย์ฝั้�งทะเลและหา่งจากทะเลเลก็น�อย์ เพัราะภัาค์เหนอืบุริเวณ์จังหวัดตากห่างจากทะเล

ด�านมะละแหม่ง พัม่า กว่าแปดสิบุกิโลเมตร ข์ณ์ะที�ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือห่างจากอ่าวตังเก๊ีย์และทะเลจีนใต� เวีย์ดนาม 

ประมาณ์หนึ�งร�อย์กิโลเมตร การกวาดต�อนผู้้�ค์นและค์วามขั์ดแย์�งทางการเมืองข์องประเทศเพืั�อนบุ�านนับุเป็นสาเหตุที�ทำาให�

ประชาชนจำานวนมากอพัย์พัมาประเทศไทย์ ทั�งญวน ลาว เข์มร ไทลื�อ ไทเขิ์น ไทพัวน ชนกลุ่มน�อย์ที�เป็นชาวเข์า หรืออื�นใด 

เพัราะเดินทางสะดวก ข์ณ์ะที�ประเทศไทย์ห่างจากจีนกว่าหนึ�งร�อย์กิโลเมตร การปล้กฝั้งให�ประชาชนมองประเทศไทย์เป็น

ประเทศภัาค์พืั�นทวีปทำาให�ละเลย์ค์วามสำาคั์ญข์องทะเล ข์ณ์ะที�ภัาค์ใต�เป็นภัาค์พืั�นสมุทรที�มีค์วามได�เปรีย์บุจากการตดิทะเล

ทั�งสองด�าน คื์อ อ่าวไทย์กับุทะเลอันดามัน อ่าวไทย์ (Gulf of Thailand) หรืออ่าวสย์าม (Gulf of Siam) ในอดีต เป็นอ่าว

ที�มีค์วามลึกไม่เกินสองร�อย์เมตร เป็นอ่าวตอนใน เหมาะแก่การทำาประมงและการท่องเที�ย์ว และไม่อย์้่บุนเส�นทางหลักข์อง

การเดินเรือทางทะเล ข์ณ์ะที�ทะเลอันดามันซึึ่�งประเทศไทย์ละเลย์ เป็นทะเลนำ�าลึก และเหมาะแก่การทำาประมงนำ�าลึกและ

การข์นสง่ทางทะเลเพัราะเปน็ตำาแหน่งเส�นทางเดนิเรือทะเล ประเทศไทย์นบัุเป็นประเทศเปิด (เอนก เหล่าธิรรมทัศน์, 2554)   

 จากปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�มีทำาเลที�ตั�งและชัย์ภ้ัมิที�เหมาะสมที�อำานวย์ประโย์ชน์ต่อการค์มนาค์มทางบุกและทาง

นำ�า ดังนั�น หากพััฒนาระบุบุโลจิสติกส์ทั�งทางบุกและทางทะเลให�มีประสิทธิิภัาพัและประสิทธิิผู้ล ย์่อมเป็นประโย์ชน์กับุ

ประเทศเพืั�อติดต่อเชื�อมโย์งทางการค์�าและการลงทุนที�เพิั�มปริมาณ์อย์่างมากกับุประเทศเพืั�อนบุ�าน ทั�งย์้นนานข์องจีนตอน

ใต� พัม่า ลาว เวีย์ดนาม กัมพ้ัชา ตะวันออกไกลทั�งจีน ญี�ปุ่น เกาหลีใต� และไต�หวัน ย์ุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ด�วย์

การเชื�อมโย์งกับุท่าเรือภัาย์ในประเทศทั�งที�ค์ลองเตย์ แหลมฉบัุง และปากบุารา และภัาย์นอกประเทศที�ทวาย์ มะละแหม่ง 

มะละกา สิงค์โปร์ ไฮฟอง ดานัง และโฮจิมินห์ ที�ทำาให�ไทย์เป็นประเทศการค์�า (Trading Nation) และการพััฒนาเศรษฐกิจ

ด�านอื�น ที�สำาคั์ญ คื์อ การพััฒนา การลงทุน จากตัวอย่์าง เช่นระบุบุโลจิสติกส์ทางบุก เป็นต�น จากปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�

มีพัรมแดนติดต่อหรืออาณ์าบุริเวณ์ที�ใกล�เคี์ย์งกัน นำามาส่้ค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจกับุประเทศเพืั�อนบุ�านทั�งภัาย์ในและ

ภัาย์นอกกรอบุค์วามร่วมมืออาเซีึ่ย์น เพืั�อย์กระดับุการพััฒนาให�ส้งกว่าการเป็นประเทศอุตสาหกรรม (Industry Nation) 

เพืั�อเป็นสิงค์โปร์สำาหรับุภัาค์พืั�นทวีปเอเชีย์ตะวันออกเฉีย์งใต�ในอนาค์ต (ปรีดีย์าธิร เทวกุล, 2555 : 122-123)
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ดังนั�น จึงเป็นที�น่าสนใจว่าสภัาพัพืั�นที� สภัาพัภ้ัมิศาสตร์ และสภัาพัแวดล�อม ที�ประกอบุด�วย์ ข์นาดข์องรัฐ ที�ตั�งข์องรัฐ พืั�นที� 

อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ ร้ปร่างข์องรัฐ ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ และทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ที�เป็นปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์

และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่

ทศวรรษที� 1990 นั�นเป็นอย์่างไร

วัตำถุประสงค์ำการวิจัย
1. เพืั�อศึกษาบุรบิุทที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตรแ์ละการเปลี�ย์นแปลงในเวทกีารเมอืงโลกที�มีผู้ลกระทบุตอ่ระบุบุเศรษฐกจิ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 

2. เพืั�อศึกษาเนื�อหาสาระข์องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990

3. เพืั�อศึกษาผู้ลกระทบุข์องปจัจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตรแ์ละการเปลี�ย์นแปลงในเวทกีารเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุตอ่ระบุบุเศรษฐกจิ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990

นิำยามศัพิท์เฉพิาะ
 ภ้ัมิรัฐศาสตร์ คื์อ ปัจจัย์ สาระสำาคั์ญ และผู้ลกระทบุทางภ้ัมิศาสตร์ซึึ่�งสัมพัันธ์ิกับุลักษณ์ะทางกาย์ภัาพั ที�มีต่อ

การเมืองซึึ่�งสัมพัันธ์ิกับุอำานาจ ค์วามขั์ดแย์�ง และผู้ลประโย์ชน์ ประกอบุด�วย์ (1) ข์นาดข์องรัฐ (2) ที�ตั�งข์องรัฐ (3) พืั�นที� 

อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ (4) ร้ปร่างข์องรัฐ (5) ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ และ (6) ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ จากที�เค์ย์เน�น

การเมืองและค์วามมั�นค์ง เป็นเน�นเศรษฐกิจ

ทบทวนำวรรณกรรม
 ภูมิรัฐศาสตำร์

 ภ้ัมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) คื์อ วิชาที�ศึกษาสภัาพัแวดล�อมทางภ้ัมิศาสตร์ที�มีอิทธิิพัลต่อการเมืองทั�งภัาย์ในและ

ภัาย์นอกรัฐ ภ้ัมิรัฐศาสตร์เป็นวิชาที�ศึกษาการเมืองจากปัจจัย์ทางภ้ัมิศาสตร์ ที�สำาคั์ญ คื์อ (1) ข์นาดข์องรัฐ เป็นส่วนสำาคั์ญ

ข์องรัฐได�รับุประโย์ชน์จากพืั�นที�ข์องตนให�เป็นประโย์ชน์ และเป็นประโย์ชน์ย์ิ�งขึ์�นหากนำาวิทย์าการ เทค์โนโลยี์ และนวัตกรรม

ที�ทันสมัย์และทรัพัย์ากรมาใช�ในการพััฒนาประเทศอย์่างมีประสิทธิิภัาพัและประสิทธิิผู้ล (2) ที�ตั�งข์องรัฐ เป็นทำาเลหรือ

ตำาแหน่งแห่งที�ข์องประเทศ ทำาเลที�ตั�งข์องประเทศทั�งหลาย์ในโลกล�วนแล�วแต่มีค์วามแตกต่าง ที�ตั�งทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ล�วน

แล�วแต่มีผู้ลกระทบุต่อประเทศทุกด�าน (3) พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ เป็นอาณ์าบุริเวณ์ที�ติดต่อทางบุกและทาง

ทะเล (4) ร้ปร่างข์องรัฐ นับุเป็นส่วนสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ ที�เป็นการนำาค์วามได�เปรีย์บุเสีย์เปรีย์บุข์องรัฐแต่ละรัฐมากำาหนด

นโย์บุาย์ต่างประเทศ ที�สำาคั์ญ คื์อ รัฐที�มีพืั�นที�เป็นแผู่้นดินผืู้นเดีย์วกัน เป็นกลุ่มก�อน ย์่อมมีค์วามได�เปรีย์บุกว่ารัฐที�

กระจัดกระจาย์ในทะเลและมหาสมุทรจากค์วามมั�นค์งที�เป็นการป้องกันภััย์จากการรุกรานภัาย์นอกทางทะเล (5) ลักษณ์ะ

ภ้ัมิประเทศและภ้ัมิอากาศ นับุเป็นส่วนสำาคั์ญต่อการกำาหนดค์วามเป็นมหาอำานาจ ทำาให�มีสมมติฐานว่าอากาศร�อนทำาให�

ประชากรเกีย์จค์ร�าน ข์าดค์วามกระตือรือล�น ตรงกันข์�ามกับุอากาศเย์็น ที�ทำาให�มนุษย์์ให�เฉลีย์วฉลาด เพัราะต�องต่อส้�กับุ

ธิรรมชาติที�เปลี�ย์นแปลงอย์่างรวดเร็วและโหดร�าย์ และ (6) ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ รัฐที�มีทรัพัย์ากรธิรรมชาติที�อุดมสมบุ้รณ์์ 

นำามาใช�อย์่างมีประสิทธิิภัาพัย์่อมมีผู้ลโดย์ตรงต่อการเป็นมหาอำานาจ ที�เป็นส่วนสำาคั์ญต่อการเสริมสร�างอำานาจข์องรัฐใน

ปัจจุบัุนและอนาค์ต (สมบัุติ จันทรวงศ์, 2541 : 631-644)
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 โลกาภิวัตำน์ำ

 โลกาภิัวัตน์ (Globalization) (Ohmae, 1990) เป็นกระแสโลกที�ก่อตัวนับุตั�งแต่ทศวรรษที� 1970 จากการถืิ่อกำาเนิด

ข์องค์อมพัวิเตอร ์การสิ�นสุดข์องค์วามข์ดัแย์�งช่วงสงค์รามเย์น็นับุตั�งแต่ปลาย์ทศวรรษที� 1980 นำาไปส่้การเข์�าส่้ย์คุ์โลกาภัวัิต

น์ที�เป็นผู้ลจาก (ก) การข์ย์าย์ตัวข์องทุน การเปลี�ย์นแปลงนโย์บุาย์ข์องสหภัาพัโซึ่เวีย์ตใน ค์.ศ. 1985 นำาไปส่้การล่มสลาย์

ระบุอบุสังค์มนิย์มค์อมมิวนิสต์ในยุ์โรปตะวันออกใน ค์.ศ. 1989 ทำาให�เกิดการเปลี�ย์นแปลงทางการเมืองที�เป็นเสรีนิย์ม

ประชาธิิปไตย์ และนำามาส่้การล่มสลาย์ข์องสหภัาพัโซึ่เวีย์ตใน ค์.ศ. 1991 และ (ข์) กับุเทค์โนโลยี์สารสนเทศ (Information 

Technology : IT) ทำาให�ประเทศทั�งหลาย์ต่างพึั�งพัาอาศัย์ซึึ่�งกันและกันเพิั�มขึ์�น นำาไปส่้การข์ย์าย์ตัวข์องทุนที�แพัร่ข์ย์าย์ไป

ทั�วโลก มีเทค์โนโลย์ีสารสนเทศจากค์อมพิัวเตอร์ส่งผู้ลให�มีการเค์ลื�อนย์�าย์ทุนอย์่างรวดเร็ว ทำาให�โลกาภิัวัตน์มีค์วามหมาย์

หลาย์มิติ ประกอบุด�วย์ (Farazmand 1999 : 511-512) ด�านการเมือง คื์อ การเป็นอุดมการณ์์ประชาธิิปไตย์ข์องนาย์ทุน

ตะวนัตก ด�านเศรษฐกจิ คื์อ การเปดิพัรมแดนซึ่ึ�งมีค์วามหมาย์ถิ่งึการลดกฎีระเบุยี์บุ กติกา ข์�อบัุงคั์บุทั�งหลาย์ และการย์กเลกิ

การกีดกันระหว่างรัฐ และ ด�านสังค์ม  คื์อ การเพิั�มค์วามเป็นนานาชาติจากการติดต่อระหว่างกันข์องมนุษย์์และการค์ำานึง

ถึิ่งพัรมแดนที�ลดลง

วิธีิการวิจัย
 การวิจัย์เรื�องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 เป็นการวิจัย์เชิงคุ์ณ์ภัาพั (Qualitative Research) ที�มาจาก

เทค์นิค์การวิจัย์ (Technique Research) ที�สำาคั์ญสองเทค์นิค์ คื์อ การวิจัย์เอกสาร จากการเลือกเอกสารการวิจัย์ และการ

สัมภัาษณ์์ จากการเลือกบุุค์ค์ลหลักเพืั�อสัมภัาษณ์์ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย์า่งหรือผู้้�ให�ข์�อม้ลหลักข์องปัจจัย์ทางภ้ัมริฐัศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลก

ที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 มาจากการสัมภัาษณ์์ แบุ่ง

เป็นสองส่วน คื์อ ประชากร คื์อ บุุค์ค์ลที�มีค์วามร้�ค์วามเข์�าใจปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมือง

โลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 กลุ่มตัวอย์่างหรือกลุ่ม

ผู้้�ให�ข์�อม้ลหลัก (Key Informant) คื์อ นักวิชาการและข์�าราชการที�มีงานและผู้ลงานเกี�ย์วข์�อง จำานวน 12 ค์น

 เค์รื�องมือการวิจัย์ ที�สำาคั์ญ คื์อ แบุบุสัมภัาษณ์์ แบุ่งค์ำาถิ่ามเป็นสองส่วน คื์อ ข์�อม้ลทั�วไป (General Data) กับุข์�อม้ล

ทางเทค์นิค์ (Technical Data) หรือข์�อม้ลเพืั�อการวิเค์ราะห์ (Analysis Data) 

 การตรวจสอบุเค์รื�องมือการวิจัย์ปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อ

ระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 มาจากการตรวจสอบุแบุบุสัมภัาษณ์์  

เพืั�อค์วามไว�วางใจคุ์ณ์ภัาพัการออกแบุบุการวิจัย์ (Trustworthiness) ที�แบุ่งเป็นสองส่วน คื์อ ค์วามเที�ย์ง หรือค์วามตรง 

หรือค์วามเที�ย์งตรง (Validity) กับุค์วามเชื�อมั�น หรือค์วามน่าเชื�อถืิ่อ (Reliability) 

 การตรวจสอบุข์�อม้ลจากเอกสารข์องการวิจัย์มาจากการตั�งค์ำาถิ่ามข์องผู้้�วิจัย์ที�มีต่อในเรื�องหรือหัวข์�อที�สำาคั์ญ  

การตรวจสอบุข์�อม้ลจากการสัมภัาษณ์์ข์องการวิจัย์มาจากการตรวจสอบุจากผู้้�ให�ข์�อม้ล การตรวจสอบุจากผู้้�ร่วมวิชาชีพั  

การตรวจสอบุจากภัาย์นอก การแลกเปลี�ย์นค์วามคิ์ดเห็นกับุผู้้�เชี�ย์วชาญ ช่วงเวลาที�ใช� ค์วามสัมพัันธ์ิเชิงโค์รงสร�าง และการ

ตรวจสอบุแบุบุสามเหลี�ย์ม 

 ข์�อม้ลที�รวบุรวมเพืั�อการวิเค์ราะห์แบุ่งเป็นสองส่วน คื์อ ข์�อม้ลที�มาจากเอกสาร และข์�อม้ลที�มาจากการสัมภัาษณ์์ 

รวบุรวมการสัมภัาษณ์์ เพืั�อนำามาจำาแนกแย์กแย์ะร้ปแบุบุจากค์ำาพ้ัดและเรื�องราวที�มาจากการสัมภัาษณ์์     
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ผ้ลการวิจัย
 การวิจัย์เรื�องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 มีผู้ลการวิจัย์สรุปตามวัตถุิ่ประสงค์์ ประกอบุด�วย์

 1. บริบทที�มีต่ำอปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบต่ำอระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990

  1.1 บุริบุทภัาย์นอกที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุ

ต่อระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990

บุริบุทภัาย์นอกที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 คื์อ การสิ�นสุดข์องค์วามข์ัดแย์�งด�านอุดมการณ์์ ค์วาม

เปลี�ย์นแปลงข์องรัฐ การถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์น ค์วามร่วมมือกับุกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับุอนุภ้ัมิภัาค์

   1.1.1 การสิ�นสุดข์องค์วามขั์ดแย์�งด�านอุดมการณ์์นำาไปส่้กระแสโลก (Global Wave) นับุเป็น

โลกาภิัวัตน์ (Globalization) ร่วมสมัย์ ที�ก่อตัวนับุตั�งแต่ทศวรรษที� 1970 จนมีค์วามเปลี�ย์นแปลงในปลาย์ทศวรรษที� 1980 

จากการข์ย์าย์ตัวข์องทุนกับุเทค์โนโลยี์สารสนเทศ ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงด�านการเมือง คื์อ การปกค์รองระบุอบุ

ประชาธิิปไตย์ นำาไปส่้การสถิ่าปนาประชาธิิปไตย์ให�เข์�มแข็์ง การทำาให�เป็นประชาธิิปไตย์ ด�านเศรษฐกจิ คื์อ การค์�าเสรี และ

ด�านสังค์ม คื์อ การเน�นสิ�งแวดล�อม และสิทธิิมนุษย์ชน นำาไปส่้การเปิดพืั�นที�ทางการเมืองจากแนวคิ์ดใหม่ ที�สำาคั์ญ คื์อ 

การเมืองสีเขี์ย์วหรือนิเวศวิทย์าการเมือง เพัศ ค์นชาย์ข์อบุ สิทธิิมนุษย์ชน ข์บุวนการเค์ลื�อนไหวทางสังค์ม และการเมืองภัาค์

ประชาชน การนำาแนวคิ์ดทางธุิรกิจมาใช�ในการบุริหารงานภัาค์รัฐ การเปลี�ย์นกระบุวนทัศน์ด�านค์วามมั�นค์ง

   บุริบุทภัาย์นอกส่งผู้ลค์วามเปลี�ย์นแปลงประเทศไทย์จากค์วามสำาคั์ญทางเศรษฐกิจที�เพิั�มมากขึ์�น

ทำาให�ภ้ัมิรัฐศาสตร์ทวีค์วามสำาคั์ญอย่์างมาก ก่อให�เกิดการปะทะสังสรรค์์และปฏิสัมพัันธ์ิข์�ามพัรมแดนข์องรัฐ และค์วาม

สัมพัันธ์ิข์�ามชาตทีิ�เป็นการข์�ามชาต ิการข์�ามระหวา่งประเทศ ค์วามเหนอืชาติ และการระหวา่งประเทศ นับุเปน็ค์วามสมัพัันธ์ิ

ข์�ามรัฐชาติ จากการกำาหนดข์อบุเข์ตที�ด�วย์เงื�อนไข์และปัจจัย์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังค์มและวัฒนธิรรม ส่งผู้ลให�

พัรมแดนข์องประเทศไทย์สัมพัันธ์ิกับุประเทศเพืั�อนบุ�านและข์�างเคี์ย์ง นับุตั�งแต่ภัาค์เหนือที�สัมพัันธ์ิติดต่อกับุพัม่า ลาว  

และจีน ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือที�มีอาณ์าเข์ตติดต่อกันกับุลาว ภัาค์กลางที�มีอาณ์าเข์ตติดต่อกับุพัม่าและกัมพ้ัชา และภัาค์

ใต�ที�มีอาณ์าเข์ตติดต่อกับุมาเลเซีึ่ย์ การกำาหนดข์อบุวงสังค์มวัฒนธิรรมจากค์วามเป็นมาและประวัติศาสตร์นับุตั�งแต่อดีต 

ทำาให�พืั�นที� เมือง จังหวัด และภ้ัมิภัาค์ ข์องประเทศไทย์ สัมพัันธ์ิกับุพืั�นที� เมือง จังหวัด และภ้ัมิภัาค์ ข์องประเทศเพืั�อนบุ�าน

และข์�างเคี์ย์ง เพืั�อผู้ลประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจอย์่างมีประสิทธิิภัาพัและประสิทธิิผู้ล ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องเทค์โนโลย์ี

สารสนเทศและการข์ย์าย์ตัวข์องทุนนับุเป็นปัจจัย์ผู้ลักดันที�ก่อให�เกิดการข์ย์าย์ตัวข์องภ้ัมิภัาค์ข์องประเทศไทย์ การกำาหนด

นโย์บุาย์สาธิารณ์ะ การพััฒนาโค์รงสร�างพืั�นฐาน และการอำานวย์ค์วามสะดวกต่อค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์ 

นับุเป็นส่วนสำาคั์ญข์องการใช�ปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ให�เป็นประโย์ชน์กับุประเทศไทย์ในอนาค์ต

   1.1.2 ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องรัฐ ค์วามเปลี�ย์นแปลงด�านการเมืองระหว่างประเทศ นับุตั�งแต่

ทศวรรษที� 1990 ที�สำาคั์ญ คื์อ ระบุอบุสังค์มนิย์มในย์โุรปตะวันออกล่มสลาย์ เย์อรมนีมีการรวมประเทศ สหรัฐอเมริกาเสนอ

แนวคิ์ดการจัดระเบีุย์บุโลกใหม่ อิรักรุกรานค้์เวต สหภัาพัโซึ่เวีย์ตล่มสลาย์ องค์์การวอร์ซึ่อสิ�นสุดลง จีนข์ย์าย์อำานาจและ

อิทธิิพัลทางการเมอืงและมีค์วามเจริญเติบุโตทางเศรษฐกจิ เอเชีย์ตะวันออกเฉีย์งใต�เปลี�ย์นแปลง การโจมตตึีกเวิร์ลเทรดและ

เพันตากอน ข์องอัลเค์ด�าทำาให�สหรัฐอเมริกาประกาศลัทธิิบุุชและสงค์รามต่อต�านการก่อการร�าย์ ค์วามเปลี�ย์นแปลงด�าน

เหตุการณ์์ทางการเมืองระหว่างประเทศหลาย์เหตุการณ์์ภัาย์หลังสงค์รามเย์็นเกี�ย์วข์�องและสัมพัันธ์ิกับุค์วามเปลี�ย์นแปลง

ด�านภ้ัมิรัฐศาสตร์ การสิ�นสุดข์องสงค์รามเย์็นจากค์วามขั์ดแย์�งทางด�านอุดมการณ์์ที�สิ�นสุดลง ค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจที�

เพิั�มมากขึ์�น และค์วามเปลี�ย์นแปลงและค์วามขั์ดแย์�งทางสังค์มจากปัญหาสิทธิิมนุษย์ชน เชื�อชาติ ศาสนา พัรมแดน 

ทรัพัย์ากรธิรรมชาต ิผู้้�อพัย์พั และสิ�งแวดล�อม ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงนำาไปส่้การทะย์านขึ์�นข์องเอเชีย์ จากการที�ประเทศ
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หลาย์ประเทศในเอเชีย์เจริญเติบุโตอย์า่งมาก ทำาให�มีมหาอำานาจใหม่ ที�สำาคั์ญ คื์อ  จีน และอินเดีย์ และก่อให�เกิดย์ทุธิศาสตร์

การพััฒนาหลากหลาย์ร้ปแบุบุจากการรวมกันข์องพืั�นที�ติดกันหรือ

ใกล�เคี์ย์งกัน

   1.1.3 การถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์น นับุเป็นการรวมกลุ่มที�สำาคั์ญข์องภ้ัมิภัาค์เอเชีย์ตะวัน

ออกเฉีย์งใต� ก่อตั�งใน ค์.ศ. 1967 จากการลงนามปฏิญญาณ์กรุงเทพัฯ ประเทศที�ร่วมก่อตั�ง ประกอบุด�วย์ ประเทศไทย์ 

อินโดนีเซีึ่ย์ มาเลเซีึ่ย์ ฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร์ เพืั�อค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังค์ม หลักการสำาคั์ญ คื์อ การใช�ระบุบุ

ฉันทามติ และวิถีิ่อาเซีึ่ย์น มีการประชุมสุดย์อดผู้้�นำาอาเซีึ่ย์นเป็นกลไกส้งสุด ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องสงัค์มโลกภัาย์หลังสงค์ราม

เย์น็ ทำาให�อาเซีึ่ย์นมีค์วามรว่มมือทั�งแนวลกึและแนวกว�าง นับุเปน็พืั�นฐานสำาคั์ญข์องการจดัตั�งประชาค์มอาเซีึ่ย์น ที�ประกอบุ

ด�วย์ ประชาค์มการเมือง ประชาค์มเศรษฐกิจ และประชาค์มสังค์มและวัฒนธิรรม ใน ค์.ศ. 2015 และต่อเนื�องถึิ่งปัจจุบัุน 

พััฒนาการที�ต่อเนื�องก่อให�เกิดค์วามสัมพัันธ์ิระหว่างอาเซีึ่ย์นกับุประเทศมหาอำานาจอื�น ที�สำาคั์ญ คื์อ สหรัฐอเมริกา จีน ญี�ปุ่น 

เกาหลีใต� อินเดีย์ ออสเตรเลีย์ และนิวซีึ่แลนด์ จีนนับุเป็นมหาอำานาจที�สำาคั์ญและมีบุทบุาทข์ย์าย์อำานาจและอิทธิิพัลส่้เอเชีย์

ตะวันออกเฉีย์งใต�อย์า่งกว�างข์วาง และมีผู้ลกระทบุต่อประเทศไทย์จากประเทศที�มีพัรมแดนและอาณ์าบุริเวณ์ติดต่อจีนภัาค์

พืั�นทวีป ที�สำาคั์ญ คื์อ พัม่า ลาว จากการพััฒนาโค์รงสร�างพืั�นฐาน เช่น ถิ่นน รถิ่ไฟ และแม่นำ�า เป็นต�น ส่งผู้ลต่อประเทศไทย์

ทั�งทางตรงและทางอ�อม 

   1.1.4 ค์วามร่วมมือกับุกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับุอนุภ้ัมิภัาค์ กระแสโลกภิัวัตน์ที�ทำาให�

องค์์ประกอบุข์องรัฐ คื์อ ดินแดน ประชากร รัฐบุาล และอำานาจอธิิปไตย์ เปลี�ย์นแปลง และค์วามร่วมมือทางด�านเศรษฐกิจ

ที�เพิั�มมากขึ์�น ก่อให�เกิดการจัดตั�งกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับุอนุภ้ัมิภัาค์นับุตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 ปัจจัย์ที�ผู้ลัก

ดัน มาจาก การที�ประเทศแต่ละประเทศมีค์วามได�เปรีย์บุโดย์เปรีย์บุเทีย์บุแตกต่างกัน และการประชิดพัรมแดนทางภ้ัมิศาสตร์ 

ทำาให�มีสภัาพัแวดล�อม ปัจจัย์ และบุริบุทข์องพืั�นที�ใกล�เคี์ย์งกัน ที�สำาคั์ญ พืั�นที�จำานวนมากเปน็ชาย์ข์อบุข์องประเทศ ข์าดการ

พััฒนา ด�อย์พััฒนา และล�าหลัง มีมหาอำานาจและองค์์การระหว่างประเทศสนับุสนุนการพััฒนา ทำาให�พัรมแดนที�ถืิ่อเป็นเส�น

แบุ่งเข์ตแดนลดค์วามสำาคั์ญลง นำามาส่้การจัดตั�งกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที�สำาคั์ญ คื์อ สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ 

อินโดนีเซีึ่ย์-มาเลเซีึ่ย์-ไทย์ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจที�ประกอบุ

ด�วย์ มาเลเซีึ่ย์-อินโดนีเซีึ่ย์-ฟิลิปปินส์ สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ ที�ประกอบุด�วย์ จีน-ฮ่องกง-ไต�หวัน สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ  

ที�ประกอบุด�วย์ จีน-เกาหลีใต�-ญี�ปุ่น สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ ที�ประกอบุด�วย์ จีน-เกาหลีเหนือ-รัสเซีึ่ย์ สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ  

ที�ประกอบุด�วย์ จีน-รัสเซีึ่ย์-ญี�ปุ่น สี�เหลี�ย์มเศรษฐกจิ ที�ประกอบุด�วย์ ไทย์-พัมา่-ลาว-จนี หกเหลี�ย์มเศรษฐกจิ ที�ประกอบุด�วย์ 

ประเทศไทย์ พัม่า ลาว จีน เวีย์ดนาม และกัมพ้ัชา ห�าเหลี�ย์มเศรษฐกิจ ที�ประกอบุด�วย์ ไทย์-พัม่า-บัุงกลาเทศ-อินเดีย์- 

ศรีลังกา

  1.2 บุริบุทภัาย์ในที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อ

ระบุบุเศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 

บุริบุทภัาย์ใน ประกอบุด�วย์ ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังค์ม ในประเทศไทย์ 

   1.2.1 ด�านการเมือง ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางการเมืองที�สำาคั์ญ ถืิ่อกำาเนิดนับุตั�งแต่การปฏิร้ปการ

ปกค์รองในรัชสมัย์พัระบุาทสมเด็จพัระจุลจอมเกล�าเจ�าอย์้่หัวใน พั.ศ. 2435 การเปลี�ย์นแปลงการปกค์รอง พั.ศ. 2475 การ

ลุกฮือข์องนิสิตนักศึกษาประชาชนใน พั.ศ. 2516 และ พั.ศ. 2535 กระแสโลกาภิัวัตน์นับุตั�งแต่ทศวรรษที� 2533 ทำาให�

ประชาธิิปไตย์เข์�มแข็์ง แต่การเปลี�ย์นไม่ผู่้านส่้ประชาธิิปไตย์ จากการรัฐประหารใน พั.ศ. 2549 และ 2557 กลาย์เป็นวงจร

อุบุาทว์สมัย์ใหม่  ที�กลาย์เป็นปัญหาจากค์วามพัย์าย์ามสืบุทอดอำานาจทางการเมืองข์องกองทัพั ที�ทำาให�ประเทศไทย์มีระบุบุ

การเมืองแบุบุผู้สม การข์าดเสถิ่ีย์รภัาพัทางการเมืองจากค์วามข์ัดแย์�งทางการเมือง ส่งผู้ลต่อการข์าดประสิทธิิภัาพัและ

ประสิทธิิผู้ลข์องการปกค์รองระบุอบุประชาธิิปไตย์นำามาส่้การรัฐประหารต่อเนื�องหลาย์ค์รั�ง ทำาให�ประเทศไทย์นับุตั�งแต่

ทศวรรษที� 1990 มีการปกค์รองระบุอบุประชาธิิปไตย์แบุบุรัฐสภัา การปกค์รองระบุอบุประชาธิิปไตย์ที�ไม่เสรี และการ
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ปกค์รองแบุบุเผู้ด็จการอำานาจนิย์มที�เป็นเผู้ด็จการทหาร สลับุกันไปมา มีรัฐบุาลที�มีค์วามแตกต่างตามระบุอบุการปกค์รอง 

มีรัฐบุาลแบุบุพัรรค์เดีย์ว รัฐบุาลผู้สมที�มีพัรรค์การเมืองโดดเด่นเพีัย์งพัรรค์เดีย์ว รัฐบุาลผู้สมที�มีพัรรค์การเมืองโดดเด่นหลาย์

พัรรค์ และรัฐบุาลที�มาจากการรัฐประหาร ส่งผู้ลต่อนโย์บุาย์สาธิารณ์ะที�ข์าดค์วามต่อเนื�อง ท่ามกลางการทะย์านขึ์�นข์อง

เอเชีย์ การเป็นประเทศที�มีค์วามพัร�อมมากที�สุดประเทศหนึ�งที�ทะย์านไปข์�างหน�า นับุเป็นการส้ญเสีย์โอกาสที�สำาคั์ญที�สุด

ข์องประเทศไทย์ การข์าดค์วามต่อเนื�องข์องนโย์บุาย์สาธิารณ์ะนับุเป็นปัจจัย์สำาคั์ญที�ทำาให�ค์วามร่วมมือกับุต่างประเทศข์าด

ค์วามน่าเชื�อถืิ่อ และประเทศมหาอำานาจตะวันตกต่างปฏิเสธิค์วามร่วมมือกับุประเทศไทย์ การมีรัฐบุาลที�มาจากการ

รัฐประหารทำาให�การกำาหนดนโย์บุาย์ต่างประเทศข์องไทย์แตกต่างจากอดีตที�แต่เดิมถ่ิ่วงดุลระหว่างมหาอำานาจและกลุ่ม

ค์วามร่วมมือ ที�สำาคั์ญ คื์อ สหรัฐอเมริกา จีน ญี�ปุ่น และอาเซีึ่ย์น เป็นการหันเข์�าหาไปที�จีนเป็นหลัก ทำาให�ประเทศไทย์ส้ญ

เสีย์ร้ปแบุบุนโย์บุาย์ตา่งประเทศแบุบุสนล่้ลมจากอดตี ที�เน�นการแสวงหาพัันธิมติร การถิ่ว่งดุลระหวา่งมหาอำานาจ การเปน็

พัันธิมิตรกับุมหาอำานาจที�ใหญ่ที�สุด     

   1.2.2 ด�านเศรษฐกิจ ค์วามเปลี�ย์นแปลงด�านเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์แบุ่งเป็นสามส่วน คื์อ ช่วง

ก่อนการทำาสนธิิสัญญาเบุาว์ริง ช่วงภัาย์หลังการทำาสนธิิสัญญาเบุาว์ริงถึิ่งก่อนการถืิ่อกำาเนิดข์องแผู้นพััฒนาเศรษฐกิจแห่ง

ชาติฉบัุบุที�หนึ�ง และช่วงภัาย์หลังการกำาหนดแผู้นพััฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบัุบุที�หนึ�งที�กลาย์เป็นแผู้นพััฒนาเศรษฐกิจและ

สังค์มแห่งชาติฉบัุบุที�สองและอีกหลาย์ฉบัุบุที�ต่อเนื�องถึิ่งปัจจุบัุน วิกฤตการณ์์ทางเศรษฐกิจใน พั.ศ. 2540 นำามาส่้การกำาหนด

นโย์บุาย์เศรษฐกิจแบุบุเสรีนิย์มและประชานิย์ม ส่งผู้ลให�เศรษฐกิจไทย์ฟื�นตัว แต่การข์าดการพััฒนาเทค์โนโลยี์และนวัตกรรม 

ส่งผู้ลให�ประเทศไทย์ตดิกับุดักราย์ได�ปานกลางมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ การข์าดยุ์ทธิศาสตร์การพััฒนาเศรษฐกิจข์นาดใหญ่ 

(Megaproject) ข์องประเทศไทย์ภัาย์หลังจากโค์รงการพััฒนาพืั�นที�ชาย์ฝั้�งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ใน พั.ศ. 

2528 ประเทศไทย์แทบุไม่มีโค์รงการพััฒนาเศรษฐกิจข์นาดใหญ่อย์า่งต่อเนื�องอีกเลย์ จนมีการตัดสินใจข์องรัฐบุาล นางสาว

ย์ิ�งลักษณ์์ ชินวัตร ใน พั.ศ. 2556 ภัาย์หลังการรัฐประหารใน พั.ศ. 2557 แม�โค์รงการทวาย์ย์ังดำาเนินการอย์่างต่อเนื�อง แต่

กลับุได�รบัุค์วามสนใจน�อย์ลง การพััฒนาค์วามร่วมมือกับุประเทศเพืั�อนบุ�านมีข์�อจำากัดจากปัญหาการเมืองภัาย์ใน การกำาหนด

ย์ทุธิศาสตรก์ารพััฒนาค์วามรว่มมือทางเศรษฐกจิกับุเพืั�อนบุ�านที�ไม่เป็นผู้ลในทางปฏบัิุติ การปกค์รองแบุบุเผู้ดจ็การอำานาจ

นิย์มส่งผู้ลให�การกระจาย์อำานาจแทบุเป็นไปไม่ได�เลย์ ทำาให�ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางภ้ัมิรัฐศาสตร์แทนที�จะอำานวย์ประโย์ชน์

ให�กับุประชาชนในพืั�นที� กลับุมีแนวโน�มกลาย์เป็นการเอื�ออำานวย์ให�กับุกลุ่มทุนทั�งทุนชาติและทุนข์�ามชาติแสวงหาผู้ล

ประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจอย่์างกว�างข์วางผู่้านรัฐบุาลที�ปกค์รองประเทศแบุบุอำานาจนิย์มและประชาธิิปไตย์ที�ไม่เสรี

   1.2.3 ด�านสังค์ม การที�ประเทศไทย์มีโค์รงสร�างสังค์มแบุบุศักดินา ก่อให�เกิดระบุบุอุปถัิ่มภ์ั และ

ค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ข์องประเทศไทย์ที�ก่อให�เกิดวัฒนธิรรมข์�าว ส่งผู้ลให�มีค์วามหลากหลาย์ข์องผู้้�ค์น นำาไปส่้ค์วามแตกต่าง

ทางด�านเพัศ อาชีพั อายุ์ ราย์ได� การศึกษา ฐานะ ชนชั�น สถิ่านภัาพัทางสังค์ม ก่อให�เกิดแนวโน�มที�สำาคั์ญหลาย์ประการ ทั�ง

การก�าวส่้การเป็นสังค์มผู้้�ส้งอาย์ุ จำานวนเกษตรกรลดลงและจำานวนประชากรที�ทำางานในภัาค์อุตสาหกรรม พัาณิ์ชย์กรรม

และบุริการ เพิั�มขึ์�น ค์วามก�าวหน�าและปัญหาทางด�านการศึกษา การแพัทย์์และการสาธิารณ์สุข์ การรักษา อนุรักษ์ และ

การบุริหารจัดการทรัพัย์ากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล�อม ที�สำาคั์ญ คื์อ ดิน นำ�า ป่าไม� อากาศ และข์ย์ะ ค์วามเปลี�ย์นแปลงทาง

ด�านภ้ัมิรัฐศาสตร์ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องประชากร และเมอืง ค์วามเปลี�ย์นแปลงที�สำาคั์ญถืิ่อกำาเนิดนับุตั�งแต่ทศวรรษ

ที� 1990 ที�เศรษฐกิจข์องประเทศไทย์มคี์วามเจริญเติบุโตอย์า่งกว�างข์วาง ส่งผู้ลให�ประชากรที�พัำานักในภ้ัมิภัาค์ที�หลากหลาย์

ได�รับุประโย์ชน์จากนโย์บุาย์ข์องรฐับุาล นโย์บุาย์การสร�างค์วามเจรญิส่้ภ้ัมิภัาค์ ก่อให�เกิดค์วามเจรญิเติบุโตข์องเมอืงที�หลาก

หลาย์ ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ก่อให�เกิดค์วามเจริญเติบุโตข์องพืั�นที�ที�หลากหลาย์ ที�สำาคั์ญ คื์อ พืั�นที�ชาย์แดน 

ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงที�ทำาให�เมืองตามแนวชาย์แดนอย่์างกว�างข์วาง มีม้ลค่์าการค์�าระหว่างประเทศที�เป็นการค์�าตาม

แนวชาย์แดนส้งขึ์�นอย่์างมากและต่อเนื�องถึิ่งปัจจุบัุน มีธุิรกิจใหม่จำานวนมาก ค์วามเจริญเติบุโตทางเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์

ที�ข์ย์าย์ตัวอย์่างมากตลอดช่วงต�นถึิ่งกลางทศวรรษที� 2540 และมีระดับุการพััฒนาที�ส้งกว่าประเทศเพืั�อนบุ�านอย์่างมาก 

ทำาให�มีประชากรจากเพืั�อนบุ�านอพัย์พัส่้ประเทศไทย์ เป็นแรงงานข์�ามชาติที�ถ้ิ่กกฎีหมาย์และผิู้ดกฎีหมาย์ ค์วามเปลี�ย์นแปลง
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ข์องแรงงานข์�ามชาติจากการพัำานักอาศัย์ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องเมือง แต่ทั�งหมดมีค์วามชะงักงันภัาย์หลังการชะลอ

ตัวทางเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์อย์่างต่อเนื�อง ข์ณ์ะที�ประเทศเพืั�อนบุ�านมีอัตราค์วามเจริญเติบุโตทางเศรษฐกิจที�ส้งขึ์�น

 2. เนืำ�อหาสาระของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบต่ำอระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990 แบุ่งเป็น (1) ข์นาดข์องรัฐ (2) ที�ตั�งข์องรัฐ  

(3) พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ (4) ร้ปร่างข์องรัฐ (5) ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ และ (6) ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ที�มีราย์

ละเอีย์ด ดังนี�

  2.1 ข์นาดข์องรัฐ ประเทศไทย์จัดว่าเป็นประเทศที�มีข์นาดไม่กระทัดรัดส่งผู้ลให�เกิดปัญหาที�สำาคั์ญหลาย์

ประการ ทั�งการรักษาค์วามมั�นค์งปลอดภััย์ การพััฒนาที�ไม่ทั�วถึิ่ง การค์มนาค์มที�เป็นปัญหา การกระจัดกระจาย์ข์องประชากร

ทำาให�มีค์วามแตกต่างและหลากหลาย์ทุกด�าน ข์นาดข์องรัฐจึงสัมพัันธ์ิกับุประชากรทั�งทางด�านปริมาณ์และคุ์ณ์ภัาพั ที�มี

ปัญหา ล�าหลัง และด�อย์ค์ุณ์ภัาพั ที�สำาคั์ญ คื์อ พืั�นที�หรือบุริเวณ์ที�เป็นชาย์ข์อบุหรือชาย์แดนข์องประเทศ ข์นาดข์อง

ประเทศไทย์ที�เป็นรัฐข์นาดใหญ่และไม่กระทัดรัดต่อเนื�องจากอดีตสร�างค์วามได�เปรีย์บุในทางเศรษฐกิจในปัจจุบัุน ระดับุการ

พััฒนาเศรษฐกิจที�ส้งในปัจจุบัุนส่งผู้ลให�ประเทศไทย์ได�เปรีย์บุทางเศรษฐกิจ ทั�งการพััฒนา การค์�า การลงทุน กับุประเทศ

เพืั�อนบุ�าน ข์ณ์ะเดีย์วกัน ประเทศไทย์ต�องมีการจัดวางการใช�ประโย์ชน์จากค์วามได�เปรีย์บุจากปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ด�าน

พืั�นที�ที�เป็นประโย์ชน์มากที�สุด เพัราะข์นาดข์องพืั�นที�แม�เป็นปัญหานับุจากอดีตแต่หากวางแผู้นการพััฒนาระบุบุการข์นส่ง

หรือโลจิสติกส์ที�เหมาะสม ย์่อมเป็นประโย์ชน์ต่อเศรษฐกิจข์องประเทศ นับุเป็นการใช�ประโย์ชน์จากข์นาดข์องประเทศ 

ตัวอย์า่งที�สำาคั์ญ คื์อ การพััฒนาท่าเรือปากบุารา ที�จงัหวัดสต้ล นับุเป็นท่าเรือนำ�าลึกที�สำาคั์ญ เพัราะห่างจากช่องแค์บุมะละกา

ซึึ่�งเป็นเส�นทางการเดินเรือที�สำาคั์ญข์องโลกด�านปากมังกรไม่มากนัก นับุเป็นท่าเรือสำาหรับุการข์นส่งสินค์�าทางทะเลที�สำาคั์ญ 

ที�ขั์บุเค์ลื�อนค์วามเจริญเติบุโตข์องประเทศในอนาค์ต  

  2.2 ที�ตั�งข์องรัฐ ตำาแหนง่ที�ตั�งตามพิักัดทางภ้ัมศิาสตร์ทำาให�ประเทศไทย์มอีากาศร�อนชื�น ส่งผู้ลให�ประชากร

ข์าดค์วามตื�นตัว กระตือรือร�น และค์วามคิ์ดสร�างสรรค์์ และมีโรค์ภััย์ไข์�เจ็บุจำานวนมาก ตำาแหน่งที�ตั�งสัมพััทธ์ิข์องประเทศไทย์

ทำาให�ติดทะเลทั�งสองด�าน คื์อ อ่าวไทย์ และทะเลอันดามัน นับุเป็นข์�อดีเพืั�อเพิั�มค์วามมั�งคั์�งทางเศรษฐกิจและการรับุค์วาม

เปลี�ย์นแปลงจากการติดต่อกับุภัาย์นอก ส่วนตำาแหน่งที�ตั�งที�ติดกับุประเทศเพืั�อนบุ�าน มีปัญหาด�านค์วามมั�นค์งจากการล่า

อาณ์านิค์มข์องมหาอำานาจตะวันตก การเป็นพืั�นที�ปฏิบัุติการข์องค์อมมิวนิสต์ช่วงสงค์รามเย็์น และกลาย์เป็นโอกาสสำาหรับุ

การพััฒนาเศรษฐกิจภัาย์หลังสงค์รามเย์็น เพัราะประเทศไทย์เป็นตำาแหน่งกลางที�มีค์วามหมาย์ถึิ่งการเป็นศ้นย์์กลางข์อง

ภ้ัมิภัาค์ และเปน็ตำาแหนง่ยุ์ทธิศาสตรที์�สำาคั์ญ มีภัาค์ตะวนัออกเฉีย์งเหนอืเป็นพืั�นที�ล่อแหลมสำาคั์ญ ที�ตั�งข์องไทย์เป็นประโย์ชน์

ทางเศรษฐกิจอย่์างมากภัาย์หลังสงค์รามเย็์น หากดำาเนินการเชื�อมโย์งต่อระบุบุอย่์างจัดเจน และเป็นร้ปธิรรม ส่งผู้ลต่อค์วาม

ร่วมมือทางเศรษฐกิจที�มากขึ์�นตามไปด�วย์ เป็นการนำาปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�เป็นศ้นย์์กลางข์องภ้ัมิภัาค์เอเชีย์ตะวันออก

เฉีย์งใต� เชื�อมต่อทั�งทางถิ่นน ทางราง ที�สำาคั์ญ คื์อ รถิ่ไฟ ทางนำ�า และทางอากาศ เพืั�อเป็นศ้นย์์กลางการบิุนในภ้ัมิภัาค์ ซึึ่�ง

ส่งผู้ลให�ประเทศไทย์ย์งัมีค์วามสามารถิ่ในการแข่์งขั์นค่์อนข์�างส้ง ซึึ่�งค์วามได�เปรีย์บุในด�านทำาเลที�ตั�งนี�เอง ทำาให�ประเทศไทย์

สามารถิ่ดึงด้ดการลงทุนจากต่างประเทศอย่์างมาก

  2.3 พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ พัรมแดนข์องรัฐเป็นแนวแบุ่งแย์กพืั�นที�ระหว่างประเทศ พัรมแดน

ไทย์กับุเพืั�อนบุ�านเป็นระย์ะทาง 5,326 กิโลเมตร และมีพัรมแดนทางทะเล เป็นระย์ะทาง 2,705 กิโลเมตร นับุเป็นพืั�นที�ที�

มีค์วามอ่อนไหว หากมีปัญหาค์วามแตกต่างทางด�านผู้ลประโย์ชน์แห่งชาติ ที�สำาคั์ญ คื์อ ค์วามอย์้ร่อดปลอดภััย์ ค์วามมั�นค์ง

แห่งชาติ ค์วามมั�นคั์�งทางเศรษฐกิจ และเกีย์รติภ้ัมิแห่งชาติ และค์วามขั์ดแย์�งด�านอุดมการณ์์ จนนำาไปส่้ปัญหาหากมีค์วาม

ขั์ดแย์�งและทำาสงค์ราม แต่การมีผู้ลประโย์ชน์ร่วมกันย์่อมนำาไปส่้การสร�างค์วามร่วมมือระหว่างกัน ดังนั�น พืั�นที� อาณ์าเข์ต 

และพัรมแดนข์องรัฐข์องประเทศไทย์จึงส่งผู้ลอย่์างมาก ลักษณ์ะพืั�นที� อาณ์าเข์ตและพัรมแดนข์องรัฐไทย์จะมีผู้ลอย์่างย์ิ�ง

ต่อค์วามเปลี�ย์นแปลงผู้ลประโย์ชน์ด�านเศรษฐกิจข์องประเทศ ก่อให�เกิดการเค์ลื�อนย์�าย์กิจกรรมทั�งทางเศรษฐกิจและการ

ลงทุนไปบุริเวณ์ที�เค์ย์เป็นชาย์ข์อบุ (periphery) มากกวา่ที�จะกระจุกตัวที�ศ้นย์ก์ลาง ที�สำาคั์ญ คื์อ พัรมแดนข์องไทย์ที�สามารถิ่



95

เชื�อมต่อไปยั์งประเทศเพืั�อนบุ�านที�มีค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ทั�งทางทรัพัย์ากรและแรงงานมากกว่าไทย์ 

  2.4 ร้ปร่างข์องรัฐ ประเทศไทย์มีลักษณ์ะร้ปร่างค์ล�าย์ข์วานโบุราณ์ หรือหัวช�าง หรือกระบุวย์ตักนำ�า ทำาให�

มีร้ปร่างที�ไม่กระทัดรัด และภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือซึึ่�งเป็นพืั�นที�ย์ทุธิศาสตร์เป็นพืั�นที�ล่อแหลม เสมือนหนึ�งย์ื�นเข์�าไปในอิน

โดจีน เพัราะเปน็ดินแดนฝั้�งข์วาซึึ่�งเป็นที�ราบุส้งลาดเอยี์งจากด�านตะวนัตกส่้ด�านตะวนัออกที�มีแม่นำ�าโข์งกั�นอย์้กั่บุดินแดนฝั้�ง

ซึ่�าย์ซึึ่�งเป็นพืั�นที�ส่วนใหญ่ข์องลาวในปัจจุบัุน ร้ปร่างที�ไม่กระทัดรัดส่งผู้ลต่อการพััฒนาสมรรถิ่นะข์องกองทัพัเพืั�อค์วามเข์�ม

แข็์งทางการทหารและการระดมพัลภัาย์หลังเหตุการณ์์วิกฤตการณ์์ ร.ศ. 112 ค์วามเปลี�ย์นแปลงต่อบุริบุทระหว่างประเทศ

นับุตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 ส่งผู้ลต่อค์วามเปลี�ย์นแปลงทางที�มีเศรษฐกิจมีบุทบุาทนำา ทำาให�รัฐเปลี�ย์นแปลงเพัราะแม�ร้ปร่าง

รัฐจะค์งเดิม แต่การบุริหารจัดการภัาย์ในมีค์วามเปลี�ย์นแปลงด�วย์การพััฒนาที�เข์�มข์�นมากขึ์�น มีการสร�างค์วามร่วมมือกับุ

ประเทศเพืั�อนบุ�านเป็นเค์รือข่์าย์ ตัวอย์่างเช่น เมืองพีั�น�องระหว่างแม่สอดกับุเมีย์วดี แม่สาย์กับุท่าสาย์ลวด ก่อให�เกิดการ

ไหลเวีย์นข์องเงินทุน แรงงาน ทรัพัย์ากร สินค์�า และบุริการ ที�หลากหลาย์ ร้ปร่างข์องรัฐที�เค์ย์เป็นปัญหาและอุปสรรค์สำาคั์ญ

ทางการเมืองและค์วามมั�นค์งกลับุเป็นประโย์ชน์และเอื�ออำานวย์ผู้ลประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจอย่์างต่อเนื�องเพัราะร้ปร่างที�ตั�ง

อย์้่ในแต่ละภ้ัมิภัาค์มีค์วามหลากหลาย์ และมีลักษณ์ะสัมพัันธ์ิกับุพืั�นที�ใกล�เคี์ย์งข์องประเทศเพืั�อนบุ�านมากกว่าภ้ัมิภัาค์อื�น

ในประเทศไทย์ ตัวอย์่าง ที�สำาคั์ญ คื์อ พืั�นที�ภัาค์เหนือมีค์วามแตกต่างจากพืั�นที�ภัาค์ใต� แต่มีลักษณ์ะภ้ัมิประเทศที�ใกล�เคี์ย์ง

กับุพืั�นที�ชาย์แดนข์องพัม่าและลาว ค์วามสัมพัันธ์ิทางเศรษฐกิจที�เป็นเค์รือข่์าย์ก่อให�เกิดผู้ลประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

ส่งผู้ลต่อค์วามเจริญข์องภ้ัมิภัาค์ ทำาให�ร้ปร่างข์องรัฐที�เป็นเสมือนจินตนาการข์องรฐัสมัย์ใหม่ลดทอนค์วามสำาคั์ญลง แต่ค์วาม

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกลับุมีบุทบุาทและเพิั�มค์วามสำาคั์ญมากขึ์�น ค์วามได�เปรีย์บุที�สำาคั์ญอีกประการหนึ�งข์องประเทศไทย์ 

คื์อ การที�เป็นพืั�นที�ที�ติดต่อกันต่อเนื�องเป็นแผู่้นดินเดีย์วกันข์องประเทศไทย์ ส่งผู้ลให�เกิดการพััฒนาอย์่างกว�างข์วาง

  2.5 ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ ประเทศไทย์นับุเป็นประเทศที�มีภ้ัมิประเทศที�มีค์วามหลากหลาย์ นับุตั�งแต่การ

เป็นเทือกเข์า หุบุเข์า ที�ส้ง ที�ราบุส้ง ที�ราบุลุ่ม และที�ราบุชาย์ฝั้�ง มีสภัาพัภ้ัมิอากาศแบุบุเข์ตร�อน มีอากาศแบุบุร�อนชื�น เป็น

แบุบุมรสุมเข์ตร�อน ทำาให�เหมาะสมกับุการทำาการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ข์องประเทศมีจำานวน 3 ฤด้ ย์กเว�นภัาค์ใต� ทำาให�

แบุ่งประเทศไทย์เป็นจำานวน 4 ภัาค์ ประกอบุด�วย์ ภัาค์เหนือ ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือ ภัาค์กลาง และภัาค์ใต� และภัาค์

แต่ละภัาค์มีสภัาพัภ้ัมิประเทศที�แตกต่างกัน ค์วามได�เปรีย์บุจากปัจจัย์ทางภ้ัมิประเทศข์องไทย์ ก่อให�เกิดค์วามคิ์ดระบุบุราง

ที�ทันสมัย์ ที�สำาคั์ญ คื์อ รถิ่ไฟค์วามเร็วส้ง สอดรับุกับุค์วามเปลี�ย์นแปลงนับุตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 ที�ค์วามก�าวหน�าทาง

เทค์โนโลยี์และนวัตกรรมเท่ากับุลดปัญหาและอุปสรรค์ข์องสภัาพัภ้ัมิประเทศ และสภัาพัภ้ัมิประเทศข์องประเทศไทย์  

ที�มีค์วามได�เปรีย์บุเทีย์บุอย์้่แล�ว ย์ิ�งเพิั�มค์วามได�เปรีย์บุมากขึ์�น จากการพััฒนาระบุบุโลจิสติกส์ที�ทันสมัย์ ที�สำาคั์ญ คื์อ ระบุบุ

ราง ข์ณ์ะเดีย์วกัน ค์วามเหมือนกันข์องประเทศไทย์กับุประเทศอื�นในเอเชีย์ตะวันออกเฉีย์งใต�ภัาค์พืั�นทวีป คื์อ การที�มีภ้ัเข์า

จำานวนมากมีแนวจากทางทิศเหนือลงส่้ทิศใต� ที�สำาคั์ญ คื์อ เทือกเข์าถิ่นนธิงชัย์ ตะนาวศรี เพัชรบุ้รณ์์ ดงพัญาเย์็น ทำาให�

ประเทศไทย์มีการตั�งเมืองตามหุบุเข์า ที�ราบุส้ง ที�ราบุลุ่มริมแม่นำ�า และพืั�นที�บุางแห่งมีลักษณ์ะพิัเศษ ก่อให�เกิดการพััฒนา

หลากหลาย์ร้ปแบุบุ

  2.6 ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ประเทศไทย์มีที�ตั�งในเข์ตมรสุม มีที�ราบุลุ่ม และมีดินร่วนทำาให�มีค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ 

ค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ข์องประเทศไทย์จากการมีทรัพัย์ากรธิรรรมชาติเป็นจำานวนมากและหลากหลาย์ นับุเป็นรากฐานสำาคั์ญ

ข์องการพััฒนาทางเศรษฐกิจที�สำาคั์ญสี�ประการ คื์อ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรรม ค์วามมั�นค์งทางอาหาร และค์วาม

มั�นค์งด�านพัลังงาน ที�เป็นทั�งปัจจัย์ส่งเสริมสนับุสนุน และปัจจัย์ที�เป็นปัญหาและอุปสรรค์ ทำาให�มีผู้ลต่อการพััฒนาประเทศ

อย์่างกว�างข์วาง การพััฒนาประเทศนับุตั�งแต่อดีต ที�สำาคั์ญ ช่วงภัาย์หลังสงค์รามโลกค์รั�งที�สอง มีการแปรเปลี�ย์นจาก

ทรัพัย์ากรธิรรมชาติเป็นม้ลค่์าทางเศรษฐกิจเพืั�อนำากลับุมาใช�ในการพััฒนาอุตสาหกรรม หรือแปรเปลี�ย์นจากราย์ได�สินค์�า

เกษตรกรรมเป็นสินค์�าอุตสาหกรรม เป็นการเพิั�มพืั�นที�เพืั�อการเกษตรกรรมมากกว่าการเพิั�มประสิทธิิภัาพัด�านการผู้ลิต  

ก่อให�เกิดการทำาลาย์ทรัพัย์ากรธิรรมชาติเป็นอันมาก การส้ญเสีย์ทรัพัย์ากรธิรรมชาติที�ต่อเนื�องมากกว่าหกทศวรรษ  

ทำาให�ประเทศไทย์มีปัญหาจากการเริ�มข์าดแค์ลนทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ส่งผู้ลต่อการแสวงหาทรัพัย์ากรธิรรมชาติจากประเทศ
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เพืั�อนบุ�าน ที�สำาคั์ญ คื์อ ป่าไม� แร่ธิาตุหลากหลาย์ชนิด  ผู่้านค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ทั�งระดับุทวิภัาคี์ และพัหุภัาคี์  

ทั�งอนุภ้ัมิภัาค์และภ้ัมิภัาค์ แต่ค์วามร่วมมือที�ถืิ่อกำาเนิดขึ์�นต�องเป็นประโย์ชน์กับุทั�งสองฝ่้าย์ มีการวางระเบีุย์บุปฏิบัุติที�เข์�ม

งวด เพัราะอาจนำาไปส่้การกระทบุกระทั�งจนกลาย์เป็นค์วามข์ัดแย์�งหรือการเผู้ชิญหน�าตลอดช่วงสงค์รามเย์็นและช่วงแรก

ข์องย์ุค์หลังสงค์รามเย็์น

 3. ผ้ลกระทบของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบต่ำอระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990 

 ผู้ลกระทบุข์องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 ระหว่าง ค์.ศ. 1990 หรือ พั.ศ. 2533 ถึิ่งกลางทศวรรษที�สอง

ข์องค์ริสต์ศตวรรษที� 21 ใน ค์.ศ. 2015 หรือ พั.ศ. 2558 แบุ่งเป็น ผู้ลกระทบุทางการเมือง ผู้ลกระทบุทางเศรษฐกิจ และ

ผู้ลกระทบุทางสังค์ม 

  3.1 ผู้ลกระทบุทางการเมือง แบุ่งเป็นสองส่วน คื์อ ระดับุมหภัาค์ เป็นระบุอบุการเมือง และโค์รงสร�าง

ทางการเมือง และระดับุจุลภัาค์ ที�สำาคั์ญ เป็นตัวแสดงทางการเมือง ที�สำาคั์ญ คื์อ ผู้้�นำา รัฐบุาลระบุบุราชการ และประชาชน 

ค์วามสำาคั์ญทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ทำาให�ผู้้�นำาทางการเมืองต่างกำาหนดนโย์บุาย์สาธิารณ์ะด�วย์การนำาปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์มา

กำาหนดย์ทุธิศาสตรด์�านเศรษฐกจิ ที�สำาคั์ญ สมัย์พัลเอกชาตชิาย์ ชุณ์หะวณั์ ที�กำาหนดนโย์บุาย์เปลี�ย์นสนามรบุเปน็สนามการ

ค์�า สมัย์นาย์อานันท์ ปันย์ารชุน ที�กำาหนดนโย์บุาย์การเกี�ย์วพัันอย์่างสร�างสรรค์์ สมัย์นาย์ชวน หลีกภััย์ ที�กำาหนดนโย์บุาย์

เกี�ย์วกับุค์วามร่วมมืออนุภ้ัมิภัาค์ ที�สำาคั์ญ คื์อ สามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ และสี�เหลี�ย์มเศรษฐกิจ สมัย์ พั.ต.ท. ทักษิณ์ ชินวัตร 

ตามแนวคิ์ดประชานิย์มและเสรีนิย์มใหม่ ส่งผู้ลต่อนโย์บุาย์สาธิารณ์ะข์องรัฐบุาลชุดอื�นภัาย์หลัง ท่ามกลางปัญหาและ

วิกฤตการณ์์ทางการเมืองจนนำาไปส่้การรัฐประหารใน พั.ศ. 2549 และ 2557 การเสีย์สมดุลการถ่ิ่วงดุลอำานาจจากนโย์บุาย์

สนล่้ลม (Blending with the wind) ที�เป็นหลักการสำาคั์ญข์องการต่างประเทศไทย์ภัาย์หลังการรัฐประหารใน พั.ศ. 2557 

ส่งผู้ลต่อค์วามโอนเอีย์งเข์�าหาจีนผู่้านการพััฒนาโค์รงสร�างพืั�นฐานทั�งถิ่นนและระบุบุราง อาจส่งผู้ลต่อการรักษาผู้ลประโย์ชน์

แห่งชาติข์องประเทศไทย์ในปัจจุบัุนและอนาค์ต

  3.2 ผู้ลกระทบุทางเศรษฐกิจ ผู้ลกระทบุทางเศรษฐกิจจากค์วามเปลี�ย์นแปลงทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ ค์วาม

เปลี�ย์นแปลงที�สำาคั์ญภัาย์หลัง มาจากข์�อเสนอข์องนาย์สมค์ดิ จาตุศรีพิัทักษ์ รองนาย์กรัฐมนตรี สมัย์รัฐบุาลพัลเอกประย์ทุธ์ิ 

จันทร์โอชา ที�นำาไปส่้การพััฒนาประเทศในอนาค์ต ค์วามเจริญเติบุโตทางเศรษฐกิจ จากการพััฒนา การค์�า และการลงทุน 

ที�สำาคั์ญ คื์อ การกำาหนดเข์ตเศรษฐกิจพิัเศษ การค์�าชาย์แดน การลงทุนตามแนวชาย์แดนและประเทศเพืั�อนบุ�าน ทั�งทาง

ด�านการเกษตรกรรม ที�มุ่งเน�นการเป็นเกษตรกรอัจฉริย์ะ การอุตสาหกรรม ที�เน�นเน�นการพััฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ท่อง

เที�ย์ว ค์อมพิัวเตอร์ แฟชัน และย์านย์นต์ ในสมัย์รัฐบุาล พั.ต.ท. ทักษิณ์ ชินวัตร และเป็นอาหาร ย์านย์นต์ และปิโตรเค์มี 

ในรัฐบุาลพัลเอกประยุ์ทธ์ิ จันทร์โอชา ทำาให�ด�านการพััฒนา สนับุสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจตามย์ุทธิศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี 

ด�านการค์�า เป็นการค์�าระหว่างประเทศเน�นการค์�าชาย์แดนข์องพัม่า ลาว และกัมพ้ัชา ด�านการเงิน จากการที�จีนจัดตั�ง

ธินาค์ารเพืั�อการลงทุนโค์รงสร�างพืั�นฐานแห่งเอเชีย์ ส่งผู้ลต่อการพััฒนาประเทศในอนาค์ต ด�านการลงทุน ที�สำาคั์ญ คื์อ 

การลงทนุด�านโค์รงสร�างพืั�นฐาน เช่น การค์มนาค์มข์นสง่ เป็นต�น และด�านค์วามช่วย์เหลือที�ประเทศไทย์ต�องเปน็ทั�งประเทศ

ผู้้�ให�และประเทศผู้้�รับุ  

  3.3 ผู้ลกระทบุทางสังค์ม ผู้ลกระทบุทางสังค์มจากค์วามเปลี�ย์นแปลงทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ ที�สำาคั์ญ คื์อ ค์วาม

เปลี�ย์นแปลงที�เป็นการเติบุโตข์องเมือง การเค์ลื�อนย์�าย์ถิิ่�น การอพัย์พัข์องแรงงานต่างด�าว ล�วนแล�วแต่มาจากค์วาม

เปลี�ย์นแปลงด�านพืั�นที� จากการพััฒนาโค์รงสร�างพืั�นฐานอย่์างต่อเนื�อง และด�านผู้้�ค์น จากค์วามเปลี�ย์นแปลง การส่งเสริม

สนับุสนุนด�านอาชีพัจากนโย์บุาย์ข์องรัฐบุาล จากตัวอย์่างข์องเมืองที�สำาคั์ญ อาทิ เชีย์งใหม่ แม่สาย์ แม่สอด สมุทรสาค์ร 

ระนอง เป็นต�น ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือนับุเป็นตัวอย์่างที�สำาคั์ญข์องค์วามเปลี�ย์นแปลงด�านพืั�นที�และด�านผู้้�ค์น ส่งผู้ลต่อ

การประกอบุอาชพีัที�หลากหลาย์ ค์วามเปน็เมืองที�กระจาย์ทั�วประเทศ กลาย์เป็นเมืองข์นาดเลก็ที�เชื�อมต่อกันด�วย์โค์รงสร�าง
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พืั�นฐานสมัย์ใหม่ ส่งผู้ลต่อการเติบุโตข์ององค์์กรปกค์รองส่วนท�องถิิ่�นหลากหลาย์ร้ปแบุบุ ส่วนหนึ�งต�องการเป็นเมืองอัจฉริย์ะ

ซึึ่�งสัมพัันธ์ิกับุค์วามเปลี�ย์นแปลงด�านพัลังงาน และค์วามเติบุโตทางเศรษฐกิจข์องประเทศ ภ้ัมิภัาค์ และเมือง ส่งผู้ลต่อการ

อพัย์พัข์องผู้้�ค์นจากเพืั�อนบุ�านจำานวนมาก ส่้ประเทศไทย์ 

สรุปผ้ลการวิจัย
1. บริบทที�มีต่ำอปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบต่ำอระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990

 1.1 บุริบุทภัาย์นอกที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990

 บุริบุทภัาย์นอกที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 คื์อ การสิ�นสุดข์องค์วามขั์ดแย์�งด�านอุดมการณ์์ 

ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องรัฐ การถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์น ค์วามร่วมมือกับุกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับุอนุ

ภ้ัมิภัาค์

  1.1.1 การสิ�นสุดข์องค์วามขั์ดแย์�งด�านอุดมการณ์์ นำาไปส่้ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องกระแสโลกาภิัวัตน์จาก

การข์ย์าย์ตัวข์องทุนและเทค์โนโลย์ีสารสนเทศ ก่อให�เกิดผู้ลกระทบุด�านการเมืองที�เน�นประชาธิิปไตย์ ด�านเศรษฐกิจที�เน�น

การค์�าเสรี และด�านสังค์มที�เน�นสิทธิิมนุษย์ชนและสิ�งแวดล�อม ทำาให�โลกาภิัวัตน์มีหลากหลาย์มิติ และก่อให�เกิดค์วาม

เปลี�ย์นแปลงเป็นวงกว�าง ส่งผู้ลต่อค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องประเทศไทย์ และทำาให�ภ้ัมิรัฐศาสตร์เพิั�มค์วามสำาคั์ญมากขึ์�นจาก

การเป็นปัจจัย์สำาคั์ญที�ขั์บุเค์ลื�อนค์วามเปลี�ย์นแปลงทางเศรษฐกิจ

  1.1.2 ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องรัฐ ที�สำาคั์ญ มาจากการข์ย์าย์ตัวข์องรัฐ เพัราะภัาย์หลังสงค์รามเย์็น รัฐที�

เปรีย์บุเสมือนสิ�งมีชีวิตข์ย์าย์อำานาจและอิทธิิพัลอย่์างต่อเนื�อง และพัย์าย์ามเพิั�มขี์ดค์วามสามารถิ่และการพึั�งตนเองทาง

เศรษฐกจิ จีนนับุเปน็ตัวอย์า่งที�สำาคั์ญที�กลาย์เป็นมหาอำานาจที�ท�าทาย์สหรฐัอเมรกิา ทำาให�ประเทศไทย์เน�นผู้ลประโย์ชน์แห่ง

ชาติด�านเศรษฐกิจเพิั�มมากขึ์�น ที�สำาคั์ญ จากการมีพัรมแดนประชิดกับุประเทศเพืั�อนบุ�าน 

  1.1.3 การถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์น การถืิ่อกำาเนิดข์องประชาค์มอาเซีึ่ย์นแสดงถึิ่งการที�ประเทศทั�ง

หลาย์ต่างต�องพึั�งพัาอาศัย์ซึึ่�งกันและกันตามลัทธิิเสรีนิย์มใหม่ก่อให�เกิดการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ที�สำาคั์ญ คื์อ การเปิดเสรี

ด�านการค์�าระหว่างประเทศ และการลงทุนโดย์ตรงจากต่างประเทศ ก่อให�เกิดการจัดตั�งประชาค์มอาเซีึ่ย์นจากเสาหลักสาม

เสา คื์อ ประชาค์มทางการเมืองและค์วามมั�นค์ง ประชาค์มเศรษฐกิจ และประชาค์มทางสังค์มและวัฒนธิรรม และทำาให�

ย์ุทธิศาสตร์การเป็นสมาชิกประชาค์มเศรษฐกิจอาเซีึ่ย์นข์องประเทศไทย์นั�นต�องเชื�อมโย์งเข์�ากับุจีนและอินเดีย์เป็นพิัเศษ

เพัราะประเทศทั�งสองติดต่อกับุประชาค์มเศรษฐกิจอาเซีึ่ย์นและโลก

  1.1.4 ค์วามร่วมมือกับุกลุ่มค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับุอนุภ้ัมิภัาค์ ค์วามสำาคั์ญทางเศรษฐกิจทำาให�

ประเทศทั�งหลาย์ต่างแสวงหาค์วามร่วมมือระดับุอนุภ้ัมิภัาค์ ดังเช่นประเทศไทย์ที�มีค์วามร่วมมือทั�งสามเหลี�ย์มเศรษฐกิจ 

สี�เหลี�ย์มเศรษฐกิจ ห�าเหลี�ย์มเศรษฐกิจ หกเหลี�ย์มเศรษฐกิจ นับุเป็นค์วามร่วมมือที�สำาคั์ญที�นำาไปส่้ค์วามร่วมมือกับุประเทศ

เพืั�อนบุ�าน และการก�าวเป็นมหาอำานาจทำาให�จีนมีบุทบุาทที�สำาคั์ญต่อค์วามร่วมมืออนุภ้ัมิภัาค์ ที�สำาคั์ญ คื์อ กลุ่มค์วามร่วม

มืออนุภ้ัมิภัาค์ลุ่มนำ�าโข์ง  

 1.2 บุริบุทภัาย์ในที�มีต่อปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 

 บุริบุทภัาย์ใน ประกอบุด�วย์ ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังค์ม ในประเทศไทย์ 

  1.2.1 ด�านการเมือง ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางการเมืองที�สำาคั์ญนับุตั�งแต่ พั.ศ. 2533 พัย์าย์ามทำาให�

ประชาธิิปไตย์เข์�มแข็์งภัาย์หลังการรัฐประหารใน พั.ศ. 2535 แต่การเปลี�ย์นไม่ผู้่านส่้ประชาธิิปไตย์จากการรัฐประหารใน 
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พั.ศ. 2549 และ 2557 กลาย์เป็นวงจรอุบุาทว์สมัย์ใหม่ข์องประเทศไทย์ ทำาให�มีระบุบุการเมืองแบุบุผู้สม และประเทศไทย์

ส้ญเสีย์การถ่ิ่วงดุลอำานาจระหว่างมหาอำานาจจากการเข์�ามามีอำานาจและอิทธิิพัลและโน�มเอีย์งเข์�าหาจีนที�สนับุสนุนรัฐบุาล

ที�ไม่เป็นประชาธิิปไตย์หรือเป็นประชาธิิปไตย์ที�ไม่เสรี

    1.2.2 ด�านเศรษฐกิจ ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางเศรษฐกิจข์องไทย์จากค์วามเปลี�ย์นแปลงโลกาภิัวัตน์ที�มีรากฐาน

มาจากการแพัร่ข์ย์าย์ข์องลัทธิิเสรีนิย์มใหม่ทางเศรษฐกิจ ก่อให�เกิดค์วามเปลี�ย์นแปลงทางด�านการพััฒนา การค์�า การลงทุน 

และค์วามช่วย์เหลือ ที�สำาคั์ญ คื์อ ด�านการค์�าระหว่างประเทศตามแนวชาย์แดนที�ประเทศไทย์พััฒนาค์วามร่วมมือระดับุอนุ

ภ้ัมิภัาค์และภ้ัมิภัาค์ที�เป็นคุ์ณ์ต่อทุกฝ่้าย์ แสดงถึิ่งค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�ส่งผู้ลต่อการกำาหนดนโย์บุาย์ต่างประเทศ

  1.2.3 ด�านสังค์ม ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องโลกาภิัวัตน์ก่อให�เกิดการอำานวย์ค์วามสะดวกด�านการติดต่อสื�อสาร 

การแพัร่ข์ย์าย์ข์องแนวคิ์ดวัตถุิ่นิย์มและบุริโภัค์นิย์ม การพึั�งพัาอาศัย์ซึึ่�งกันและกัน ค์วามเปลี�ย์นแปลงข์องโลกาภิัวัตน์ที�มีต่อ

ประเทศไทย์จากการติดต่อข์�ามพัรมแดนข์องประชาชน อพัย์พัข์�ามพัรมแดน จากการติดต่อซึึ่�งกันและกันข์องมนุษย์แ์ละการ

ค์ำานึงถึิ่งพัรมแดนที�ลดลง แสดงถิ่งึค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�เพิั�มมากขึ์�น นำาไปส่้การกระทำา ปฏิสัมพัันธ์ิ ที�ข์�ามพัรมแดน

ข์องมนุษย์์เพิั�มมากขึ์�น 

2. เนืำ�อหาสาระของคำวามเปลี�ยนำแปลงทางภูมิรัฐศาสตำร์ที�เป็นำประโยช่น์ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในำคำริสต์ำศตำวรรษ

ที� 21

 เนื�อหาสาระข์องค์วามเปลี�ย์นแปลงทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�เอื�ออำานวย์ประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์ในค์ริสต์

ศตวรรษที� 21 แบุ่งเป็น ข์อง (1) ข์นาดข์องรัฐ (2) ที�ตั�งข์องรัฐ (3) พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ (4) ร้ปร่างข์องรัฐ 

(5) ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ และ (6) ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ที�มีราย์ละเอีย์ด ดังนี�

 2.1 ข์นาดข์องรัฐ ประเทศไทย์จัดว่าเป็นประเทศที�มีข์นาดไม่กระทัดรัดส่งผู้ลให�เกิดปัญหาที�สำาคั์ญหลาย์ประการ

ในอดตี แตก่ลับุสร�างค์วามได�เปรยี์บุในทางเศรษฐกจิในปจัจุบัุน ระดบัุการพััฒนาเศรษฐกจิที�ส้งในปจัจุบัุนส่งผู้ลให�ประเทศไทย์

ได�เปรีย์บุทางเศรษฐกจิ ทั�งการพััฒนา การค์�า การลงทนุ กับุประเทศเพืั�อนบุ�าน ประเทศไทย์ต�องมกีารจัดวางการใช�ประโย์ชน์

จากค์วามได�เปรีย์บุจากปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ด�านพืั�นที�ที�เป็นประโย์ชน์มากที�สุด จากวางแผู้นการพััฒนาระบุบุการข์นส่ง

หรือโลจิสติกส์ที�เหมาะสม ย่์อมเป็นประโย์ชน์ต่อเศรษฐกิจข์องประเทศ

 2.2 ที�ตั�งข์องรัฐ ตำาแหน่งที�ตั�งตามพิักัดทางภ้ัมิศาสตร์ทำาให�ประเทศไทย์มีอากาศร�อนชื�น ส่งผู้ลให�ประชากรข์าด

ค์วามตื�นตัว กระตือรือร�น และค์วามคิ์ดสร�างสรรค์์ และมีโรค์ภััย์ไข์�เจ็บุจำานวนมาก ตำาแหน่งที�ตั�งสัมพััทธ์ิข์องประเทศไทย์

ทำาให�ติดทะเลทั�งสองด�าน คื์อ อ่าวไทย์ และทะเลอันดามัน นับุเป็นข์�อดีเพืั�อเพิั�มค์วามมั�งคั์�งทางเศรษฐกิจและการรับุค์วาม

เปลี�ย์นแปลงจากการติดต่อกับุภัาย์นอก ส่วนตำาแหน่งที�ตั�งที�ติดกับุประเทศเพืั�อนบุ�าน มีปัญหาด�านค์วามมั�นค์งจาก 

การล่าอาณ์านิค์มข์องมหาอำานาจตะวันตก การเป็นพืั�นที�ปฏิบัุติการข์องค์อมมิวนิสต์ช่วงสงค์รามเย์็น และกลาย์เป็นโอกาส

สำาหรบัุการพััฒนาเศรษฐกจิภัาย์หลังสงค์รามเย์น็ เพัราะประเทศไทย์เป็นตำาแหนง่กลางที�มีค์วามหมาย์ถิ่งึการเปน็ศ้นย์ก์ลาง

ข์องภ้ัมิภัาค์ และเป็นตำาแหน่งย์ุทธิศาสตร์ที�สำาคั์ญ มีภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือเป็นพืั�นที�ล่อแหลมสำาคั์ญ

 2.3 พืั�นที� อาณ์าเข์ต และพัรมแดนข์องรัฐ พัรมแดนข์องรัฐเป็นแนวแบุ่งแย์กพืั�นที�ระหว่างประเทศ พัรมแดนไทย์

กับุเพืั�อนบุ�านเป็นระย์ะทาง 5,326 กิโลเมตร และมีพัรมแดนทางทะเล เป็นระย์ะทาง 2,705 กิโลเมตร นับุเป็นพืั�นที�ที�มีค์วาม

อ่อนไหวนับุตั�งแต่อดีต แต่กลับุเป็นประโย์ชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจหากสร�างค์วามร่วมมือระหว่างกัน  

 2.4 ร้ปร่างข์องรัฐ ประเทศไทย์มีลักษณ์ะร้ปร่างค์ล�าย์ข์วานโบุราณ์ หรือหัวช�าง หรือกระบุวย์ตักนำ�า ทำาให�มีร้ปร่าง

ที�ไม่กระทัดรัด และภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือซึึ่�งเป็นพืั�นที�ย์ุทธิศาสตร์เป็นพืั�นที�ล่อแหลม เสมือนหนึ�งยื์�นเข์�าไปในอินโดจีน 

ร้ปร่างที�ไม่กระทัดรัดในปัจจุบัุนกลับุเปน็ผู้ลดีกับุการตดิต่อและแสวงหาผู้ลประโย์ชน์จากประเทศเพืั�อนบุ�าน ตัวอย์า่งที�สำาคั์ญ 

คื์อ การแสวงหาแหล่งพัลังงานนำ�าจากลาวส่้ภัาค์ตะวันออกเฉีย์งเหนือ ค์วามร่วมมือเพืั�อแสวงหาแหล่งพัลังงานทางทะเลกับุ

มาเลเซีึ่ย์  
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 2.5 ลักษณ์ะภ้ัมิประเทศ ประเทศไทย์นับุเป็นประเทศที�มีภ้ัมิประเทศที�มีค์วามหลากหลาย์ นับุตั�งแต่การเป็น 

เทือกเข์า หุบุเข์า ที�ส้ง ที�ราบุส้ง ที�ราบุลุ่ม และที�ราบุชาย์ฝั้�ง มีสภัาพัภ้ัมิอากาศแบุบุเข์ตร�อน มีอากาศแบุบุร�อนชื�น เป็นแบุบุ

มรสุมเข์ตร�อน ทำาให�เหมาะสมกับุการทำาการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ข์องประเทศมีจำานวน 3 ฤด้ ย์กเว�นภัาค์ใต� ทำาให�แบุ่ง

ประเทศไทย์เป็นภัาค์ที�ภัาค์แตล่ะภัาค์มสีภัาพัภ้ัมปิระเทศที�แตกต่างกัน ลักษณ์ะภ้ัมปิระเทศและภ้ัมอิากาศที�หลากหลาย์สง่

ผู้ลต่อการพััฒนาเศรษฐกิจที�มีค์วามหลากหลาย์สอดรับุกับุประเทศเพืั�อนบุ�านที�มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีใกล�เคี์ย์งกัน 

 2.6 ทรัพัย์ากรธิรรมชาติ ประเทศไทย์มีที�ตั�งในเข์ตมรสุม มีที�ราบุลุ่ม และมีดินร่วนทำาให�มีค์วามอุดมสมบุ้รณ์์ ค์วาม

อุดมสมบุ้รณ์์ข์องประเทศไทย์จากการมีทรัพัย์ากรธิรรรมชาติเป็นจำานวนมากและหลากหลาย์ นับุเป็นรากฐานสำาคั์ญข์องการ

พััฒนาทางเศรษฐกิจที�สำาคั์ญสี�ประการ คื์อ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรรม ค์วามมั�นค์งทางอาหาร และค์วามมั�นค์งด�าน

พัลังงาน ที�เป็นทั�งปัจจัย์ส่งเสริมสนับุสนุน และปัจจัย์ที�เป็นปัญหาและอุปสรรค์ ทำาให�มีผู้ลต่อการพััฒนาประเทศอย่์าง 

กว�างข์วาง

3. ผ้ลกระทบของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตำร์และการเปลี�ยนำแปลงในำเวทีการเมืองโลกที�มีผ้ลกระทบตำ่อระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคำม ของประเทศไทย ตัำ�งแต่ำทศวรรษที� 1990 

 ผู้ลกระทบุข์องข์องปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์และการเปลี�ย์นแปลงในเวทีการเมืองโลกที�มีผู้ลกระทบุต่อระบุบุเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังค์ม ข์องประเทศไทย์ ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 แบุ่งเป็น ผู้ลกระทบุทางการเมือง ผู้ลกระทบุทางเศรษฐกิจ 

และผู้ลกระทบุทางสังค์ม

 3.1 ผู้ลกระทบุทางการเมือง ค์วามสำาคั์ญทางภ้ัมิรัฐศาสตร์ทำาให�ผู้้�นำาทางการเมืองต่างกำาหนดนโย์บุาย์สาธิารณ์ะ

ด�วย์การนำาปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์มากำาหนดยุ์ทธิศาสตร์ด�านเศรษฐกิจ แต่ค์วามเปลี�ย์นแปลงทางการเมืองข์องประเทศไทย์

ที�ไม่เป็นประชาธิิปไตย์ส่งผู้ลให�การกระจาย์อำานาจที�มีค์วามจำาเป็นเพืั�อสอดรับุกับุค์วามเปลี�ย์นแปลงจากค์วามสำาคั์ญทาง

ภ้ัมิรัฐศาสตร์ถ้ิ่กละเลย์ เพิักเฉย์ คั์ดค์�าน ปฏิเสธิ ไม่ย์อมรับุ ถ้ิ่กตั�งค์ำาถิ่าม ตั�งข์�อสังเกต จากส่วนกลาง และการกำาหนดและ

ดำาเนินนโย์บุาย์ต่างประเทศข์องไทย์โน�มเอีย์งเข์�าหาจีน

 3.2 ผู้ลกระทบุทางเศรษฐกิจ ค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ส่งผู้ลให�เกิดกลุ่มค์วามร่วมมือที�สำาคั์ญรอบุประเทศไทย์

อย์่างต่อเนื�อง นับุตั�งแต่การถืิ่อกำาเนิดข์องค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภ้ัมิภัาค์ลุ่มนำ�าโข์ง ค์วามริเริ�มแม่นำ�าโข์งตอนล่าง 

ค์วามร่วมมือล�านช�าง-แม่โข์ง และกรอบุย์ุทธิศาสตร์ค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอิรวดี- เจ�าพัระย์า- แม่นำ�า

โข์ง หรือแอ็กเมค์ นับุเป็นกลุ่มค์วามร่วมมือระหว่างประเทศที�ราย์ล�อมประเทศไทย์ก่อให�เกิดประโย์ชน์กับุประเทศไทย์ทาง

เศรษฐกิจอย่์างต่อเนื�อง 

 3.3 ผู้ลกระทบุทางสังค์ม ค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ก่อให�เกิดการอพัย์พัข์องแรงงานที�เพิั�มม้ลค่์าทางเศรษฐกิจ

ให�กับุประเทศไทย์เป็นอันมาก แต่กลับุก่อให�เกิดผู้ลเสีย์ทางสังค์มจำานวนมาก จากการเข์�ามาทำางานโดย์ผิู้ดกฎีหมาย์ การเข์�า

ส่้วงจรการค์�ามนุษย์์ การเป็นเจ�าข์องกิจการในประเทศไทย์ การประกอบุอาชีพัต�องห�ามตามกฎีหมาย์ในประเทศไทย์ การ

พัำานักอาศัย์ในสุข์อนามัย์ที�ไม่เหมาะสม การรับุบุริการสวัสดิการจากรัฐทั�งทางด�านการแพัทย์์และการสาธิารณ์สุข์ และการ

ศึกษา

ข้อเสนำอแนำะ
 การศึกษาค์รั�งนี� ผู้้�วิจัย์มีข์�อเสนอแนะ ดังนี� (1) ข์�อเสนอแนะในการนำาไปใช� ที�สำาคั์ญ คื์อ การนำาปัจจัย์ทางภ้ัมิรัฐศาสตร์

มากำาหนดนโย์บุาย์ ย์ุทธิศาสตร์ แผู้น แผู้นงาน และโค์รงการ ข์องประเทศไทย์ ตามสภัาพัแวดล�อม บุริบุท และปัจจัย์ทาง

ภ้ัมิรัฐศาสตร์ เพืั�อให�เป็นประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจตามแนวคิ์ดผู้ลประโย์ชน์แห่งชาติกับุประเทศไทย์ให�มากที�สุด (2) ข์�อเสนอ

แนะในการทำาวิจัย์ค์รั�งต่อไป ที�สำาคั์ญ คื์อ ค์วามสำาคั์ญข์องภ้ัมิรัฐศาสตร์ที�เป็นประโย์ชน์ทางเศรษฐกิจข์องประเทศไทย์ใน

ค์ริสต์ศตวรรษที� 21
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ที�ปรึกษา

ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ปรีชา ธิรรมวินทร   อธิิการบุดี
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นาย์วัชรพังษ์ แก�วหอม     ผู้้�อำานวย์การสำานักงานหม่อนไหมเฉลิมพัระเกีย์รติฯ 

       เข์ต 2 จังหวัดอุดรธิานี

นาย์เศกสรร ชนาวิโชติ      กรรมการ อาวุโสหอการค์�าจังหวัดสกลนค์ร

คำณะดำาเนิำนำงานำ

ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.เปรม สวนสมุทร   จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์

ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ปกกสิณ์ ชาทิพัฮด   มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร 

ดร.สืบุพังศ์ ช�างบุุญช้     จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์ 

นาย์ปัญญา เลิศสุข์ประเสริฐ    จุฬาลงกรณ์์มหาวิทย์าลัย์

อาจารย์์ชฎีาพัร แนบุชิด     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

อาจารย์พ์ัรรณ์วดี ศรีข์าว     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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อาจารย์์เชาวณ์า ไข่์แก�ว     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร

อาจารย์พ์ังศธิร ภัาวะบุุตร     มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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นาย์ค์ำาหล�า ไข่์ค์ำา      มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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นักศึกษาสาข์าวิชาภัาษาไทย์เพืั�อการสื�อสาร ชั�นปีที� 3 มหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสกลนค์ร
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